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تعزية ومواساة
 يتقــدم الحــاج يوســف حبــوش وأوالده املهنــدس أحمــد ورجــل األعــال جميــل 
الحبيــب  الصديــق  مــن  وخميــس  إســاعيل  األعــال  ورجــال  إبراهيــم  والدكتــور 
الحــاج عبــد الرحيــم منصــور )أبــو محمــد( وأنجالــه وعموم آل منصور بأحــر التعازي 

واملواساة  بوفاة شقيقه 
الحاج/عبد الرؤوف عبد الهادي منصور "أبو فتحي"
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
املســجد  باحــات  أمــس،  املســتوطنني،  عــرات  اقتحــم 
األقــى املبــارك، مــن جهــة بــاب املغاربــة بحايــة رشطــة 
مــن  مســتوطنون  طالــب  فيــا  اإلرسائيــي،  االحتــال 

غزة/ فلسطني:
"حــاس"،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  اعتــرت 
تصاعــد وتــرة االســتيطان بالضفــة الغربيــة املحتلــة 
القــدس املحتلــة  البيــوت يف مدينــة  وزيــادة هــدم 

جاعات ما تسمى بـ"الهيكل" عر فيديوهات بثوها بطرد 
دائرة األوقاف من وقف عملها.

 وأفادت دائرة األوقاف اإلسامية بالقدس املحتلة، بأن 81 
مســتوطنا اقتحمــوا باحــات األقــى، يف الفــرتة الصباحيــة 

مــع  التطبيــع  التفاقيــات  مثــرة  التهويــد،  وعمليــات 
االحتــال. وقــال الناطــق باســم الحركــة عبــد اللطيف 

"إن  أمــس:  مكتــوب،  ترصيــح  يف  القانــوع 
اتفاقيــات التطبيــع شــجعت االحتــال عــى 

من االقتحامات ونفذوا جوالت استفزازية، والتقطوا صورا 
تذكاريــة لهــم. وبــث مســتوطنون عــى صفحــات ما تســمى 

منظات "الهيكل املزعوم" عى مواقع التواصل 
االجتاعــي منشــورات مســجلة باألقــى، تطالب 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف غــزة، أمــس، عــن تســجيل 
يف  "كورونــا"  بفــروس  إصابــة  و124  وفــاة  حالــة 
مخرًيــا،  فحًصــا   1881 إجرائهــا  بعــد  غــزة،  قطــاع 
يف  الــوزارة،  وأفــادت  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  خــال 
تقريــر يومــي يســتعرض مســتجدات "كورونــا" بوفــاة 

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 7 
وفيات جديدة بفروس كورونا املستجد يف الضفة 
الغربيــة، مــا يرفــع عــدد الوفيــات يف فلســطني منــذ 

بداية الجائحة إىل 498 وفاة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
إزاء  البالــغ  قلقهــا  عــن  األحمــر 
الحالــة الصحيــة لألســر  تدهــور 
املــرب عــن الطعــام ماهر عبد 
عامــا(،   49( األخــرس  اللطيــف 
يف  وُيعالــج  إداريــًا  املعتقــل 

مستشفى بالداخل املحتل.
قســم  رئيــس  وقــال 
باللجنــة  الصحــة 

رام الله/ فلسطني: 
نقلــت إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــي خمســة أرسى إىل ســجن 
"عوفر"، بعد أن عزلتهم مدة شهر يف عزل سجن "نيتسان الرملة"، 

بظروف قاسية ومأساوية.
نقلــت  االحتــال  إدارة  إن  أمــس:  بيــان،  يف  األســر  نــادي  وقــال 
يوســف  وخــر  عامــا(،   25( عفيفــة  أبــو  محمــد  يوســف  األرسى: 

مايض )25 عاما(، وعبد الفتاح أبو سل )23 عاما(، ومؤيد 
األرسى  اعتقــال  تــم  أنــه  وأضــاف  النجــار.  وشــادي  الطيــط، 

عاًمــا(،   81( شــبات  عــي  مــوىس  رمضــان  املواطــن 
مستشــفى  يف  القطــاع،  بشــايل  حانــون  بيــت  مــن 
وأوضحــت  بالفــروس.  إصابتــه  بعــد  األورويب،  غــزة 
الرسطــان  مــرض  مــن  يعــاين  كان  شــبات  أن  الــوزارة 

والكبد الوبايئ. وأشــارت الوزارة إىل تعايف 
127 حالة جديدة من املصابني بالفروس 

وأكــدت الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة 
للفــروس يف الضفــة، تســجيل 382 إصابــة جديــدة 
يف  الــكي  اإلصابــات  عــدد  يرفــع  مــا  بالفــروس، 

فلسطني إىل 60164 إصابة.
ســاعة  الـــ24  خــال  ســجلت  أنــه  وذكــرت 

تسجيل وفاة و124 إصابة جديدة بـ"كورونا" يف القطاع

مستوطنون يقتحمون األقىص.. واالحتالل 
يصيب ويعتقل 21 مواطنًا بالضفة

القدرة: ثبات مستوى الخطورة ببعض المناطق يتطلب تشديد اإلجراءات

»الداخلية« تعلن عزل وإغالق مناطق كاملة 

غزة/ أدهم الريف:
فعاليــات  أمــس،  اســتمرت، 
التضامن مع األســر ماهر األخرس 
لليــوم  الطعــام  عــن  املــرب 
الـــ89 عــى التــوايل، ضــد اعتقالــه 
ا يف مستشــفى  ا، ويقبع حاليًّ إداريًّ
"كابــان" اإلرسائيي عقب تدهور 
تعنــت  مــع  تزامًنــا  الصحيــة  حالتــه 
ملطالبــه  باالســتجابة  االحتــال 
أي  ودون  عنــه  الفــوري  باإلفــراج 

رشوط.
مــن  )49 عاًمــا(  ويواصــل األخــرس 
جنــني،  جنــوب  الظهــر  ســيلة  بلــدة 
العتقالــه  رفًضــا  املفتــوح  إرضابــه 
اإلداري، وســط تدهــور شــديد يف 

حالته الصحية.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 
الوضــع  إن  قالــت  واملحرريــن، 
للغايــة،  خطــر  لألخــرس،  الصحــي 

إعيــاء  حالــة  ويعــاين 
عــى  يقــوى  وال  شــديد 

األخطر على القدس
"الحدائق التوراتية".. 

أخطبوط لتطويق المسجد 
األقىص وتهويد األرض

القدس املحتلة/ صفا: 
سبع "حدائق توراتية" تهويدية تتصل ببعضها بعًضا يعمل االحتال اإلرسائيي 
عــى إقامتهــا حــول البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلة ومحيط املســجد األقى 

وخنــق  تطويــق  يســتهدف  وخطــر،  شــامل  مخطــط  ضمــن  املبــارك، 
ا  املســجد املبــارك مــن جميــع الجهــات، حتــى يبــدو املشــهد "تلموديًّ

بعد إغالق المسجد أكثر من شهر
شخصيات مقدسية 

تدعو الفلسطينيني للنفري 
إعمارًا لألقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعت شخصيات إسامية مقدسية إىل الحشد والرباط داخل ساحات املسجد 
األقــى ألداء صــاة الجمعــة األوىل اليــوم 23 أكتوبــر/ ترين األول 2020 بعد 

اإلغــاق الشــامل الــذي فرضته ســلطات االحتــال اإلرسائيي أكرث من 
شــهر بدعــوى جائحــة كورونــا. ودعــا هــؤالء إىل النفــر إىل املســجد 

فعاليـات بغـزة: معـركـة "األخـرس" بأمعـائه تحدٍّ 
لغطرســة السجــان وقيــود األســرى

89 يوًما على إضرابه

حماس: استمرار مخططات االستيطان 
والتهويد ثمرة اتفاقيات التطبيع

فلسطينيون يقاضـون 
بـريـطانيــا لمســؤوليـتــها عـن 

"االنتـداب" و"وعد بلفـور"
رام الله/ فلسطني: 

رفع التجمع الوطني للمستقلني، واملؤسسة الدولية ملتابعة حقوق 
بدايــة  أمــام محكمــة  الفلســطيني، دعــوى قضائيــة  الشــعب 
نابلس، ضد حكومة بريطانيا، بشــأن مســؤولياتها عن معاناة 

الرئيس اللبناني يكلف سعد 
الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

بروت/ وكاالت:
كلف الرئيس اللبناين، ميشال عون أمس زعيم تيار املستقبل سعد 

الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، ومن املتوقع أن يواجه 
وامتعــاض  حــادة  سياســية  انقســامات  وســط  صعبــة  مهمــة 

احتجاجات على تدني الوضع 
االقتصادي في السودان

الخرطوم/ األناضول:
تجددت أمس املظاهرات يف الســودان، لليوم الثاين عى التوايل، 

واملطالبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  تــدين  عــى  احتجاجــا 
بـ"تصحيح" مسار الثورة يف الباد. ووفق مراسل "األناضول" 

أوروبا تتحصن الحتواء كورونا 
والوضع في ألمانيا "خطر للغاية"

بروكسل/ وكاالت:
تتكّثــف اإلجــراءات املقّيــدة يف أوروبــا يف مواجهــة عــودة تفــي فــروس 
كورونا وتتمثل بدخول عزل جزيئ حيز التنفيذ أمس يف جمهورية تشيكيا 

وفــرض حظــر تجــّول يف منطقتــني إيطاليتني وبدء تطبيق إغاق 
تام يف إيرلندا، فيا تواجه أملانيا وضعا "خطرا للغاية".

7 وفيات و2319 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" في دولة االحتالل

النارصة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف دولــة االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، 
تســجيل 7 حــاالت وفــاة بفــروس كورونــا لرتتفــع حصيلــة الوفيــات 

يف الداخــل املحتــل إىل 2,319 حالــة، وتســجيل 1,095 
إصابــة جديــدة خــال الـــ 24 ســاعة املاضيــة. وبهــذا ترتفــع 

"الصحة" بغزة تتسلم مساعدات 
طارئة لمواجهة "كورونا"

غزة/ أدهم الريف:
أمــس مســاعدات طبيــة طارئــة مقدمــة مــن  تســلمت وزارة الصحــة بغــزة 

تجمع املؤسسات الخرية يف ماليزيا، ملواجهة فروس "كورونا".
الــدويل يف وزارة الصحــة الدكتــور  وأكــد مديــر عــام التعــاون 
عبــد اللطيــف الحــاج، أن األجهزة واملعدات الطبية املســتلمة 

7 وفيات و382 إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا" في الضفة 

الصليب األحمر: 
األسير األخرس 
في حالة حرجة

االحتالل ينقل 5 أسرى إلى 
"عوفر" بعد عزل دام شهرًا 

في "نيتسان الرملة"

نقل أسير سادس إلى سجن "هداريم"

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب في النقب 

للمرة الـ 179
النارصة/ فلسطني: 

أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  جرافــات  هدمــت 
االعــرتاف  مســلوبة  العراقيــب،  قريــة  أهــايل  خيــام 
واملهــددة بالتهجــر يف منطقــة النقــب، للمــرة 179 

االحتــال  واعتقلــت رشطــة  التــوايل،  عــى 
الشــاب ســعيد الطوري. ويأيت هدم القرية 

"اإلفتاء" يدين 
الزيارات التطبيعية 

للمسجد األقصى
القدس املحتلة/ فلسطني: 

فلســطني،  يف  األعــى  اإلفتــاء  مجلــس  أدان 
الزيــارات التــي تقــوم بهــا جاعــات مــن املطبعــني 
ســاحات  إىل  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  مــع 

والصــاة  املبــارك،  األقــى  املســجد 
االحتــال،  رشطــة  حايــة  تحــت  فيــه، 
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وقفة تضامنية مع األسر ماهر األخرس يف غزة أمس     )تصوير/رمضان األغا(

مؤمتر مشرتك لوزاريت الصحة والداخلية يف غزة أمس     )تصوير/رمضان األغا(
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القدس املحتلة/ فلسطني: 
فلســطني،  يف  األعــى  اإلفتــاء  مجلــس  أدان 
الزيــارات التــي تقــوم بها جامعات من املطبعني 
مــع ســلطات االحتــال اإلرسائيــي إىل ســاحات 
املســجد األقــى املبــارك، والصاة فيه، تحت 
حاميــة رشطــة االحتــال، ومبرافقــة موظفــني مــن 

الخارجية اإلرسائيلية.
أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  املجلــس  واعتــر 
العــام  املفتــي  برئاســة  الـــ88،  جلســته  عقــب 
مجلــس  رئيــس  الفلســطينية،  والديــار  للقــدس 
اإلفتــاء األعــى، الشــيخ محمــد حســني، أن هــذه 
الزيــارات التطبيعيــة ال تختلــف عــن االقتحامــات 
الذيــن  املتكــررة لجنــود االحتــال ومســتوطنيه، 
يدنسون ساحات "األقى" تحت حامية جنود 

االحتال.
وبــنّي أن املســجد األقــى للمســلمني وحدهم، 
وزيارتــه مرحــب بهــا ملــن شــد الرحــال إليــه مبــا ال 
ينــزع الرشعيــة العربيــة واإلســامية عنــه، وليــس 
االحتــال،  ســلطات  مــع  التطبيــع  خــال  مــن 
محــذرًا مــن التبعــات الخطــرة لزيــارات الخــذالن 
هــذه وانعكاســاتها الســلبية عــى أمن املســجد، 

وحرمة املرابطني يف أكنافه.
ويف الســياق ذاتــه، نــدد املجلــس بعــزل القــدس 
واملســجد األقــى، وحرمــان آالف املصلني من 

الوصــول إليهــام، موضحــًا أن ســلطات االحتــال 
تفريــغ  أجــل  مــن  "كورونــا"  جائحــة  تســتغل 
وتســهيل  عليــه،  لاســتياء  األقــى  املســجد 
محمــًا  لــه،  املتطرفــني  املســتوطنني  اقتحــام 
االحتــال عواقــب هــذا التخطيــط، الــذي يهــدف 
املزعــوم  الهيــكل  وإقامــة  "األقــى"،  بـــ  للمــس 
املجلــس  اســتنكر  آخــر؛  جانــب  مــن  مكانــه. 
الوحــدات  آالف  بنــاء  االحتــال  ســلطات  قــرار 

يف  الفلســطينية،  األرايض  عــى  االســتيطانية 
الواقــع،  األمــر  سياســة  لفــرض  منهــا  محاولــة 
مــن  وإفراغهــا  الفلســطينية،  األرايض  وتهويــد 
ســكانها الفلســطينيني األصليني، ضمن مرشوع 
إحايل يســتهدف كامل األرايض الفلســطينية، 
فيهــا  مبــا  الفلســطينية  املــدن  أوصــال  وتقطيــع 
امتدادهــا  عــن  عزلهــا  ليتســنى  القــدس،  مدينــة 

الفلسطيني، يف محاولة لتهويدها بالكامل.

وعى الصعيد ذاته، شجب املجلس استعداد 
يف  لاســتثامر  واملســلمني  العــرب  بعــض 
املخطــط االســتيطاين الــذي ُيعــد لتهويــد أجــزاء 
واســعة مــن األحيــاء املقدســية، التــي منهــا وادي 
تحويــل  عــر  واملــرارة،  جــراح  والشــيخ  الجــوز 
مناطق شاسعة منها ملركز استثامري استيطاين 

يف مرشوع يعرف بـ"وادي السيليكون".
لـــ  تجســيد  إال  هــو  مــا  املــرشوع  هــذا  أن  وأكــد 
"صفقــة القــرن" عى أرض الواقع، التي تتعارض 
مــع إرصار الفلســطينيني عــى رفــض التنــازل عن 
حقوقهم املرشوعة وعن أرضهم ومقدساتهم،.

ل املجلس ســلطات  وفيــام يتعلــق بــاألرسى، حمَّ
األرسى  حيــاة  عــن  كاملــة  املســؤولية  االحتــال 
التنكيــل  أنــواع  ألبشــع  يتعرضــون  الذيــن  كافــة، 
والقمــع واالعتــداء عــى حريتهــم، مبــا يتعــارض 
مــع الرشائــع الســاموية والقوانــني الدوليــة، منبهًا 
إىل مــا يتهــدد حيــاة األســر البطل ماهر األخرس 

املرضب عن الطعام منذ )88( يومًا.
وطالــب املنظــامت والهيئــات الحقوقيــة الدولية 
ومؤسســات حقــوق اإلنســان العامليــة، بالتدخــل 
الرسيــع والفــوري لإلفراج عنهم، وإنقاذ حياتهم، 
ودعــا إىل مواجهــة ظلــم االحتــال الــذي ينتهــك 
القوانــني  يف  املكفولــة  األرسى  حقــوق  أبســط 

واالتفاقات والقرارات الدولية.

رام الله/ فلسطني: 
رفــع التجمــع الوطني للمســتقلني، واملؤسســة 
الدوليــة ملتابعة حقوق الشــعب الفلســطيني، 
دعوى قضائية أمام محكمة بداية نابلس، ضد 
حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة 
"االنتــداب"،  أثنــاء  يف  الفلســطيني  الشــعب 

ووعد بلفور املشؤوم.
وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلني منيب 
املــري يف مؤمتــر صحفــي مشــرك، أمــس: 
إن "صــك االنتــداب كان أصــل معاناة الشــعب 
الفلسطيني والتمهيد الفعي النتهاك حقوقه 
غــر  بلفــور  "وعــد  وأضــاف:  أرضــه".  وســلب 

مقبــول، وهــو ليــس مجــرد تريــح، بــل شــهادة 
مياد لدولة بحروف من العار والظلم والبطان 
مــع  بالرشاكــة  بريطانيــا  رســمته  إحــايل  ونهــج 
الحركــة الصهيونيــة، متجاهلــة حقــوق أكــر مــن 
)%93( من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، 

كامــل   )7%( آنــذاك  نســبتهم  كانــت  الذيــن 
الحقوق".

القانــوين  الحــراك  أن  إىل  املــري  وأشــار 
للمســتقلني،  الوطنــي  التجمــع  يقــوده  الــذي 
االســراتيجية  مؤمتــر  كإحــدى مخرجــات  جــاء 
وسياســات  القــرن  صفقــة  ملواجهــة  الوطنيــة 
االحتــال يف مايــو/ أيــار املنــرم، يف ســبيل 

فتــح جبهــة قانونيــة ضــد كل مــن تســبب بــرضر 
وظلــم للشــعب الفلســطيني، معرًبــا عــن أملــه 

بكسب الدعوى املرفوعة.
العليــا  املتابعــة  لجنــة  رئيــس  أكــد  مــن جهتــه، 
للجامهــر العربيــة بــأرايض الـــ48 محمــد بركــة، 
بالتقــادم.  يــزول  لــن  أن حــق شــعبنا يف وطنــه 
االحتــال  ملقاضــاة  التحــرك  أن  وأوضــح 
اإلرسائيــي وبريطانيــة "ليســت بديــًا للنضــال 
الحــراك  أو  االحتــال  مقاومــة  أو  الســيايس 
التضامــن  حركــة  تعزيــز  أو  الدبلومــايس 
الدويل، بل إنها ســتفتح أبواًبا أخرى ملحاســبة 
إىل  وأشــار  وبريطانيــا".  الصهيونيــة  الحركــة 

اعتــداًء  كان  فيــه  ورد  مــا  وكل  بلفــور  وعــد  أن 
محمــًا  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  عــى 
ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  مســؤولية  بريطانيــا 
الحركــة الصهيونيــة، "ألنهــا كان صاحب الوالية 

آنذاك".
ولفت بركة إىل أن "قانون القومية" اإلرسائيي 
وجــاء  بلفــور،  وعــد  مــن  أبعــد  خطــوة  ذهــب 
الـــ1948،  أرايض  مــن  الفلســطينيني  لطــرد 
الدعــوى  "بلفــور". وحــول  ينهــه  مــا مل  ليكمــل 
نائــل الحــوح: "بعــد  قــال املحامــي  القضائيــة، 
جهــود كبــرة بذلهــا الزمــاء املحامــون والخراء 
الفلســطيني،  والتاريــخ  الــدويل  القانــون  يف 

توصلنــا إىل أنــه ال مانــع مــن مقاضــاة بريطانيــا 
خاصــة  بلفــور"،  و"وعــد  "االنتــداب"  بســبب 
بعــد حصول فلســطني عــى صفة دولة مراقب 
يف األمــم املتحــدة، األمــر الــذي جعــل القضــاء 

الفلسطيني جهة اختصاص".
دعــوى  برفــع  كان  العــام  التوجــه  أن  وبــنّي 
قضائيــة ذات طابــع ســيايس، ُتحمــل بريطانيــا 
املسؤولية التي ترتبت عى ذلك. وقال: "يف 
حــال قــرر القضاء الفلســطيني تحميل بريطانيا 
املســؤولية، ســنذهب لتثبيت حق كل إنســان 
ا، ســواء  فلســطيني تــرضر مــن بريطانيــا شــخصيًّ

بالقتل أو التهجر بالتعويضات الشخصية".

الذاكــرة  ســتنعش  الدعــوى  أن  الحــوح  وأكــد 
أبناءنــا حقوقهــم  وتعلــم  الوطنيــة  الفلســطينية 
بريطانيــا  ارتكبتــه  الــذي  والظلــم  ســلبت  التــي 

بحق شعبنا بانتدابها وإعانها وعد بلفور.
القصــة  توثيــق  فريــق  رئيــس  عــّد  حــني  يف 
هــذه  كبهــا،  مصطفــى  املــؤرخ  الفلســطينية 
ردود  مــن  لانتقــال  عمــل  "آليــة  الخطــوة 
الفعــل إىل الفعــل"، مؤكــًدا أن لــدى الشــعب 
الفلســطيني مــا يواجــه بــه بريطانيــا مــن جرائــم 
أن  خاصــة  "االنتــداب"،  حكــم  خــال  ارتكبــت 
الـــ14،  تريــح بلفــور يناقــض مبــادئ ولســون 

وأنه مل يتعامل مع الفلسطينيني كشعب.

لندن/ فلسطني: 
أكد الباحث اإلمارايت سعيد الطنيجي، 
مســاندًا  ســيبقى  اإلمــارايت  الشــعب  أن 
للنضــال الفلســطيني، مؤكــدا أن القضية 
املركزيــة  القضيــة  ســتبقى  الفلســطينية 

التي تجمع األمة اإلسامية.
وأشــار الطنيجــي، خــال حــوار عــن بعــد 
ملقاومــة  اإلماراتيــة  الرابطــة  معــه  أجرتــه 
القضيــة  أن  إىل  أمــس،  التطبيــع، 
لــدى  حــارضة  ســتبقى  الفلســطينية 
الشــعب اإلمــارايت، وأنــه ســيكون داعــام 

للفلسطينيني متى ترك له املجال.
ولفت إىل أن اإلسناد الشعبي اإلمارايت 
يف  بــارزًا  كان  الفلســطينية  للقضيــة 
مفاصل الراع مع القضية الفلسطينية، 

منذ تأسيس الدولة اإلماراتية.
للدراســات  الخليــج  مركــز  رئيــس  وبــني 
كان  اإلمــارايت  الشــعب  أن  والحــوار 
املهرجانــات  خــال  بــاآلالف  يحتشــد 
للقضيــة  الداعمــة  املتنوعــة  واألنشــطة 
الفلسطينية، وأن املعارض الخرية التي 
كان يبــاع فيهــا املنتوجــات الفلســطينية 
بإقبــال  حظيــت  الفلســطينيني،  لدعــم 

شعبي منقطع النظر.
مقاومــة  لجنــة  إنشــاء  عــى  وعــرج 
التطبيــع عــام 2000 مــن قبــل القوميــني 
واإلســاميني، يف إمــارة الشــارقة، بدعــم 

رسمي من الشيخ سلطان القاسمي.
الشــعب  خــروج  الطنيجــي  واســتذكر 
مؤيــدة  مظاهــرات  يف  اإلمــارايت 
العــدوان  خــال  للفلســطينيني، 

اإلرسائيي نهاية العام 2008.
مــن  اإلمــارايت  الرســمي  املوقــف  وحــول 
الطنيجــي  أوضــح  الفلســطينية،  القضيــة 
أن التحول الرسمي كان يف عام 2012، 
مــع قــدوم الربيــع العــريب، ليتحول النظام 
ومعنــوي  مــادي  مســاند  مــن  اإلمــارايت 
مــع  مطبــع  إىل  الفلســطيني،  للنضــال 

الكيان اإلرسائيي.
ولفــت إىل أن اتفاقيــة التطبيــع اإلماراتية 
اإلرسائيليــة مل تكــن مفاجئــة، إذا ســبقها 
الرســمي  املوقــف  كتغــر  إرهاصــات، 
وعــدم  الفلســطيني،  النضــال  مــن 
مســاندته بشــكل فعــي أمــام العدوانيني 
يف  غــزة،  عــى  األخريــن  اإلرسائيليــني 

العامني 2012 و2014.

الرســمي  الــدور  إىل  الطنيجــي  وأشــار 
قبــل  الفلســطيني،  للنضــال  املســاند 
بقــرار  مستشــهدا  األخــرة،  التحــوالت 
البضائــع  مبقاطعــة  الرســمي  اإلمــارات 
 ،1972 عــام  اإلرسائيليــة  واملنتجــات 
ووقــف تزويــد الواليــات املتحــدة بالنفــط 

عام 1973، إبان "حرب أكتوبر".
اإلمــارايت  الرئيــس  كلمــة  إىل  ولفــت 
املشــهورة:  ســلطان  بــن  زايــد  الراحــل 
الــدم  مــن  أغــى  ليــس  العــريب  "النفــط 

العريب".
اإلمــارات  أن  إىل  الطنيجــي  ونــوه 
رمــوز  رســمية،  مراســم  يف  اســتقبلت 
يــارس  كاملناضــل  الفلســطينية  القضيــة 
والشــيخ  ياســني  أحمــد  والشــيخ  عرفــات 
رائــد صــاح، وكان للقضيــة الفلســطينية 
اعتبار عند الجهات الرسمية اإلماراتية.

وكانــت الحكومــة اإلماراتيــة، وقعــت يف 
اتفــاق  املــايض،  أيلول/ســبتمر   13

االحتــال  حكومــة  مــع  العاقــات  تطبيــع 
بحضــور  األبيــض  البيــت  اإلرسائيــي يف 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، وبوساطة 

الرئيس دونالد ترامب.

النارصة/ فلسطني: 
أمــس،  االحتــال اإلرسائيــي،  هدمــت جرافــات 
خيــام أهــايل قريــة العراقيــب، مســلوبة االعراف 
للمــرة  النقــب،  منطقــة  يف  بالتهجــر  واملهــددة 
179 عــى التــوايل، واعتقلــت رشطــة االحتــال 

القريــة  هــدم  ويــأيت  الطــوري.  ســعيد  الشــباب 
 17 يــوم  أمــس، بعدمــا ُهدمــت املــرة املاضيــة 

أيلول/ سبتمر 2020.
وقال أحد سكان العراقيب عزيز صياح الطوري، 
إن "الرشطــة اعتقلــت ابني ســعيد، صباح أمس، 
يف الوقــت الــذي تواصــل فيــه ســلطات االحتال 
وهــذه  األهــايل،  خيــام  وهــدم  معاناتنــا  تعّميــق 
املرة كام يف عدة مرات سابقة تركت األهل يف 
العراء دون مأوى غر آبهة بأحوال الطقس الحار 
 "48 "عــرب  موقــع  وبحســب  كورونــا".  وجائحــة 
هــذه هــي املــرة الثامنة التي تهدم فيها ســلطات 
االحتال خيام أهايل العراقيب املتواضعة منذ 
مطلــع العــام الجــاري 2020، فيــام يعيد األهايل 
نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من 
الشــديد يف ظــل  الحــر  مــن  النايلــون لحاميتهــم 

األجواء الحارة ورغم جائحة كورونا.
وتواصل سلطات االحتال هدم قرية العراقيب 
منــذ العــام 2000 يف محاوالتهــا املتكــررة لدفــع 

أهــايل القريــة لإلحبــاط واليــأس وتهجرهــم مــن 
أهــايل  االحتــال  ســلطات  وتاحــق  أراضيهــم. 
آخرهــا  كان  وطــرق  أســاليب  بعــدة  العراقيــب 
مــن أوالده  الطــوري وعــدد  الشــيخ صيــاح  حبــس 
الطــوري  ســليم  الناشــط  إىل  إضافــة  وأحفــاده، 
وآخريــن، بعــدة تهــم بذريعــة البنــاء دون ترخيــص 

وادعاء "االستياء عى أرايض الدولة". 
وفرضت ســلطات االحتال غرامات باهظة عى 
أهايل العراقيب وتواصل سياســات ومامرســات 

التضييق واملاحقات واالعتقاالت.
عــى  العراقيــب  أهــايل  يــر  املقابــل،  ويف 
البقــاء يف قريتهــم وإعادة بناء الخيام واملســاكن 
والتصدي ملخططات تهجرهم وتهويد قريتهم.

وباإلضافــة إىل العراقيــب، تقــارع القــرى العربيــة 
مسلوبة االعراف يف منطقة النقب، مخططات 
بشــكل  عليهــا  املفروضــة  والتهجــر  االقتــاع 
مــن  الهــدف  أن  النقــب  أهــايل  ويــدرك  يومــي. 
التضييق عليهم وماحقتهم تحت غطاء القضاء 
هــو  املرخــص"  غــر  "البنــاء  بحجــة  اإلرسائيــي 
اإلجهــاز عــى دعــاوى ملكيــة أراضيهم والســيطرة 

عى الوجود العريب يف النقب.
فلســطيني يف  عــريب  مليــون  ربــع  نحــو  ويعيــش 
يف  الصــارخ  التمييــز  يعانــون  النقــب،  منطقــة 

حقوقهم األساســية يف مجاالت الســكن والربية 
والتعليم واألجور والتوظيف وغرها.

يف  االعــراف  مســلوبة  العربيــة  القــرى  وتشــهد 
النقــب، كارثــة إنســانية بــكل مــا تعنــي الكلمــة، إذ 
ُتحــرم هــذه البلــدات مــن أبســط مقومــات الحيــاة 
الظلــم واإلجحــاف  بفعــل سياســات ومامرســات 
اإلرسائيليــة  الحكومــات  قبــل  مــن  والتقصــر 
املتعاقبة بحق السكان هناك ال ليشء إال ألنهم 
رافضــني  بأرضهــم  التمســك  عــى  أرصوا  عــرب 

مخططات االقتاع والتهجر عن أرض النقب.
وحسب تقديرات مركز اإلحصاء اإلرسائيي فإن 
%28 مــن العــرب يف النقــب يســكنون يف قــرى 

مســلوبة االعــراف إرسائيليــا، لغايــة اليوم، ورغم 
ذلك، فإنه بني 144 بلدة قامئة يف النقب، دون 
املــزارع الفرديــة )اليهوديــة يف معظمهــا( توجــد 
18 قريــة عربيــة أي نســبة %15 مــن البلــدات يف 

النقب فقط.
تصعيــدا  شــهدت  عربيــة  بلــدات  أن  إىل  يشــار 
والــورش  التجاريــة  واملحــال  املنــازل  هــدم  يف 
حصــل  كــام  الرخيــص  عــدم  بذريعــة  الصناعيــة 
قاســم  وكفــر  وشــفاعمرو  ويافــا  ماهــل  عــني  يف 
وقلنســوة وكفر ياســيف وعرعرة وأم الفحم واللد 

ويافا وسخنني وحرفيش وغرها.

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعت شــخصيات إســامية مقدســية إىل الحشــد والرباط داخل ســاحات 
املســجد األقــى ألداء صــاة الجمعــة األوىل اليــوم 23 أكتوبــر/ ترشيــن 
االحتــال  ســلطات  فرضتــه  الــذي  الشــامل  اإلغــاق  بعــد   2020 األول 

اإلرسائيي أكر من شهر بدعوى جائحة كورونا.
ودعــا هــؤالء إىل النفــر إىل املســجد األقــى والربــاط فيه وإعامره وعدم 

هجره وتركيه وحيًدا لاحتال اإلرسائيي واملستوطنني.
ويف تريحــات صحفيــة أمــس، دعــا خطيــب املســجد األقــى الشــيخ 
القــدس  داخــل  مــن  فلســطني  أهــل  مــن  يســتطيع  َمــن  صــري،  عكرمــة 

وخارجها الوصول لألقى وإعامره إىل رضورة الحضور.
يف  املقدســيني  القــدس،  يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  وناشــد 
البلدة القدمية وهو األقرب للمسجد األقى بعدم ترك األقى وهجره 
يف أيــام الجمــع وغرهــا وأن يحيــوه بالصلــوات والحضــور فيــه يف جميــع 
األوقات. من جهته شــدد الناشــط املقديس يعقوب أبو عصب عى أن 
صاة املقدسيني يف املسجد األقى املبارك متثل رسالة واضحة بأن 

املسجد ليس وحيًدا مهام تخى عنه املتخاذلون وامُلطبعون.
وقال: "تزداد أهمية وجود املقدسيني يف مسجدهم يف الجمعة األوىل 
بعــد إغاقــه لتأكيــد ثباتهــم عــى موقفهــم ووفائهــم ملــرسى الرســول عليه 

الصاة والسام".
يف حــني قــال رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويد نــارص الهدمي: 
"يــا أهــل بيــت املقــدس، يــا كل عشــاق املســجد االقــى، أروا اللــه وكل 

العامل حبكم وشوقكم للمسجد األقى".

"ال تختلف عن اقتحامات جنود االحتالل ومستوطنيه"

"اإلفتاء" يدين الزيارات التطبيعية للمسجد األقصى
بعد إغالق المسجد أكثر من شهر

شخصيات مقدسية تدعو 
الفلسطينيين للنفير 

إعماًرا لألقصى

أمام المحاكم الوطنية
فلسطينيون يقاضون بريطانيا لمسؤوليتها عن "االنتداب" و"وعد بلفور"

الطنيجي: الشعب اإلماراتي سيبقى مساندًا 
للنضال الفلسطيني

االحتالل يهدم قرية العراقيب في النقب 
للمرة الـ179
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إعالن طرح عطاء
ضمن مرشوع الدعم الطارئ إلحياء سبل عيش املزارعني يف جنوب قطاع غزة

يعلــن )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي( وبالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل )مــن 
ضمــن   )International Development & Relief Foundation - IDRF
مــرشوع )الدعــم الطــارئ إلحيــاء ســبل عيــش املزارعــني يف جنــوب قطــاع غــزة(، عــن 
طــرح عطــاء لتوريــد مســتلزمات شــبكات ري وذلــك يف محافظتــي خــان يونــس ورفــح 
جنوب قطاع غزة، وميكن الحصول عىل وثائق العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 
)2020/10/20( وذلــك مــن مقــر )اتحــاد لجــان العمل الزراعي الواقع يف غزة- النرص 
مقابــل مستشــفى العيــون( مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الواحــدة ظهــرا. إن هــذه 
واملؤهلــني  غــزة  قطــاع  يف  واالختصــاص  الخــرة  ذات  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة 
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة 12 ظهــرا مــن يــوم )الثالثــاء املوافق 
الســاعة  املظاريــف  وفتــح  الزراعــي(.  العمــل  لجــان  مقر)اتحــاد  2020/10/27( يف 
12:30 ظهرا من يوم )الثالثاء املوافق )2020/10/27( يف مقر)اتحاد لجان العمل 
الزراعي( يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات املشاركة بعرض سعر.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل مقداره )%5 من قيمة 
العرض املقدم(، وذلك عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاريي املفعــول لفــرة 90 يومــًا من تاريخ 

اإلقفال وذلك من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية.
رشوط ومالحظات: 

1. يجب عىل الرشكة/ املقاول أن يكون من ذوي الخرة واالختصاص يف املجال املطلوب.
2. يجب عىل الرشكة/ املقاول أن يكون مسجاًل لدى الدوائر الرسمية.

3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.
4. مطلوب من الرشكة تقديم فاتورة رضيبية شاملة وشهادة خصم منبع. 

5. عىل املورد الفائز التوريد يف مدة ال تزيد عن 30 يوًما تقوميي. 
6. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يوًما من آخر يوم لتسليم العطاء.

7. اتحاد لجان العمل الزراعي غري ملزم بأقل األسعار كا يحق له تجزئة الرسية بحسب 
مــا يــراه مناســب وبــدون إبــداء األســباب. كــا يحــق لالتحاد إعــادة طرح املناقصة بشــكلها 

الحايل أو بعد عمل أي تعديالت/ إضافات بحسب ما هو مناسب. 
8. عــىل املتقــدم إرفــاق نســخة مصــورة مــن فاتــورة الرشكــة وســند القبــض 

باإلضافة إىل السجل التجاري الخاص بالرشكة. 
9. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــرد عــىل استفســارات الــرشكات املشــاركة وذلــك 
يــوم األحــد املوافــق 2020/10/25 الســاعة 12 ظهــرا يف مقر االتحاد، غرب مفرق 
العيون مع األخذ بعني االعتبار إجراءات الوقاية والسالمة يف ظل جائحة الكورونا. 

10. رســوم اإلعالن ليومني متتاليني عىل من يرســو عليه العطاء. يف حال التجزئة عىل 
أكرث من مورد فيتم احتساب املبلغ عىل كل مورد بشكل متناسب مع قيمة توريداته. 
ملزيد من االستفسار يرجى مراجعة مقر جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي 

أو االتصال عىل هاتف رقم 2879959.
اتحاد لجان العمل الزراعي- قطاع غزة

أخطــر  مــن  التوراتيــة"  "الحدائــق  وتعــد 
القــدس،  عــىل  التهويديــة  املشــاريع 
والتــي تســتهدف طمــس حضارتهــا العربيــة 
التاريــخ  وتزويــر  األصيلــة  اإلســالمية 
والجغرافيا ومحو اآلثار الفلســطينية وتغيري 
الســيطرة  إحــكام  ألجــل  التاريخــي،  طابعهــا 
عىل أهم املناطق االسراتيجية باملدينة.

القــدس،  لرشقــي  االحتــالل  بدايــات  ومــع 
فكــرة  انطلقــت   ،1970 عــام  وتحديــًدا 
يف  تصاعــدت  حدتهــا  لكــن  الحدائــق، 
املحيــط  يف  وتركــزت  األخــرية،  الســنوات 
املالصــق للمســجد األقــى وســور القــدس 
التاريخــي، وحــول البلدة القدمية واملناطق 
الجنوبيــة،  الجهــات  مــن  عليهــا  املطلــة 

الرشقية والشالية.
أذرع  تواصــل  ومتســارعة،  عاليــة  وبوتــرية 
مخططهــا  تنفيــذ  عــىل  العمــل  االحتــالل 
الســتكال إقامــة "الحدائــق التوراتيــة" حــول 
البلــدة القدميــة واملســجد األقــى، وذلــك 
عىل حســاب مصادرة ما تبقى من األرايض 
املختــص  يقــول  بالقــدس،  الفلســطينية 
لوكالــة  ديــاب  أبــو  فخــري  القــدس  بشــؤون 

"صفا".
ضمــن  يــأيت  الحدائــق  مخطــط  أن  ويوضــح 
الوصــف  حســب  "أورشــليم  مــرشوع 
القدميــة  البلــدة  محيــط  لجعــل  التــورايت"، 
مــن  بسلســلة  ومحــارًصا  محاًطــا  واألقــى 
أن  بعــد  التلموديــة،  واملســارات  الحدائــق 
أعــال  بســبب  تغيــري معــامل املنطقــة  يتــم 
مســارات  وبنــاء  والتجريــف،  الحفريــات 
لحافــالت  ومواقــف  وممــرات  وأرصفــة 

السياحة، كا يتم زراعة األشجار والورود.
قطعــت  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ويشــري 
ال  حــني  يف  تنفيذهــا،  يف  كبــرًيا  شــوًطا 
يــزال العمــل بتنفيــذ املخطــط متواصــاًل يف 
وحــي  جــراح  والشــيخ  الربابــة  وادي  مناطــق 

وادي الجوز.
بلــديت  وميتــد مخطــط إقامــة الحدائــق مــن 
والعيســوية  جنوًبــا،  املكــر  وجبــل  ســلوان 
العامــود  ورأس  شــااًل،  املشــارف  وجبــل 
وبلــدة الطــور رشًقــا، ومنطقــة بــرك الســلطان 

سليان وماميال غرًبا.
ســلطات  صــادرت  الحدائــق،  هــذه  وإلقامــة 
األرايض،  مــن  دونــم   5000 نحــو  االحتــالل 
تعــود  وأخــرى  خاصــة،  أمــالًكا  كان  بعضهــا 
لدائرة األوقاف اإلسالمية، وجرى تخصيص 

ميزانية مليار شيكل ألجل إقامتها.
توراتيــة  حدائــق  ســبع  هنــاك  أن  ويضيــف 
تلموديــة،  ومبســارات  ببعضهــا  متصلــة 
تحارص املســجد األقى والبلدة القدمية، 
يف  وســاق  قــدم  عــىل  جــاٍر  العمــل  وأن 
املخطــط،  إلنجــاز  املســتهدفة  املنطقــة 
والذي يستغرق عدة سنوات لالنتهاء منه.

وتعــد بلــدة ســلوان مــن أكــرث املناطــق التــي 
محاذيــة  لكونهــا  الحدائــق،  فيهــا  تنشــط 
الجنوبيــة،  الجهــة  مــن  األقــى  للمســجد 
وتشكل خط الدفاع األول عنه، فهي تحظى 

بنصيب األسد من املخطط.
بالتخطيــط  يشــارك  ديــاب،  أبــو  وبحســب 
الجمعيــات  الحدائــق،  إلقامــة  والتنفيــذ 
تســمى  ومــا  االحتــالل  وبلديــة  االســتيطانية 
اإلرسائيليتــني،  واآلثــار"  الطبيعــة  "ســلطتي 

وكذلك "رشكة تطوير القدس".
أن  يؤكــد  الحدائــق،  هــذه  طريــق  وعــن 
وتزويــر  األرض  تهويــد  يحــاول  االحتــالل 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  ومحــو  التاريــخ 
الكثــري  هنــاك  إن  حيــث  املعــامل،  وطمــس 
مــن اآلثــار العربيــة الفلســطينية تــم تدمريهــا 
وتزييــف حضارتهــا وتاريخهــا، وتحديــًدا مــن 
بــاب املغاربــة ومنطقــة  بلــدة ســلوان حتــى 
الرحمــة  بــاب  ومقــرة  األمويــة  القصــور 

وغريها.

ويبــني أن االحتــالل عمــل أيًضــا عــىل تغيــري 
مســميات  إىل  اإلســالمية  واملعــامل  اآلثــار 
تاريــخ  ُتحــايك  أصبحــت  توراتيــة  عريــة 

وحضارة يهودية موهومة.
أبــو  -وفــق  الحدائــق  إقامــة  مــن  والهــدف 
ديــاب- عــدم إمــكان البنــاء للســكان العــرب 
باملســجد  املحيطــة  املنطقــة  هــذه  يف 
عــىل  والعمــل  املوجــود  وهــدم  األقــى 
تفريغهــا، إضافــة إىل منــع التطــور الســكاين 
الكرميــة،  والحيــاة  والتعليمــي  واالقتصــادي 

وإبقاء التجمعات السكانية يف ضائقة.
الرويــج  إىل  أيًضــا  االحتــالل  ويهــدف 
بحقبــة  وربطهــا  تلموديــة  توراتيــة  لروايــات 
اليهوديــة  والحضــارة  املزعــوم  "الهيــكل" 
مــن أجــل غســل أدمغــة الــزوار اإلرسائيليــني 
الروايــات  غيــاب  مــع  األجانــب،  والســياح 
املرشــدين  قبــل  مــن  والتأكيــد  الحقيقيــة، 
أن هــذه املنطقــة كانــت بهــذا الوضع تقريًبا 
يف فــرة "الهيــكل" إلثبــات وجــود "املعبــد" 
عــىل  والســيطرة  التواجــد  يف  وأحقيتهــم 

القدس وفق أبو دياب.
"املســارات  تبــدأ  املخططــات،  وحســب 
ثــم  ومــن  القــدس  غــرب  مــن  التلموديــة" 
الــراق  حائــط  اىل  وصــواًل  الهــوايئ  القطــار 
ومحيط األقى، ومن ثم النزول إىل منطقة 
األنفاق، لجعلهم يعيشون وكأنهم يف حقبة 

"الهيكل".
ويلفــت إىل أن إقامــة "الحدائــق التوراتيــة" 
تشــكل تجســيًدا عــىل أرض الواقــع لبنــود مــا 
تســمى "صفقــة القــرن" التــي أعلنهــا الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب يف يناير املايض، 
)البلــدة  املنطقــة  هــذه  أن  والتــي تضمنــت 
القدميــة ومحيــط املســجد األقى( "متثل 
للشــعب  ودينًيــا  وتاريخًيــا  حضارًيــا  إرًثــا 
طابعهــا  بتغيــري  بــدأ  لذلــك  اليهــودي"، 

وتهويدها.

غزة/ فلسطني:
اعتــرت حركة املقاومة اإلســالمية "حاس"، 
الغربيــة  بالضفــة  االســتيطان  وتــرية  تصاعــد 
مدينــة  يف  البيــوت  هــدم  وزيــادة  املحتلــة 
مثــرة  التهويــد،  وعمليــات  املحتلــة  القــدس 

التفاقيات التطبيع مع االحتالل.
اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
"إن  أمــس:  مكتــوب،  ترصيــح  يف  القانــوع 
عــىل  االحتــالل  شــجعت  التطبيــع  اتفاقيــات 
بشــكل  وضمهــا  األرايض  مــن  مزيــد  تهويــد 
متــدرج وهــو مــا يكشــف زيــف املطبعــني مــع 

االحتالل وادعاءاتهم بوقف الضم".

مــن  االتفاقيــات "ضاعفــت  تلــك  أن  وأضــاف 
تجــاه شــعبنا  العنرصيــة  االحتــالل  مارســات 

الفلسطيني".
عــىل  "حــاس"  حركــة  باســم  الناطــق  وشــدد 
الوطنيــة  الوحــدة  مســار  يف  االســتمرار 
واإلرصار عــىل انجاحــه وامتامــه، مؤكــدا عــىل 
أن الكفيــل الوحيــد ملواجهــة جرائــم االحتــالل 
ومرشوع الضم وإفشال اتفاقيات التطبيع مع 

االحتالل.
الــدويل،  املجتمــع  يعتــر  ســاحقة،  وبأغلبيــة 
هــذا  ويســتند  رشعيــة،  غــري  املســتوطنات 
جزئيــا إىل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي متنــع 

إىل  إرسائيليــني  نقــل  مــن  االحتــالل  ســلطة 
األرايض املحتلة.

يــوم  وقعتــا  قــد  والبحريــن  اإلمــارات  وكانــت 
عــىل  املــايض،  الشــهر  مــن  عــرش  الخامــس 
االحتــالل  مــع  العالقــات  لتطبيــع  اتفاقيتــني 
اإلرسائيــي، وذلــك يف احتفــال جــرى بالبيــت 
دونالــد  األمريــيك  الرئيــس  مبشــاركة  األبيــض 

ترمب.
وقوبلــت اتفاقيتــا التطبيــع بتنديــد فلســطيني 
والســلطة  الفصائــل  اعترتــه  حيــث  واســع، 
وطعنــة  اإلمــارات  مــن  "خيانــة"  الفلســطينية، 

يف ظهر الشعب الفلسطيني.

جنني- غزة/ فلسطني: 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  جــددت 
أمــس، االعتقــال اإلداري للصحفــي مجاهــد 
الســعدي مــن جنــني شــال الضفــة الغربيــة 

املحتلة، ملدة أربعة أشهر.
وذكــر منتــرص ســمور مديــر نــادي األســري يف 
جنني، أن قوات االحتالل اعتقلت السعدي 
يف 24  يونيو/ حزيران 2020م بعد اقتحام 
منزلــه يف مدينــة جنــني، وحكمــت عليه بعد 
أسبوعني من اعتقاله بالسجن 4 أشهر، قبل 

أن يتم تجديدها مره أخرى أمس.
وأشــار إىل أنــه ســبق للصحفــي الســعدي أن 
اعتقــل أربــع مــرات كان آخرهــا عــام 2016، 
أشــهر،  ســبعة  بالســجن  عليــه  حكــم  حيــث 
خلفيــة  عــىل  ماليــة،  غرامــة  إىل  باإلضافــة 
لجنــة  اســتنكرت  بدورهــا،  الصحفــي.  عملــه 
االحتــالل  تجديــد  بشــدة  الصحفيــني  دعــم 

االعتقال اإلداري للزميل السعدي.
بــأن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  وأفــادت 
معتقلــني  صحفيــني   )7( ضمــن  الســعدي 
)عامــر  وهــم:  االحتــالل،  ســجون  يف  إدارًيــا 
 6 العمــور  صالــح  هليل-يحيــى  أبــو  توفيــق 
4 شــهور، نضــال  شــهور، مجاهــد الســعدي 
أبــو عكــر6 شــهور، مصعــب ســعيد6 شــهور-
أســامة شــاهني 4 شــهور، والشــاعر محمــود 

كريم عياد(.

واســتنكرت اللجنــة متديــد محكمة االحتالل 
فــرة اعتقــال الزميــل الصحفي طارق أبو زيد 
للمرة الثالثة منذ بداية اعتقاله مطلع أكتوبر 
الحــايل، وتحويــل ملفــه إىل نيابــة االحتــالل 

وبحث إمكانية تقديم الئحة اتهام.
وأكدت أنها تنظر بخطورة شديدة إىل تكرار 
سياســة متديــد االعتقــال بحــق الصحفيــني، 
انتهــاًكا جســيًا ملبــادئ حقــوق  تعــد  التــي 

اإلنســان، والســيا املــادة )19( مــن اإلعــالن 
العاملــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويل 
والسياســية،  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
الــدويل  القانــون  لقواعــد  انتهــاكًا  ويشــكل 
اإلنساين، التي كفلت الحاية للصحافيني.

الدوليــة  املؤسســات  مــن  اللجنــة  وطالبــت 
واألممية والعاملة يف مجال حقوق اإلنسان 
بلجــم  الدوليــة  القانونيــة  املؤسســات  أو 
االحتــالل عــن تشــدقه بسياســة االعتقــاالت 
بحــق  تذكــر  تهــم  دون  االعتقــاالت  ومتديــد 
الدوليــة  الحايــة  وفــرض  الصحفيــني، 
مــن  اإلعالميــة  واملؤسســات  للصحفيــني 

اعتداءات االحتالل املتكررة بحقهم.
مــن جانبــه، قــال مركــز األرسى للدراســات إن 
األحــكام  إصــدار  تتعمــد  ســلطات االحتــالل 

اإلدارية بحق الصحفيني الفلسطينيني.
وشــدد مديــر املركــز د. رأفــت حمدونــة يف 
اتحــاد  تدخــل  رضورة  عــىل  أمــس،  بيــان، 
حقــوق  ومجلــس  الدوليــني،  الصحفيــني 
الدوليــة  الحقوقيــة  واملنظــات  اإلنســان 
واإلنســانية، لحايــة 26 صحفيــا فلســطينيا 

يف سجون االحتالل اإلرسائيي.
واعتر حمدونة اســتهداف الصحفيني يأيت 
تفضــح  التــي  الحقيقــة  محاربــة  ســياق  يف 
وأرضــه  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  االحتــالل  جرائــم 

ومقدساته.

بريوت/ فلسطني:
أجمــع مختصــون عــىل أهميــة بنــاء مرشوع 
وطني موحد ليشكل رافعة لحاية قضية 
دون  والحيلولــة  الفلســطينيني  الالجئــني 
إنهــاء دور وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 

"أونروا" حتى العودة. 
وكالــة  أهميــة حايــة  عــىل  هــؤالء  وشــدد 
ومعالجــة  ــا،  ودوليًّ ــا  إقليميًّ "أونــروا" 
قضاياها وأزمتها املالية املزمنة وتوســيع 
صالحياتهــا لتشــمل جميــع الفلســطينيني 

يف جميع أماكنهم.
ودعوا يف ندوة إلكرونية عقدتها "الهيئة 
الالجئــني"،  حقــوق  عــن  للدفــاع   302
أونــروا  "مســتقبل  عنــوان  تحــت  أمــس، 
وقضيــة الالجئــني الفلســطينيني يف ظــل 
الفلســطيني.. حقائــق  الوطنــي  املــرشوع 
الجســم  توحيــد  أهميــة  إىل  وتحديــات"، 
حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  الجاهــريي 

الالجئني.
عــي   "302 "الهيئــة  عــام  مديــر  وقــال 
هويــدي إن الواليــات املتحدة تعمل عىل 
خــالل  مــن  "أونــروا"  وكالــة  عمــل  إفشــال 
عــىل  الضغــط  أبرزهــا:  متعــددة  قضايــا 
الدعــم  تقليــص  بهــدف  املانحــة  الــدول 
عــىل  رشوط  وفــرض  العامــة،  للموازنــة 
املقدمــة،  للمســاهات  الــرصف  أوجــه 
والضغــط عــىل الوكالــة لتقليــص خدماتها 

كًا ونوًعا.

بأعــال  القائــم  وتحــدث  صالحياتهــا. 
الشــعبي  للمؤمتــر  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
حــول  الزيــر  ماجــد  الخــارج  لفلســطينيي 
لحايــة  الوطنــي  العمــل  اســراتيجيات 

"أونروا" وقضية الالجئني.
االتفــاق  رضورة  عــىل  الزيــر  وشــدد 
واملؤسســايت  الرســمي  باملســتوى 
والشــعبي عــىل أن "أونــروا" يجــب أن تيتم 
الدفــاع عنهــا ضمــن املــرشوع الوطنــي إىل 

حني العودة.
وتطرق إىل ثالثة مستويات رئيسة متعلقة 
بكيفيــة حايــة "أونــروا" اســراتيجًيا وهــي 
اإلقليمــي  واملســتوى  الوطنــي  املســتوى 

العريب واملستوى الدويل.

وذكــر هويــدي أن مــن بــني هــذه الــرشوط 
إغــراءات  األمريكيــة  اإلدارة  تقديــم  أيضــا 
الــدول  إىل  "أونــروا"  مســؤوليات  لنقــل 
الــدول  لتحميــل  باإلضافــة  املســتضيفة، 
مســؤولية  الخليجيــة  وخاصــة  العربيــة 
دوليــة  مؤسســات  وتشــجيع  متويلهــا، 
مبهــات  للقيــام  محليــة  ولجــان  أهليــة 

باختصاص "أونروا".
وشــدد هويــدي عــىل أن الفعل الســيايس 
الفلســطيني يجــب أن يكــون اســراتيجًيا 
ضمن خطة قابلة للمراكمة لحاية حقوق 
أهــداف  ثالثــة  تحقيــق  عــر  الالجئــني 
"أونــروا"  حايــة  يف:  تتمثــل  متكاملــة 
ومعالجــة األزمــة املاليــة املزمنــة وتوســيع 

انهيــار  يعنــي  "أونــروا"  انهيــار  أن  وأكــد 
املجتمع الفلســطيني يف الداخل بشــكل 
كبــري؛ وخاصــة أن الكميــة األكــر عــدًدا من 
املســتفيدين مــن خدماتهــا هــم الالجئــني 

يف الضفة وقطاع غزة.
مــع  التواصــل  أن  إىل  الزيــر  ولفــت 
أن يعطــي  قوًيــا ميكــن  أداًء  يــؤدي  الــدول 
بالدبلوماســية "مــا ميكــن أن يحمــي أونــروا 

بشكل رئيس".
مــن جهتــه، تحــدث الباحــث يف دراســات 
آليــات  عــن  ســليان  جابــر  الالجئــني 
اللجــوء،  بحــاالت  املخيــات  ارتبــاط 
للمخيــم،  والفلســطينيني  "أونــروا"  ورؤيــة 
إضافــة للمقاربات املتعــددة للمخيات، 
الهجــرة  بســبب  املخيــم  مكانــة  واهتــزاز 

واستهداف "أونروا".
يف  الجــزم،  "ميكــن  إنــه  ســليان  وقــال 
-اإلرسائيليــة  األمريكيــة  الهجمــة  مواجهــة 
نقــل  بــأن ال تفكيــك ألونــروا، وال احتــال 
صالحياتهــا إىل املفوضيــة ســيغريان مــن 
الفلســطينيني  لالجئــني  القانــوين  الوضــع 
الذيــن يتمتعــون بوضــع مميــز يف النظــام 
الدويل لالجئني، يتعدى معاهدة 1951 

املتعلقة بالالجئني".
"أونــروا"  تعريــف  أن  إىل  ســليان  وأشــار 
املخّيــم  خصائــص  يعكــس  ال  للمخيــم 
والسياســّية  واالقتصادّيــة  االجتاعّيــة 
وأبعــاده اإلنســانّية والهوياتّيــة. وال يعكــس 

ومكانتــه  املخيــم  رمزيــة  األوىل  بالدرجــة 
العــودة، وال دوره  الحفــاظ عــىل حــق  يف 

يف النضال الفلسطيني املعارص.
املخيــم  جّســد  الواقــع  يف  أنــه:  وأضــاف 
فكــرة التعــارض الرمــزي بــني فكــرة العــودة 
الســيايس  الخطــاب  يف  اللجــوء  وواقــع 
الفلســطيني، وظــل طــوال العقود الســبعة 
القــوة  النكبــة  أعقبــت  التــي  املاضيــة 

املحركة للنضال لفلسطيني. 
املجلــس  عضــو  دعــت  جانبهــا،  مــن 
الوطنــي الفلســطيني ســمرية صــالح، إىل 
يف  الالجئــني  بــني  وحــدة  تكويــن  أهميــة 
"أونــروا"،  لعمــل  الخمــس  املناطــق  كل 
حــول  اآلراء  يف  تشــتت  لحصــول  تفادًيــا 

دور الوكالة.
توحيــد  أهميــة  عــىل  ســمرية  وشــددت 
الالجئــني،  دور  ملتابعــة  املرجعيــات 
عــىل  ســلًبا  ينعكــس  تعددهــا  أن  معتــرة 

القيادة الجاهريية.
واإلعــالم  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وأمــا 
د. عدنــان أبــو عامــر فتطــرق إىل الســلوك 
الســيايس اإلرسائيــي تجــاه التخلــص مــن 

"أونروا" وآليات مواجهته.
وذكــر أبــو عامــر خــالل مداخلتــه عــدد مــن 
الســلوكيات واإلجــراءات السياســية التــي 
لطــي  اإلرسائيــي  االحتــالل  ميارســها 
صفحة "أونروا" واعتبارها عقبة يف طريق 

التسوية.

األخطر على القدس
"الحدائق التوراتية".. أخطبوط لتطويق المسجد 

األقصى وتهويد األرض
حماس: استمرار مخططات االستيطان والتهويد 

ثمرة اتفاقيات التطبيع

"لجنة" تطالب بفرض الحماية الدولية للصحفيين
االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للصحفي السعدي

في ندوة نظمتها الهيئة 302

مختصون: المشروع الوطني الموحد يشكل رافعة لحماية 
الالجئين و"أونروا"

القدس المحتلة/ صفا: 
ســبع »حدائق توراتية« تهويدية تتصل ببعضها بعًضا 
يعمل االحتالل اإلســرائيلي على إقامتها حول البلدة 
القديمة بالقدس المحتلة ومحيط المسجد األقصى 

المبــارك، ضمــن مخطــط شــامل وخطــر، يســتهدف 
تطويــق وخنق المســجد المبارك مــن جميع الجهات، 
ا  ا« وليــس عربيًّ ــا توراتيًّ حتــى يبــدو المشــهد »تلموديًّ

ا. إسالميًّ

الصحفي مجاهد السعدي

جانب من الندوة اإللكرونية
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تقريرهــا  أصــدرت  وزارتــه  أن  إىل  وأشــار 
للجهــات  األوىل  املرحلــة  بتقييــم  املتعلــق 
مــؤرشات  أعطــى  أنــه  إىل  الفًتــا  املختصــة، 
إجــراءات  التــزام  مــدى  حــول  ُمرضيــة، 
املــدارس  مــن  اإلجــراءات  ودليــل  الربتوكــول 
والطلبة من حيث التباعد الجســدي وارتداء 

الكاممات وغريها.
أجــرت  الــوزارة  طواقــم  فــإن  مطــر  وبحســب 
زيــارات ميدانيــة ملتابعة اســتعداد املدارس 
املرحلــة  يف  فيهــا  الدراســة  بــدء  املتوقــع 
تــام،  اســتعداد  عــى  أنهــا  مؤكــًدا  الثانيــة، 
حيــث جــرى تنظيفها وتعقيمهــا وتهيئتها مبا 

يناسب استقبال الطلبة.
وأضــاف: "تقييمنــا اإليجــايب للمرحلة األوىل 
ال يعنــي أننــا ذاهبــون للمرحلــة الثانيــة، إمنــا 
األمــر متعلــق بالحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة 
التــي تقدرهــا وزارة الصحــة ولجــان الطــوارئ 

املركزية".
عملــت  الــوزارة  بــأن  مطــر  أفــاد  الســياق  يف 
عــى إدارة املحتــوى الــدرايس مبــا يناســب 
عدد الحصص املدرسية التي يحصل عليها 

الطلبة يف الدوام الجزيئ.
وذكــر أنــه املوضوعات الدراســية التي ســيتم 
ومفاهيــم  أنشــطة  عــى  ســتقترص  تناولهــا، 

محــددة مــن املحتــوى الــدرايس مبا يناســب 
عدد الحصص املخصصة املتاحة.

التعليم اإللكتروني
الــذي  اإللكــروين  بالتعليــم  يتعلــق  وفيــام 
يجــري العمــل بــه حالًيــا، بــّن مطــر أن وزارتــه 
املجــال،  هــذا  يف  متكاملــة  خطــة  لديهــا 
مشــرًيا إىل أنهــا ال تــزال يف مرحلــة التأســيس 
الصفــوف  وفتــح  املعلمــن  وتدريــب 

االفراضية وضم الطلبة فيها.

ُمســاند  ُبعــد  عــن  التعليــم  أن  إىل  ولفــت 
الطلبــة  للتعليــم الوجاهــي، حيــث ســيتلقى 
أيــام   3 بُعــد  وعــن  أيــام   3 وجاهًيــا  التعليــم 
أخرى، ستتضمن فيها مجموعة من األنشطة 

واملهامت عرب الصفوف االفراضية.
مــن  أشــمل  ُبعــد  عــن  التعليــم  أن  وأوضــح 
الصفوف االفراضية، حيث يكون التعلم عن 
طريــق بطاقــات التعلم الذايت والفيديوهات 
عــرب  األخــرى،  الجوانــب  وكل  املصــورة 
التواصــل بــن املعلــم والطالــب، ولكــن ليــس 

بالرضورة عرب الصفوف االفراضية.

تواجــه  التــي  والعقبــات  املعوقــات  وعــن 
بعــض  إن  مطــر:  قــال  اإللكــروين،  التعليــم 
اإلمكانــات  يف  ضعًفــا  تعــاين  املــدارس 
بعــض  ونقــص  اإلنرنــت  رسعــة  حيــث  مــن 

املعــدات بداخلهــا، مــا ينعكــس عــى إمكان 
توصيل املدرس معلوماته للطلبة.

أمــا املعوقــات األخــرى، وفــق مطــر، فتتعلــق 
بالطلبــة حيــث إن بعــض األرس ليــس لديهــم 
كهرباء وإنرنت، وال متتلك أجهزة إلكرونية 
حديثة الستقبال التعليم اإللكروين، إضافة 
واملجتمــع  الطــاب  أمــور  أوليــاء  ثقافــة  إىل 
عموًمــا. وبــنَّ أن الــوزارة كانــت قــد وضعــت 
خطــة تتعلــق بالتعليم اإللكــروين والصفوف 
العديــد  تدريــب  عــى  تشــتمل  االفراضيــة 
مــن أوليــاء األمــور وتوعيتهــم حــول ذلك، لكن 

مــن  ُيكــن  مل  للقطــاع،  كورونــا  وبــاء  دخــول 
استكامل التدريب.

واضحــة  تعليــامت  لديهــا  الــوزارة  أن  وأكــد 
مبراعاة أوضاع الطلبة يف جزئية التعليم عن 
ُبعــد، نظــًرا للمعوقــات آنفــة الذكــر، موضًحــا: 
"عنــد اســتئناف الدراســة مــن جديد ســتكون 
مــن بدايــة املحتــوى الــدرايس بحيــث تكــون 
االفراضيــة  بالصفــوف  املتعلقــة  األنشــطة 

مساندة للتعليم الوجاهي".

أو  طلبــة  إصابــة  مبســألة  يتعلــق  وفيــام 
"يجــب  فقــال  كورونــا،  بفــريوس  ُمدرســن 
التفريق بن اإلصابات الناجمة عن املخالطة 
إىل  منّبًهــا  املجتمــع"،  أم  املدرســة  داخــل 
الجهــات املختصــة يف  ره  تقــدِّ ذلــك  أن كل 
وزارة الصحــة "فنحــن ليــس لدينا املعلومات 

الكافية حول اإلصابات".
وأضــاف: "قــد تظهــر إصابــات هنــا وهنــاك، 
لكّن جهات التقيص الوبايئ يف وزارة الصحة 

ثــم  هــي التــي تتخــذ القــرارات بهــذا الشــأن، 
الحجــر  مبســألة  املناســبة  اإلجــراءات  نتخــذ 
أو إغاق شــعبة أو مدرســة بالكامل". ولفت 
بيانــات  حــول  مشــرك  برنامــج  وجــود  إىل 
التعليــم  وزاريت  بــن  واملدرســن  الطلبــة 
والصحــة، "فحــن ظهــور أي نتيجــة إيجابية أو 
وجــود حــاالت مخالطــة لهــا، تظهــر لــدى وزارة 
التعليم، وحينها يتم االتصال عى الطلبة أو 

امُلدرسن بعدم التوجه للمدرسة".

ومل يســتبعد إمكانيــة إصابــة ُمعلــم أو طالــب 
ضمــن  أفــراًدا  لكونهــم  مدرســة،  مديــر  أو 
مشــددة  إجــراءات  هنــاك  لذلــك  املجتمــع، 
والتعامــل  التعقيــم  يف  املــدارس  داخــل 

الصحي عى مدار الساعة.
ومتجــددة  محــددة  حــاالت  هــذه  أن  وبــّن 
بعــض  يف  واألخــرى  الفــرة  بــن  وتظهــر 
املدارس ويتم التعامل معها وفق الربتوكول 

الصحي املتفق عليه مع وزارة الصحة.

غزة/ أدهم الرشيف:
طبيــة  مســاعدات  أمــس  بغــزة  الصحــة  وزارة  تســلمت 
يف  الخرييــة  املؤسســات  تجمــع  مــن  مقدمــة  طارئــة 

ماليزيا، ملواجهة فريوس "كورونا".
الصحــة  وزارة  يف  الــدويل  التعــاون  عــام  مديــر  وأكــد 
واملعــدات  األجهــزة  أن  الحــاج،  اللطيــف  عبــد  الدكتــور 
الطبية املستلمة ستخصص ملواجهة فريوس "كورونا" 
يف إطــار جهــود وزارة الصحــة املمتــدة منــذ مطلــع العام 
الحايل بدًء بجهود منع وصول الفريوس لغزة حتى بعد 
اكتشــاف أوىل إصابــات "كوفيــد19-" داخــل املجتمــع 

نهاية آب/ أغسطس الحايل.
مقــر  داخــل  مــن  صحفــي  مؤمتــر  يف  الحــاج  ــه  ونبَّ
غــزة،  مبدينــة  الصحــة  لــوزارة  املركزيــة  املســتودعات 
إىل أن جهــود الــوزارة يف مكافحــة "كورونــا"، تتجــى يف 
الحــاالت  للعينــات، وعــزل  الفحــص املخــربي  عمليــات 
األورويب  غــزة  مستشــفيي  يف  ومتابعتهــا  املصابــة 

والريك، ومراكز العزل املختلفة.
وشــدد عــى أن "هــذه الجهــود تحتــاج إىل مــوارد كبــرية 
يف حــن تشــكو مخــازن وزارة النقــص الحــاد يف األدويــة 
مبقدار يتجاوز 47 باملئة برصيد صفري، وأزيد من 32 
باملئــة مــن املســتهلكات الطبيــة الازمــة لعاج املرىض 
غــري موجــودة"، مبيًنــا أن مــا يفــوق 62 باملئــة مــن املواد 
مخــازن  أو  املختــربات  يف  متوفــرة  تعــد  مل  املخربيــة 
الــوزارة  الــوزارة. وأضــاف: أصبــح العــبء مزدوًجــا عــى 
يف مواجهــة "كوفيــد19-" بهــذه اإلمكانــات املوجــودة، 
لكــن يف نفــس الوقــت نواصــل جهودنــا لتقديــم العــاج 
للمرىض، وهذه الجهود تحتاج إىل موارد كبرية لضامن 

تقديــم الخدمــات يف املستشــفيات وعيــادات الرعايــة 
األوليــة. وأكــد وجــود نقــص يف األدويــة واملســتهلكات 
أن  مبيًنــا  والقلــب،  الرسطانيــة  األورام  ملــرىض  طبيــة 
بظالهــا  تلقــي  بــدأت  "كوفيــد19-"  مكافحــة  تأثــريات 
التــي يجــب توافرهــا  الخدمــات الصحيــة األخــرى  عــى 
دامًئا لضامن تقديها للمرىض يف قطاع غزة املحارص.

وشــدد املديــر العــام للتعــاون الــدويل يف وزارة الصحــة 
عى أن األخرية ملزمة تقديم الخدمات كاملة وتقدًيا 
الئًقــا وموازًيــا ملــا يقــدم مــن خدمــات يف دول الجــوار. 
ووجــه شــكره لتجمــع املؤسســات الخرييــة عــى دعمهــا 
لجهــود وزارة الصحــة يف مكافحــة الفــريوس الــذي ظهــر 
العــامل  غالبيــة دول  وأصــاب  العــامل،  نهايــة  الصــن  يف 
يف وقــت قيــايس، وقــال إننــا عى "ثقة بأن املؤسســات 

ستواصل دعمها لغزة باألدوية واملستهلكات".
الخرييــة  املؤسســات  تجمــع  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
بنــاًء  إنــه  الزمــان،  قمــر  النــوري  نــادر  محمــد  ماليزيــا  يف 
تنظيــم  التجمــع  قــرر  "كورونــا"،  فــريوس  جائحــة  عــى 
ملــرىض  اصطناعــي  تنفــس  أجهــزة   10 لتوفــري  حملــة 
بقيمــة  تربعــات  جمــع  إىل  مشــرًيا  بغــزة،  "كوفيــد19-" 
طريــق  وعــن  املاليــزي،  الشــعب  مــن  دوالر  ألــف   250

امليــداين  العمــل  يف  الزمــة  الوقائيــة  أدوات  توفــري  تــم 
للفــرق الطبيــة بغــزة. وأضــاف قمــر الزمــان خــال املؤمتر 
الصحفــي: "بعــد وصــول كورونــا لغــزة قدمنــا مســاعدات 
ووزارات  االجتامعيــة  والتنميــة  الشــؤون  لــوزارة  عاجلــة 
أخــرى قيمتهــا أكــر مــن نصــف مليــون شــيكل"، موجًهــا 
شــكره للمؤسســات الداعمــة والشــعب املاليــزي عــى 

دعمه لقطاع غزة وفلسطن.

غزة/ فلسطن:
اســتقبل النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحــر، 

أمس، وفدًا من جمعية أهايل عسقان.
دعــم  أهميــة  عــى  أمــس،  مبكتبــه،  الوفــد  لقائــه  خــال  بحــر  وشــدد 
جمعيــة أهــايل عســقان واملؤسســات الوطنيــة كافــة؛ ملــا تقدمه من 
خدمــات ألبنــاء شــعبنا، داعيــا إىل اســتمرار جهدهــا وخدماتهــا ألكــرب 

رشيحة من أبناء املجتمع.
واســتعرض رئيــس جمعيــة أهــايل عســقان محمــد صيــام، نشــاطات 
وفعاليــات الجمعيــة التــي تخــدم أبنــاء شــعبنا وال يقتــرص عملهــا عــى 
خدمــة أبنــاء عســقان فقــط. وأكــد صيــام أن الجمعيــة لديهــا خطــط 
لتطوير عملها من بينها إنشاء ديوان عشائري جامع لعوائل عسقان.

ومدينة عسقان - املجدل تقع عى السهل الساحيّل الفلسطينّي، 
وتبعــد عــن شــامل قطــاع غــزة مســافة 19 كيلومــر، و2 كيلومــر مــن 

الجهة الرشقّية إىل الشاملية الرشقية من موقع املدينة القدية.

يف  يقبعــان  وشــقيقه  بكــر  والــد  أن  يذكــر 
ســبق  كــام  اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســجون 
أن اعتقــل وأفــرج عنــه بــرشط قــرسي ينــع 
 10 بعــد  إال  الغربيــة  الضفــة  إىل  عودتــه 
ســنوات، ليســافر بعدهــا إىل األردن ومنــه 
عمــل  عــى  حصولــه  بعــد  الســعودية  إىل 

هناك.
وعمل بكر يف منصب كبري يف إدارة رشكة 

"دكتور نيوترشن" السعودية.
الذهــاب  بالرشكــة  لــه  صديــق  مــن  وطلــب 
لدائرة الجوازات يف الرياض إلحضار طلب 
"خــروج وعــودة" ليفاجــأ بطلــب الســلطات 
هناك بحضور بكر شخصيا لكونه "مطلوبا" 
للرشطــة وأن عليــه تجديــد البيانــات وأخــذ 
بصامتــه لتشــابه األســامء، حســب قولهــم. 

وقالــت والدتــه أم بكــر آنــذاك: تــم احتجــازه 
الجــوازات  عنــد ذهابــه مــع صديقــه لدائــرة 
زوجتــه  علقــت  فيــام   .28/7/2019 يــوم 
يف األردن. وأفرجت الســلطات الســعودية 
عن بكر الحرصي يف يوليو املايض، وأبقته 
الرحيــات  ســجن  يف  التاريــخ  ذاك  منــذ 
وســط ظــروف صحيــة صعبــة للغايــة. ويف 
ســياق متصــل، أكــد الدكتــور عبــد املاجــد 
حــامس  حركــة  ممثــل  شــقيق  الخــرضي، 
املعتقل يف السجون السعودية د. محمد 
شــقيقه  حــول  معلومــات  ال  أنــه  الخــرضي، 

وابنه املعتقان عى خلفية سياسية.
"فلســطن":  لصحيفــة  الخــرضي  وقــال 
"السلطات السعودية سبق أن أفرجت عن 
الحرصي وأبقته يف سجن الرحيات لفرة 

طويلة قبل ترحيله إىل األردن".
أبريل/نيســان  يف  الســعودية  واعتقلــت 
أن  دون  وأردنيــا  فلســطينيا   62  ،2019

بينهــم  مــن  تهمــة،  أيــة  بدايــة  إليهــم  توّجــه 
ممثــل حــامس يف الســعودية لكنهــا عــادت 
 ،2020 مــارس/آذار  يف  إليهــم  ووجهــت 
إشــارة  يف  إرهــايب"،  "كيــان  دعــم  تهمــة 

للمقاومة الفلسطينية.
أعلنــت   ،2019 أيلول/ســبتمرب   9 ويف 
للقيــادي  الســعودية  اعتقــال  حــامس 
الخــرضي ونجلــه، وقالــت إنــه كان مســؤوال 
عــن إدارة "العاقــة مــع اململكــة عــى مــدى 
عقدين من الزمان، كام تقّلد مواقع قيادية 

عليا يف الحركة". 
ضمــن  يــأيت  اعتقالــه  أن  إىل  وأشــارت 

الشــعب  أبنــاء  مــن  العديــد  طالــت  حملــة 
الفلسطيني املقيمن يف السعودية.

وبحســب املرصــد األورومتوســطي لحقوق 
الســعودية  االعتقــاالت  فــإن  اإلنســان، 
للفلســطينين واألردنيــن طالت العرشات 

منهم منذ 2019.
وأوضــح املرصــد األورومتوســطي أن حملــة 
االعتقــاالت التــي تســتهدف الفلســطينين 
ليســت إال واحــدة مــن سلســلة طويلــة مــن 

االنتهاكات التي ترتكبها اململكة.
شــهادات  -وحســب  املرصــد  وكشــف 
التعذيــب  مــن  متعــددة  صنوفــا  موثقــة- 
الفلســطينين  املعتقلــن  ضــد  ســيام  وال 
مــن قبــل املحققــن والســجانن يف ســجن 

"ذهبان" السعودي.

ذاهبون للدوام الجزئي وإدارة المحتوى المدرسي

مطر لـ"فلسطين": استئناف مرحلة التعليم الثانية مرهوٌن بتقدير 
وزارة الصحة

غزة/ نور الدين صالح:
وزارة  فــي  التربــوي  اإلشــراف  عــام  مديــر  قــال 
التربيــة والتعليــم بغــزة محمــود مطــر، إن البــدء 
بالمرحلــة الثانيــة مــن اســتئناف الدراســة مرهــون 
بتقديــر الجهــات المختصــة وخاصــة وزارة الصحــة، 

للحالــة الوبائيــة في القطاع، مشــيًرا إلــى أنه جرى 
إدارة المحتــوى الدراســي بما ُيالئــم عدد الحصص 

الدراسية.
وأوضح مطر في مقابلة مع صحيفة »فلسطين«، 
ا في كل  أمــس، أن الــوزارة تجــري تقييًمــا مســتمرًّ

نهايــة أســبوع، وفًقــا لمــدى نجــاح الخطــة التــي 
وضعتها والتــزام اإلجراءات الوقائية من المدارس 
والطلبــة، »ونأمــل أن نذهــب للمرحلــة الثانية في 

األيام القليلة القادمة«.
ــن أن آليــة الــدوام للمرحلة الثانيــة »من الصف  وبيَّ

الســابع حتى الحادي عشــر« ســتكون بنفس دوام 
طلبــة المرحلــة األولــى »الثانويــة العامــة«، وفق 
ا، ونصــف  معاييــر الــدوام الجزئــي 3 أيــام أســبوعيًّ
عدد الطالب في الفصل الواحد، مع التزام التباعد 

الجسدي وإجراءات السالمة والتعقيم المستمر.

محمود مطر ا  نجري تقييًما مستمرًّ
للحالة التعليمية في غزة

المدارس على استعداد 
تام الستقبال الطلبة في 

المرحلة الثانية

التعليم اإللكتروني يواجه 
عقبات عدة وهو مساند 

للتعليم الوجاهي

نتائج التقييمات "ُمرضية" 
من حيث التزام اإلجراءات 

الوقائية

الصحة بغزة تتسلم مساعدات طارئة 
لمواجهة فيروس "كورونا"

السعودية تفرج عن معتقل فلسطيني وترحله إلى األردن

بحر يستقبل وفدًا من 
"أهالي عسقالن" ويشيد 

رام الله/ فلسطن: بأنشطتهم
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  اســتنكرت 
اإلرسائيــيل  االحتــال  قــرار  فلســطن، 
اإلطــار  الطابيــة"  "القطــب  كتلــة  اعتبــار 
مــرشوع  غــري  "تنظيــام  للجبهــة،  الطــايب 

وإرهابيا".
ووصف القيادي يف الجبهة الشعبية عمر 
شحاده، قرار حكومة االحتال بالعنرصي، 
مشرًيا إىل أن الحركة الطابية يف جامعات 
الوطن تعمل ضمن أجندة وطنية للحفاظ 
الدولــة  وإقامــة  الوطنــي،  املــرشوع  عــى 

الفلسطينية وبناء مؤسساتها.
وأوضــح أن كتلــة القطــب الطابيــة جــزء من 
التــي تعمــل ضمــن إطــار  الحركــة الطابيــة 

أن  مؤكــًدا  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
الضغوطــات  متــارس  االحتــال  حكومــة 
وتاحقهــا  كافــة،  الطابيــة  األطــر  عــى 
إضعافهــا،  بهــدف  واملطــاردة  باالعتقــال 
العنرصيــة،  االحتــال  سياســة  وتنفيــذ 
النشــاطات الطابيــة يف  الهادفــة إليقــاف 

دعم القضية الفلسطينية.
مــن  أول  االحتــال،  ســلطات  ووضعــت 
القوائــم  ضمــن  الطابيــة  الكتلــة  أمــس، 
الخايــا  واتهمــت  اإلرهابيــة،  واملنظــامت 
الفلســطينية،  الجامعــات  يف  الطابيــة 
بدعــم النشــاطات التحريضية، واملشــاركة 
ضــد  عمليــات  وتنفيــذ  التخطيــط  يف 

االحتال اإلرسائييل.

الشعبية تستنكر تصنيف كتلة 
ا "القطب الطالبية" تنظيًما إرهابيًّ

الرياض- غزة/ محمد أبو شحمة:
أفرجت الســلطات السعودية، أمس، 
عــن الفلســطيني بكــر الحصــري )32 
عامــًا( مــن مدينــة طولكــرم شــمالي 

 15 بعــد  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
شهرًا من اعتقاله في سجونها.

لصحيفــة  الحصــري  عائلــة  وأكــدت 
الســلطات  أن  »فلســطين«، 

الســعودية أفرجت عــن ابنها وقامت 
بترحيلــه إلــى األردن، بعــد أكثــر مــن 3 
أشهر من وضعه في سجن الترحيالت 

في المملكة.

جانب من املؤمتر يف غزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (
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إعالن صادر عن لجنة التنظيم المحلية ببلدية البريج
بشأن ملكية مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم ورثة املرحوم/ محمد عبيد أبو مراحيل ضمن نفوذ بلدية الربيج

تعلــن لجنــة التنظيــم املحليــة ببلديــة الربيــج أنهــا قررت بجلســتها رقــم 2020/27 
املنعقدة بتاريخ 2020/10/21م نرش اعالن بشان ملكية مرشوع تقسيم أرض 
لغايــات الســكن عــى مســاحة أرض 8708م2 )مثانيــة آالف وســبعامئة ومثانيــة 
أمتــار مربعــة عــى ارض القســيمة رقــم )23 ماليــة( مــن القطعــة رقــم )ماليــة( مــن 
أرايض محلــة الربيــج واملعروفــة باســم أبــو مديــن الســبع واملقدمــة مــن قبــل ورثــة 
املرحــوم محمــد عبيــد حــامد أبــو مراحيــل والتــي جــرى بها قســمة رضائية ومخطط 
تقســيم أرض لغايــات الســكن مبســاحة )8175م2 مثانيــة آالف ومائــة وخمســة 
وســبعني مــرا مربعــا( واملحــددة مســاحتها مبوجــب ســند الويركو )مســتخرج من 

دائرة رضيبة األمالك بغزة( عى مساحة وقدرها ستة دومنات فقط.
وعليه ووفقا لنص املادة 20 من قانون تنظيم املدن رقم 28 لسنة 1936 فإنه يجوز 
الي شخص من ذوي الحقوق يف االرايض املذكورة واألمالك االخرى الواقعة ضمن 
أرض املــرشوع ســواء بصفتهــم مــن أصحاب الحقــوق أو االمالك االخرى االطالع عى 
خرائــط املــرشوع املودعــة لــدى الدائــرة الفنيــة ببلديــة الربيــج فــكل من لديــه اعراض 
عــى ملكيــة املــرشوع عليــه أن يتقــدم باعراضــه التحريــري مدعــام مبســتنداته أو 
بأســباب كســب الحقوق او امللكية اىل لجنة التنظيم املحلية مبقرها ببلدية الربيج 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمية اعتبــارا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن ولغايــة خمســة 
عــرش يومــًا ولــن يقبــل أي اعــراض بعد انقضاء املدة املحــددة مبوجب هذا االعالن 
حيــث ســيتم احالــة املــرشوع اىل اللجنــة املركزيــة للتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظــات 

غزة الستكامل اجراءات التصديق عى املرشوع حسب األصول.
رئيس لجنة التنظيم املحلية ببلدية الربيج
أ . أمين عبد العزيز الدويك

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية الربيج

الموضــوع/ إعــالن عــن بيــع أرض بموجــب وكالــة لــدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )458/ 2020(

لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم 
عبــد الكريــم نــواف عبــد اللــه مصلــح من ســكان غزة هوية رقــم 803399294 
بصفتــه وكيــال عــن: مــي محمــد أحمــد غــزال وماهــر توفيق ســامل غــزال بوكالته 
عن معتصم محمد أحمد غزال ووكالته عن معتز محمد أحمد غزال وبوكالته 
عــن/ ميــادا محمــد أحمــد غــزال بوكالتــه عــن كال مــن ميــر عبــد العزيــز معــاذ 

غزال ومنري محمد أحمد غزال ومها محمد أحمد زيدان )غزال(
مبوجب وكالة رقم: 2020/7798 الصادرة عن غزة 

 727 القطعــة  بيع/مبادلــة يف  انتقــال/  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع   
القسيمة 187 املدينة غزة الدرج 

العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــني  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  وبخــالف ذلــك ســوف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 10/22/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضــوع/ إعــالن عــن بيــع أرض بموجــب وكالــة لــدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )457/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن  الدرديــي  املــوىل  عبــد  ســامل  فوزيــه 
931688063 بصفتــه وكيــال عــن: ســليامن ســامل عبــد املــوىل الدرديــي 

وعبد السالم وجمعه أبناء/ سامل عبد املوىل الدرديي 
مبوجــب وكالــة رقــم:9/2020 الصــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني اململكــة 
دولــة  ســفارة  عــن   78/2017 الوكالــة  رقــم   + عــامن   - الهاشــمية  األردنيــة 

فلسطني اململكة األردنية الهاشمية – عامن 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/مبادلة يف القطعة 212 القسيمة 8 

املدينة بني سهيال + قطعة 214 قسيمة 12 املدينة بني سهيال 
العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــني  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــالف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 10/22/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضــوع/ إعــالن عــن بيــع أرض بموجــب وكالــة لــدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )450/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حسن أحمد شعبان أبو زيد من سكان خان يونس هوية رقم 950131136 

بصفته وكيال عن: زهية أحمد شعبان أبو زيد 
مبوجب وكالة رقم:7347/2020 الصادرة عن بنغازي 

 34 القطعــة  يف  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القسيمة 2 املدينة رفح 

العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــني  وبخــالف ذلــك ســوف يتــم 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 10/22 / 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

غزة/ أدهم الرشيف:
التضامــن  فعاليــات  أمــس،  اســتمرت، 
عــن  املــرب  األخــرس  ماهــر  األســري  مــع 
ضــد  التــوايل،  عــى  الـــ89  لليــوم  الطعــام 
ا يف مستشفى  ا، ويقبع حاليًّ اعتقاله إداريًّ
"كابــالن" اإلرسائيــيل عقــب تدهــور حالتــه 
االحتــالل  تعنــت  مــع  تزامًنــا  الصحيــة 
باالســتجابة ملطالبــه باإلفــراج الفــوري عنــه 

ودون أي رشوط.
بلــدة  مــن  عاًمــا(   49( األخــرس  ويواصــل 
إرضابــه  جنــني،  جنــوب  الظهــر  ســيلة 
وســط  اإلداري،  العتقالــه  رفًضــا  املفتــوح 

تدهور شديد يف حالته الصحية.
وكانــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
قالــت إن الوضــع الصحــي لأخــرس، خطــر 
وال  شــديد  إعيــاء  حالــة  ويعــاين  للغايــة، 
حاســتا  تأثــرت  كــام  الحركــة،  عــى  يقــوى 
خشــية  وهنــاك  لديــه،  والنطــق  الســمع 
النتكاســة  الحيويــة  أعضــاؤه  تتعــرض  أن 
عــى  حصولــه  عــدم  ظــل  يف  مفاجئــة 
املحاليل واملدعامت، األمر الذي يشكل 
ا يهدد حياته بعد هذه املدة  خطًرا حقيقيًّ

الطويلة من اإلرضاب.
وأكــدت فعاليــات تضامنيــة جــرت يف غــزة 
تشــكل  بأمعائــه  األخــرس  معركــة  أن  عــى 
اإلرسائيــيل  الســجان  لغطرســة  تحدًيــا 

وقيود األرس.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  نظمــت  فقــد، 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  مقــر  أمــام  فعاليــة 
اإلمنايئ مبدينة غزة، شارك فيها عرشات 

املتضامنني مع قضية األخرس.
وقال القيادي يف الجهاد اإلسالمي خر 
حبيــب، إن الحاليــة الصحيــة لأخــرس يف 
خطر شــديد، محماًل االحتالل املســؤولية 
مــا طــرأ عليهــا أي  إذا  الكاملــة عــن حياتــه 

تدهور.
وحــذر حبيــب يف كلمــة يف مؤمتــر عقــد 
االحتــالل  التضامنيــة،  الفعاليــة  ضمــن 
وإدارة ســجونه مــن حالــة الالمبــاالة، التــي 
يتعاملــون بهــا يف قضيــة األخــرس "الــذي 
مل يطلب املســتحيل ســوى إنهاء اعتقاله 

اإلداري دون أي تهمة وإطالق رساحه".
وتابــع: "االحتــالل يتجاهل رصخة األخرس 
ومعاناتــه ويــر عى إعدام هذا املعتقل 
مضيًفــا:  مبــارش"،  غــري  بشــكل  اإلداري 
الحقوقيــة  واملؤسســات  العــامل  "صمــت 

ذات  خــالل  كلمــة  يف  الزعانــني  وأضــاف 
ولــن  األول  ليــس  "األخــرس  إن  املؤمتــر، 
املفتــوح  اإلرضاب  يف  األخــري  يكــون 
ضــد  الكرامــة  معركــة  ضمــن  الطعــام  عــن 
لقــد  االحتــالل،  ســجون  إدارة  سياســات 
ســبقه العديــد مــن األرسى ومنهــم املحــرر 

خر عدنان".
د عــى أن األخــرس يخــوض معركتــه  وشــدَّ
ليس دفاًعا عن نفسه فقط، وإمنا عن قرابة 
االحتــالل،  ســجون  داخــل  أســري  آالف   5
واإلســالمية،  العربيــة  األمــة  عــن  وأيًضــا 

تجاهــل  عــى  االحتــالل  يجــرئ  الدوليــة 
واألرسى  ماهــر  وقضيــة  اإلنســان  حقــوق 
مــن  مزيــد  شــن  عــى  وأيًضــا  جميًعــا، 

العدوان عى أبناء شعبنا".
باســم  اإلعالمــي  الناطــق  قــال  جهتــه،  مــن 
املحــرر  األســري  القــدس  مهجــة  مؤسســة 
االعتقــال  سياســة  إن  الزعانــني،  تامــر 
اإلداري، سيف مصلت من االحتالل عى 
رقــاب أبنــاء شــعبنا، مشــيًدا بصمود وإرادة 
األخرس يف مقارعة إدارة سجون االحتالل 

رفًضا لهذا النوع من االعتقال.

األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مطالًبــا 
ومؤسســات حقــوق اإلنســان التابعة لأمم 
املتحــدة واملنظــامت الدوليــة املختلفــة، 
مــا  تجــاه  مســؤولياتها  عنــد  بالوقــوف 

يتعرض له األرسى من انتهاكات.
اإلطــار  مســؤول  شــدد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
املهني يف الجبهة الدميقراطية سمري أبو 
مدللة عى أن ذلك يتطلب رضورة الدفاع 
اإلنســاين  والتعاطــي  األرسى  حقــوق  عــن 
معهــم عــرب تدويــل قضيتهــم يف املحافــل 
الدوليــة مبــا فيهــا مجلــس األمــن والجمعية 
العموميــة لأمــم املتحدة ومجلس حقوق 

اإلنسان ومحكمة الجنايات.
وأكــد أبــو مدللــة يف مؤمتــر صحفــي عقــد 
أمــام مقــر الصليــب األحمــر، حيــث تقيــم 
تضامنيــة،  اعتصــام  خيمــة  مؤسســات 
أمــام  املؤسســات  هــذه  وضــع  رضورَة 
مســؤولياتها وإلزام حكومة االحتالل وقف 

إجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها.
املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  ــل  وحمَّ
الكاملة عن سالمة وحياة األسري األخرس، 
تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  داعًيــا 
مســؤولياته اإلنسانية واألخالقية والتدخل 
بالضغــط عــى حكومــة االحتــالل ودفعهــا 
األرسى،  بحيــاة  اســتهتارها  وقــف  نحــو 
وكذلك وقف انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

بــرورة  الدوليــة  املؤسســات  وطالــب 
الضغــط الفــوري عــى االحتــالل مــن أجــل 
األخــرس،  ملاهــر  اإلداري  االعتقــال  إنهــاء 
وتوفــري العــالج الطبــي لــأرسى املــرىض، 
التنكيليــة  والعقوبــات  اإلجــراءات  ووقــف 
لجميــع  والســامح  االنتقاميــة،  والعقابيــة 
األهــايل بزيــارة أبنائهــم وذويهــم، وتحســني 
ظــروف األرسى مبــا ينســجم مــع املعايــري 

اإلنسانية وكرامة البرش.

نقل أسير سادس إلى سجن 
"هداريم" بعد عزل دام 8 أشهر
االحتالل ينقل 5 أسرى 

إلى "عوفر" بعد عزل دام 
شهرًا في "نيتسان الرملة"

رام الله/ فلسطني: 
ســجن  إىل  اإلرسائيــيل خمســة أرسى  االحتــالل  ســجون  إدارة  نقلــت 
"عوفــر"، بعــد أن عزلتهــم مــدة شــهر يف عــزل ســجن "نيتســان الرملــة"، 

بظروف قاسية ومأساوية.
وقــال نــادي األســري يف بيــان، أمــس، إن إدارة االحتــالل نقلت األرسى: 
أبــو عفيفــة )25 عامــا(، وخــر يوســف مــايض )25  يوســف محمــد 
الطيــط، وشــادي  عامــا(، ومؤيــد   23( أبــو ســل  الفتــاح  وعبــد  عامــا(، 

النجار.
ســبتمرب  أيلــول/   8 يف  الخمســة  األرسى  اعتقــال  تــم  أنــه  وأضــاف 
املــايض، واحتجزهــم االحتــالل يف مركــز توقيــف "عتصيــون" بظــروف 
مأســاوية ملــدة 18 يومــا، ثــم تــم نقلهــم إىل عــزل "نيتســان الرملــة"، 

بدعوى مخالطتهم لسجان مصاب بفريوس "كورونا" امُلستجد.
ولفت إىل أن األرسى الخمســة مل يتمكنوا من تبديل مالبســهم خالل 
فرة عزلهم، عدا عن عزلهم مع السجناء الجنائيني، ما دفعهم لتنفيذ 
خطــوات احتجاجيــة خــالل األيــام املاضيــة، متثلــت بإرجــاع وجبــات 

الطعام، وعدم الوقوف عى العدد.
كام نقلت إدارة ســجون االحتالل، األســري حاتم القواســمة من زنازين 
عزل سجن "جلبوع" إىل سجن "هداريم"، بعد عزل دام مثانية أشهر.

وقــال نــادي األســري، يف بيــان، أمــس، إن إدارة ســجون االحتــالل عزلت 
األسري قواسمة انفراديا ورفيقه األسري عمر خرواط منذ مثانية أشهر، 
مؤكدا أنها ما زالت تواصل عزل خرواط يف زنازين سجن "مجدو" يف 

ظروف قاسية وصعبة.
ُيشار إىل أن األسري قواسمة معتقل منذ عام 2003، واألسري خرواط 

منذ 2002، حيث يقضيا حكام بالّسجن مدى الحياة.
يشار إىل أن إدارة سجون االحتالل صّعدت منذ بداية العام الجاري، 
من عمليات العزل االنفرادي بحق األرسى، واستهدفت مجموعة من 

أعضاء الهيئات التنظيمية.
وُتشــكل سياســة العــزل االنفــرادي أبــرز أدوات التنكيــل والقمــع، التــي 

تستخدمها إدارة سجون االحتالل بحق األرسى.

الصليب األحمر: األسير 
األخرس في حالة حرجة

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــربت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن قلقها البالــغ إزاء تدهور 
الحالــة الصحيــة لأســري املــرب عــن الطعــام ماهــر عبــد اللطيــف 
األخرس )49 عاما(، املعتقل إداريًا وُيعالج يف مستشفى بالداخل 

املحتل.
وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية يف فلسطني املحتلة إيف 
جيبينز: "يزور أطباء اللجنة الدولية الســيد األخرس ويراقبون وضعه 
عــن كثــب، بعــد مــرور أكــر مــن 85 يومــًا عــى اإلرضاب عــن الطعام، 
نشــعر بالقلــق إزاء العواقــب الصحيــة املحتملــة التــي ال رجعــة فيهــا. 

من منظور طبي، األخرس يدخل مرحلة حرجة".
وقالــت: إن موظفــي اللجنــة الدوليــة يراقبــون وضــع املربــني عــن 
الرعايــة  عــى  وحصولهــم  باحــرام،  معاملتهــم  مــن  للتأكــد  الطعــام 
الطبيــة املناســبة، والســامح لهــم بالبقــاء عــى اتصــال مــع عائالتهــم. 

وكانت آخر زيارة لأسري األخرس يف 22 ترشين األول/ أكتوبر.
وحّثت اللجنة الدولية الســلطات املختّصة واملريض وممّثليه عى 

إيجاد حل يجّنب فقدان حياته.
ويواصــل األســري األخــرس مــن مدينة جنني بالضفــة الغربية املحتلة، 
إرضابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ 88 عى التوايل، رفًضا العتقاله 
اإلداري، حيــث يقبــع يف مستشــفى كابــالن بالداخــل املحتل بوضع 

صحي خطري جدًا وال يزال يرفض تناول املدعامت.

األسير زغير يواصل إضرابه 
عن الطعام لليوم الثالث

رام الله/ فلسطني: 
يواصــل األســري محمــد أحمــد زغــري )33 عامــًا( مــن الخليــل جنــويب 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام منــذ ثالثــة 

أيام رفضًا العتقاله اإلداري.
إدارة ســجون  أن  أمــس،  بيــان صحفــي،  األســري يف  نــادي  وأوضــح 
االحتــالل نقلــت األســري زغــري عقــب إعالنــه لــإرضاب، إىل زنازيــن 

سجن "النقب الصحراوي" حيث يقبع.
وزغري معتقل منذ الـ19 من أبريل/ نيسان 2020، وجرى تحويله 
مــدة كل  إداري  اعتقــال  أمــّرا  بحقــه  اإلداري وصــدر  إىل االعتقــال 

واحد منهام أربعة أشهر.
ولفــت نــادي األســري إىل أن زغــري ناشــط حقوقــي ضــد االســتيطان، 
وأســري ســابق أمــى مــا مجموعــه يف ســجون االحتــالل أكــر مــن 

ثالث سنوات، وهو متزوج وأب لثالثة أبناء.
يرتفــع  اإلرضاب،  إىل  زغــري  انضــامم  ومــع  أنــه  ذكــره  الجديــر  ومــن 
عــدد املربــني ضــد سياســة االعتقــال اإلداري، إىل اثنــني، حيــث 
يواصل األسري ماهر األخرس من جنني إرضابه عن الطعام منذ 88 
يومًا يف مستشفى "كابالن" اإلرسائييل وسط ظروف صحية غاية 

يف الخطورة، ويرفض االحتالل حتى اليوم اإلفراج عنه.

الخليل/ فلسطني:
الـــ17  الســنوية  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
الستشــهاد املجاهــد القســامي رفيــق اقنيبــي، 
جنــود  مــع  مســلحا  اشــتباكا  خــاض  أن  بعــد 
االحتالل يف منطقة تل ارميدة مبدينة الخليل 

جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وولــد اقنيبــي )23 عاًمــا( يف مدينة الخليل يف 
22 إبريل/ نيســان 1980 وهو من ســكان حي 
الحــاووز الثــاين جنــوب غــرب املدينــة، ودرس 
الثانوية العامة ثم اتجه للعمل الحريف بسبب 

ظروف أهله املعيشية الصعبة.
األوىل  االنتفاضــة  يف  بقــوة  اقنيبــي  وشــارك 
مــرات  أربــع  االحتــالل  لــدى  واعتقــل  والثانيــة، 
قــى يف املــرة األوىل )6( أيــام تحقيــق، ويف 
الثانيــة )40( يومــا، ويف الثالثــة )3( أشــهر أمــا 

الرابعة فقد قى فيها )6( أشهر.

وكانت تهمته يف كل مرة إيواء مطاردين أمثال 
وباســل  مســك،  رائــد  القســاميني  الشــهداء 
القواســمي، وأحمــد عثــامن بــدر وغريهــم، كــام 
وزجاجــات  الحجــارة  بإلقــاء  االحتــالل  اتهمــه 

فارغة عى دبابات االحتالل.
ويف 22 أكتوبــر 2003 وبعــد صــالة الظهر كان 
الشــهيد يخفــي رشاًشــا تحــت مالبســه، وكان 
يســري بالقــرب مــن مجمــع احتــاليل أعــى تلــة 

الرميدة.
وبحســب روايــات شــهود عيــان، فــإن الشــهيد 
ســأل طالبــة جامعيــة كانــت تســري يف الشــارع 
إذا ما كان يف أسفل الشارع جنود إرسائيليني 
االحتــالل  جنــود  بــأن  الطالبــة  فأجابتــه  ال؟  أم 
يخلــع  بــأن  ونصحتــه  الشــارع،  يف  ينتــرشون 
بإيقافــه  اليهــود  يقــوم  ال  حتــى  الجاكيــت 

وتفتيشه.

مــن  تبتعــد  أن  الطالبــة  مــن  شــهيدنا  وطلــب 
املــكان برعــة، ثــم صــادف عــدًدا مــن طالبــات 
نفــس  يف  املنــازل  إىل  عائــدات  املــدارس 
الشارع وأخربنه بوجود الجنود بكرة ولكنه قال 

لهن عليكن أن تبتعدن من هنا.
يقتلــع  الشــهيد  كان  رسيعــة  لحظــات  ويف 
الجاكيــت ويضــع عصبــة خــراء عــى جبينــه 
بحســب روايات أصحاب املنازل الفلســطينية 
دقائــق  إال  متــض  ومل  املــكان،  يف  املحتلــة 
رؤوس  عــى  الرصــاص  انهمــر  حتــى  معــدودة 
البــؤرة  مــن  بالقــرب  املتواجديــن  الجنــود 
مــن كانــوا عــى األرض  االســتيطانية، فأصــاب 
ثم أخذ يطلق النار باتجاه مجموعة من الجنود 

كانوا يتمركزون يف األعى.
وقد أصيب اقنيبي يف قدمه، ولكنه جثا عى 

ركبتيه وظل يطلق النار حتى استشهد.

17 عاًما على استشهاد المجاهد القسامي رفيق اقنيبي

89 يوًما على إضرابه

فعاليات بغزة: معركة "األخرس" بأمعائه 
تحدٍّ لغطرسة السجان وقيود األسرى

وقفة تضامنية مع األسير ماهر األخرس 
بمدينة غزة أمس  )تصوير/ رمضان األغا(
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إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار منطقــة غــزة مؤرخــة يف 
املتــوىف  بــركات  محمــد  بــن  عــي  بــن  أحمــد  أن  تتضمــن  2020/5/13م 

بتاريــخ 2018/2/10 وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه نجــاح 
بنــت ســعيد بــن محمــد اللولــو املشــهورة بــركات ويف أوالده املتولديــن لــه 
منها الذكور وهم عي ومحمد ومحمود واالنثى وهي سوزان فقط وال وارث 
للمتــوىف املذكــور ســوى مــن ذكــر وليــس لــه وصيــة واجبــة او اختياريــة وال 
أوالد كبــار توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة فمــن لــه حــق االعــراض عــى هــذه 
املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرشعيــة خــال خمســة عرش يومــًا من تاريخ 

النرش وحرر يف 28/رمضان/1441هـ وفق 2020/5/21م.
قايض غزة الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
ــا يف  إىل املدعــى عليــه/ الســيد البــدوي ســيد محمــد طليبــة واملقيــم حاليًّ
مــر ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك إىل محكمــة رفــح 
الثامنــة صباًحــا  2020/11/26 الســاعة  يــوم الخميــس املوافــق  الرشعيــة 
وذلــك لنظــر الدعــوى أســاس 2020/571 وموضوعهــا نفقــة أوالد واملقامــة 
عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الرشعي املدعية: آمال 
حمــد زيــادة أبــو ختلــة مــن الســبع وســكان رفــح، وإن مل تحــر يف الوقــت 
ا لذلك  املعــني أو ترســل وكيــًا عنــك يجــِر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيًّ

صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/10/22.
قاىض رفح الرشعي 
فضيلة الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 
تبليغات شرعية

إىل املدعــى عليــه/ عدنــان خليــل محمــد الســيد مــن عاقــر وســكان رفــح واملقيــم 
48 ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــى حضــورك إىل  ــا داخــل أرايض  حاليًّ
محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم األربعاء املوافق 2020/11/25 الســاعة الثامنة صباًحا 
وذلــك لنظــر الدعــوى أســاس 2020/567 وموضوعهــا تابــع مهــر معجــل والدعــوى 
أســاس 2020/565 وموضوعهــا نفقــة زوجــة واملقامتــني عليــك مــن قبــل زوجتــك 
مــن  تغريــد صالــح ســامل املدلــل  الرشعــي املدعيــة:  العقــد  ومدخولتــك بصحيــح 
البطــاين وســكان رفــح وكياتهــا املحاميــات ســعاد املشــني وربــاب الشــاعر وســها 
قشطة وإن مل تحر يف الوقت املعني أو ترسل وكيا عنك يجر بحقك املقتى 

ا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/10/20. الرشعي غيابيًّ
قاىض رفح الرشعي
فضيلة الشيخ الدكتور أمين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
وســكانها  أملانيــا  مــن  عثــامن  محمــد  رمضــان  عدنــان  عليــه/  املدعــى  إىل 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتى حضورك إىل محكمة رفح الرشعية 
وذلــك  صباًحــا  التاســعة  الســاعة   2020/11/26 املوافــق  الخميــس  يــوم 
لنظــر الدعــوى أســاس 2019/732 وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب 
واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: أحام عبد الرحمن عى الجعب 
من البطاين الغريب وســكان رفح وإن مل تحر يف الوقت املعني أو ترســل 
تبليغــك  لذلــك صــار  ــا  وكيــا عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيًّ

حسب األصول وحرر يف 2020/10/21.
قاىض رفح الرشعي 

أبو نعيم يفتتح عددًا من المباني 
والمرافق الشرطية بغزة

غزة/ فلسطني:
افتتح وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، 
عددًا من املباين واملرافق الرشطية يف املديرية العامة للرشطة 

مبدينة غزة.
وخال مراسم االفتتاح، أمس، أطلع مجلس أركان وزارة الداخلية 
عــى إنجــازات جهــاز الرشطــة خــال عــام 2020 مــن خــال عــرض 
مــريئ ألبــرز القــرارات اإلداريــة الصــادرة مــن قيــادة الرشطــة والتــي 
شــكلت تحــواًل كبــرًا عــى عمل اإلدارات واملراكز وســاهمت يف 

تحقيق نهضة عى صعيد الكادر البرشي واملادي.
اإلعامــي  املكتــب  عمــل  عــى  أيضــا  األركان  مجلــس  واّطلــع 
للرشطة ودوره يف تغطية فعاليات الرشطة من خال عرض مريئ 
ألبــرز األعــامل الفنيــة التــي تــم إنجازهــا خــال فــرة جائحــة كورونــا 
وعمــل التقاريــر املصــورة واألفــام الوثائقية والتصاميم التي تهتم 

بنرش التوعية للمواطنني.
وموقعــه  الداخليــة  لــوزارة  اإلعامــي  املكتــب  نعيــم  أبــو  وافتتــح 
االلكــروين الجديــد، مثمنــًا الــدور اإلعامــي املهــم الــذي يجــب 
اســتثامره من أجل النهوض واالرتقاء بالعمل الرشطي وإبراز أهم 

املحطات الفارقة يف العمل.
عبــد  الشــهيد  مبنــى  الــوزارة  أركان  مجلــس  برفقــة  وافتتــح  كــام 
السام أبو نادي والذي ضم نادي كامل األجسام وميدان الرماية 
ورفــع  األداء الرشطــي  مــن شــأنهام تحســني  واللذيــن  االلكــروين 

اللياقة البدنية ملنتسبي جهاز الرشطة.
وكــرم أبــو نعيــم عائلــة الشــهيد عبد الســام أبو نــادي، مثمنني دور 

الشهيد خال فرة عمله يف قوات التدخل وحفظ النظام.
ويف ختــام زيارتــه للمديريــة العامــة للرشطــة مثــن اللــواء أبــو نعيــم 
باللــواء  ممثلــة  وقيادتهــا  الرشطــة  عمــل  الــوزارة  أركان  ومجلــس 
والتطــور  اإلنجــاز  هــذا  عــى  الرشطــة  عــام  مديــر  صــاح  محمــود 

املتقدم.

جنني/ فلسطني: 
دخــل األســر ســامي ســليامن إبراهيــم جــرادات مــن بلــدة الســيلة 
الحارثيــة غــرب جنــني شــامل الضفــة الغربيــة الحتلــة، أمــس، عامــه 

الـ18 يف سجون االحتال.
األســر  بــأن  ســمور  منتــر  جنــني  يف  األســر  نــادي  مديــر  وأفــاد 
أشــقائه  حرمــان  بعــد  العــزل  يف  طويلــة  ســنوات  أمــى  جــرادات 

وعائلته لسنوات من الزيارة، ومحكوم مدى الحياة.

وقفة في خان يونس للمطالبة 
بكشف مصير مفقودي سفينة 9/6

خان يونس/ فلسطني:
نظم أهايل مفقودي ســفينة 9/6، وقفة يف ميدان أبو حميد وســط 
محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مســاء أمس، للمطالبة بكشــف 

مصر أبنائهم املفقودين يف مياه املتوسط منذ ست سنوات.
ورفــع املشــاركون صــور أبنائهــم، والفتــات طالبوا فيهــا باإلفراج عنهم، 
فيام وضع بعض األطفال قطعا قامشية عى أعينهم ُمكبي األيدي.

أيهــا  "مرحبــا  املفقوديــن:  باســم  متحدًثــا  املــري  ســعد  وقــال 
العــامل، أنــا املســجون بتهمــة الحلــم، هربــُت مــن غــزة حامــًا أحامي 
عــى كتفــي، ذاهًبــا نحــو اآلمــال التــي أرجــو تحقيقهــا، اختطفــت يف 
6/9/2014؛ لســنوات مل تعــرف عائاتنــا عنــا يشء إن ُكنــت حًيــا 

أو ميًتا".
وأضــاف املــري "هــذه وقفــة ضمــن وقفــات نظمناهــا يف كل مــكان 
بغــزة عــى مــدار ســت ســنوات، للمطالبــة مبعرفــة مصــر أبنائنــا، هل 

معتقلون أم قضوا نحبهم يف البحر".
واملؤسســات  املســؤولني  جميــع  أبــواب  طرقــوا  أنهــم  إىل  وأشــار 
والهيئــات املعنيــة، مــن أجــل التحــرك والتدخــل، لحل هــذه القضية، 
دون إحــراز أي تقــدم ملمــوس فيهــا؛ مضيًفــا "لذلــك أمــام هذا الحال 
نخــرج لنعــي صوتنــا ونطالــب بحقنــا الرشعــي املتمثــل يف معرفــة 

مصر أبنائنا".
وناشــد املــري الرئيســني املــري والفلســطيني وكافــة الفصائــل 
الفلســطينية واملعنيني للوقوف معهم يف مصابهم الجلل، والعمل 

عى إطاق رساحهم إن كانوا داخل السجون املرية.

"التعليم" تطلق أسبوع "مكتباتنا 
توحدنا وفلسطين تجمعنا"

غزة/ فلسطني:
أســبوع  أمــس،  غــزة،  قطــاع  يف  العــايل  والتعليــم  الربيــة  وزارة  أطلقــت 

املكتبات تحت عنوان: "مكتباتنا توحدنا وفلسطني تجمعنا".
وينفــذ األســبوع مــن خــال تواصــل أمنــاء مكتبــات املــدارس الحكوميــة 
مــع الطلبــة عــن ُبعــد بواســطة الصفــوف االفراضيــة ومنصــات التواصــل 
موضوعاتهــم  الطلبــة  يرســل  حيــث  املــدارس،  وصفحــات  االجتامعــي 

وفيديوهاتهم املتنوعة.
وأوضــح مديــر عــام التقنيــات الربويــة د. أحمــد أبــو نــدى أن الــوزارة ورغــم 
جائحــة كورونــا اهتمــت بتنفيــذ خططها الهادفة ومنها ما يتعلق بتشــجيع 
الطلبة عى القراءة والوصول لهم يف بيوتهم من خال أنشــطة مكتبية و 

عدة برامج أبرزها أسبوع املكتبات.
بــدوره قــال مديــر دائــرة املكتبــات ماجــد لولــو إن األســبوع يشــهد تفاعــًا 
كبــرًا مــن الطلبــة مــن غــزة والضفــة، ولقــاءات بــني أمنــاء ومختصــني يف 
املكتبــات مــن الضفــة وغــزة، "حيــث حرصنــا أن تكــون املشــاركات مــن 
وفلســطني  توحدنــا  مكتباتنــا  شــعار  مــع  انســجامًا  الوطــن  أرجــاء  جميــع 

تجمعنا".
ملخــص  عــرض  متعــددة:  موضوعــات  تشــمل  األنشــطة  أن  لولــو  وبــني 
لكتــاب، وهيــا نقــرأ، وتلخيــص قصــة، وكتابــة الســيناريو، ومتثيل قصة من 
خال صور متحركة، ومسابقة ثقافية، وتأليف قصة جامعية من الطلبة، 
الحكــوايت، ومســابقة ألوليــاء األمــور لتعزيــز أبنائهــم، وتقديــم معلومــات 
حــول قضيــة األرسى، وتقديــم معلومــات عــن فلســطني ومدنهــا وقراهــا 
والاجئني والشهداء والجرحى، ولقاء مع أرسى وشعراء وأدباء عن ُبعد .

خان يونس/ فلسطني:
خــان  محافظــة  بلديــات  رؤســاء  تجمــع  ناقــش 
جائحــة  مواجهــة  تداعيــات  أمــس،  يونــس، 
كورونا وتأمني الخدمات األساسية للمواطنني 
الوضــع  وتدهــور  الراهنــة  الظــروف  ظــل  يف 
واملــوارد  اإلمكانيــات  وشــح  االقتصــادي 

وتأثراتها السلبية عى مفاصل الخدمات.
يونــس  خــان  بلديــة  مقــر  يف  االجتــامع  وعقــد 
بحضــور رئيســها م. عــاء الديــن البطــة، ورئيــس 
بلديــة القــرارة م. أحمــد شــعت، ورئيــس بلديــة 
ورئيــس  رضــوان،  أبــو  حمــدان  م.  ســهيا  بنــي 
ظريفــة،  أبــو  أنــور  د.  الكبــرة  عبســان  بلديــة 
ورئيس بلدية عبسان الجديدة يارس أبو عنزة، 

ورئيــس بلديــة خزاعة شــحدة أبــو روك، ورئيس 
بلدية الفخاري م. سليم العمور.

تقديــم  اســتمرار  رضورة  عــى  البطــة  وأكــد 
الخدمــات األساســية للمواطنــني يف قطاعــات 
وتحســني  والنظافــة  الصحــي  والــرف  امليــاه 
واقــع الطــرق بالقــدر املطلــوب، باإلضافــة إىل 
الوبــاء  ملواجهــة  املطلوبــة  االجــراءات  اتبــاع 

وحامية املجتمع.
خطــط  تفعيــل  أهميــة  عــى  البطــة  وشــدد 
التــي  الخدمــة  اســتمرارية  لضــامن  الطــوارئ 
يتلقاها ما يزيد عن نصف مليون نسمة ضمن 

نفوذ املحافظة.
وتطــرق إىل بعــض التحديــات واملعيقات التي 

عرقلــت وصــول الخدمة لبعــض املواطنني يف 
تفــي  عــن  اإلعــان  منــذ  املحافظــة  بلديــات 

الفروس داخل املجتمع.
يونــس  خــان  محطــة  تشــغيل  أهميــة  وأوضــح 
الصحــي  الــرف  ميــاه  ملعالجــة  املركزيــة 
لتســتفيد منهــا البلديــات الســبع وفــق النظــام 
تحســني  عــى  سيســاعد  مــام  بــه  املعــول 
الســكان  وحاميــة  والبيئيــة  الصحيــة  الظــروف 
مــن املخاطــر املحدقــة يف حــال عدم تريف 

املياه العادمة بالشكل املطلوب.
يونــس  خــان  بلديــة  اســتعداد  البطــة  وأكــد 
كافــة  لخدمــة  التعــاون  وتــرة  زيــادة  أجــل  مــن 

املواطنني.

بلدية جباليا النزلة تختتم 
مشروع تأهيل بئر البهتيمي

غزة/ فلسطني:
اختتمــت بلديــة جباليــا النزلــة، أمــس، جميــع أعــامل مــرشوع إعــادة 

تأهيل برئ البهتيمي التي تخدم منطقة تل الزعر.
وأوضــح رئيــس قســم امليــاه يف بلديــة جباليــا م. أرشف عــودة، أن 
أعامل املرشوع شملت تطوير وإعادة تأهيل برئ البهتيمي بشكل 

كامل، وإنشاء وحدة تحلية وتشغيلها بالطاقة الشمسية.
بنظــام  مســتقبا  لتزويــده  البــرئ  جهــز  املــرشوع  بــأن  عــودة  وأفــاد 
التشغيل املتطور )سكادا( والذي يسمح لطواقم البلدية بتشغيل 

البرئ والتحكم به عن بعد.
وأوضــح عــودة أن قيمــة املــرشوع بلغــت 100 ألــف دوالر، بتمويــل 

من مؤسسة )أنرا(.

القدس املحتلة/ األناضول:
أوروبيــة، يف  بعثــات، دول  أعــرب رؤســاء 
إزاء  قلقهــم  عــن  الفلســطينية،  األرايض 
حــول  اإلرسائيــي،  االســتيطاين  التوســع 

رشقي القدس املحتلة.
مــن  أوربيــة،  دول  بعثــات  رؤســاء  وزار 
بينهــم ممثلــو االتحــاد األورويب، باإلضافــة 
إىل الرنويــج وســويرسا وبريطانيــا، أمــس، 
حــول  باالســتيطان  املهــددة  املناطــق 

املدينة.
"النمســا  ممثلــو  الوفــد  ضمــن  مــن  وكان 
وفرنســا  وفنلنــدا  والدمنــارك  وبلجيــكا 
وأملانيــا  والرنويــج  وهولنــدا  وإيرلنــدا 
وإســبانيا  وبولنــدا  وإيطاليــا  ورومانيــا 
والسويد وسويرسا واململكة املتحدة".

وقــال مكتــب االتحــاد األورويب بــاألرايض 
الوفــد  "إن  تريــح:  يف  الفلســطينية، 
املحيطــة  املناطــق  زار  األورويب 
وهــار  حاماتــوس،  جفعــات  مبســتوطنات 
القــدس،  برشقــي   E1 ومنطقــة  حومــاه 
حيث تقوم )إرسائيل( بخطوات ملموســة 
نحــو توســيع املســتوطنات، مبــا يف ذلــك 
وحــدة  آالف   5 بنــاء  عــن  األخــر  اإلعــان 
ســكنية إضافيــة، يف الضفــة الغربيــة ومــن 

ضمنها القدس الرشقية".
واملمثلــون،  البعثــات  رؤســاء  والتقــى 
بالســكان، وممثــي املجتمــع، ومنظــامت 
يف  الناشــطة  املــدين  املجتمــع 

إزاء  بالقلــق  "تشــعر  بالوفــد  املمثلــة 
والتهديــد  االســتيطاين  التوســع  اســتمرار 
املستمر بهدم املمتلكات واالخاء الذي 

تواجهه التجمعات املحلية".

التجمعات.
وقــال ممثــل االتحــاد األورويب ســفني كون 
األعضــاء  الــدول  إن  بورغســدورف  فــون 
الرشيكــة  والــدول  األورويب  االتحــاد  يف 

وأضــاف "ندعــو )إرسائيــل( لوقــف جميــع 
النشاطات االستيطانية، مبا يف ذلك يف 
القدس الرشقية وحولها، يف مناطق مثل 
هــار حومــاه، وجفعات حاماتوس ومنطقة 

."E1

وحّذر من أن "هذه الخطط تشكل تهديدا 
قابلــة  فلســطينية  دولــة  اقامــة  إلمكانيــة 
للحيــاة ومتواصلــة جغرافيــا، وتكــون فيهــا 
القدس عاصمة للدولتني ضمن رؤية حل 
مــع  وبالتوافــق  دولتــني املتفــاوض عليــه، 

املعاير املتفق عليها دوليًا".
وأكــد مكتــب االتحــاد األورويب بــاألرايض 
يف  املشــاركة  الــدول  أن  الفلســطينية، 
زيــارة أمــس، تؤكــد "معارضتهــا الشــديدة 
لسياسة ونشاطات االستيطان اإلرسائيلية 

واإلجراءات املتخذة يف هذا السياق".
وشــدد عى "عدم رشعية االســتيطان يف 
القانون الدويل وتهديده املبارش للجهود 

القامئة إلعادة بناء الثقة بني األطراف".
فــإن  ســابقا،  تأكيــده  تــم  "كــام  وأضــاف 
لــه،  املشــابهة  والــدول  األورويب  االتحــاد 
لــن يعرفــوا بأيــة تغيــرات عــى حــدود مــا 
قبــل عــام 1967، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق 
بالقدس، عدا عام تتفق عليه األطراف".

اإلمارات: بإمكان مواطنينا السفر إلى )إسرائيل( دون تأشيرة
دولة االحتالل والبحرين توقعان 

اتفاًقا لتسيير رحالت جوية بينهما
املنامة- أبو ظبي/ فلسطني:

وقعت دولة االحتال اإلرسائيي والبحرين، أمس، اتفاق نقل جوي 
يتيح تسير عرشات الرحات الجوية املنتظمة بني البلدين.

اتفــاق  توقيــع  "تــم  أنــه  الرســمية،  اإلرسائيليــة  "كان"  قنــاة  وذكــرت 
نقــل جــوي بــني إرسائيــل والبحريــن، يتيــح تســير عــرشات الرحــات 

املنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيا بني البلدين".
موقعهــا  عــى  أحرنــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  ذكــرت  بدورهــا، 
اإللكروين أّن االتفاق يسمح لكا البلدين بتسير ما يصل إىل 14 
رحلــة ركاب أســبوعية بــني مطــارّي بــن غوريــون واملنامــة، إضافة إىل 

رحات غر محدودة بني املنامة ومطار إيات.
وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه ســيكون مــن املمكــن تشــغيل 5 رحــات 

شحن بني البلدين أسبوعيا.
وتوصلت )إرسائيل( واإلمارات، األحد املايض، إىل اتفاق مامثل، 

لكنه تضمن تسير 28 رحلة جوية بني البلدين أسبوعيا.
ويف ســبتمرب/ أيلول املايض، قامت البحرين إىل جانب اإلمارات 
بتطبيــع عاقاتهــام مــع )إرسائيــل(، وقوبــل االتفــاق بتنديد واســع من 

الفلسطينيني، حيث اعتربوه "خيانة" و"طعنة يف الظهر".
إىل ذلــك، أعلنــت وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة، أمــس، أن مواطنيهــا 

بات بإمكانهم السفر إىل )إرسائيل( بدون تأشرة.
وقالــت الــوزارة يف بيــان نرشتــه وكالــة األنبــاء الرســمية )وام(: "أصبــح 
دون  )إرسائيــل(  دولــة  إىل  الســفر  اإلمــارات  دولــة  مواطنــي  بإمــكان 
الحاجة إىل تأشرة مسبقة، وملدة أقصاها 90 يومًا يف كل زيارة".

ويــأيت ذلــك تنفيــذا ملذكــرة إعفــاء متبــادل مــن التأشــرات وقعهــا 
إمــارايت  لوفــد  األوىل  هــي  زيــارة  خــال  أمــس،  مــن  أول  الطرفــان، 

رسمي إىل )تل أبيب(.
ووفقــا لبيــان الخارجيــة أمــس، وقــع املذكــرة مســاعد وزيــر الخارجيــة 
يف  العامــة  والدبلوماســية  الثقافيــة  للشــؤون  الــدويل  والتعــاون 
اإلمارات عمر ســيف غباش، وســلومو مور مدير عام ســلطة الســكان 

والهجرة يف وزارة داخلية االحتال.
ونســب البيــان لغبــاش القــول "إن دخــول املذكــرة حيــز التنفيــذ يتيح 
بــدون تأشــرة  لحملــة جــوازات الســفر اإلماراتيــة دخــول )إرسائيــل( 

مسبقة".
واعتــرب املســؤول اإلمــارايت أن املذكــرة "تعكــس رغبــة الدولتــني يف 
تعزيــز العاقــات وفــرص التعــاون الكبــرة والواعــدة التــي تنتظرهــام، 
وتفتــح آفاقــا جديــدة للتعــاون يف املنطقــة، ويف إطــاق اإلمكانــات 
االقتصادية، وخلق فرص للتعاون اإلقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية 

لشعوب املنطقة وضامن مستقبل أفضل لألجيال القادمة".
وقــال غبــاش إن اإلعفــاء املتبادل من التأشــرات املســبقة "ســيرك 
والتجــارة  الســياحة  قطاعــات  عــى  متعــددة  إيجابيــة  تأثــرات 
واالستثامر وغرها، ويعزز أوارص التعاون املشرك بني الدولتني".

األسير سامي جرادات 
من جنين يدخل عامه الـ18 

في سجون االحتالل

األسير سامي جرادات

اجتماع لرؤساء بلديات خان يونس لبحث 
تداعيات كورونا وتأمين الخدمات

ممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع االستيطاني شرقي القدس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بإقامــة وطــن قومــي لليهــود, بزعــم حل املشــكلة اليهوديــة؛ ومن مؤمتر 
إمربيــايل  وبدعــم  هرتــزل,  تيــودور  بقيــادة  1879م(  الصهيــوين  )بــال 
الشــتات  مصلحــة  يف  هــو  مــا  أكــر  ذلــك,  يف  مصلحــة  لــه  أورويب 

اليهودي.
وهكــذا وقعــت فلســطني فريســة، كــا بقيــة األقطــار العربيــة )الواليــات 
الحليفــة  املحــور  ودول  العثانيــة,  الدولــة  عقــب هزميــة  العثانيــة(, 
يف الحــرب العامليــة األوىل, ملنــاوأة االنتــداب الربيطــاين, والعصابات 
وإرضابــات  وهبــات  منــازالت  يف  البســيطة  بإمكاناتهــا  الصهيونيــة، 
وعصيــان مــدين, وثــورات مســلحة, حتــى أفضــت حــرب 1948م إىل  
إقامــة دولــة الكيــان الصهيــوين تحــت اســم )إرسائيــل( لتعــرف بهــا فوًرا 
دولــة الواليــات املتحــدة األمريكية, عىل أســاس األمــر الواقع، واالتحاد 
ــا, وعــدة دول أخــرى, ومنهــا جمهوريــة تركيــا  الســوفيتي اعراًفــا قطعيًّ
الكاليــة )الدولــة اإلســامية الوحيــدة التــي اعرفــت دون بقيــة الــدول 

اإلسامية(.
هنا تجدر اإلشــارة إىل أن الوكالة اليهودية أعلنت يف 14  أيار )مايو( 
1948م إقامة دولة الكيان الصهيوين )إرسائيل(, وأرسل "بن غوريون" 
إىل  دعــوات  الدولــة  هــذه  مــن  املنبثقــة  الصهيونيــة  الحكومــة  رئيــس 
رؤســاء دول العــامل لاعــراف بدولتــه؛ إال أنــه مل يرســل دعــوة ماثلــة 
إىل الجــرال )فرانكــو( رئيــس الدولــة األســبانية, املؤيــد للحــق العــريب 
يف فلســطني, عــىل خلفيــة عــدِّ الحضــارة األندلســية العربيــة جــزًءا مــن 

الحضارة والتاريخ األسبانيني.
)هتلــر(,  يؤيــده  الــذي  )فرانكــو(  لنظــام  األوروبيــني  حصــار  كان  وقــد 
بــه للتوجــه نحــو  وأملانيــا النازيــة, "وموســوليني" يف إيطاليــا, مــا أدى 
الوطــن العــريب, وأمريــكا الاتينيــة؛ وقد اعتمــد يف مترده عام 1936م 

فلســطينية ثالثــة لتضــاف صفحــة جديــدة إىل تاريخهم النضايل امليضء 
عرب سنوات القيد الطويلة.

إن  داخلهــا  أو  الفلســطيني  التحــدي  قــاع  خــارج  ة  العــدَّ واملحــاوالت 
ــا؛  الفلســطيني جذريًّ القيــد  أزمــة  حــل  نتيجــة ملموســة يف  لهــا  يكــن  مل 
فإنهــا كانــت تقفــز دوًمــا بقضيــة األرسى فــوق جــدار الصمــت والنســيان 
لتحــدث بــه رشوًخــا ُيســمع العــامل قضيــة أرسى فلســطني، هــذا كلــه غــر 
دور املؤسســات اإلنســانية التــي اهتمــت باألســر الفلســطيني وحاولــت 
حــل مشــاكله املاديــة أو املعنويــة، مــع املحــاوالت املتكــررة لطــرح قضية 

ا لتنال من االهتام ما يناسبها. األرسى إعاميًّ
الســجن، واملعتقــل، والزنزانــة، وكل ظــروف العــزل، ومحــاوالت التدمــر 
بــاءت  الفلســطيني  األســر  وإميــان  إرادة  اســتهدفت  التــي  املمنهــج 
مــدارس،  إىل  والســجون  املعتقــات  حّولــوا  فالفلســطينيون  بالفشــل؛ 

وجامعات، ومعاهد.
 إن القفز عىل قضية األرسى أو تجاهلها جرٌم خطر أحمق، ألنها بالدرجة 
األوىل قضيــة ذات بعــد إنســاين محــض، فضــًا عــن كونها تحظى باهتام 
منقطــع النظــر لــدى فئــات الشــعب الفلســطيني كافــة، لذلــك أي تجــاوز 
أو إبطــاء أو إهــال أو نســيان ألرسى فلســطني تهمــة كبــرة ملــن يرتكبهــا، 
ا يف قفص  ويبقــى املفــاوض الفلســطيني دون حــل لهــذه املعضلة جذريًّ
االتهام بعد التفاهات الفصائلية، خاصة أن القضية كانت بحاجة فقط 
إىل القليل من الضغط من جانب الســلطة يك يخرج جميع األرسى كا 
يقول روبنشتاين مهندس اتفاقيات أسلو، وملا أهمل هذا امللف تقدم 
أصحــاب الشــأن مــن األرسى ليديــروا املعركــة بأنفســهم، بعــد أن اســتقرت 
الرســالة يف وجدانهم "أنت ال تبلغ حّقك إال بذراعك"، هذا هو الدرس 
الــذي عرفــه بالخــربة والتجربــة شــعبنا الفلســطيني، وهــو مــا طّبقــه األرسى 
الفلســطينيون بلحمهــم، وأمعائهــم، حينــا أعلنــوا اإلرضاب عــن الطعــام 

مراًرا واليوم مجدًدا وحتى انتزاع حقوقهم أو ليكن املوت.
فإّما حياة ترّس الصديق                        وإّما مات يغيظ العدى

إنهــم ينتــرون عــىل الــروط الرهيبــة التــي يدّبرهــا لهــم العــدو، يحّولــون 

مــن املقاومــة، وعــىل األقــل إبقائــه تحــت ســيف النفــق املرفــوع؛ لكأنه 
حلــول  إيجــاد  إىل  طريقنــا  يف  أو  وجدنــا  أننــا  املقاومــة  مــن  رســالة 
ألســطورتكم املتوحشــة املســاة الجــدار تحــت األريض، ومــن يعــرف 
كــم نفــق آخــر مل ينجــح االحتــال يف اكتشــافه!؛ فتجربــة الجميــع مــع 
املقاومــة أنهــا تفاجــئ وأحياًنــا قــد تســبق جيــش الـــ)إف 35( بخطــوات 
قد تكون بســيطة، لكنها تســتطيع تحييد قدراته عىل اســتخدام أقوى 
مــا ميلكــه مــن آلــة الفتــك والقهــر األمريكيــة املدعومــة بأمــوال زعــاء 

التطبيع يف الخليج.
مــن جهــة أخــرى قــد أظهــر حــرص املقاومة عــىل بناء األنفــاق الهجومية 
إطــاق  اســتمرار  ثــم  ومــن  األرض"،  تحــت  "غــزة  الداخليــة  واألنفــاق 
ودبلوماســية  سياســية  محــاوالت  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا  الصواريــخ، 
للتوصــل إىل تفاهــات تحفــظ للمقاومة ولغــزة قدراتها عىل الصمود 
ا رغــم كل املؤامــرات  ــا وسياســيًّ ــا واقتصاديًّ ا ومعنويًّ والثبــات عســكريًّ

لعــل القــرون الثانيــة للوجــود العــريب يف أيبريــا )أســبانيا والربتغــال(, 
منذ أن فتحها العرب املســلمون يف العر األموي؛ بقيادة موىس بن 
نصر, وطارق بن زياد  حتى 1492م, وكذا املدة نفسها قبل ذلك منذ 
منتصف األلف الثاين قبل املياد, إبان الوجود الفينيقي الكنعاين, عىل 
ضفــاف البحــر الشــامي )املتوســط(, األوروبيــة واألفريقيــة, والشــواطئ 
األطلســية؛ امتــداًدا لهــا, عــرب مضيــق "الزقــاق", أي مضيــق جبــل طارق 
)لعــل مؤثــرات مــن نــوع مــا تركــت بصاتهــا عــىل الخليــط الدميغــرايف 
بــني الجنــس العــرويب الفينيقــي الكنعاين والبونيقــي من جهة، والوجود 
وغرهــا  والباســي,  والبشــكنيس,  والفندوليــيس,  القوطــي,  األصــي 
مــن جهــة أخــرى(, ولعــل القــرب الجغــرايف األكرب, الذي ال يفصله ســوى 
هــذا املضيــق بــني "أيبريــا" واملغــرب )مضيق جبل طــارق(, الرابط بني 
املتوســط واألطلــيس؛ لعلهــا مــن جملــة األســباب املهمــة, التي تؤكد 
غــرب  جنــوب  أقــى  املختلطــة يف  الدميغرافيــة  بــني  عاقــة حتميــة, 

أوروبا, والجغرافية املشركة العربية – األوروبية.
وعليــه إن أســبانيا مل تعــرف بدولــة الكيــان الصهيــوين منــذ نشــأتها غــر 
الطبيعيــة عــىل أرض فلســطني عــام 1948م, حيــث الهزميــة العربيــة 
أمــام العصابــات الصهيونيــة, املدعومــة مــن تحالــف الظلــم اإلمربيــايل 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية, وبريطانيا العظمى؛ صاحبة )وعد 
بلفــور عــام 1917م(, وفرنســا وغرهــا من الــدول التابعة لهذا الثالوث, 
الــذي ُصهــني منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر؛ يف الوقت الــذي كانت 
فيــه فلســطني جــزًءا مــن واليــة ســوريا العثانيــة, يــوم  مل تكــن متلــك ما 
ميكنهــا مــن دفــع البــاء الصهيــوين اإلمربيــايل عنهــا, الــذي تكــرس يف 
أعقاب الحرب العاملية األوىل )1914 – 1918م(, ثم وقوعها تحت 
االنتــداب )االحتــال(  الربيطــاين؛ الكفيــل بتنفيذ وعد بلفور 1917م, 

عمليات تبادل األرسى بني الفلســطينيني والعدو الصهيوين ضّخت دًما 
معــاىف يف رشايــني شــعبنا الفلســطيني يف الضّفــة والقطــاع، فــاألرسى 
ا، إميانهــم عميــق بأنــه مبقــدور شــعبنا االنتصــار يف  خرجــوا منظمــني جــدًّ
ــا ميكــن هزميتــه، ومــا يجمعــه ليــس  ا ال أخاقيًّ معركتــه ألنــه يواجــه عــدوًّ
أكــر مــن أوهــام وأســاطر يحاول إقناع نفســه بها، من قــرب، ووجًها لوجه، 

وبالخربة والتجربة عرف األرسى الفلسطينيون نساًء ورجااًل عدوهم.
وطــّوروا  الســجن،  يف  تعّلمــوا  الذيــن  الفلســطينيني  املحرريــن  آالف   
معرفتهــم، وأتقنــوا لغــة عدوهــم، وقــرؤوا خريطــة تفكــره، ومســار حركتــه 
السياســية وتقلباتهــا، وتحالفاتهــا، وارتباطاتهــا، وأســاليبها التــي مارســتها 
عــىل مــدى عقــود، وهــم تجادلــوا يف الشــأن الفلســطيني، ومــا مــرّت بــه 
الثــورات  أســباب فشــل  ودرســوا جيــًدا  الفلســطينية،  السياســية  الحركــة 
الفلسطينية الذاتية واملوضوعية واستخلصوا العرب، وهكذا صاروا عند 
االنتفاضــة  لتفّجــر  الظــروف مهّيــأة  )الخمــرة وامللــح(، وكانــت  خروجهــم 

الكربى التي كانوا يف طليعتها.
الذيــن  املعتقــات،  كل  يف  الفلســطيني  األرس  قضيــة  أصحــاب  كان 
يكويهــم لظــى القيــد ويحــرق أفئدتهــم لهيــب الحرمان، ويجــرح قلوبهم نار 
الشــوق لألهــل والوطــن؛ مبادريــن دوًمــا لتصعيــد قضيتهــم، إذ كانــوا عــىل 
الــدوام جــرًسا لتحقيــق اإلنجــازات عــىل صعيد تحســني الظــرف االعتقايل 
أو الضغــط لإلفــراج عــن املزيــد منهــم، خاصــة أصحــاب األمــراض املزمنــة 

والعاهات املتعددة.
وسلسلة حروب األمعاء الخاوية التي قادها األرسى يف كل قاع التحدي 
الفلسطيني )عسقان – غزة – نفحة السبع – كفاريونا – الرملة -  مجدو 
– الظاهريــة – الفارعــة – جنيــد – النقــب( تســطر مبــداد الصــرب لــألرسى 
كافة عظيم عطائهم وتضحياتهم، وكان آخر هذه الحروب العامة إرضاب 
2004م التاريخــي، وإرضاب عــام 2000م الــذي ســبق انتفاضــة األقــى 

وكان له دور بارز يف إذكاء نار املقاومة لدى الشعب الفلسطيني.
 واليــوم يســطر رجــال القيــد أســطورة تاريخيــة جديــدة بتحديهــم الجــاد 
بإعان معركة األمعاء الخاوية يف قاع األرس، التي قد تقود إىل انتفاضة 

اختار الناطقون باسم االحتال الركيز عىل جوانب اإلنجاز التكتيي 
قــوات جيــش  الــذي تلّخــص باكتشــاف  واملحــدود -عــىل كل حــال– 
االحتال نفًقا قرب خان يونس ميتد عرات األمتار -وفًقا ملا ذكرت 
ا،  مصــادر االحتــال- إىل خــارج حــدود غزة غر املعرف بها فلســطينيًّ
فغزة ممتدة يف عمق األرايض الفلسطينية املحتلة عام 48، عادين 
ذلك إنجاًزا كبًرا حققه الجدار تحت األريض، الذي كلف )إرسائيل( 

مليارات الشواكل للقضاء عىل أنفاق املقاومة.
وتجاهــل االحتــال وعــوده الســابقة بإنهــاء ظاهــرة األنفــاق حتــى نهايــة 
عــام 2018م، كــا تجاهــل املعــاين اإلســراتيجية والسياســية إلرصار 

املقاومة عىل عدم التنازل عن ساح األنفاق.
إّن حفــر املقاومــة نفًقــا اعــرف االحتــال أنــه اخــرق الحــدود الزائفــة 
مقرًبــا مــن الجــدار تحــت األريض، وكأنــه يريــد أن يتحــداه أو يتجــاوزه 
أو يقيض عليه بإحباط أهدافه املعلنة بنزع ســاح األنفاق الهجومية 

عــىل النظــام الجمهــوري الــذي قــى عــىل امللكيــة عــام 1931م عــىل 
الكنــاري وشــال املغــرب  مــن جــزر  املغاربــة يف زحفــه إىل مدريــد, 
)الريــف(, واتخــذ حرســه الخــاص مــن أبنــاء الريــف املغاربــة؛ إذ تحقــق 
لــه النــر عــام 1939م عىل اليســار الجمهــوري، ولعل هذا النر كان 
أهم عوامل اندفاع )فرانكو( نحو تأييد الحقوق العربية, تحديًدا الحق 
العــريب يف فلســطني, ضــد الكيــان الصهيــوين، ولــدى انتصــار )فرانكو( 
يف الحــرب األهليــة هــذه, كانــت األجــواء عابقــة باملحبــة املتبادلــة بني 
خلفاء الحضارة األندلسية والعرب, ما حدا بـ)فرانكو( إىل إلغاء قوانني 
محاكم التفتيش الشائنة, التي فرضتها إيزابيا وفرناندو عام 1492م 
عقــب ســقوط غرناطــة, وخــروج أيب عبــد اللــه الصغــر منهــا, وكثــر مــن 
العــرب )املوريســكيني(؛ فيــا يشــبه اتفاقيــة الــذل واإلهانة بني العرب 

والصهاينة, التي تتواىل فصواًل منذ "كامب ديفيد" عام 1979م.
عىل أي حال؛ لقد استفاق الكثر من األسبان عىل ما كان من مظامل 
األســباين  الفنــان  األديــب  رأينــا  حتــى  العــرب؛  إخــراج  جــراء  وخســائر 
العظيــم )فيدريكــو غارثيــا لــوركا( يــرخ يف الفضــاء األورويب بقولــه: 
مــن  بالخــروج  للعــرب  يســمحوا  أن  كبــًرا  األوروبيــني  عــىل  عــاًرا  "كان 

بادنا".
جزيــرة  شــبه  كل  األصــوات, يف  هــذه  مــن  كثــر  أصــداء  تــرددت  وقــد 
أيبريــا, ودول أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي املتأثــرة بالثقافــة األيبريــة 
الفلســطينية،  القضيــة  العربيــة؛ وتحديــًدا  القضايــا  تؤيــد  )األســبانية( 
وهكــذا نســمع الشــاعر األرجنتينــي مــن أصــل أســباين )خوليــو أوايس( 
يؤكد الحق الفلسطيني بقوله: "إما أن يكون للفلسطينيني وطنهم, أو 

ال يكون هناك وطن أليٍّ كان". 
يتبع ...

العــدو  يتقــّوون عــىل  أيــام عزلتهــم إىل )معرفــة( وفعــل جاعــي، وبهــذا 
ويرفعــون رؤوســهم بكرامــة ويحّدقــون يف عيــون جاديهــم، الكرامــة التــي 
الدعــة  حيــاة  عــن  يتخلــون  جعلتهــم  التــي  هــي  الســاح  لحمــل  دفعتهــم 

الشخصية ويهبون كل يشء لشعبهم ووطنهم.
واللوحــات  الثيــاب  الفلســطينيات ويطــرزن  النســوة  تنســج  الســجون  يف 
وهّن يرضعن أطفالهن منتظرات فجر حرّية فلسطني، األرسى واألسرات 
وجوههــم  لتلمــس  زيارتهــم  عنــد  وطفاتهــم  أطفالهــم  بإدخــال  يطالبــون 
وتقبيلهــم، وهــذا مــا تحرمهــم منــه ســلطات ســجون العــدو األكــر وحشــية 
مــن كل املحتلــني والغــزاة عرب العصور، تضامنوا معهم، تابعوا أخبارهم، 
ال تســمحوا لعدونــا أن يقتلهــم يف العتمــة، فهــم بنــور عيونهــم ينســجون 
الســاقطون،  بهــا  ألحقــه  الــذي  الغبــش  ويبــددون  فلســطني  فجــر  خيــوط 

ويعلون من كربياء اإلنسان الفلسطيني العريب املسلم املقاوم.
الكــربى  الــدور املشــهود يف تفجــر االنتفاضــة  الحركــة األســرة صاحبــة 
أثنــاء  الفارغــة يف  باللحــم والــدم واألمعــاء  )1987م( عــادت مــن جديــد 
انتفاضــة األقــى، وســتعود بعدهــا إذا مل يتحقــق إنجــاز اإلفــراج عنهــم 
لتضــخ يف حيــاة شــعبنا السياســية حيويــة بتاحــم الجاهــر مــع األرسى، 
وتفعيل النشــاطات الجاهرية امليدانية، وتغليب الفعل الشــعبي يف 
شــوارع املــدن والقــرى واملخيــات، وميتــّد هــذا التفاعــل إىل تجمعــات 

الفلسطينيني يف املنايف.
يف صفقــة وفــاء األحــرار تحقــق إنجــاز تاريخــي وإســراتيجي باإلفــراج عــن 
ا، بعضهم أمى ما يزيد عىل 30 عاًما يف القيد،  1027 أسًرا فلسطينيًّ
فهــل يف ذكراهــا جــرس األرسى الــذي يدق بالدم يعاظم انتفاضة القدس 
الثالثة، ويســاهم يف قيادتها أرسى الحرية الذين كرسوا قيدهم؟، وهل 
ستساهم قضية أرسى فلسطني يف توحيد الشعب الفلسطيني؟، وهل 
نحــن عــىل أبــواب وفــاء األحــرار )2( لــرى قوافــل جديدة مــن األحرار خلف 

القضبان تنضم إىل مواكب الفداء املتجددة؟
تحية ألرسى الحرية يف ذكرى صفقة الوفاء لألحرار, واألرسى عىل موعد 

مع فجر الحرية اآليت.

هــذا  االحتــال، كل  مــع  التطبيــع  نحــو  والتســابق  واإلقليميــة  الدوليــة 
يظهر أن مروع املقاومة ما زال يعمل ويستعد للمواجهة املحتملة 

القادمة.
مــا  عــىل  لاحتــال اإلرسائيــي  واإلســراتيجي  الســيايس  الفشــل  إّن 
ميلكــه مــن قــدرات ويحظــى بــه مــن دعــم دويل وعــريب، يف مواجهــة 
وإعانــه إرصاره  ســعيه  رغــم  الباســلة،  مقاومتهــا  عــىل  والقضــاء  غــزة 
عــىل تنفيــذ ذلــك مبختلــف الســبل العســكرية واالقتصاديــة ومحاولــة 
أو  هنــا  تكتيــي  احتــايل  إنجــاز  يغطيــه  لــن  الداخليــة؛  الفــن  إثــارة 
هناك، ولن يجد له تسويًغا يف تريحات "وزير الحرب" اإلرسائيي 
غانتس صباح اليوم وقبل ذلك، أنهم ال يريدون من غزة إال الهدوء أي 
الرضــا باالحتــال والحصــار، والهــدوء واألمــن، وإعــادة الجنــود واألرسى 
اإلرسائيليني "وفق رشوطهم" العنجهية، ومن البدهي القول إن فشل 

)إرسائيل( هو نجاح لفلسطني، وعىل رأسها غزة الباسلة.

أسبانيا يف عرص الظالم العريب.. "فرانكو" الدرب الميضء )1/2(

يف ذكرى وفاء األحرار.. األرسى أوًل

نفق خان يونس وما خفي أعظم

غازي أبو دقة

ناصر ناصر
السبيل األردنية

لقد استفاق الكثير من األسبان على ما 
كان من مظالم وخسائر جراء إخراج العرب؛ 
حتى رأينا األديب الفنان األسباني العظيم 

)فيدريكو غارثيا لوركا( يصرخ في الفضاء 
األوروبي بقوله: »كان عاًرا على األوروبيين 

كبيًرا أن يسمحوا للعرب بالخروج من بالدنا«.

تجاهل االحتالل وعوده السابقة بإنهاء ظاهرة 
األنفاق حتى نهاية عام 2018م، كما تجاهل 

المعاني اإلستراتيجية والسياسية إلصرار 
المقاومة على عدم التنازل عن سالح األنفاق.

  د. محمد إبراهيم المدهون

الحركة األسيرة صاحبة الدور المشهود في 
تفجير االنتفاضة الكبرى )1987م( عادت من 

جديد باللحم والدم واألمعاء الفارغة في 
أثناء انتفاضة األقصى، وستعود بعدها إذا 

لم يتحقق إنجاز اإلفراج عنهم لتضخ في حياة 
شعبنا السياسية حيوية بتالحم الجماهير 

مع األسرى، وتفعيل النشاطات الجماهيرية 
الميدانية، وتغليب الفعل الشعبي في 

شوارع المدن والقرى والمخيمات، ويمتّد 
هذا التفاعل إلى تجمعات الفلسطينيين في 

المنافي.
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وبينت الدراسة أن املشرتيات التي تتم يف السوق 
الكرتونيــًا )%63( منهــا عبــارة عــن مالبــس وأحذيــة 
واكسسوارات، )%21 ( منها مستحرضات تجميل، 
خاصــة  معــدات  منزليــة،)10%(  ســلع   )20%(

ملشــرتيات  هــي  املتبقيــة  والنســبة  بالحاســوب، 
أخرى.

ويف مداخلتــه قــال االختصــايص االقتصــادي خالــد 
أبو عامر إن مفهوم التجارة اإللكرتونية يشــق طريقه 
يف العامل منذ األعوام العرشين األخرية، وهو منط 

جديد من التجارة غري التقليدية.
وبــني أبــو عامــر لـ"فلســطني"، أن عوامل ذلك كثرية، 
رشكات  ظهــور  وتنامــي  النقــل  وســائل  توفــر  أبرزهــا 
توزيع الطرود واستحداث نظام الديلفري، وسهولة 
االتصال والتواصل يف ظل عرص السوشيال ميديا.

وأضــاف أن الــرشكات املحليــة باتــت منها والعاملية 
تتجه لهذا النظام ألنه قليل التكلفة، ومرن جدًا يف 
إعــداد الخطــط وتقييــم أدائهــا، يف ظــل وجــود برامــج 
حديثة تقيس حجم التفاعل ومعدل وصول املنتج 

وتقييم أي املنتجات أعىل طلبا.
تعــد تحتــاج إىل قســم  الــرشكات مل  أن  وأشــار إىل 

مــن  يتضمــن  مبــا  والرتويــج  للتســويق  مخصــص 
وإدارات،  اقســام  كاســتحداث  مرتفعــة  تكاليــف 
بقــدر مــا تحتــاج إىل كادر مؤثــر يف وســائل التواصل 
االجتامعــي يســتطيع نقــل طبيعــة املنتــج إىل أعــىل 

قدر ممكن من الزبائن. 
األمــر  الفلســطينية  الحالــة  "يف  عامــر:  أبــو  وتابــع 
ليــس بعيــدا وال يختلــف كثــريًا عــن محيطــه اإلقليمي 
والدويل، ولكن ما مييز هذه الحالة أن االتجاه إليها 
نســب  وارتفــاع  العمــل  فــرص  انعــدام  بســبب  جــاء 
البطالــة وســهولة تعلمهــا مــن خــالل بعــض الــدورات 

املنترشة عىل االنرتنت.
وذكــر أن هنــاك "إقبــال عــىل هذا النــوع من التجارة، 
ولكنهــا ليســت بالقــدر الــذي ميكــن أن يحقــق قيمــة 
مضافــة مقارنــة باقتصــادات دول كبــرية تعتمــد عــىل 
هذا النوع من التجارة كاإلمارات والسعودية كحالة 
عربيــة والصــني والهنــد وأمريــكا كحالــة عامليــة نحــن 
إقــرب إىل حالــة اقتصــاد عائــي منــزيل يعتمــد عليــه 

عرشات أو مئات األرس فقط".
عــدم  هــو  هنــا  "االختــالف  فــإن  عامــر  أبــو  وحســب 
وتبيعهــا  منتجــات  توفــر  انتاجيــة  قاعــدة  وجــود 

إلكرتونيــًا للمســتهلك، مــا نجــده هــو اســترياد منتــج 
الخــارج بســبب رســوم الرضائــب  الثمــن مــن  باهــظ 
والنقل، ونقوم بتسويقه وترويجه بهامش ربح متدٍن 

ال يتجاوز من) 30-15(٪ يف أحسن األحوال".
وعــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه التجــارة يف 
فلســطني وغــزة عــىل وجــه التحديــد قــال أبــو عامــر، 
إن التحديــات كبــرية، أهمهــا هــو غيــاب ثقافــة لــدى 
املجتمــع باالتجــاه نحــو الــرشاء مــن اإلنرتنــت، وعدم 
وجــود تنظيــم قانــوين يحكــم عمــل رشكات التســويق 
والرقابــة  للمســاءلة  قاعــدة  ويضــع  عملهــا  ويراقــب 
عىل األداء ويحمي الزبون من أي عمليات اختالس 
أو غش عند رشاء املنتج مقارنة مبا كان يطمح إليه 

عند رؤيته للمنتج. 
وأضــاف أبــو عامــر أن التحديــدات تغــري األولويــات 
بالنسبة للكثري من األرس بسبب الوضع االقتصادي 
تحديدا يف غزة، مبينًا أن األرس تضع أولوية الغذاء 
ترويجــا  أقــل  املنتــج  وهــذا  املعيشــة،  وتكاليــف 
مــن غــريه مــن منــط التجــارة اإللكرتونيــة، التــي عــادة 
مــا تكــون ســلعا كامليــة كاملكيــاج والزينــة املنزليــة 
وغريها، ألن السلع الغذائية ذات قيمة مضافة أقل 

وهامش ربح أقل، أما الكامليات فهي أعىل ربح.
يف   العامــة  العالقــات  مســؤول  اعتــر  جهتــه  مــن 
أن  الطبــاع،  ماهــر  غــزة،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
املناطــق  يف  نفســها  فرضــت  اإللكرتونيــة  التجــارة 

الفلسطينية، خاصة يف ظل جائحة كورونا.
اغــالق  ظــل  يف  "إنــه  لـ"فلســطني":  الطبــاع  وقــال 
إىل  التجــار  لجــأ  الجويــة،  الرحــالت  وتعــذر  املعابــر 
شــبكة االنرتنــت يف البحــث عــن الســلع واملنتجــات 
واملــواد الخــام التــي يرغبــون يف اســتريادها أو حتــى 

بيعها".
وأشــار الطبــاع إىل أن انتشــار الكثــري مــن تطبيقــات 
لهــذه  الرتويــج  يف  ســاهم  اإللكــرتوين  التســويق 

التجارة يف فلسطني.
التجــارة،  قانــوين ينظــم هــذه  بإطــار  الطبــاع  وأوىص 
خاصــة مــع انتشــار املواقــع اإللكرتونيــة والصفحــات 
عر شبكات التواصل غري معلومة املصدر، مشريًا 
إىل وجود  قوانني تغطي التجارة بشــكل عام لكن ال 

تغطي التجارة اإللكرتونية أو السلع الرقمية.
التجــارة  تحــدي  أن  "مــاس"  دراســة  وأضافــت 
إنــه  االحتــالل حيــث  هــو  فلســطني  االلكرتونيــة يف 

احتجــز بــني 2018-2008 آالف األطنــان مــن املواد 
الريديــة القادمــة مــن الخــارج يف األردن، حيــث تــم 
اإلفــراج عــن جــزء منها بفعل تدخــل االتحاد العاملي 

للريد وغريها.
الدفــع  بوســائل  يتعلــق  مــا  أيضــًا  التحديــات  ومــن 
الــرشاء  عمليــات  مــن  فحــوايل)86%(  االلكــرتوين، 
االســتالم،  عنــد  بالدفــع  تتــم  االنرتنــت  طريــق  عــن 
أو  كارد  الفيــزا  يســتخدمون   )15%( نحــو  والبقيــة 
بطاقــات االئتــامن االلكرتونيــة، ووســيلة الدفــع هــذه 
فيهــا تحديــات كبــرية خاصة للرشكات املحلية التي 
تقــوم ببيــع منتجاتهــا عر االنرتنــت، فجزء من الناس 
تعجبــه  مل  البضاعــة  أن  بســبب  الدفــع  عــن  ميتنــع 
التوزيــع  تكاليــف  عــن  ناهيــك  آخــر،  ســبب  ألي  أو 

والنقل.
عامليــًا  االلكرتونيــة  التجــارة  أن  إىل  اإلشــارة  يجــدر 
وقــد  الحــدود،  كل  تخطــى  متســارعا  منــوًا  تشــهد 
التجــارة  يف  العامليــة  املبيعــات  حجــم  وصلــت 
اإللكرتونيــة عــام 2018 حســب إحصائيــة األونكتــاد 
) 25 ( تريليــون دوالر، ويف منطقــة الــرشق األوســط 

وشامل افريقيا كانت حوايل ) 35 ( مليار دوالر.

غزة/ محمد أبو شحمة:
قبــل أكــر مــن عرشيــن عامــًا كان الالجــئ محمــد 
عبــد الفتــاح يحصــل عــىل مســاعدة غذائيــة مــن 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
"أونــروا" تشــمل جميــع أنــواع البقوليات، وكميات 
من الدقيق، وزيت الزيتون، إضافة إىل مجموعة 

من املالبس الشتوية.
وإىل جانــب تلــك املســاعدة الشــاملة، كان عبد 
وجبــة  عــىل  املخيــم  أبنــاء  برفقــة  يحصــل  الفتــاح 
يف  الدوليــة  الوكالــة  مقــر  داخــل  كاملــة  طعــام 
املخيــم بشــكل يومــي، ولكــن بعــد ســنوات بــدأت 

تلك الخدمات املقدمة تتقلص تدريجيًا.
املقدمــة  الطعــام  وجبــة  يشــمل  التقليــص  بــدأ 
ثــم  "أونــروا"،  أوقفتهــا  حيــث  يومــي،  بشــكل 
للمســاعدة  وصــواًل  الشــتوية،  املالبــس  شــملت 
تقلصــت  حيــث  "الكابونــة"  األساســية  الغذائيــة 
الفئــات والكميــات التــي يتــم توزيعهــا كل ثالثــة 

أشهر.
وقــال عبــد الفتــاح لصحيفــة "فلســطني": مــع بــدء 
وصول السلطة إىل قطاع غزة 1993م، تقلصت 
التــي تقدمهــا وكالــة الغــوث لالجئــني  الخدمــات 
يف مخيــامت غــزة، فألغــت "أونــروا" مــن الكابونــة 
أصنــاف  ثــم  الشــاي  ثــم  الزيتــون  زيــت  الغذائيــة 

أخرى.
وأضــاف عبــد الفتــاح: توقفــت "أونــروا" أيضــا عن 
تســليم أي مالبــس شــتوية لالجئــني إىل جانــب 
كانــت  ماليــة  مبالــغ  تســليم  ووقــف  الكابونــة، 
ترصف معها أيضا، حيث كان هناك مبلغ قيمته 

80 شيقال لكل فرد يف عائلة الالجئ.

وأوضــح أن الوكالــة الدوليــة تدرجــت يف تقليــص 
الفلســطينيني  لالجئــني  املقدمــة  املســاعدات 
مــن  أيضــا  بــل  الغذائيــة،  املســاعدة  يف  ليــس 
خــالل وقــف الكثــري مــن الخدمــات األخــرى خاصة 
الصحية منها، حيث كانت عيادات الوكالة تضم 
أقسام للوالدة واالسعاف، ولكن تم إنهائها أيضا.
حمــدان  محمــد  الخمســيني  الالجــئ  قــال  كــام 
جــدا  قليلــة  خدمــات  تقــدم  باتــت  "أونــروا"  إن 
لالجئــني الفلســطينيني خــالل الســنوات األخــرية 
مــع تقليصــات العديــد منهــا، وهــو مــا يعــد مؤرش 

عىل إنهائها بشكل تام.
وأضــاف حمــدان لصحيفــة "فلســطني": "أونــروا" 

قبــل  لالجئــني  مختلفــة  خدمــات  تقــدم  كانــت 
ســنوات ســواء يف الكابونــة التــي كانــت تحتــوي 
مــن  مختلفــة  وأصنــاف  متنوعــة   كميــات  عــىل 
املــواد الغذائيــة، ولكنهــا تدريجيــًا بــدأت تتقلص 

إىل نسبة كبرية جدًا.
املســاعدة  تقليــص  جانــب  إىل  أنــه  وأوضــح 
الغذائيــة التــي تــرصف كل ثالثــة شــهور، أوقفــت 
تســجيل  األخــرية  الفــرتة  يف  الدوليــة  الوكالــة 
وهــو  ســجالتها،  يف  الجــدد  املواليــد  وإضافــة 
تلــك  بقطــع  لديهــا  مســبقة  نيــة  وجــود  يؤكــد  مــا 

املساعدة الغذائية.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس اللجــان الشــعبية لالجئــني 
الفلســطينيني معــني أبــو عــوكل، أن وكالــة الغوث 
لجميــع  خدماتهــا  تقــدم  املــايض  يف  كانــت 

الالجئني.
وقال أبو عوكل لصحيفة "فلسطني": بدأت تلك 
املســاعدات تتقلــص وأخــرى تختفــي، كالبطالــة 
قبــل  مــن  حــق  أنهــا  رغــم  الصحيــة،  والخدمــات 
هيئــة األمــم املتحــدة لالجئــني الذيــن هجــروا مــن 

بيوتهم.
وأوضــح أبــو عــوكل أن "أونــروا" واصلــت التقليص 
بحجــة  الغذائيــة،  املســاعدة  إىل  وصلــت  حتــى 
وجــود موظفــني وتجــار يحصلــون عليهــا، رغــم أن 

غزة متر يف ظروف غاية بغاية الصعوبة.
إىل  مذكــرة  أرســلت  الشــعبية  اللجــان  أن  وبــني 
مديــر عمليــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــني 
بغــزة ماتيــاس شــاميل، ولكــن كان رده "فضفــاض 
وغــري واضــح"، الفتــا إىل أن اللجــان ســتتجه إىل 

التصعيد ضد "أونروا" خالل األيام القادمة.
املســاعدات  توحيــد  عزمهــا  "أونــروا"  وأعلنــت 
"الكابونة"، وحرمان عدد آخر من الحصول عليها 

تحت ذرائع واهية.
وســيحرم توجــه الوكالــة أعــداًدا مــن الالجئــني مــن 
الحصــول عــىل املســاعدات الغذائيــة، وســيزيد 

من حالة الفقر .
ويبلــغ عــدد الالجئــني الفلســطينيني املســجلني 
يف قواعــد بيانــات "أونــروا"  نحو 5 ماليني و800 
عملياتهــا  مناطــق  يف  فلســطيني  الجــئ  ألــف 
الخمــس )ســوريا، لبنــان، األردن، الضفــة الغربيــة، 
قطــاع غــزة(، منهــم مليــون و300 ألــف الجــئ يف 

قطاع غزة.

أريحا/ فلسطني: 
فلســطني  "حصــاد"  مصنــع  أمــس،  مــن  أول  افتتــح 
أريحــا  مدينــة  شــامل  الجفتلــك  منطقــة  يف  للتمــور 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، بقــدرة إنتاجيــة تصــل إىل 
2200 طنــا ســنويا، يف حفــل شــارك فيــه القنصــالن 

اإليطايل واإلسباين ورجال أعامل.
خالــد  اشــتية  حكومــة  يف  االقتصــاد  وزيــر  واعتــر 
لــإرادة  حقيقيــة  ترجمــة  املصنــع  افتتــاح  العســيي 
الفلســطينية يف البنــاء والتنميــة، واملــي قدمــا يف 
الفلســطينية،  الوطنــي واملنتجــات  االقتصــاد  تطويــر 
والحفــاظ عــىل الجغرافيــة الفلســطينية، بالرغــم مــن 

التهديدات والسياسات االرسائيلية.
صمــود  لتعزيــز  جهــودا  تبــذل  الحكومــة  أن  وأكــد 
املواطنــني وتوفــري مقومــات ومســتلزمات الصمــود، 
خاصــة يف منطقــة األغــوار، مشــريا إىل انــه تــم مؤخــرا 
الصناعيــة  أريحــا  منطقــة  يف  مصانــع  ثالثــة  افتتــاح 
الزراعيــة، وســيتم افتتــاح املزيــد قريبــا، عــالوة عــىل 
منح مجموعة من رخص البناء للمواطنني يف منطقة 

األغوار الشاملية املهددة بالضم.
الــرتيك  الرملــان  يصــادق  أن  العســيي  وتوقــع 
التمــور  حصــة  رفــع  عــىل  الجــاري  الشــهر  نهايــة  قبــل 
جمــريك  بإعفــاء  تركيــا  إىل  املصــدرة  الفلســطينية 
لتصبــح 3 آالف طــن ســنويا، بــدال مــن ألــف طن حاليا، 
األمر الذي سينعكس إيجابا عىل قطاع التمور املعد 

للتصديــر. ويوفــر مصنــع "حصــاد" نحــو 150 فرصــة 
 2200 عمــل مبــارشة وغــري مبــارشة، بقــدرة إنتاجيــة 
ماليــني   4 عــن  يزيــد  اســتثامر  وبحجــم  ســنويًا  طــن 
دوالر، ومــن املتوقــع تصديــر االنتــاج اىل دول: تركيا، 
واإلمــارات،  وفرنســا،  وأملانيــا،  والرنويــج،  والســويد، 
وهولنــدا، ومــن املنتظــر تصديــر أول شــحنة متــور تزن 

40 طنا االسبوع املقبل اىل السويد. 

من جهته، اعتر العطاري افتتاح املصنع نقلة نوعية 
ورســالة  املــزارع،  صمــود  وتعزيــز  التمــور  زراعــة  يف 
للعــامل بحــق شــعبنا يف إقامــة دولتــه، ومامرســة حقــه 
الطبيعــي يف االســتثامر مبــوارده بالرغم من تحديات 

وإجراءات االحتالل االرسائيي.
وقال عبد املالك جابر صاحب املصنع، لدينا قدرة 
االســواق  يف  الفلســطيني  التمــر  لتســويق  تنافســية 
التــي  التفضيليــة  وامليــزة  للجــودة  نظــرًا  االوروبيــة، 
يتحــىل بهــا، األمــر الــذي يســهل عمليــة تصديــره اىل 
 30 الــدول، الفتــا اىل التعــاون مــع أكــر مــن  أســواق 

مزارع لتسويق إنتاج التمر.
ويقــدر إنتــاج فلســطني مــن التمــور ســنويا بـــ12 ألــف 
طــن منهــا 6 آالف طــن لالســتهالك املحــي، والكمية 

املتبقية يتم تصديرها اىل دول عدة يف العامل.
وتســتحوذ صــادرات التمــور عــىل الحصــة األكــر مــن 
الصــادرات الزراعيــة، وهنــاك 350 ألــف شــجرة نخيل 

يف األغوار.

شهدت نموًا بنسبة 40 %

التجارة اإللكرتونية يف فلسطني بحاجة لنظم قانونية وبنية تحتية
غزة/ رامي رمانة:

ُيعــد ســوق التجــارة اإللكترونية حديثًا نســبيًا في فلســطين، 
ومــع ذلك يشــهد نمــوًا ملحوظــًا، ارتفــع ذروته فــي العامين 
الماضييــن، بنســبة )%40( غيــر أن هــذه التجــارة تحتــاج إلــى 
إطــار قانونــي ناظــم وبنيــة تحتيــة تســهل عملهــا، فضــًا عن 

الضغــط على االحتال لوقف عراقيله وتدخاته في عمليات 
االستيراد.

وُتعــرف" التجارة اإللكترونيــة" على أنها معامات تجارية تتم 
عبر االنترنت، ويتم فيها شراء أو بيع سلع أو خدمات من مواقع 
عالمية. وبينت دراســة لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية 

فــي  اإللكترونيــة  التجــارة  أن ســوق  "مــاس"،  الفلســطينية 
فلســطين قد شــهد نموًا خال فتــرة "كورونــا"، لكن ال يوجد 
أي بيانات خاصة عن حجم المبيعات في الســوق اإللكتروني، 
بينما عام 2019 كان هناك حوالي )900( ألف طرد من الخارج، 
)%85( منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.

افتتاح مصنع "حصاد" للتمور 
بطاقة 2200 طن سنويًا يف األغوار

جانب من االفتتاح أمس             )فلسطني(

استئناف عمل لجنة "البت 
يف تزييف املركبات" بغزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة النقــل واملواصــالت يف غــزة، أمــس، عــن اســتئناف 
عمــل لجنــة البــت يف تزييــف املركبــات بعد انقطــاع دام أكر من 
شــهرين منــذ إعــالن حالــة الطــوارئ يف قطــاع غــزة جــراء انتشــار 

فريوس كورونا.
غــزة  شــامل  ترخيــص  دائــرة  يف  عقــد  اجتــامع  خــالل  ذلــك  جــاء 
بحضــور رئيــس اللجنــة رامي عقــل، وعضويها يارس املغني وإياد 

البهتيمي.
وقــال عقــل إن اللجنــة "أصــدرت تعليامتهــا للمواطنــني بــرضورة 
االلتــزام بإجــراءات الســالمة والوقايــة مــن فــريوس كورونــا ضمــن 

برتوكوالت وزارة الصحة عند إحضار مركباتهم للفحص".
وذكــر عقــل أن "عــودة عمــل اللجنة جــاء بناًء عىل تعليامت وكيل 
الــوزارة اللــواء صــالح الديــن أبــو رشخ حتــى يتســنى للمواطنــني 
استكامل معامالتهم الخاصة مبركباتهم لدى دوائر الرتخيص".

أعلى مستوى هذا العام
عملة "البتكوين" تقفز 

قرب 13 ألف دوالر 
 واشنطن/ وكاالت:

ارتفــع ســعر العملــة الرقميــة "بتكويــن" إىل ما يقــرب من 13000 
2019، بعدمــا أعلنــت  مــرة منــذ يوليــو/ متــوز عــام  دوالر ألول 
رشكة "باي بال" أنها ستســمح للعمالء باســتخدام هذا النوع من 

األموال االفرتاضية.
وخــالل التعامــالت زادت قيمــة أكــر عملــة رقميــة بأكــر مــن ألــف 
أعــىل  متجــاوزة  دوالرا،   12915 إىل  لتصــل   ،8.5% أو  دوالر، 
مستوياتها لهذا العام والذي بلغ 12473 دوالرا يف أغسطس/ 

آب، حسبام أفادت وكالة "بلومبريغ" أول من أمس.
وقالــت رشكــة "بــاي بــال" يف بيــان لها: "ســيكون مبقــدور عمالئنا 
مــن  بــدءا  عــىل شــبكتنا  للتســوق  العمــالت املشــفرة  اســتخدام 

أوائل عام 2021".
إن  التنفيــذي دان شــوملان يف مقابلــة،  الرئيــس واملديــر  وقــال 
"بــاي بــال" تأمــل أن تشــجع خدمة االســتخدام العاملي للعمالت 
االفرتاضيــة وإعــداد شــبكتها للعمالت الرقميــة الجديدة التي قد 

تعتمدها البنوك املركزية والرشكات.
ونفكــر يف جميــع  املركزيــة  البنــوك  مــع  نعمــل  "نحــن  وأضــاف: 
أشــكال العمــالت الرقميــة وكيــف ميكــن أن تلعــب رشكتنــا دورا 
االســتثامر  رشكــة  مديــر  نوفوغراتــز،  مايــك  وعلــق  ذلــك".  يف 
"جاالكيس إنفستمنت بارترنز"، عىل الخر قائال إنه "أهم أخبار 
العــام يف مجــال العمــالت الرقميــة"، مضيفــا أن البنــوك ســترشع 

يف سباق لخدمة العمالت الرقمية.

سنوات متعاقبة لتقليص
 "أونروا" خدماتها وصواًل "للمجهول" 
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الخرطوم/ األناضول:
تجــددت أمــس املظاهــرات يف الســودان، 
لليــوم الثــاين عــى التــوايل، احتجاجــا عــى 
واملطالبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  تــدين 

بـ"تصحيح" مسار الثورة يف البالد.
"األناضــول" وشــهود عيــان،  ووفــق مراســل 
"املنشــية"  جــر  املحتجــن  مئــات  أغلــق 
الرابــط بــن الخرطــوم ومنطقــة رشق النيــل، 
وأرضمــوا النــران يف إطارات الســيارات يف 

الشوارع الرئيسية.
كــا وضــع املتظاهــرون، متاريــس وحواجــز 
الشــوارع  ومخــارج  مداخــل  أمــام  أســمنتية 
الرئيســية يف الخرطوم، ما أدى إىل تعطيل 

حركة املرور وتكدس السيارات.
الســودانية،  أعلنــت الرشطــة  أمــس،  وفجــر 
يف بيــان، وفــاة مواطن جراء "إصابة قاتلة"، 

يف تظاهرات بالعاصمة الخرطوم.
فيا أعلنت لجنة أطباء الســودان املركزية 
أمــس،  مــن  أول  بيــان  يف  حكوميــة(،  )غــر 
يف  آخريــن   14 وإصابــة  شــخص  مقتــل 

مظاهرات "إصالح املسار" بالخرطوم.
وقالت اللجنة إن "مواكب تصحيح املسار 
الحاكمــة بصلــف، وعنــف  الســلطة  قابلتهــا 
برصــاص  شــهيد  إثــره  عــى  ســقط  مفــرط 
وهــو  الخرطــوم،  العاصمــة  رشق  الرشطــة 

الشهيد محمد عبد املجيد".
وفرقــت الرشطــة الســودانية أول مــن أمــس، 
الثــالث،  الخرطــوم  مــدن  يف  احتجاجــات 

بالغــاز  درمــان"  وأم  وبحــري،  الخرطــوم، 
املسيل للدموع.

واألربعــاء، انطلقــت مســرات يف الخرطوم 
إليهــا  دعــا  الثــورة  مســار  بإصــالح  تطالــب 
"تجمــع املهنيــن الســودانين"، و"الحــزب 
الشــيوعي" أحــد أبــرز مكونــات قــوى إعــالن 

الحرية والتغير.
مســرات  أيضــا،  العاصمــة  شــهدت  كــا 
أخرى بالتوازي، تطالب بإسقاط الحكومة، 

التــي  االقتصاديــة  باألوضــاع  ونــددت 
تشهدها البالد.

دعــوات  املــايض،  األســبوع  وتواتــرت 
"لجــان  أطلقتهــا  األربعــاء،  االحتجــاج  إىل 
االحتجاجــات  قــادت  التــي  املقاومــة"، 
الرئيــس  نظــام  ضــد  األحيــاء  يف  الليليــة 
يف  البشــر  عمــر  املعــزول  الســوداين 

ديسمرب/ كانون األول 2018.
الســلطات  أعلنــت  املــايض،  والثالثــاء 

مــدن  بــن  الجســور  إغــالق  الســودانية، 
النــدالع  تحســبا  الخرطــوم،  العاصمــة 
حســب  فــوىض،  وإحــداث  احتجاجــات 

إعالم محيل.
يف  متجــددة  أزمــات  الســودان  ويعــاين 
الطهــي؛  وغــاز  والوقــود  والطحــن  الخبــز 
بســبب ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر مقابــل 
الجنيه يف الســوق غر الرســمية، إىل أرقام 

قياسية.

احتجاجات عىل تدين الوضع االقتصادي يف السودان لليوم الثاين

جانب من االحتجاجات يف السودان أمس          )فلسطن(

بروت/ وكاالت:
زعيــم  أمــس  عــون  اللبنــاين، ميشــال  الرئيــس  كلــف 
الحكومــة  تشــكيل  الحريــري  تيــار املســتقبل ســعد 
صعبــة  مهمــة  يواجــه  أن  املتوقــع  ومــن  الجديــدة، 
وســط انقســامات سياســية حادة وامتعاض الشــارع 

الناقم عى الطبقة الحاكمة.
ويف حــال نجــح الحريــري الــذي اســتقالت حكومتــه 
قبــل نحــو عــام عــى وقــع احتجاجــات شــعبية، يف 
املــرة  ســتكون  املقبلــة،  الحكومــة  تأليــف  مهمــة 
اللبنــاين  الــوزراء  فيهــا مجلــس  يــرأس  التــي  الرابعــة 

منذ 2009.
لبنــان  يشــهد  وقــت  يف  الحريــري  تســمية  وتــأيت 
انهياًرا اقتصادًيا متســارًعا وينتظر املجتمع الدويل 
بإصالحــات  القيــام  املســؤولن  مــن  فرنســا  بقيــادة 
رضورية فشــلوا يف تحقيقها حتى اآلن، وهي رشط 

حصول البالد عى دعم مايل رضوري.
انتهــاء  بعــد  بيــان  يف  اللبنانيــة  الرئاســة  وأعلنــت 
لقاءات عون مع الكتل النيابية "بعدما أجرى فخامة 
امللزمــة  النيابيــة  االستشــارات  الجمهوريــة  رئيــس 
النــواب  مجلــس  رئيــس  دولــة  مــع  تشــاور  أن  وبعــد 
الرئيــس  فخامــة  اســتدعى  نتائجهــا،  عــى  وأطلعــه 
عند الســاعة الواحدة والنصف الســيد ســعد الدين 

الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة".
كلمــة  الرئيــس يف  مــع  لقائــه  بعــد  الحريــري  وأعلــن 
سيشــكل  أنــه  أمــس  الصحافيــن،  أمــام  مقتضبــة 
حكومــة مؤلفــة مــن "اختصاصين مــن غر الحزبين 
واملاليــة  االقتصاديــة  اإلصالحــات  تطبيــق  مهمتهــا 

واإلداريــة الــواردة يف ورقــة املبــادرة الفرنســية التــي 
التزمت الكتل الرئيسية يف الربملان بدعم الحكومة 

يف تطبيقها".
وقــال: "ســأنكب عــى تشــكيل حكومــة برعــة ألن 
الوحيــدة  هــي  بلدنــا  أمــام  والفرصــة  داهــم  الوقــت 
واألخــرة". وحــاز الحريــري عــى 65 صوًتا، بحســب 
الرئاســة. فيا امتنع 53 نائًبا عن التســمية. ويتألف 
مجلــس النــواب مــن 128 عضًوا، لكــن هناك مثانية 

نواب مستقيلون مل يشاركوا يف االستشارات.
وعشــية تســميته، حّمــل عــون الحريــري، مــن دون أن 
يســميه، مســؤولية معالجــة الفســاد وإطــالق ورشــة 
النــواب أمــام مســؤولياتهم داعًيــا  اإلصــالح. ووضــع 
التأليــف  التكليــف عــى  "بآثــار  التفكــر  إياهــم إىل 
وعى مشاريع اإلصالح ومبادرات اإلنقاذ الدولّية". 
ومل يســم التيــار الوطنــي الحــر الــذي يتزعمــه عــون، 
بــن  حــادة  سياســية  خالفــات  نتيجــة  الحريــري، 

الحريري ورئيس التيار جربان باسيل، صهر عون.
كــا مل يســمه حــزب اللــه، لكــن تحدثــت التحليالت 
الحريــري  عــودة  عــى  للحــزب  موافقــة ضمنيــة  عــن 
الذي حّظي بدعم غالبية نواب الطائفة السنية التي 
ينتمــي إليهــا، وكتلــة الزعيــم الــدرزي وليــد جنبــالط 
وكتلــة حركــة أمــل، حليفــة حــزب اللــه التــي يتزعمهــا 

رئيس الربملان نبيه بري.
وكان الحريــري أعلــن الشــهر الحــايل ترشــحه ضمــن 
الرئيــس  أطلقهــا  التــي  الفرنســية  املبــادرة  ثوابــت 
إميانويــل ماكــرون النتشــال لبنــان مــن أزمتــه، كونهــا 

"الفرصة الوحيدة واألخرة لوقف االنهيار".

الرئيس اللبناين يكلف سعد الحريري 
بتشكيل الحكومة الجديدة

طهران-موسكو/ وكاالت:
نفت إيران وروسيا بشدة أمس اتهامات 
وجهتهــا إليهــا واشــنطن بالحصول عى 
الناخبــن  بســجالت  تتعلــق  معلومــات 
وبــدء إجــراءات للتأثــر عى الــرأي العام 
األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  قبيــل 
املقــررة يف الثالــث مــن ترشيــن الثاين/

نوفمرب املقبل.
صحــايف  مؤمتــر  مــن  ســاعات  وبعــد 
ملديــر االســتخبارات الوطنيــة األمريكيــة 
اتهامــات  خاللــه  وجــه  راتكليــف  جــون 
أقــل مــن أســبوعن عــى  للبلديــن قبــل 
وزارة  اســتدعت  املرتقبــة،  االنتخابــات 
الخارجيــة اإليرانيــة الســفر الســويري 
واشــنطن  مصالــح  بــالده  ترعــى  الــذي 
ادعــاءات  عــى  لالحتجــاج  طهــران،  يف 
"مفربكــة"، بينــا اعتــرب الكرملــن أن مــا 
ساقته اإلدارة األمريكية ضد موسكو "ال 

أساس له".
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وأعلــن 
اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده اســتدعاء 
ال  "ادعــاءات  بعــد  الســويري  الســفر 

النظــام  مســؤولو  بهــا  أدىل  لهــا  أســاس 
أخــرى  دول  تدخــل  بشــأن  األمريــي 
يف  املقبلــة  الرئاســية  االنتخابــات  يف 

الواليات املتحدة".
وشــدد عــى نفــي الجمهورية اإلســالمية 
النظــام  لســلطات  املتكــررة  لـ"املزاعــم 
األمريــي، والتقاريــر املفربكــة والخرقــاء 
"ال  أن  التأكيــد  مجــددا  واالحتياليــة"، 
أي  بشــأن  إيــران  إىل  بالنســبة  فــارق 
بــن  األبيــض"،  البيــت  يدخــل  مرشــح 
الرئيس الحايل دونالد ترامب ومنافســه 

الدميوقراطي جو بايدن.
األمريكيــة  االســتخبارات  أن  ورأى 
قبيــل  لــه  أســاس  ال  بادعــاء  "دفعــت 
الدفــع  أجــل  مــن  البــالد  انتخابــات 
بالســيناريو غــر الدميوقراطــي املحــدد 
عــى  اللــوم  رمــي  خــالل  مــن  ســلفا، 

اآلخرين".
األمريكيــة  املصالــح  ســويرا  وترعــى 
العالقــات  انقطــاع  ظــل  يف  إيــران  يف 
الدبلوماســية بــن البلديــن منــذ مــا بعــد 
انتصار الثورة اإلسالمية العام 1979.

أرســلت  إيــران  أن  أفــاد  راتكليــف  وكان 
عــرب الربيد اإللكرتوين "رســائل خادعة" 
إىل  تهــدف  أمريكيــن،  ناخبــن  إىل 
عــى  والتحريــض  الناخبــن  "ترهيــب 
اضطرابــات اجتاعيــة واإلرضار بالرئيس 
ترامب"، ووزعت تســجيل فيديو يشــر 
بطاقــات  يرســلون  قــد  أشــخاصا  أن  إىل 
اقــرتاع مــزورة، مبــا يف ذلــك مــن خــارج 

الواليات املتحدة.
وأوضح كذلك أّن إيران وروسيا "اّتخذتا 
الــرأي  عــى  للتأثــر  محــّددة  إجــراءات 
العــام يف مــا يتعّلــق بانتخاباتنا"، مؤّكًدا 
األمريكيــة خلصــت  األمنيــة  األجهــزة  أّن 
بالقوائــم  متعّلقــة  "معلومــات  أّن  إىل 
إيــران،  عليهــا  حصلــت  االنتخابيــة 

وبشكل منفصل، روسيا".
إيصــال  عــى  بالعمــل  البلديــن  واتهــم 
أمــال  للناخبــن  كاذبــة"  "معلومــات 
"ارتبــاك،  بإحــداث  التســبب  يف 
يف  الثقــة  وتقويــض  الفــوىض  وزرع 

الدميوقراطية األمريكية".
روســيا  أبــدت  اإليــراين،  النفــي  وبعيــد 

"أسفها" لالتهامات الجديدة.
دميــرتي  الكرملــن  باســم  الناطــق  وقــال 
"تنهــال االتهامــات يوميــا وال  بيســكوف 
أساس لها جميعها"، معربا عن "أسفه" 
ملا تقدمت به االستخبارات األمريكية.

املتحــدة  الواليــات  زاده  خطيــب  ودعــا 
ال  الــذي  اللــوم  رمــي  عــن  "الكــف  إىل 
طائــل منــه، واالتهامــات التــي ال أســاس 
املريبــة،  الســيناريوهات  وفربكــة  لهــا، 
وأن تحــاول التــرف كبلــد طبيعــي عى 
مــع  العالقــة  ويف  الدوليــة  املســتويات 

البلدان األخرى".
وشــهد عهد ترامب الذي يتوىل الحكم 
بــن  متزايــدا  توتــرا   ،2016 العــام  منــذ 
خصوصــا  املتحــدة،  والواليــات  إيــران 
القصــوى"  "الضغــوط  سياســة  ظــل  يف 
التــي اعتمدتهــا إدارته حيــال الجمهورية 
 2018 العــام  يف  وقــراره  اإلســالمية، 
االتفــاق  مــن  أحــادي  االنســحاب بشــكل 
حــول الربنامــج النــووي اإليــراين، وإعــادة 
فــرض عقوبــات اقتصاديــة قاســية عــى 

طهران.

بروكسل/ وكاالت:
تتكّثــف االجــراءات املقّيــدة يف أوروبــا 
فــروس  تفــي  عــودة  مواجهــة  يف 
كورونا وتتمثل بدخول عزل جزيئ حيز 
تشــيكيا  جمهوريــة  يف  أمــس  التنفيــذ 
منطقتــن  يف  تجــّول  حظــر  وفــرض 
تــام  إغــالق  تطبيــق  وبــدء  إيطاليتــن 
يف إيرلنــدا، فيــا تواجــه أملانيــا وضعــا 

"خطرا للغاية".
وتضاءل األمل بالتوصل إىل لقاح فّعال 
بسبب وفاة متطّوع يف الربازيل. وكان 
قــد شــارك هــذا األخــر يف اختبــارات 
اللقــاح الــذي طورتــه جامعــة أوكســفورد 
ضــد مــرض كوفيــد19- وفق مــا أعلنت 
مصــادر رســمية، مــن دون أن توضــح مــا 
إذا كان قــد حصــل عــى اللقــاح أو عى 

دواء وهمي.
وهــذه أول حالــة وفــاة ملتطــوع يشــارك 
العديــدة  اللقاحــات  اختبــارات  يف 

الجارية يف العامل.
أن  أكــدت  أوكســفورد  جامعــة  لكــن 
هــذا  اختبــارات  مــن  الثالثــة  املرحلــة 

مختــرب  مــع  تطويــره  تــم  الــذي  اللقــاح 
أسرتازينيكا ستستمر، بعد أن خلصت 
لجنــة مســتقلة إىل أنهــا ال متثــل خطــرا 

عى صحة املتطوعن.
وكشــفت وســائل إعــالم عديــدة هويــة 
املتطــوع الربازيــيل موضحــة أنه طبيب 
يف  وكان  عامــا   28 العمــر  مــن  يبلــغ 
الوبــاء.  ملكافحــة  األماميــة  الخطــوط 
مضاعفــات  بســبب  تــويف  أنــه  ويبــدو 
يف  عمــل  وقــد  بكوفيــد19-.  مرتبطــة 
مستشفين يف ريو دي جانرو وتخرج 

من كلية الطب العام املايض.
متطــوع  ألــف  حــواىل عرشيــن  وشــارك 
بينهــم  عــدة  دول  يف  التجــارب  يف 

مثانية آالف يف الربازيل.
ويف مواجهــة عــودة تفــي الفــروس، 
مثــل يف  فأكــر،  أكــر  أوروبــا  تتحصــن 
أعلنــت  حيــث  تشــيكيا  جمهوريــة 
تحــّركات  عــى  قيــوًدا  الحكومــة 
إغــالق  فرضــت  وكذلــك  األشــخاص 
لتكثيــف املعركــة  املتاجــر والخدمــات 
ضــد املــرض، اعتبــاًرا مــن أمــس وحتــى 

الثالث من ترشين الثاين/نوفمرب.
ويف منطقتن إيطاليتن ها لومبارديا 
الوبــاء  مــن  تــرًرا  األكــر  وهــي  شــااًل 
نابــويل،  تضــّم  التــي  جنوًبــا  وكامبانيــا 
يتحــّر الســكان إىل فــرض تدبــر آخــر 
الجديــدة  اإلصابــات  موجــة  ملواجهــة 

بكوفيد19- وهو حظر تجّول.
التنفيــذ يف  التدبــر حّيــز  هــذا  ودخــل 
لومبارديا اعتباًرا من أمس بن الســاعة 
23,00 والســاعة الخامســة فجــًرا ملــدة 

ثالثة أسابيع.
وتشــهد إيطاليــا منــذ الجمعــة املاضيــة 
اإلصابــات  عــدد  يف  حــاًدا  ارتفاًعــا 
آالف   10 مــن  أكــر  مــع  بكوفيــد19- 
لومبارديــا  ومنطقــة  اليــوم،  يف  مريــض 
تــرًرا  االكــر  هــي  ميالنــو  تضــّم  التــي 
مثلــا كانــت يف بدايــة تفــي الوبــاء، 

يف شباط/فرباير وآذار/مارس.
جــراء  بشــدة  متــررة  أيًضــا  وكامبانيــا 
الوبــاء لكــن مــع نظــام صّحي أقــّل فعالية 
يف  وهــي  لومبارديــا،  يف  النظــام  مــن 

وضع أصعب.

أملانيــا  يف  أيًضــا  الوضــع  ويتفاقــم 
حيــث تجــاوز عــدد اإلصابــات الجديــدة 
بالفــروس العــرشة آالف حالــة يف 24 
ُنــرشت  رســمية  بيانــات  وفــق  ســاعة، 

أمس.
كــوخ  روبــرت  معهــد  رئيــس  وأعلــن 
أملانيــا  أّن  أمــس  املعديــة  لألمــراض 
تواجــه ارتفاعــا "خطــرا للغاية" يف عدد 
قواعــد  احــرتام  إىل  داعيــا  اإلصابــات 
انتشــار  الحتــواء  االجتاعــي  التباعــد 
املــرض. وقــال إن "الوضــع العــام أصبــح 

خطرا جدا".
عــدد  ســجل  بينــا  التحذيــر  ويــأيت 
الجديــدة  اإلصابــات  مــن  قيــايس 
بفروس كورونا بلغ 11287 خالل 24 
العــدد  لهــذا  ســاعة، يف ارتفــاع واضــح 
مقارنــة  إضافيــة  حالــة   3700 بقرابــة 
الرقــم  هــذا  ويتجــاوز  الســابق.  باليــوم 
العــدد القيايس املســّجل يــوم الجمعة 

املايض )7830(.
إســبانيا  يف  الوضــع  تفاقــم  ويتواصــل 
يف  عضــو  دولــة  أول  أصبحــت  التــي 

يف  والسادســة  األورويب  االتحــاد 
إصابــة  املليــون  عتبــة  تتجــاوز  العــامل، 

بفروس كورونا.
اإلصابــات،  عــودة ظهــور  ويف مواجهــة 
عــى  اإلســبانية  الســلطات  ُأرغمــت 
فــرض بشــكل عاجــل قيــود جديــدة مــع 
إغــالق جــزيئ لعرشات املدن الجديدة 

وبعض املناطق.
بحيــاة  كورونــا  فــروس  أودى 
األقــل  عــى  شــخصا   1,126,465
األول/ كانــون  أواخــر  منــذ  العــامل  يف 

أعّدتهــا  حصيلــة  بحســب  ديســمرب، 
وكالة الصحافة الفرنســية. وتم تسجيل 

أكر من 40,856,210 إصابة مثبتة.
البلــد  املتحــدة  الواليــات  وتعــد 
ســّجلت  إذ  العــامل  يف  تــررا  األكــر 
إذ  الربازيــل  تليهــا  وفــاة   221,930
أراضيهــا  عــى  الوفيــات  عــدد  بلــغ 
ســّجلت  التــي  الهنــد  ثــم   155,403
115,914 واملكســيك حيــث أعلنــت 
86,993 وفــاة واململكــة املتحــدة مــع 

43,967 وفاة.

طهران وموسكو تنفيان اتهامات أمريكية بالتأثري يف االنتخابات الرئاسية

القاهرة/ األناضول:
الحقوقيــة  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  وثقــت 
الدولية، إعدام السلطات املرية 49 شخصا، بينهم 

امرأتان، خالل 10 أيام.
وطالبــت املنظمــة )مقرهــا نيويورك( يف تقرير مطول، 
الســلطات املريــة بـ"التوقــف فــورا عــن تنفيــذ أحــكام 
اإلعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم باإلعدام يف 

محاكات جائرة للغاية".
وأوضــح التقريــر أن "الســلطات املريــة أعدمــت 15 
رجــال أدينــوا بدعــوى تورطهــم يف ثــالث قضايــا "عنــف 
ســيايس"، إضافــة إىل امرأتــن و32 رجــال يف قضايــا 
جنائيــة، خــالل الفــرتة مــن 3 إىل 13 أكتوبــر/ ترشيــن 

األول الجاري".
بـ"العنــف  املتهمــن  الـــ15  بــن  مــن   13" أن  وأضــاف 
السيايس" كانوا محتجزين يف سجن العقرب )شديد 
حادثــة  عقــب  إعدامهــم  وجــاء  بالقاهــرة،  الحراســة( 
مريبــة، حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة مقتــل 4 ســجناء 
كانــوا  الســجناء  أن  وزعمــت  األمــن،  عنــارص  مــن  و4 

يحاولون الفرار".
وقال نائب مدير قسم الرشق األوسط وشال إفريقيا 

يف املنظمــة جــو ســتورك، إن "اإلعــدام الجاعــي يف 
مــر لعــرشات األشــخاص يف غضــون أيــام أمــر شــائن، 
يف  ســيا  ال  العادلــة،  للمحاكــات  منهجــي  وغيــاب 

القضايا السياسية".
وتابع ستورك: "النمط الذي تتبعه السلطات املرية 
أعقــاب  يف  باإلعــدام  املحكومــن  الســجناء  بإعــدام 
عمليــات  وقــف  يجعــل  األمــن  قــوات  عــى  الهجــات 

اإلعدام أكر إلحاحا".
ووفــق القانــون املــري، ال يتــم تنفيــذ اإلعــدام إال إذا 
كان الحكــم القضــايئ نهائيــا، وعــادة ال تعلــن الحكومــة 
عمليات اإلعدام، باستثناء إبالغ أرسة السجن أحيانا.

وقالت املنظمة يف تقريرها، إن مر يف عهد الرئيس 
عبــد الفتــاح الســييس )2014 - حتــى اآلن( أصبحــت 
إحــدى أعــى 10 دول بالعــامل مــن حيث إصدار أحكام 

اإلعدام وتنفيذها، عى خلفية أحداث سياسية.
ومل تعقــب الســلطات املريــة عــى مــا ورد يف تقرير 
املنظمة الدولية، غر أنها عادة ما تنفي وجود سجناء 
سياســين لديهــا، وتؤكــد التزامهــا بالقانون والدســتور، 
وتقول إن قضاءها بشــقيه املدين والعســكري مستقل 

ونزيه.

"رايتس ووتش": السلطات املرصية 
أعدمت 49 شخًصا يف 10 أيام

تركيا تدعو دول الجوار لحل أوروبا تتحصن مجدًدا الحتواء كوفيد- 19 والوضع يف أملانيا "خطر للغاية"
مشكالت رشقي املتوسط بالحوار

أنقرة/األناضول:
دعــا وزيــر الدفــاع الــرتيك خلــويص أكار، أمــس، دول الجــوار وباقــي 
القامئــة يف رشق املتوســط وبحــر إيجــة  األطــراف لحــل الخالفــات 

بالحوار ويف إطار القانون الدويل.
وأوضح أكار يف كلمة خالل مشاركته يف فعالية عسكرية بالعاصمة 
أنقــرة، أن محاولــة بعــض األطــراف وضــع قوانــن جديــدة )حيال رشق 

املتوسط( وانتظارهم قبولنا ذلك، أمر غر مجٍد.
وأكــد أن بــالده ترغــب يف حــل جميــع الخالفــات بالحــوار والوســائل 
السياســية، مشــرا يف الوقت ذاته إىل اســتعداد القوات املســلحة 
قائــال:  وأردف  البــالد.  يطــال  قــد  تهديــد  أي  ملواجهــة  الرتكيــة 
واملفاوضــات  الحــوار  عــرب  اليونــان  مــع  مشــكالتنا  حــل  "نســتطيع 
كدولتن جارتن، لكننا نرى هجوما إعالميا علينا وتحريفا متعمدا 
لفعالياتنــا يف رشق املتوســط وبحــر إيجــة". وشــدد عــى أن تركيــا 
محقــة يف مطالبهــا وفعالياتهــا بــرشق املتوســط، وأنهــا لــن تتخــى 
عــن حقوقهــا النابعــة مــن القانــون الــدويل. وتشــهد منطقــة رشقــي 
البحر املتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع 
الجانب القربيص الرومي، وبعض بلدان املنطقة بخصوص مناطق 
الصالحيــة البحريــة. كــا تتجاهــل أثينــا التعامــل بإيجابيــة مــع عرض 
أنقــرة للتفــاوض حــول املســائل املتعلقــة بــرشق املتوســط، وبحــر 
إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكالت. فيا يجدد الجانب الرتيك 
موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابر الالزمة ضد الخطوات األحادية.
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ويف حديــث مــع صحيفــة »فلســطني« يوضــح أنــه ال بــد لــأرسة أن 
توفــر عوامــل األمــن واألمــان النفــي واالســتقرار والطأمنينــة، والبعــد 
عــن أجــواء القلــق واالســتهزاء والســخرية والوصمــة، حتــى تســتطيع 

تجاوز مرحلة تقبل املرض بأقل األرضار.
تواصــل  باألســاس  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  أنــه  إىل  التــوم  ويشــر 
إيجايب مع الطفل يف كل النواحي والجوانب األرسية والحياتية مبا 
بتناســب مع قدراته العقلية واملعرفية، وعدم الخوض يف تفاصيل 

ال يستطيع أن يفهمها ويستوعبها.
ويؤكــد أنــه ال بــد مــن مجموعــة خطوات للتعامل مــع التاريخ املريض 
للطفــل،  العمريــة  املرحلــة  طبيعــة  تفهــم  »يجــب  قائــًا:  للطفــل، 
وكيفيــة التعامــل معهــا، فلــكل مرحلــة مــن مراحــل النمــو متطلباتهــا 
وخصائصهــا، فيجــب عــى الوالديــن توفــر كل املتطلبــات الصحيــة 
والرعاية الكافية للطفل للحفاظ عى صحته الجسمية والنفسية«.

ويبــني التــوم أنــه ال بــد مــن التــدرج يف توعيــة الطفــل طبيعــة التاريــخ 
املريض مبا يتناســب مع قدراته عى الفهم واالســتيعاب واملرحلة 
العمرية التي مير بها، وزيادة حجم الوعي للطفل كلام تعدى مرحلة 

عمرية ليك يستطيع التعامل مع املرض والتأقلم والتكيف معه.
ويضيف: »يجب أن تكون هناك متابعة من الوالدين للطفل يف كل 
مناحــي الحيــاة وإرشــاده وتوجيهــه للمحافظــة عــى ســامته الصحيــة 
والســخرية  اإلهانــة  األرسة  أفــراد  وتجنــب  واالجتامعيــة،  والنفســية 

واالستهزاء والبعد عن الوصمة«.
ويلفــت التــوم إىل رضورة تقويــة الجهــاز املناعــي النفــي بالدعــم 
األرسي والعائيل واالجتامعي، ورفع الروح املعنوية وزيادة جرعات 
بالقضــاء  اإلميــان  بتعزيــز  الدينــي  الــوازع  وتقويــة  والتفــاؤل،  األمــل 

والقدر، وأن هذا املرض اختبار من الله. 
ويؤكد رضورة دمج الطفل يف األرسة واملجتمع، وعدم عزله وزيادة 
مشاركته وتفاعله يف األنشطة املجتمعية واألرسية مبا يحافظ عى 
ســامته الصحية والنفســية، وعى الوالدين متابعة التاريخ املريض 

والتطور الحاصل يف الحالة.
حالتــه  ومتابعــة  والقــراءة،  االطــاع  عــى  الطفــل  حــث  ميكــن  كــام 
ورسعــة  واملــرض  نفســه  تقبــل  عــى  وقدرتــه  وعيــه  لزيــادة  الصحيــة 
تأقلمــه وتكيفــه، وعــدم إكثــار الحديــث عن الحالة، خاصة إذا شــفي، 
حتــى ال يصــاب الطفــل بالقلــق والتوتــر واإلحبــاط ثــم يتطــور األمر إىل 

اضطرابات نفسية، وفق إفادة التوم.
وينبــه إىل أهميــة »العمــل عــى تقويــة ثقته بنفســه وإعطائه مســاحة 
الطاقــة  وتفريــغ  اإليجــايب،  والتواصــل  بالحــوار  نفســه  عــن  للتعبــر 
وثقافيــة  وترفيهيــة  حركيــة  أنشــطة  يف  ومشــاركته  باللعــب  الســلبية 
متنوعة، واســتثامر مواهبه ومهاراته ليك يســتطيع أن يشــعر بنفســه 

وقيمته ويكون قادًرا عى التعايش والتأقلم يف املجتمع«. 
ويشــر إىل أن الصحتني النفســية والجســدية وجهان لعملة واحدة، 
فــا بــد مــن املحافظــة عــى الصحــة النفســية لتقويــة جهــاز املناعــة 

النفي والجسدي وننعم بحياة أكرث إيجابية.
وعي الطفل

بــدوره يــرى االختصــايص النفــي والرتبــوي خليــل بكــري أن إخبــار 
الطفل بحالته الصحية ال ميكن تقييده بسن معينة، بل األمر يقترص 
عــى مــدى وعــي الطفــل، كــام ميكــن االحتفاظ بالصور بشــكل خاص 

ا له.  دون نرشها حتى ال تسبب أذى نفسيًّ
ويف حديــث مــع صحيفــة »فلســطني«، ينبــه إىل أن الحديــث عــن 
الوضــع الصحــي يف مرحلــة الطفولــة عنــد الحاجــة يجــب أن يقــرتن 
بدعم الطفل وتشجيعه، حتى لو تخطى تلك املرحلة، وتعزيزه بأنه 

أصبح يف أحسن حال حتى ال يفقد ثقته بنفسه.
وال ميكــن إخفــاء الوضــع الصحــي، خاصــة أن بعــض الجراحــات تــرتك 
ندوًبــا وأثــًرا، ولذلــك إن بكــري يــرى أهميــة إخبــار الطفــل يف الوقــت 
مــن  الســؤال  اإللحــاح يف  أو  الحاجــة  أو عنــد  املناســب والصحيــح، 
جانــب الطفــل، مــع األخــذ بالحســبان عــدم جــرح مشــاعره أو التقليــل 

من شأنه، وتشجيعه أنه تخطى تلك املرحلة بنجاح.

هل ُأخِبر طفلي بتاريخه المرضي؟
غزة/ هدى الدلو:

الطفل  يولد  قد  والتعب،  الحمل  من  أشهر  تسعة  بعد 
بتشوه َخلقي، يقف اآلباء أمامه حائرين بعد هذا االنتظار 
ولكنها عطية الله، فتبدأ جوالتهم المكوكية على األطباء 
لعلهم يجدون العالج المناسب لحالة طفلهم، خاصة بعد 
مستقبله  ليغدو  التجميلية  العمليات  بشأن  الطب  تطور 

كطفل طبيعي ال يشوبه شيء.
ولكن بعد أن يتماثل للشفاء يقف اآلباء عند صور طفلهم 
من  الزمنية  المرحلة  تلك  ويمحون  منها  يتخلصون  هل 
بتاريخه  فيه  يخبرونه  الذي  اليوم  سيأتي  أنه  أم  حياته؟، 

المرضي؟، فكيف يتعاملون معه؟  

»إن  يقول:  التوم  إبراهيم  د.  النفسية  الصحة  استشاري 
تقوية  في  األساس  وحجر  والمساند  الداعم  هي  األسرة 
لها  لما  واالجتماعية،  والجسمية  النفسية  الطفل  مناعة 
حال  في  االجتماعية  التنشئة  عملية  في  كثيرة  أدوار  من 

إصابة الطفل بمرض«.

غزة/ مريم الشوبيك:
يقــال: "الشــاورما ال يختلــف يف حبهــا اثنــان"، وُيرجــع أصحــاب 
هــذا القــول اعتقادهــم إىل أنهــا "األكلــة التــي أجمــع عــى طيــب 
مذاقهــا أهــل املــرشق واملغــرب"، وأنــه حينــام تســأل عــن الوجبــة 
األكرث شــعبية يف العامل "كل اإلجابات تتوحد عى الشــاورما"، 

ا عجيًبا يوصف باإلدمان الذي ال يفارق عاشقيها". وأن "لها رسًّ
الشــاورما ما هي إال رشائح رفيعة من لحم الدجاج أو الخروف أو 
العجــل مرتاصــة عــى ســيخ عمــودي يلــف عى نار هادئة، تســيل 
ال  مذاًقــا  فتمنحــه  اللحــم  ليترشبهــا  األعــى  مــن  الدهــن  عصــارة 

يقاوم، ويوقعك يف غرامها أكرث.
مــن شــدة حــب الشــعوب للشــاورما، خصــص يــوم عاملــي لها يف 
15 ترشيــن األول )أكتوبــر(، لاحتفــاء بســيخ الشــاورما والتغنــي 
بطعمهــا الشــهي، وفيــه يبــدأ البحــث عــن أصــل هــذه األكلــة إذ 
تتعــدد الروايــات بــأن أصلهــا عــريب، وبعضهــا تؤكــد أنهــا تركيــة، 

وهناك من يشر إىل أن األملان هم أول من صدرها للعامل.
يقــال إن األتــراك هــم أول مــن أعــدوا الشــاورما، وأطلقــوا عليهــا 
اســم "ِســِفرِم" )ceverem(، وتعني دوران الســيخ أمام النار، وأن 
أول مــن اخرتعهــا هــو محمــد إســكندر يف مدينــة بورصــة الرتكيــة 
عــام 1870م، الــذي يؤكــد أحفاده أنه أول صاحب ســيخ شــاورما 

عمودي يف العامل.
وتعــد الشــاورما أو "الدونــر كبــاب" الوجبــة الشــعبية األوىل يف 
تركيا، وتقول الرواية الرتكية إن الشاورما انتقلت إىل العرب من 

طريق األتراك الذين كانوا ميرون عرب سوريا يف سفرهم.
وتشــر بعــض األبحــاث إىل أن مخرتعهــا هــو قديــر نورمــان الــذي 
تويف عام 2013م، وهو كان قد سافر إىل أملانيا يف سبعينيات 

القرن املايض وبدأ بنرش هذه األكلة.
ســنعرفكم  لــذا  طعــاًم،  للشــاورما  يفســد  ال  الروايــات  وتعــدد 
طريقة صنعها يف البيت من أبســط املكونات مع الشــيف ســمر 

النباهني:
المقادير:

كيلوجــرام ونصــف مــن أفخــاذ أو صــدر الدجــاج، علبتان من اللنب 
الزبــادي، عصــر ليمونــة، ثــاث ماعق كبرة مــن الزيت النبايت، 
ثــاث ماعــق كبــرة مــن الخــل األبيــض، ملعقــة كبــرة مــن الثــوم 
املهــروس، بهــار شــاورما، قرفــة، بصــل بــودرة، بهار مشــكل، فلفل 

أسود، ملح، خبز عراقي.
صــوص الطحينــة: ملعقتــا طحينــة بيضــاء، ملعقتان مــن الليمون، 

رشة ملح، ماء.

طريقة التحضير:
اخلطــي املكونــات مــع الدجــاج، واتركيــه يف الثاجــة إىل اليــوم 

التايل.
ريص الدجــاج يف صينيــة الخبــز، ميكــن وضــع قطعة من الشــحم، 

وأدخليها الفن عى حرارة متوسطة، كل ربع ساعة قلبيها.
حرضي صوص الطحينة بخلط املكونات وضعي املاء بالتدريج 

للوصول إىل السمك الذي تريدينه.
حــرضي بصــًا رشائــح رفيعــة، ريش قليــًا مــن امللــح، والســامق 

عليه، واتركيه جانًبا.
رشائــح  فوقــه  ضعــي  ثــم  الطحينــة  بصــوص  الفرشــوحة  ادهنــي 
اللحــم وقليــًا مــن البصــل، ثــم أغلقيهــا مــن أحد الجوانــب ولفيها 

وقدميها ساخنة.

»األكلة التي ال يختلف 
في حبها اثنان« الشاورما..

غزة/ فلسطني:
عندمــا تنظريــن يف املــرآة، فــإن مــا ترينــه فيهــا هــو نتــاج 
مــا قمــت بــه ومــا تناولتــه يف املــدة املاضيــة، فــكل تلك 
التجاعيــد  أو  العــني  تحــت  واالنتفــاخ  الداكنــة،  البقــع 
ليســت كلهــا عوامــل ناتجــة عــن التقــدم يف الســن، إمنــا 
جزء منها حدث نتيجة لطعام تناولته أو ترصف قمت به 

ومل تعريف عواقبه عى برشتك.
وهــذا مــا يفــر ســبب ظهــور عامــات الشــيخوخة عــى 
شــخص أكــرث مــن آخــر مياثلــه يف الســن، أو تركزهــا يف 
مناطــق معينــة مــن الوجــه، وفًقــا إلفــادة موقــع "صحتــك" 

اإللكرتوين.
الحلويات: يف حال تناول كثر من السكريات تزيد عن 
حاجــة الخايــا؛ فــإن الفائــض منهــا يتحــد مــع الربوتينات 
مشــكلة مركبــات تدعــى AGES التــي تخــرب الكوالجــني 

)الربوتني املسؤول عن شباب ونضارة البرشة(.
الفحــم املوجــود عــى الطعــام املشــوي: هــذه الطبقــة 
تســبب  هيدروكربونيــة  مــواد  عــى  تحتــوي  الفحــم  مــن 

التهابات، تكر بروتني الكوالجني يف البرشة.
الطعــام املالــح: رمبــا ال تضيفــني امللــح إىل طعامــك، 
ولكــن الكثــر مــن األغذيــة اململحــة تحتــوي عــى نســبة 
عالية من الصوديوم، ما يجعل جســمك يختزن كميات 

من املاء تظهر انتفاخات يف الوجه.
اللحــوم املصنعــة: ميكــن أن تكــون ســبًبا يف التهابــات 
أنهــا  إىل  إضافــة  الكوالجــني،  تكســر  إىل  ســتؤدي 

تحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الصوديــوم الــذي يســبب 
االنتفاخات.

الدمويــة  الحــارة: تســبب توســًعا يف األوعيــة  األطعمــة 
فتصبح البرشة حمراء وتظهر عليها أوعية دموية دقيقة.

اللحــوم الحمــراء: هــي لحــوم غنيــة بالجــذور الحــرة، التــي 
تبحــث عــن اإللكــرتون الــذي ينقصهــا لتأخــذه فيــام بعــد 
من الخايا السليمة للبرشة لتصبح بعدها تلك الخايا 
عاجــزة عــن إنتــاج الكوالجني، لذلــك يفضل الرتكيز عى 
اللحــوم البيضــاء مــع إمكانيــة تنــاول اللحــوم الحمــراء مــن 

وقت إىل آخر.
مرشوبــات الطاقــة: تجعلــك تلــك املرشوبــات متتلــك 
حيويــة واندفــاع األطفــال، ولكــن ليــس لهــا التأثــر نفســه 
عــى أســنانك، فهــي مرشوبــات حامضيــة تســبب ظهــور 
التــي  تــآكل طبقــة املينــا  بقــع عــى األســنان، وتســبب 

عليها.
الكافيــني: مــن املعــروف أن مــادة الكافيني مــدرة للبول، 
أي أنهــا ســتزيد مــن معــدالت طــرح املــاء مــن الجســم، 

وبذلك تجعل برشتك جافة وباهتة.
عــى  احتواؤهــا  هــو  فقــط  الســبب  ليــس  القهــوة: 
الكافيــني، إمنــا ألنهــا مــرشوب حامــي سيســبب تــآكل 
بتنــاول كــوب مــن  مينــا األســنان، لذلــك ينصــح األطبــاء 
املاء بعد القهوة لتعديل PH الفم، أو االستعانة بعلكة 
خاليــة مــن الســكر تحفــز إفــراز اللعــاب، وبذلــك تعــدل 

حموضة الفم.

أطعمة تسبب الشيخوخة 
المبكرة .. تعرفي إليها
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وصية اليوم: حديث شريف: 
اِس؟ َقاَل: »َأْتَقاُهْم« َقاُلوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك،  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ِقيَل َيا َرُسوَل اللِه َمْن َأْكَرُم النَّ
َقاَل: »َفُيوُسُف َنِبيُّ اللِه اْبُن َنِبيِّ اللِه اْبِن َنِبيِّ اللِه اْبِن َخِليِل اللِه« َقاُلوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك، َقاَل 

ْسَلِم، ِإَذا َفُقُهوا«. ِة ِخَياُرُهْم ِفي اْلِ »َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَأُلوِني؟ ِخَياُرُهْم ِفي اْلَجاِهِليَّ

النســان،  غربــة  مــن  شــر  الســوء  جــار 
واصطنــاع المعروف أرفــع من القصور 

الشاهقة، والثناء الحسن هو المجد.

آلــه  وعــى  اللــه  رســول  عــى  والســام  والصــاة  للــه  الحمــد 
وصحبه، أما بعد:

 فــإذا كان يف أداء صــاة الجامعــة بالتباعــد املذكــور وقايــًة مــن 
العــدوى حســبام يقــرر أهــل االختصــاص، فــا حــرج يف ذلــك 

التباعد خشية انتقال العدوى.
وبيــان ذلــك أن تســوية الصفــوف والــراص فيهــا، وعــدم تــرك 

ترغيبــا  رشعــا  فيــه  ــٌب  ومرغَّ بــه،  مأمــور  املصلــن،  بــن  فرجــة 
كبريا. ولكن هذا األمر عى االســتحباب، وليس عى الوجوب 
عنــد عامــة العلــامء مــن أصحــاب املذاهــب األربعــة املتبوعــة 

وغريها.
جــاء يف طــرح الترثيــب، يف رشح التقريــب للعراقــي: )أقيمــوا 
الصــف يف الصــاة( هــذا األمــر لاســتحباب، بدليــل قولــه يف 

تعليله: »فإن إقامة الصف من حسن الصاة«.
قــال ابــن بطــال: هــذا يــدل عى أن إقامة الصفوف ســنة؛ ألنه لو 
كان فرضا مل يجعله من حسن الصاة؛ ألن حسن اليشء زيادة 

عى متامه، وذلك زيادة عى الوجوب.
وهــذا مذهــب جمهــور العلــامء من الســلف والخلف، وهو قول 

األمئة األربعة.

المصدر: إسالم ويب باختصار

هل يجوز أن يترك المصلي مسافة متر بينه وبين باقي المصلين، في صالة الجماعة 
بالمسجد، إذا خاف من العدوى المنتشرة بفيروس كورونا المنتشر، أم ال يجوز ذلك؟

غزة/ هدى الدلو:
ويذكــر أن الحــث عــى صــاة الجامعــة جــاء يف مواطــن 
كثرية من الســنة النبوية، فعن أىب هريرة رىض الله عنه 
قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: "صــاة 
الرجــل يف الجامعــة تضعــف عــى صاتــه يف بيته، ويف 
ســوقه، خمســا وعرشيــن ضعفــا، وذلــك أنــه: إذا توضــأ، 
فأحســن الوضــوء، ثــم خــرج إىل املســجد، ال يخرجــه إال 
الصــاة، مل يخــط خطــوة، إال رفعــت لــه بهــا درجــة، وحــط 
تــزل املائكــة تصــي  عنــه بهــا خطيئــة، فــإذا صــى، مل 
اللهــم  عليــه،  صــل  اللهــم  مصــاه:  يف  دام  مــا  عليــه، 

ارحمه، وال يزال أحدكم يف صاة ما انتظر الصاة". 
وعــن أيب هريــرة رىض اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم: "مــن تطهــر يف بيتــه، ثــم مــى 
إىل بيت من بيوت الله ليقيض فريضة من فرائض الله، 
كانــت خطوتــاه إحداهــام تحــط خطيئــة، واألخــرى ترفــع 

درجة".
ويوضــح زمــارة أن صــاة الجامعــة ال تكــون عــى وجههــا 
األكمــل إال أن تكــون يف املســجد الــذي هــو بيــت اللــه، 
عــن أيب هريــرة -ريض الّلــه عنــه- قــال: قــال رســول الّلــه 
صــّى الّلــه عليه وســّلم: "إّن أثقــل صاة عى املنافقن 
فيهــام  مــا  يعلمــون  ولــو  الفجــر،  وصــاة  العشــاء  صــاة 
ألتوهــام ولــو حبــًوا، ولقــد هممت أن آمر بالّصاة فتقام، 
ثــّم آمــر رجــا، فيصــّي بالّنــاس، ثــّم أنطلــق معــي برجــال 
الّصــاة  يشــهدون  ال  قــوم  إىل  حطــب  مــن  حــزم  معهــم 

فأحّرق عليهم بيوتهم بالّنار".
ويلفــت إىل أن الســلف رضــوان اللــه عليهــم يســارعون 
والصــاة  حياتهــم  فيــه  املســجد  ألن  الجامعــات،  إىل 
تحيــي أرواحهــم، قــال محمــد بــن واســع: "مــا أشــتهي مــن 
الدنيــا إال ثاثــة أًخــا إنــه إن تعوجــت قومنــي وقوًتــا مــن 
الــرزق عفــًوا مــن غــري تبعــة وصــاة يف جامعــة يرفــع عني 
ســهوها ويكتــب يل فضلهــا"، لذلــك يجــب املحافظــة 

عليها بالتزام إجراءات السامة والوقاية.
كلمة التوحيد

بــدوره يبــن الداعيــة مصطفــى أبــو توهة أن اإلســام جاء 
بكلمــة التوحيــد، وتوحيــد الكلمــة، فالوحــدة واالجتــامع 

عــى خصــال وفعــال الخري مــن مقاصد الرشيعــة الغراء، 
فجميل باملسلم أن يقرأ القرآن منفرًدا، لكن األجمل من 
ذلــك هــو أن يجتمــع املســلمون عى تلــك العبادة، " َما 
ــِه  ــِه َيْتُلــوَن ِكَتــاَب اللَّ اْجَتَمــَع َقــْوٌم يِف َبْيــٍت ِمــْن ُبُيــوِت اللَّ
ــِكيَنُة َوَغِشــَيْتُهُم  َوَيَتَداَرُســوَنُه َبْيَنُهْم ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ

ُه ِفيَمْن ِعْنَدُه". ْتُهُم اْلَمَاِئَكُة َوَذَكرَُهُم اللَّ الرَّْحَمُة َوَحفَّ
أن  باإلنســان  جميــل  أنــه  "فلســطن"  لصحيفــة  ويوضــح 
يصي منفرًدا يف بيته، لكن األجمل من ذلك أن يتوافد 
املسلمون زرافات ووحدانا ألداء الفريضة يف بيت من 
بيــوت اللــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

"صــاة الرجــل يف جامعــة تزيــد عــى صاتــه يف ســوقه 
وبيته بضًعا وعرشين درجة".

ويلفــت أبــو توهــة إىل أنــه مــن هنــا جــاءت أهميــة النــداء 
صــاة  يف  لاجتــامع  الفجــر  باكــورة  ومنــذ  اآلذان،  عــر 
النهــار، وذلــك ألن خــريات  بهــا ســحابة  جامعيــة تفتتــح 
تتوافــر  ال  اللــه  بيــت  يف  الجامعــة  ومــرات  وبــركات 
يف غريهــا مــن البقــاع، ويشــعر املؤمــن بأنــه واحــد مــن 
جامعــة ممتــدة إن كانــت يف الجامعــات أو الجمعــات، 
أنــه ليــس وحيــًدا فريــًدا يف هــذه الدنيا بــل هو واحد يف 
جامعــة يتقــوى بهــا ويســتند ملواجهــة صعوبــات الحيــاة 

َكاَة َوَلــْم  ــَاَة َوآَت الــزَّ ــِه َواْلَيــْوِم اآْلِخــِر َوَأَقــاَم الصَّ آَمــَن ِباللَّ
ــَه  َفَعــَىٰ ُأوَلِٰئَك أَن َيُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن"  َيْخــَش ِإالَّ اللَّ
املســلم  "يشــعر  توهــة:  أبــو  ويضيــف   .)18 )التوبــة: 
بالراحة والســكينة والروحانية لشــكل ال يســتطيع اللسان 
الــكام فهــي مــذاق يتذوقــه القلــب  أن يعــر عنــه بلغــة 
وال يســعف اللســان أي عبــارة تســتطيع أن تصــف ذلــك، 
فنحمد الله تعاىل حمًدا تنقطع دونه األنفاس عى نعمة 
الجامعــات، واملســاجد التــي بدونهــا أصبــح املســلمن 

من غريها كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية".
"فقط لألصحاء"

وكانــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف غــزة، قررت 
القطــاع  وشــامل  غــزة  محافظتــي  مســاجد  فتــح  إعــادة 
ابتــداء مــن فجــر األحــد املــايض، بعــد إعــادة فتحهــا يف 
محافظــات رفــح وخــان يونــس والوســطى يف الرابــع مــن 
الشــهر الجــاري، عــدا املناطــق املصنفــة حمــراء، وذلــك 

وفق اإلجراءات الوقائية املتعلقة مبواجهة كورونا.
فقــط  الصلــوات  شــهود  أن  "األوقــاف"  بيــان  ويؤكــد 
ومــرىض  املناعــِة،  ضعــاف  حضــور  وُينــع  لألصحــاء، 
والنســاء،  املعديــة،  واألمــراض  التنفــي،  الجهــاز 

واألطفال، إىل املساجد.
ويوضــح أن مــدة خطبــة الجمعــة ال تزيــد عــن 10 دقائــق، 
مؤكــدا عــى األمئــة بعدم اإلطالة يف الصلوات املكتوبة 

والتاوة من قصار السور.
كثــب وبشــكل  "عــن  "األوقــاف"  البيــان، ســتتابع  ووفــق 
مستمر مدى التزام كافة املساجد باإلجراءات الوقائية، 

ولن تتساهل يف هذا األمر مطلًقا".
وأمــس أعلنــت "األوقــاف" إغــاق جميــع املســاجد يف 
الريــج باملحافظــة الوســطى وعــدًدا مــن مســاجد منطقة 
جميــع  إغــاق  واســتمرار  غــزة،  مبدينــة  رضــوان  الشــيخ 
املساجد يف مدينة بيت حانون شامل القطاع ومنطقة 
يــأيت  القــرار  الركــامن بالشــجاعية رشق غــزة، مبينــة أن 
بعــد التواصــل مــع جهــات االختصــاص يف خليــة األزمــة 
التي قررت أن املناطق املذكورة ُتصنف ضمن املناطق 
الحمراء بسبب زيادة عدد اإلصابات فيها بوباء كورونا.

ومــا أكرثهــا. ويقــول: "الجامعــة تشــعر املؤمــن باألخــوة 
مــواله  ينــادي  حينــام  بالــكام،  وليــس  بالفعــال  القريبــة 
بصيغــة الجامعــة "إيــاك نعبــد وايــاك نســتعن" ثــم إن 
الجامعــة يف بيــت اللــه تبــارك وتعــاىل تجعــل املؤمــن 
املقبــل عــى ربــه متعرًضــا لنفحــات الله تعــاىل ورضوانه 
كان  ملــن  اللــه  تكفــل  وقــد  تقــي"  كل  بيــت  "املســجد 
املســجد بيتــه بالــَروح والريحــان والجــواز عــى الــراط 

يوم القيامة". 
وينبــه إىل أن الجامعــة هــي برهــان عــى صــدق االيــان 
ــِه َمــْن  ــا َيْعُمــُر َمَســاِجَد اللَّ َ باللــه تعــاىل واليــوم اآلخــر، "إِنَّ

"األوقاف" تؤكد ضرورة االلتزام بالجراءات الوقائية من كورونا

صالة الجماعة.. فضل عظيم يناله المسلم
عــادت المســاجد في قطاع غزة )باســتثناء بعــض المناطق( 
لتعمــر بروادهــا من جديد، بعــد إغلق فرضتــه جائحة كورونا 
التــي أصابــت القطاع، فما فضــل صلة الجماعــة؟ وما أثرها 
في تجميع المسلمين؟ العضو االستشاري في رابطة علماء 
فلســطين الداعيــة أحمد زمــارة يوضح أن النســان بطبيعته 

يميــل إلــى التجمــع واالجتمــاع مــع غيره مــن النــاس، وهذه 
فطــرة اللــه في خلقه، وليــس من جماعة أشــرف وال أعظم 
من جماعة المسلمين في صلتهم، واجتماعهم على طاعة 
ربهــم، ولعــل هذا الفضل والشــرف ينبع من مكانــة الهدف، 
فالهدف من االجتماع الصلة.  ويشــير زمارة في حديث مع 

صحيفة "فلســطين"، إلى أن الصلة عمود الدين وأول أركان 
الســلم بعد الشــهادتين، وأول ما يحاســب عليه العبد يوم 
القيامة، ولعظيم فضلها كان أداؤها في جماعة يفضل على 
َلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن  أدائها منفرًدا، لقوله تعالى: "ِإنَّ الصَّ

ْوُقوًتا" )النساء: 103(. ِكَتاًبا مَّ

قبل تســعة أشــهر لو خرج إنســان يف الشــارع وكان البًسا 
كاممــة لقــال الجميــع عنــه إنــه إمــا مهــووس وإمــا مجنــون 
وإمــا بــدأ عقلــه يــرب، أمــا اآلن فمــن يخــرج مــن دونهــا 
أصبــح يف نظــر الجميــع مســتهًرا، بــل تحولــت يف نظــر 

الكثريين من واجبات املرحلة. 
وقــت قليــل تغــري كل يشء يف نــط حياتنــا.. بطريقــة 
ا، هذا قبل 10 شهور كان يف طي املجهول  عجيبة جدًّ
وغــري املتوقــع.. ونحــن اآلن ال نعلــم ما هو القادم علينا، 
بــه  نوقــن  مــا  لكــن  علينــا..  ســتفرض  حيــاة  نطيــة  وأي 
أن الــذي جعــل كل العــامل يغــري نــط حياتــه يف وقــت 
قصــري قــادر عــى أن يغري أحوالنا بأهون األســباب.. هل 
َه  تدري.. أنت ال تدري.. لذا قال الله: )ال َتْدِري َلَعلَّ اللَّ

ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك أَْمًرا(.

حــذر القــرآن الكريــم مــن النظــرة االغراريــة للحيــاة، 
إىل  بنفســه  املســلم  إلقــاء  عــن  نهيــه  خــال  مــن 
ِه َواَل  التهلكــة، قــال تعــاىل: ﴿َوَأْنِفُقــوا يِف َســِبيِل اللَّ
َه ُيِحبُّ  ْهُلَكِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللَّ ُتْلُقوا ِبأَْيِديُكْم إىل التَّ

اْلُمْحِسِنَن﴾.
 سبب نزول هذه اآلية الكريمة:

ِة، َوَعَى  ا ِباْلُقْســَطْنِطيِنيَّ "َقــاَل َأْســَلُم أَُبــو ِعْمــَراَن: ُكنَّ
أَْهــِل ِمــْرَ ُعْقَبــُة ْبــُن َعاِمــٍر اْلُجَهِنــيُّ َصاِحُب َرُســوِل 
اِم َفَضاَلُة ْبُن ُعَبْيٍد َصاِحُب  ِه  َوَعَى أَْهِل الشَّ اللَّ

ــِه  َفَخــَرَج ِمــَن اْلَمِديَنــِة َصــفٌّ َعِظيٌم ِمَن  َرُســوِل اللَّ
ــا َعِظيــاًم ِمــَن اْلُمْســِلِمَن،  وِم، َوَصَفْفَنــا َلُهــْم َصفًّ الــرُّ
ى  وِم َحتَّ َفَحَمــَل َرُجــٌل ِمــَن اْلُمْســِلِمَن َعَى َصفِّ الرُّ
ــاُس،  َدَخــَل ِفيِهــْم، ُثــمَّ َخــَرَج ِإَلْيَنــا ُمْقِبــًا، َفَصــاَح النَّ
ْهُلَكــِة،  التَّ إىل  ِبَيَدْيــِه  َأْلَقــى  ــِه  اللَّ ُســْبَحاَن  َفَقاُلــوا: 
  ــِه ــوَب اأْلَْنَصــاِريُّ َصاِحــُب َرُســوِل اللَّ َفَقــاَم أَُبــو َأيُّ
ُلــوَن َهــِذِه اآْلَيــَة َعــَى  ُكــْم َتَتَأوَّ ــاُس إِنَّ َهــا النَّ َفَقــاَل: َأيُّ
ــا ُأْنِزَلــْت َهــِذِه اآْلَيــُة ِفيَنــا َمْعــرَشَ  َ ْأِويــِل، َوإِنَّ َغــرْيِ التَّ
ُه َتَعاىَل دينه وكرث نارصوه،  ــا َلــامَّ أََعزَّ اللَّ اأْلَْنَصــاِر، إِنَّ

إِنَّ    ــِه  اللَّ َرُســوِل  ِمــْن  ا  ِسًّ ِلَبْعــٍض  َبْعُضَنــا  ُقْلَنــا 
ا َأَقْمَنا ِفيَها َوَأْصَلْحَنا َما  أَْمَواَلَنــا َقــْد َضاَعــْت، َفَلْو َأنَّ
ــُه َتَعــاىَل يِف ِكَتاِبــِه َيــرُدُّ َعَلْيَنــا  َضــاَع ِمْنَهــا، َفَأْنــَزَل اللَّ
َمــا َهَمْمَنــا ِبــِه، َفَقــاَل تعــاىل: ﴿ َواَل ُتْلُقــوا ِبأَْيِديُكــْم 
ِتــي َأرَْدَنــا أَْن ُنِقيــَم يِف  ْهُلَكــةِ ﴾ يِف اإْلَِقاَمــةِ الَّ إىل التَّ
وَب  اأْلَْمَواِل َفُنْصِلَحَها، َفَأَمرََنا ِباْلَغْزِو، َفاَم َزاَل أَُبو َأيُّ

." ُه ى َقَبَضُه اللَّ ِه َحتَّ َغاِزًيا يِف َسِبيِل اللَّ
أي أن عــاج هــذه النظــرة يكمــن يف التــزام املنهــج 
الوســطي، وعــدم التفريــط يف أمــور الديــن، وعــدم 

يحــذر  أن  و  الزائــل،  ومتاعهــا  الدنيــا  إىل  الركــون 
املســلم من أن يلقي بنفســه إىل التهلكة وغضب 
اللــه تعــاىل وســخطه، وأن ينــأى بنفســه عــن كل مــا 
تــرك النفقــة والجهــاد  اللــه عــز وجــل، وعــدم  حــرم 
يف ســبيل اللــه والدفــاع عــن الحرمــات، فــإن ذلــك 
يقــوي العــدو، ويســلطهم عــى إهاكهم، وانتهاك 
حرماتهــم وتدنيــس مقدســاتهم، وســلب حريتهــم 
وحقوقهــم، ومــا يرتــب عــى ذلــك من عقــاب أليم 

بن يدي الله  يوم القيامة.

د. خالد تربانعالج النظرة االغترارية للحياة )3(

د. محمد المبيض

خاطــــــــرة



صيادو غزة يركبون البحر اللتقاط رزقهم في ظل الظروف االقتصادية الصعبة      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي: 
1 -الصحابي الذي يلقب 

بالشهيد المصلوب 
2 -قائد السفينة – بقاء

3 -يشري – ذنوب 
صغيرة معكوسة 

4 -المكث بالمسجد 
بنية العبادة 

5 -من المراحل العمرية 
– غير ناضج 

6 -مادة قاتلة 
+ عكس بر – ال 

باالنجليزية 
7 -خبيث + األمر من 

كان – َجَمع 
8 -أداة استثناء – دليل 

مبعثرة 
9 -مرض النسيان 

العمودي:
1 -صوت الماء – 

يستخدم في تقوية 
النبات 

2 -أحرف متشابهة – 
من الجهات األربعة 

3 -ي + رجوع + عصا 
يتوكأ عليها 

4 -من الفواكه 
معكوسة + ال ينجب 

5 -من الغزوات + للنهي 
6 -من البهارات 

معكوسة – مصباح 
ناقص الحرف األخير 

7 -دولة إماراتية – حرف 
جزم 

8 -حيوان بحري + قافلة 
9 -من األطراف – حب 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

اول من بكى الديار في شعره من شعراء 
العرب يتكون من مقطعين )9 حروف(

أحمد شوقي -  المتبنى – حسان 
بن ثابت – المنفلوطي – األخطل – 
محمد إقبال – الفرزدق- األصمعي – 
عنترة – األعشى – صهيب – عثمان 

– مصعب – زيد – ل 
حل الكلمة الضائعة

امرؤ القيس
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"حساء النودلز" يقتل 
9 أفراد من عائلة صينية

بكني/ وكاالت:
تسبب "حساء النودلز" يف وفاة تسعة أشخاص من عائلة واحدة بالصني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "مرتو" الربيطانية، احتوت الـ"نودلز" )املعكرونة( التي حفظت 
يف الثالجة أكرث من عام، عىل دقيق الذرة املخمر الذي تسبب يف تسميم األرسة بحمض 

"البونغكريك".
وتــويف تســعة بالغــني، مــن مدينــة جيــي يف مقاطعة هيلونغجيانغ بشــال رشقي الصني، 
عقــب تنــاول الحســاء، الــذي رفــض ثالثــة أطفــال تناولــه يف الوقــت نفســه لعــدم إعجابهــم 

بطعمه.
األمــراض  عــىل  للســيطرة  مركــز هيلونغجيانــغ  األغذيــة يف  ســالمة  مديــر  فــاي،  جــاو  وقــال 

والوقاية منها: "إن التسمم بحمض البونغكريك غالًبا ما يكون مميًتا".
وتبــدأ أعــراض التســمم يف غضــون ســاعات قليلــة، وهــي عبــارة عــن آالم باملعــدة والتعــرق 

والدخول يف غيبوبة، ثم الوفاة يف غضون 24 ساعة عىل أقل تقدير.
وأضاف فاي: "ميكن أن يتسبب التسمم يف أرضار جسيمة للعديد من األعضاء البرشية، 
منهــا الكبــد والــكىل والقلــب والدمــاغ، مبجــرد التســمم تكــون فــرص الوفــاة مــن %40 إىل 

."100%

وحمض "البونغكريك" سم قاتل ينتج يف جوز الهند املخمر، ويف املتوسط يبلغ عن 34 
حالة وفاة تعزى إىل حمض "البونغكريك" كل عام.

لندن/ وكاالت:
يف محاولــة لنقلــه إىل مستشــفى لتلقــي العــالج، بعــد 
أن ظــل خمــس ســنوات حبيــس الفــراش غــر قادر عىل 
الحركة بســبب ســمنته املفرطة، اســتعان أســمن رجل 
نافــذة شــقته  مــن  إنقــاذ إلخراجــه  برجــال  بريطانيــا  يف 

باستخدام رافعة.
وشــارك نحو 30 رجل إنقاذ يف عملية إخراج جيســون 
كيلوجراًمــا،   317 وزنــه  البالــغ  عاًمــا(   30( هولتــون 

حسبا ذكرت صحيفة "ذا صن" الربيطانية.
نافــذة  كــروا  اإلنقــاذ  رجــال  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
شقته الواقعة يف الطابق الثالث مببنى يف كيمربيل، 
ووضعوا دعائم عىل األرض خشــية انهيار الســقف يف 

حال سقوط الرجل.

وأفــاد هولتــون إنــه يعــاين دوًمــا الســمنة، لكــن حالتــه مل 
تكــن خطــرة، حتــى تدهــورت يف عــام 2014م، بعــد أن 

أدمن تطبيًقا لتوصيل األطعمة الريعة.
وبحســب مــا بــني الشــاب الربيطــاين إنــه اعتــاد تنــاول 
الكبــاب والبطاطــس املقلية يف وجبة الفطور، بجانب 
الكعــك بالشــوكوالتة، إضافــة إىل 3 أطبــاق كبــرة مــن 
معكرونــة النودلــز الصينيــة وخبز بالقريدس وكعك يف 

وجبة الغداء.
ويف وجبة العشــاء كان يتناول شــطريت جنب وعلبتي 

شوكوالتة و3 أكياس من البطاطس املقلية.
وإىل جانــب كل هــذه األطعمــة، كان هولتــون يــرشب 
ــا، و5 علــب  لــرًتا ونصــف لــرت مــن عصــر الربتقــال يوميًّ

من املرشوبات الغازية.

قيمتها مليون دوالر... إنقاذ صقور 
مهددة باالنقراض من التهريب

إسالم آباد/ وكاالت:
صودرت عرشات الصقور املهددة باالنقراض وتقدر قيمتها بنحو مليون دوالر 

من مهربني يف باكستان، قبل إرسالها إىل الخليج.
وبحسب إفادة صحيفة "تاميز" الربيطانية، أنقذت السلطات الباكستانية 74 
صقر شاهني وطائر ُحبارى، من محيط ميناء كراتي، فيا وصفه املسؤولون 

بعملية مل يسبق لها مثيل.
وأوضــح مســؤولون أنــه رمبــا تكــون عمليــة صيد الطيور قد حدثت يف الشــال، 

وأنها كانت تجهز للبيع يف الخليج.
وشــهدت اململكــة العربيــة الســعودية بيــع صقــر شــاهني صغــر يف مــزاد، مبــا 

يزيد عىل 170 ألف دوالر، وهو سعر قيايس.
الخليــج، حيــث تصــل  الصقــور يف مختلــف دول  مــزادات ومســابقات  وتقــام 
أسعار الطيور النادرة أو املعروفة بفوزها يف املسابقات إىل 250 ألف دوالر.
وكانت الطيور التي أنقذت مغطاة الرأس ومربوطة األجنحة لحاية ريشها من 

التكر قبل بيعها، ومن املقرر إطالق رساحها يف الربية مجدًدا.

"ناسا" تنجح في الحصول على عينة صخور 
فضائية يعود تاريخها إلى تكوين الشمس

واشنطن/ وكاالت:
هبــط مســبار تابــع لوكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا"، عىل ســطح كويكب بينــو، والتقط عينة 

صخور يعود تاريخها إىل نشوء نظامنا الشميس.
ومــدت مركبــة الفضــاء أوزوريــس ريكــس، التــي شــيدتها لوكهيــد مارتــن، ذراعهــا اآلليــة التــي 
يبلــغ طولهــا 11 قدًمــا )3.35 مــرت( نحــو بقعــة مســطحة مــن الحــى قــرب القطــب الشــايل 

لبينو، والتقطت عينة الصخور، وهي أول حفنة من صخور الكويكبات البكر لناسا.
وقالت إستيل تشرش، املسؤولة عن تنفيذ مهمة لوكهيد: "اكتمل جمع العينة"، وأكدت 

أن مركبة الفضاء ابتعدت عن الكويكب بعد إمتام املهمة.
ــن العلــاء مــن فحــص كميــة املــواد التــي  وأرســل املســبار صــوًرا ملجموعــة العينــات، مُتكِّ

جمعت، وتحديد هل املسبار سيحتاج إىل القيام مبحاولة أخرى لجمع العينات.
وإذا ثبت نجاح جمع العينة، فستعود مركبة الفضاء إىل األرض لتصل يف عام 2023م.

واليابان هي الدولة األخرى الوحيدة التي أنجزت هذا بالفعل.
ويقــع بينــو عــىل بعــد مــا يربــو عىل 100 مليون ميل مــن كوكب األرض، وهو عبارة عن كتلة 
صخريــة تبــدو كشــجرة بلــوط عمالقــة، تشــكل يف األيــام األوىل لنظامنــا الشــميس، ويقــول 

العلاء إنه قد "يحمل أدلة عىل أصول الحياة عىل األرض".
وقــال دانتــي لوريتــا، الباحــث الرئيــس ملركبــة الفضــاء أوزوريــس ريكــس مــن جامعــة أريزونــا 
بتوسان يف بث مبارش لناسا من مبنى دعم مهمة لوكهيد: "كل يشء سار كا ينبغي متاًما 
... تغلبنــا عــىل التحديــات املذهلــة التــي مثلهــا هــذا الكويكــب، ويبــدو أن مركبــة الفضــاء 

عملت بشكل ال تشوبه شائبة".
وجهاز جمع العينة املتصل بالذراع مصمم إلطالق غاز مضغوط اللتقاط عينة الصخور.

بعد 5 سنوات .. حبيس الفراش بسبب 
سمنته يخرج من منزله برافعة
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القاهرة/)أ ف ب(:
يأمــل األهــي املــري تأكيــد تفوقــه عــى الــوداد البيضــاوي املغــريب 
القــدم،  لكــرة  إفريقيــا  أبطــال  النهائيــة ملســابقة دوري  وبلــوغ املبــاراة 
عندمــا يســتضيفه اليــوم عــى ملعــب القاهرة الــدويل يف إياب نصف 

النهايئ.
وثبــت االتحــاد موعــد املبــاراة يف اجتــاع طــارئ عقــد أمــس، للبحــث 
يف االلتــاس الــذي تقــدم بــه نــادي الرجــاء البيضــاوي املغــريب أحــد 
طــريف نصــف النهــايئ اآلخــر بعــد تفــي فريوس كورونا املســتجد يف 

صفوفه حتى بلغ 14 اصابة.
حــن  والــوداد، يف  األهــي  مبــاراة  موعــد  عــى  االبقــاء  االتحــاد  وقــرر 
أجــل مبــاراة الرجــاء يف ضيافــة الزمالــك املــري إىل األول من ترشين 

الثاين/نوفمرب املقبل.
وبلــغ عــدد املصابــن يف صفــوف الرجــاء 14 مصابا ما حدا بالســطات 
الصحية الرسمية يف املغرب لوضع كامل الفريق يف الحجر الصحي 

ومنعه من املغادرة إىل القاهرة.
وأوضــح االتحــاد يف بيــان لــه أنــه "يف مواجهــة هــذا الوضــع، ومــن أجــل 
حاية نزاهة املسابقة وتعزيز روح التضامن، وافقت اللجنة املنظمة 
للمســابقة عــى تأجيــل مبــاراة إيــاب نصف نهايئ بــن الزمالك والرجاء 
لتصبــح يف األول مــن نوفمــرب )ترشيــن الثــاين( 2020" مؤكــدا أنــه تــم 
االبقــاء عــى موعــد نصــف النهــايئ االخــر بــن األهي والــوداد واملباراة 

النهائية يف السادس من ترشين الثاين/نوفمرب. 
وكان األهــي عــاد بفــوز مثــن ذهابــا مــن الــدار البيضــاء الســبت املــايض 
بهدفن نظيفن سجلها محمد مجدي "أفشة" والتونيس عي معلول.

كا حذر موسياين العبيه من االندفاع الهجومي بسبب قوة ورسعة 
العبــي الــوداد البيضــاوي يف الهجــات املرتــدة، مــرا عــى رضورة 
والتســديد  مبكــر،  هــدف  وتســجيل  مثــايل  بشــكل  الفــرص  اســتغالل 

بكرثة من خارج املنطقة.  
وتابــع "ليــس هنــاك فــارق بــن اللعــب يف مركــب محمــد الخامــس او 
ملعــب القاهــرة الــدويل، فاملبــاراة بــدون حضــور جاهــريي، ودوافــع 
العبــي الــوداد كبــرية لتعويــض الخســارة بفــارق هدفــن والوصــول اىل 

املباراة النهائية".
ومــن املنتظــر ان يجــدد موســياين الثقــة بالحــارس محمــد الشــناوي 
الذي كان عاماًل أساســيا يف تحقيق الفوز ذهابا ال ســيا بعد تصديه 
لركلة جزاء سددها بديع أووك قبل نهاية الشوط األول، باإلضافة اىل 
الظهــري التونــيس عــي معلــول وإبراهيــم حنفــي وأميــن ارشف ومحمــد 
هــاين يف الدفــاع، ويف الوســط عمــرو الســولية وأجايــي واملــايل أليــو 
ديانغ، ويف خط الهجوم حسن الشحات ومروان محسن أو "كهربا".

"الوداد ال يستسلم"
يف املقابــل، ينشــد الــوداد الظهــور مبســتوى مغايــر ملــا بــدا عليــه يف 
ملعبه ذهابا، وبالتايل محاولة العودة باللقاء وانتزاع بطاقة التأهل يف 

قلب القاهرة، والثأر لخسارته ذهابا.
ويدرك مدربه األرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي صعوبة مهمة فريقه 
الذي بدا منهكا يف الدار البيضاء بعد رصاع رشس عى لقب الدوري 
املحــي )انتهــى ملصلحــة الغريــم اللــدود الرجــاء(، ســبقه إصابــة عــدد 

كبري من العبيه بفريوس كورونا.
واضطــر غامونــدي إىل إرشاك العــب الوســط يحيــى جــربان يف مركــز 

وفــك املــدرب الجديــد لألهــي، الجنــوب إفريقــي بيتســو موســياين 
عقــدة ملعــب الــدار البيضــاء، إذ حقــق أول انتصــار بعــد زيــارات كثــرية 
مل يعــرف فيهــا طعــم االنتصــار ال ســيا مــع ناديــه الســابق ماميلــودي 

صنداونز.
ويتطلــع موســياين إىل اســتغالل معنويــات الفريــق العاليــة لقيادتــه 
اىل املبــاراة النهائيــة للمســابقة التــي يســعى اىل الظفــر بلقبهــا للمــرة 
التاســعة وتعزيــز رقمــه القيــايس يف عــدد االلقــاب بهــا )8 مرات آخرها 

عام 2013(.
ر العبيه موسيماني يحذِّ

التــي  تشــكيلته  عــى  تغيــريات  إفريقــي  الجنــوب  يدخــل  أال  وينتظــر 
خاضت لقاء الذهاب، حيث انتظم املهاجم مروان محسن والنيجريي 
جونيور اجايي بالتدريبات بعدما عانيا من آالم إثر لقاء الذهاب، فيا 
عــاد محمــود عبــد املنعــم "كهربــا" اىل التدريبــات ويحوم الشــك حول 
مشــاركته لعــدم اكتــال شــفائه مــن االصابــة التــي تعرض لهــا يف مباراة 
برياميدز يف املرحلة الثالثة والثالثن من الدوري قبل نحو أسبوعن.

وانخــرط الفريــق يف معســكر مغلــق مبلعــب التتــش اســتعدادًا للقــاء 
وحــذر موســياين العبيــه مــن التهــاون او االســتهتار ومــن عــودة الــوداد 
لالعبيــه  محــارضة  يف  وقــال  األفريقيــة،  القــارة  كبــار  مــن  يعــد  الــذي 
اســتعدادًا للقــاء "حققنــا الفــوز يف شــوط واحــد وينتظرنــا الثــاين يف 

القاهرة ومل نضمن التأهل للنهايئ بعد".
وأضــاف "بطــل املغــرب ليــس لديه ما يخرسه وســيلعب بدون ضغوط 
ويرغــب يف الثــأر"، مشــددا عــى رضورة اللعــب بــكل جديــة والرتكيــز 

من أجل تأكيد جدارة األهي يف الوصول اىل النهايئ.

قلــب الدفــاع يف مبــاراة الذهــاب بســبب االصابــات الكثــرية التــي كان 
يعــاين منهــا خصوصــا الــدويل العاجــي ابراهيــم كومــارا الــذي تعــاىف 
ركلــة  ثــم يف  القاهــري  للفريــق  املبكــر  الهــدف  فتســبب يف  مؤخــرا، 

الجزاء التي جاء منها الهدف الثاين.
ومــن املتوقــع أن يجــري االرجنتينــي تغيــريات جذريــة يف تشــكيلته، 
إذ ســيكون كومــارا جاهــزا لقيــادة الخــط الخلفــي أمــام الحــارس أحمــد 
رىض التكنــاويت، وقــد يعيــد جــربان اىل مركــزه األصــي كالعــب ارتكاز 
اىل جانــب وليــد الكــريت وأميــن الحســوين، ويف الهجــوم بديــع أووك 

والكونغويل كازادي كاسونغو وإساعيل الحداد.
بســبب  اللــه  عطيــة  يحيــى  املدافــع  خدمــات  غامونــدي  يفتقــد  وقــد 
اإلصابة التي تعرض لها يف مباراة الذهاب، فيا يستمر غياب العب 
الوســط صــالح الديــن الســعيدي عــن "وداد األمــة" إذ يخضــع للحجــر 
بســبب  العملــود  وأيــوب  كورونــا،  بفــريوس  إصابتــه  بســبب  الصحــي 

إصابة عضلية.
الذهــاب  مبــاراة  "خرسنــا  صحافيــة  تريحــات  يف  غامونــدي  وقــال 
قوانــا  وسنســتجمع  اإليــاب  يف  نستســلم  لــن  ولكننــا  قاتلــة،  بإخطــاء 
ونخــوض املبــاراة أمــام األهــي مبلعــب القاهــرة بــكل قــوة ولدينــا أمــل 

يف التأهل".  
وأضاف "فرطنا يف املباراة عى ملعبنا، ووصلنا نصف النهايئ ونحن 
مرهقــون ومتوتــرون ذهنيــا ولدينــا إصابــات عديــدة، لكــن الــوداد فريــق 

كبري وعلينا أن نرسل رسالة للجميع أننا ال نستسلم".  
ورصــد رئيــس النــادي ســعيد الناصــريي مكافــأة ماليــة ضخمــة لالعبــي 

فريقه يف حال التأهل.

إياب نصف نهائي دوري األبطال

طموح تأكيد التفوق المصري .. حلــــم مغــــربــي بالريمــونتـــادا
"كاف" يؤجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي بسبب كورونا

األهلي × الـــوداداألهلي × الـــوداد
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الدوري اإلنجليزي
مباريات الجولة السادسة

الجمعة 23/10/2020
)22:00( أستون فيال - ليدز يونايتد

السبت 24/10/2020
)14:30( وست هام - مانشسرت سيتي

)17:00( فولهام - كريستال باالس
)19:30( مانشسرت يونايتد - تشليس
)19:00( ليفربول - شيفيلد يونايتد

األحد 25/10/2020
)17:00( ساومثبتون - إيفرتون

)19:30( ولفرهامبتون - نيوكاسل يونايتد
)22:15( أرسنال - ليسرت سيتي
اإلثنين 26/10/2020

)20:30( برايتون - وست بروميتش ألبيون
)23:00( برينيل - توتنهام
الدوري الفرنسي

مباريات الجولة الثامنة
الجمعة: 23/10/2020

)00:00( رين - انجيه
السبت: 24/10/2020
)20:00( لوريان - مرسيليا

)00:00( باريس سان جرمان - ديجون
- األحد: 25/10/2020

)16:00( لنس - نانت
)18:00( بوردو - نيم

)18:00( مونبلييه - رينس
)18:00( بريست - سرتاسبورغ

)18:00( متز - سانت اتيان
)20:00( نيس - ليل

)21:00( ليون – موناكو
الدوري اإليطالي

مباريات الجولة الخامسة
الجمعة: 23/10/2020
)21:45( ساسوولو - تورينو
- السبت: 24/10/2020
)16:00( اتاالنتا - سمبدوريا

)19:00( جنوى - انرت
)21:45( التسيو - بولونيا
- األحد: 25/10/2020

 )14:30( كالياري - كروتوين
)17:00( بينيفينتو - نابويل
)17:00( بارما - سبيتسيا

)20:00( فيورنتينا - اودينيزي
)22:45( يوفنتوس - فريونا

أجندة مباريات األسبوع

جنيف/وكاالت:
حافــظ املنتخــب البلجيــي عــى صــدارة أحدث نســخة من التصنيف العاملــي الصادر عن 

االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( أمس.
ولكــن رغــم أن املنتخــب البلجيــي حافــظ عــى الصــدارة إال أن الفــارق بينــه وبــن مالحقيه، 
منتخبــي فرنســا والربازيــل، تقلــص إىل 13 و40 نقطــة عــى الرتتيــب، وذلــك بعــد خســارة 
املنتخــب البلجيــي صفــر1- أمــام نظــريه اإلنجليــزي يف دوري أمــم أوروبــا، وهــي الخســارة 

األوىل للمنتخب البلجيي منذ ترشين ثان/نوفمرب  .2018
وكانت فرتة التوقف األخرية شهدت إقامة 120 مباراة دولية يف التصفيات املؤهلة لكأس 

العامل بقطر 2022، وامللحق الفاصل املؤهل لبطولة أمم أوروبا، ودوري أمم أوروبا.
وحافــظ املنتخــب البلجيــي عــى صــدارة الرتتيــب برصيد1765 نقطــة، وخلفه املنتخب 
الفرنيس برصيد 1752 ثم املنتخب الربازييل برصيد 1725 ثم اإلنجليزي برصيد 1669 

ثم الربتغال .1661
شــهدت  األوىل  العــرش  املراكــز  بقيــة  أن  إال  تتغــري  مل  األول  الخمــس  املراكــز  أن  ورغــم 
تغيــريات، حيــث قفــز املنتخــب اإلســباين مركــزا ليحتــل املركــز الســادس، وقفــز املنتخــب 
األرجنتينــي مركــزا ليحتــل املركــز الثامن، فيام تراجع املنتخــب األوروجواياين مركزا ليحتل 
املركز السابع، كام تراجع املنتخب الكروايت مركزا ليحتل املركز التاسع، وظل املنتخب 

الكولومبي يف املركز العارش.
قفــز  كــام  عــرش عامليــا،  الثالــث  ليحتــل املركــز  ثالثــة مراكــز  الدمنــاريك  وقفــز املنتخــب 
املنتخــب الجزائــري خمســة مراكــز ليحتــل املركــز الثالثــن عامليا ، والثالــث أفريقيا، خلف 

املنتخب السنغايل والتونيس.
وقفــز املنتخــب املغــريب أربــع مراكــز ليحتــل املركــز الـــ39 عامليــا، كــام دخــل املنتخــب 
املجــري قامئــة أفضــل 50 منتخبــا متفوقــا عــى منتخــب البوســنة والهرســك الــذي تراجــع 

للمركز الـ51 عامليا.
واحتــل املنتخــب اليابــاين صــدارة التصنيــف اآٍلســيوي بعدمــا جــاء يف املركــز الـــ27 عامليــا 
برصيــد 1503 نقطــة، ثــم اإليــراين الــذي حــل يف املركــز الـــ29 عامليــا برصيــد 1492، يليــه 

املنتخب الكوري الجنويب الذي احتل املركز الـ38 عامليا برصيد 1464 نقطة.

تحافظ على صدارة 
تصنيف الفيفا

بلجيكا

روما/)أ ف ب(:
ذكــرت تقاريــر صحافيــة إيطاليــة أمــس، أن نتيجــة املســحة 
لهــا  خضــع  التــي  املســتجد  كورونــا  لفــريوس  الثانيــة 
يوفنتــوس،  فريــق  نجــم  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل 
جــاءت إيجابيــة، قبــل أقــل مــن أســبوع عــى موعــد مبــاراة 
أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  اإلســباين  برشــلونة  ضــد  فريقــه 

األربعاء املقبل.
وأُعلــن عــن إصابــة رونالــدو بـ"كوفيــد19-" خــالل تواجــده 
مــع منتخــب بــالده يف 13 ترشيــن األول/أكتوبــر الجــاري 
يف إطــار املشــاركة مبنافســات دوري األمــم األوروبيــة، مــا 
أجــربه عــى العــودة إىل مقــر إقامتــه يف تورينــو اإليطاليــة 

حيث مييض فرتة الحجر الصحي.
وذكــرت شــبكة "ســكاي ســبورت" وصحيفــة "غازيتــا ديللــو 
ســبورت" أن نتيجــة املســحة الثانيــة التــي أجراهــا الالعــب 

البالغ 35 عامًا األربعاء جاءت إيجابية مرة أخرى.
ضــد  األحــد  مببــاراة  اللحــاق  الالعــب  بإمــكان  وســيكون 
فريونا يف الدوري املحيل، وضد برشلونة حيث سيواجه 

مجددًا غرميه التقليدي األرجنتيني ليونيل مييس.
)ويفــا(،  القــدم  لكــرة  األورويب  االتحــاد  قوانــن  مبوجــب 

اختبــار  إىل  مــرات  الذهبيــة خمــس  بالكــرة  الفائــز  يحتــاج 
ســلبي قبــل 24 ســاعة مــن موعــد املبــاراة ضــد برشــلونة 

ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض اللقاء.
وواصــل رونالــدو، الــذي ال تظهــر عليــه أعــراض الفــريوس، 
مقاطــع  نــرش  عــى  واظــب  حيــث  املنــزل  يف  التدريــب 
فيديــو لــه عــى وســائل التواصــل االجتامعــي وهــو يتدرب 
يف صالــة ألعابــه الرياضيــة الخاصــة ذات التقنيــة العاليــة، 
بعــد اجــراء تعديــالت عــى شــكله الخارجــي بحلقــه شــعر 

رأسه كامال.
يف  ابهامــه  يرفــع  وهــو  لــه  صــورة  تحــت  رونالــدو  وكتــب 
إشارة للنجاح "النجاح يف الحياة ال يقاس مبا تحققه، بل 

بالعقبات التي تتغلب عليها".
بعــد  الصحــي  للحجــر  بأكملــه  يوفنتــوس  فريــق  ويخضــع 
اكتشاف اصابة العبه الجديد األمرييك ويستون ماكيني 

بالفريوس يف 14 الجاري.
ورغم غياب رونالدو، فاز يوفنتوس يف املباراة االفتتاحية 
لدوري أبطال أوروبا -2صفر عى دينامو كييف األوكراين 
بثنائيــة لإلســباين ألفــارو موراتــا العائــد إىل الفريــق عــى 

سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباين.

رونالدو ال يزال مصابًا بكورونا
سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

مدريد/)أ ف ب(:
ليغــا(  )ال  اإلســباين  الــدوري  رابطــة  رئيــس  أكــد 
خافيــري تيبــاس يف مقابلــة مع وكالة فرانس برس 
أمس، أن رحيل نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل 
اإلســبانية،  للبطولــة  مأســاة"  يكــون  "لــن  ميــيس 
برشــلونة-ريال  كالســيكو  مبــاراة  عشــية  وذلــك 
مدريد التي تقام للمرة األوىل من دون جمهور.

ميــيس  تــرك  إذا  أنــه  "أعتقــد  تيبــاس  وقــال 
+ميــيس- التجاريــة  العالمــة  فــإن  برشــلونة، 

برشــلونة+ املوجــودة والتــي تعمــل بشــكل جيــد 
للغايــة يف كل أنحــاء العــامل، ســتتأثر. أعتقــد أن 

عى مييس التفكري مليًا يف ما يريد فعله".
غــادر  فقــد  مأســاة.  تكــون  "لــن  أنهــا  أردف  لكنــه 
إىل  مدريــد  ريــال  )مــن  رونالــدو  كريســتيانو 
نيــامر  وغــادر   ،)2018 اإليطــايل يف  يوفنتــوس 
)مــن برشــلونة إىل باريــس ســان جرمــان الفرنــيس 

حامــل اللقــب، والتــي ســتقام بعــد ظهــر الســبت 
عنــد الســاعة 16,00 بالتوقيــت املحــيل ضمــن 

املرحلة السابعة عى ملعب "كامب نو".
وسيقام "كالسيكو" قطبي الكرة اإلسبانية للمرة 
األوىل مــن دون جمهــور، جــراء القيود املفروضة 

للحد من تفّش جائحة كوفيد19-.
وقــال تيبــاس يف هــذا اإلطــار إن "أي مبــاراة كــرة 
قــدم تفقــد أهميتهــا إذا لعبــت مــن دون جمهور. 
لكــن كالســيكو يبقــى كالســيكو. أعتقــد أنــه بعــد 
أبــواب  خلــف  أقيمــت  مبــاراة   300 مــن  أكــر 
مغلقة، تبّن أن العروض التي يقدمها الالعبون 
عــى أرض امللعــب ال تــزال عى حالها"، معتربًا 
بــن  قــدم  كــرة  مبــاراة  أهــم  هــو  "كالســيكو  أن 
األنديــة يف العــامل. إنهــا عالمــة تجاريــة معروفــة 

اآلن بشكل جيد، وتجذب كثريين من حولها".
وحيــال عــودة الجمهور إىل املالعب قال تيباس 

يف 2017( ومل تكن مأساة".
وال  جرمــان  ســان  إىل  انضــم  "نيــامر  أن  وأضــاف 
الفرنســية أصبحــت اآلن يف  البطولــة  أن  أعتقــد 
صــدارة الســاحة الدوليــة، إنهــا حقيقــة، مــن يظــن 
أن الالعبن هم من يصنعون البطوالت أو عالمة 

املنافسة، مخطئون".
عــن  بالرحيــل  رغبتــه  عــن  أعــرب  ميــيس  وكان 
النــادي الكاتالــوين قبــل انطالق املوســم الجديد 
وتحريــره مــن عامــه األخــري بعــد خالفــات داخليــة 
وسلســلة نتائــج كارثيــة أدت إىل إقصــاء الفريــق 
أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة  نهــايئ  ربــع  مــن 
بخســارة مذلــة أمــام بايــرن ميونيــخ األملاين 2-8، 
وتنازلــه عــن لقب الــدوري املحيل لصالح غرميه 

األبدي ريال مدريد.
األول  الـ"كالســيكو"  مبــاراة  إىل  تيبــاس  وتطــرق 
مدريــد  وريــال  برشــلونة  بــن  املوســم  لهــذا 

ســيكون  أنــه  أعتقــد  للحكومــة.  يعــود  "قــرار  إنــه 
مــن الصعــب عــودة الجمهــور إىل املالعــب قبــل 

إيجاد لقاح".
مــن  جديــدة  موجــة  عــن  الحديــث  ظــل  ويف 
الوبــاء املســتجد، لفــت تيبــاس إىل أن التحــدي 
خضــم  يف  اإلســبانية  للكــرة  املقبــل  الرئيــيس 

األزمة الصحية هو االقتصاد.
مــن  أرباحــًا  تســجل  تعــد  مل  "األنديــة  إن  وقــال 
عائدات التذاكر، وهذا يؤثر بشكل رئييس عى 
األندية الكربى، والتي لديها أيضًا إيرادات أخرى 

متدهورة كاملتاحف واملحالت التجارية".
العــام  "خــرت  ليغــا  "ال  أنديــة  أن  إىل  وأشــار 
مــا  وإذا  يــورو.  مليــون   600 حــواىل  املــايض 
اســتمر كل يشء عــى حالــه حتى نهاية املوســم 
)يــورو(  مليــار  مــن  قريبــن  فســنكون  الحــايل، 

خسائر".

رحيل ميسي
"لن يكون مأساة"

رئيس رابطة 
الدوري اإلسباني:

محمد صالح بين خمسة 
العبين محترفين في تشكيلة مصر

تحضيرًا لتصفيات أمم إفريقيا

القاهرة/)أ ف ب(:
أعلــن الجهــار الفنــي ملنتخــب مــر األول 
لكرة القدم بقيادة املدرب حسام البدري 
العــب  بينهــم  محرتفــن  خمســة  ضــم 
إىل  صــالح،  محمــد  اإلنجليــزي  ليفربــول 
تشكيلة الفراعنة يف التحضري للتصفيات 
املؤهلة إىل كأس أمم إفريقيا يف ترشين 

الثاين/نوفمرب املقبل.
ملواجهــة  املــري  املنتخــب  ويســتعد 
توغــو ذهابــًا وإيابــًا يومي 14 و17 ترشين 
الثاين/نوفمرب املقبل يف إطار منافسات 
الجولتــن الثالثــة والرابعــة مــن التصفيــات 
املؤهلة لكأس أمم إفريقيا املؤجل حتى 

العام 2022 يف الكامريون.
خمســة  االســتدعاء  قامئــة  وشــملت 

اإلنجليــزي  الــدوري  مــن  أربعــة  العبــن، 
محمــد  )ليفربــول(،  صــالح  هــم  املمتــاز 
الننــي )أرســنال(، أحمــد حجــازي )وســت 
"تريزيغيــه"  حســن  محمــود  بروميتــش(، 
)أســتون فيــال(، إىل جانــب أحمــد حســن 

"كوكا"من نادي أوملبياكوس اليوناين.
بــركات  محمــد  املنتخــب  مديــر  وأكــد 
الالعبــن  أنديــة  مخاطبــة  متــت  أنــه 
باالســتدعاءات الرســمية طبقــًا للمواعيــد 
الزمنيــة املحــددة من قبل االتحاد الدويل 
ينضمــوا  أن  عــى  )فيفــا(  القــدم  لكــرة 
بدايــة  مــن  اعتبــارًا  املغلــق  للمعســكر 
الفــرتة الدوليــة املحددة بن التاســع و17 

ترشين الثاين/نوفمرب.
اســتقر  الفنــي  الجهــاز  أن  بــركات  وأضــاف 

عــى مجموعــة الالعبــن املحلين بنســبة 
كبــرية بعــد متابعة كل املباريات، وينتظر 
مــع  لهــم  الرســمية  املشــاركات  انتهــاء 
مــن  املتبقيــة  املنافســات  يف  أنديتهــم 

هذا املوسم.
وأكــد مديــر املنتخــب أن هنــاك مجموعة 
ســتكون  األوملبــي  املنتخــب  العبــي  مــن 
ضمــن اختيــارات الجهاز الفنــي للمنتخب 
وأحمــد  محمــد  مصطفــى  أبرزهــم  األول، 
الفتــوح وطاهــر محمــد طاهــر، وأكــرم  أبــو 
أن  موضحــًا  صبحــي،  ورمضــان  توفيــق، 
هؤالء مرشحون بنسبة كبرية للتواجد يف 
قامئــة املعســكر املقبــل، وســيتم اإلعــالن 
عن استدعائهم بشكل رسمي بعد انتهاء 

كافة املباريات املحلية واإلفريقية.
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مستوطنون يقتحمون  ...  7 وفيات و2319 إصابة  ... 

7 وفيات و382 إصابات  ... 

تسجيل وفاة و124 إصابة  ... 

اجتمع بوفد من غرفة تجارة غزة 
ومركز التحكيم التجاري

المستشار عابد 
يلتقي برؤساء بلدييت 

المغراقة والزهراء 
غزة/ فلسطني:

التقى املستشــار محمد عابد رئيس املجلس األعىل للقضاء يف 
ديوانه أمس، برئيس بلدية املغراقة نضال أبو كميل ورئيس بلدية 
الزهراء مروان حمد، لبحث سبل التعاون بني القضاء والبلديتني 
وأهم املشكالت التي تواجههام السيام مخالفات البناء واإلزالة، 
والطــرق اإلجرائيــة لتنفيذهــا وكذلــك النفــوذ اإلقليمــي لهــام أمــام 

القضاء.
وحــر اللقــاء املستشــار أرشف فــارس أمني عام املجلس األعىل 
للقضــاء واملستشــار زيــاد ثابــت رئيــس املكتــب الفنــي والتفتيــش 
غــزة  صلــح  محكمــة  قــايض  الجملــة  ماهــر  واملستشــار  القضــايئ 
وعصــام النخالــة مستشــار بلديــة الزهــراء وعبــد الرحيــم ابو عطيوي 

مستشار بلدية املغراقة.
وأكــد عابــد عــىل أن القضــاء هــو مــالذ الجميــع مبــا يحفــظ حقــوق 
املواطــن والبلديــة عــىل حــد ســواء، مشــرًا إىل حــق البلديــات يف 
اتخــاذ إجــراءات إداريــة عىل أرض الواقع دون اللجوء إىل املحاكم 
ملنع املخالفة وقت حدوثها وعدم إطالة التقايض أمام املحاكم 
وهــو مــا نــص عليــه القانــون، وأن مــا يصــل إىل املحاكــم ينبغــي أن 
يكون معززًا بتقارير للمفتشني واضحة ورصيحة يحكم بناًء عليها.
وأشــاد أبــو كميــل بــدور املجلــس األعــىل للقضــاء يف نظــر قضايــا 
غــزة  يف  املحاكــم  امــام  املتبعــة  اإلجــراءات  وســهولة  البلديــات، 
واملجلــس  البلديــات  مفتــي  بــني  عمــل  ورش  بعقــد  ومطالبــًا 

األعىل للقضاء، وكذلك مع الرشطة يف تحديد آليات التنفيذ.
مــن جانبــه، أكــد املستشــار ثابت عىل اســتعداد املجلس األعىل 
للقضــاء للوقــوف عنــد أي مشــكالت تهم البلديات وإيجاد الســبل 
لحلهــا وتذليــل العقبــات أمام املتقاضــني عمومًا للوصول للعدالة 

الناجزة.
إىل ذلــك، اســتقبل املستشــار عابــد، وفــدًا مــن الغرفــة التجاريــة 

الفلسطينية يف قطاع غزة يرأسه وليد الحرصي رئيس الغرفة.
وحــر اللقــاء املستشــار أرشف فــارس أمني عام املجلس األعىل 
قــايض  الهــي  حســن  واملستشــار  ثابــت  واملستشــار  للقضــاء 
محكمــة  قــاىض  البطــش  خليــل  واملستشــار  االســتئناف  محكمــة 
بداية خان يونس واملستشار أحمد أبو نعمة قايض محكمة بداية 

غزة.
وضم الوفد الزائر رشاد حامدة نائب رئيس مركز التحكيم ومحمد 
الفرعــاوي وعــي عطااللــه، وبســام مرتجــى مديــر الغرفــة التجاريــة، 

وزياد الدماغ أمني رس املركز.
وتأيت هذه الزيارة تتويجًا لتدشني مركز التحكيم بالغرفة التجارية 
األعــىل  املجلــس  بــني  التعــاون  ســبل  ولبحــث  النشــأة،  حديــث 

للقضاء ومركز التحكيم بالغرفة التجارية.

بطرد دائرة األوقاف اإلسالمية وموظفيها من املسجد األقىص.
إىل ذلك، ضّخ مستوطنون، أمس، مياها عادمة يف أرايض املواطنني الزراعية 

بقرية اللنب الرشقية، جنوب نابلس.
وذكــر مصــدر محــي أن مســتوطني "عيليــه" أغرقــوا أرايض املواطنــني يف اللــنب 

الرشقية باملياه العادمة، وان غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون.
ويف الســياق ذاتــه، وضــع مســتوطنون، مســامر حديديــة، يف الطريــق املؤديــة 
إىل منطقة الكرم الغريب يف قرية قريوت، إلعطاب عجالت مركبات املواطنني 

واعاقة وصولهم إىل أراضيهم الزراعية.
فيــام أصيــب شــاب بجــروح ومتــزق يف شــبكية عينــه اليمنــى، وكســور يف الوجــه، 
يف  املــرح،  بالــرب  عليــه  اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش  اعتــداء  بعــد  أمــس، 

القدس املحتلة.
وأفــاد شــهود عيــان، أن جنــود االحتــالل اعتــدوا بالــرب عــىل الشــاب يوســف 
طارق درويش، يف بلدة العيســوية شــامل القدس املحتلة، ما أدى إىل إصابته 

بتمزق يف عينه وكسور يف الوجه.
كام شنت قوات االحتالل أمس، حملة اعتقاالت واسعة طالت 20 مواطنا من 

انحاء متفرقة من الضفة.
ففــي الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، تســعة مواطنــني بينهــم امــرأة، وهــم: 
يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد 
صقــر البــو، وثــأر جــامل مضيــة، والــذي ســلم نفســه بعــد احتجــاز شــقيقه ســامر، 
وجميعهــم مــن بلــدة حلحــول، إضافــة إىل صابــر إبراهيــم النجــار )25 عامــا(، مــن 
بلدة اذنا، واملواطنة ســهر أحمد البطران، زوجة األســر عمر عيىس اســليمية، 

وعبد العزيز محمد قوقاس )16 عاما(، ومحمد بسام اخليل )16 عاما(.
الســعدي،  محمــود  أســامة  الشــابني  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
واألسر املحرر ناطق حسام حنتويل، بعد اصابته بالرصاص يف الساق، خالل 

محاولة اعتقاله.
ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب أحمــد إبراهيــم عويــس )30 

عاما(، من مخيم عايدة.
ويف رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســة مواطنــني، وهــم: الشــاب عطــا 
زيداين، واألسر املحرر صدام تيسر األسمر، وعز الدين فايز رحيمة من بلدة 
بيــت رميــا غــرب، واألســر املحــرر مهنــد جــرادات مــن بلــدة بيتونيــا، وعــدي أبــو 

شمة من حي البالوع يف البرة.
ويف طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، األســر املحــرر ثائــر جميــل بني عودة، 

بعد أن داهمت منزل ذويه يف بلدة طمون.
ويف نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، خمسة مواطنني، وهم: محمود السبتي، 

وعيىس نظمي حشاش، من مخيم بالطة.

اإلجــاميل  العــدد  يرفــع  مــا  تعــاٍف،  حــاالت   609 املاضيــة 
للمتعافني يف فلسطني إىل 52962.

وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، إن الوفيــات ســجلت يف 
املحافظــات حســب التــايل: 3 يف رام اللــه والبــرة، الخليــل 

)1(، قلقيلية )1(، محافظة القدس )1(، وبيت لحم )1(.

وأوضحــت أن اإلصابــات ســجلت يف املحافظــات حســب 
التــايل: حســب التــايل: الخليــل )60(، نابلــس )98(، بيــت 
)68(، جنــني  والبــرة  اللــه  رام   ،)11( قلقيليــة   ،)30( لحــم 
)39(، أريحــا واألغــوار )24(، ســلفيت )4(، طولكــرم )24(، 

 4116 إجــراء  تــم  أنــه  )24(، مشــرة إىل  القــدس  ضواحــي 
فحصا.

املحافظــات  ســجلت  التعــايف  حــاالت  أن  الكيلــة  وبّينــت 
حســب التــايل: الخليــل )74(، جنــني )40(، قلقيلية )11(، 
لحــم  بيــت   ،)9( ســلفيت   ،)10( طوبــاس   ،)38( نابلــس 

)127(، طولكرم )173(.

فــروس "كورونــا" يف  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وأشــارت إىل 
اإلصابــات  نســبة  بلغــت  فيــام   ،88.3% بلغــت  فلســطني 
مجمــل  مــن   0.8% الوفيــات  ونســبة   ،10.9% النشــطة 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إىل وجود 34 مريضًا يف غرف العناية 
املكثفة، بينهم 5 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

إجــاميل  أن  وبّينــت  املذكــورة.  املــدة  خــالل 
مــارس /آذار  منــذ  بالفــروس  عــدد املصابــني 
املــايض وصــل إىل 5079 منهــم 1930 حالــة 

نشطة، و3120 متعافًيا، و29 حالة وفاة.
عزل مناطق

وزارة  باســم  املتحــدث  أعلــن  ذلــك،  إىل 
الداخليــة إيــاد البــزم مســاء أمــس، عــن إغــالق 
مناطق بيت حانون شامل قطاع غزة والرتكامن 
ومخيــم  غــزة  مدينــة  رشق  الشــجاعية  بحــي 
الريــج وســط القطــاع مــن الخــارج بشــكل كامــل 
واعتبارهــا مناطــق حمــراء، نظــرًا الرتفــاع أعــداد 

اإلصابات املسجلة فيها بفروس كورونا.
وأكد البزم يف مؤمتر صحفي أنه مينع الدخول 
إىل هذه املناطق أو الخروج منها مبا يف ذلك 
إغــالق  مــع  القطاعــات،  كافــة  يف  املوظفــني 

املدارس واملساجد يف املناطق املذكورة.
كــام أعلــن عــن فــرض حظــر التجــوال الكامل يف 
جــزء مــن حــي الشــيخ رضــوان مبدينة غــزة، وهو 
الشــيخ  ســوق  شــارع  رشق  الواقعــة  )املنطقــة 
رضــوان، واملمتــدة حتــى الشــارع الواقــع خلــف 
بــني الشــارع  بركــة الشــيخ رضــوان واملحصــورة 

الثالث شاماًل وشارع العيون جنوبًا(.
وشــدد البــزم عــىل أنــه مينــع التحــرك يف تلــك 
آخــر،  إشــعار  حتــى  كامــل  بشــكل  املنطقــة 

وإغالق املدارس واملساجد فيها.
بحــي  املغلقــة  املنطقــة  املواطنــني يف  ودعــا 
الشــيخ رضــوان اللتــزام بيوتهــم وعــدم مغادرتها 
حتــى إشــعار آخــر بســبب تســجيل 14 إصابــة 
مــن العاملــني يف أحــد مشــاغل الخياطــة، وهم 

من عائالت مختلفة.
وأوضــح أن فــرق التقــي الوبــايئ تقــوم باتخــاذ 

اإلجراءات الالزمة يف تلك املنطقة.
ونبــه إىل أنــه مــن املتوقــع تســجيل أعداد كبرة 

من اإلصابات نتيجة االستهتار.
ســتقوم  املختصــة  الجهــات  أن  مــن  وحــذر 

املخالفــني  املخالطــني  املواطنــني  بتحويــل 
إلجــراءات الحجــر املنــزيل إىل النيابــة العامــة؛ 
التخاذ املقتىض القانوين بحقهم، وذلك نظرًا 

لتسببهم بنقل العدوى آلخرين.
كام دعا الناطق باسم الداخلية املواطنني إىل 
التعامــل بشــفافية ورصاحــة مــع فــرق التقــي 
الوبــايئ يف تتبــع دوائــر املخالطــة للمصابــني، 
وتزويدهــا باملعلومــات الكاملــة حتــى يتســنى 
التكتــم وعــدم  العــدوى، وإن  لهــا حــرص دوائــر 

اإلفصاح من شأنه زيادة أعداد اإلصابات.
وأكــد أنــه لــن يتــم الــرتدد يف إغــالق أيــة منطقــة 

ال يلتزم سكانها بإجراءات السالمة والوقاية.
ووجه البزم دعوة لكبار السن إىل اتخاذ أقىص 
عــىل  والحفــاظ  والوقايــة،  الســالمة  درجــات 

أنفسهم.
التجمعــات  إقامــة  منــع  عــىل  التأكيــد  وجــدد 
وبيــوت العــزاء واألفراح يف جميع املحافظات، 
حيــث أن معظــم اإلصابــات التــي تــم تســجيلها 

كانت بسبب تواجدها يف تلك التجمعات.
كــام جــدد البــزم التأكيد عىل االكتفاء بالتعزية 
وســتتابع  املختلفــة،  االتصــال  وســائل  عــر 
كافــة  يف  العــزاء  بيــوت  إقامــة  منــع  الرشطــة 

املحافظات.
ودعــا أيضــا أصحــاب املنشــآت واملرافــق إىل 
والوقايــة  الســالمة  بإجــراءات  الكامــل  االلتــزام 
حفاظــًا عــىل اســتمرار عملها، مشــددا عىل أنه 

سيتم إغالق أية منشأة مخالفة عىل الفور.
وحــول ســاعة الحظــر خــالل التوقيت الشــتوي، 
بني البزم أنه يستمر العمل بقرار حظر التجوال 
الليــي بــدءًا مــن الســاعة 8:00 مســاء يف ظــل 

التوقيت الشتوي الجديد.
وجدد الدعوة للمواطنني يف كافة املحافظات 
لاللتــزام الكامــل بإجــراءات الوقايــة والســالمة، 
وعدم التهاون مطلقًا والتعامل بجدية، حفاظًا 

عىل سالمتهم وسالمة مجتمعنا.

إجراءات مشددة
مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم وزارة الصحــة 
خــالل  مــن  إنــه  أمــس:  مســاء  القــدرة،  أرشف 
التقي الوبايئ املســتمر وتســجيل االصابات 
اليوميــة تبــني خــالل األيــام األخــرة ثبــات اللون 
األحمــر يف عــدد مــن املناطــق التي تســتوجب 

اتخاذ إجراءات مشددة لتثبيط االنتشار .
الصحفــي  االيجــاز  خــالل  القــدرة  وأكــد 
حــول  الحكومــي  واملعلومــات  االعــالم  ملركــز 
مســتجدات الحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة، أن 
جهــود التقــي الوبــايئ يف تتبع بؤر اإلصابات 

وخارطة املخالطني تتم عىل قدم وساق.
وقــال: لــدى وزارة الصحــة منظومــة مبنيــة عــىل 
مــن  تســتطيع  اإلصابــات  وعــدد  الســكان  عــدد 
خاللهــا تقييــم درجــة الخطــورة يف كل منطقــة 
أو  األصفــر  أو  األحمــر  باللــون  إليهــا  وتشــر 

األخر.
وتابع: نحن مقبلون عىل مرحلة اإلتاحة لعودة 
تدريجيــة للمــدارس بالتزامــن مــع حلــول فصــل 
االلتــزام  املواطنــني  مــن  يتطلــب  مــام  الشــتاء 

بأقىص درجات السالمة والوقاية.
إجــراءات  اتبــاع  يف  التهــاون  أن  مــن  وحــذر 
الوقايــة عــىل مســتوى املواطنني أو القطاعات 

املختلفة سيضعنا أمام واقع صعب.
وقال: نهيب بأهلنا الكرام التحي باملســئولية 
التامة للمحافظة عىل أنفسهم ومن حولهم من 

أجل تثبيط االنتشار وكرس حدته.
بالــدور  املواطنــني  التــزام  بقــدر  أنــه  وبــني 
مــن  متكننــا  جيــدة  نتائــج  ســنحقق  املطلــوب 
التــي  القطاعــات  مــن  مزيــد  وعــودة  التخفيــف 

تلبي احتياجات املجتمع.
حساســة  الحاليــة  املرحلــة  أن  عــىل  وشــدد 
وتحتــاج إىل تضافــر الجهــود مــن كافــة مكونــات 

املجتمع للخروج منها بأقل الخسائر.

حصيلــة اإلصابــات يف الداخــل املحتــل منــذ تفــي الوبــاء 
إىل 308,166 إصابــة، فيــام بلــغ عــدد املــرىض النشــطني 

)الفعليني( 17,869 مصابا.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان لهــا أن مــن بــني االصابــات هنــاك 
بأجهــزة  يســتعني  شــخًصا   227 منهــا  خطــرة  حالــة   580

حالتهــم  شــخًصا   161 أن  مضيفــة  االصطناعــي،  التنفــس 
متوسطة، بينام متاثل 287,977 شخًصا للشفاء. 

وأشارت إىل أن 1,013 مصاًبا يتلقى العالج باملستشفيات، 
فيام يخضع 15,277 مصاًبا للعالج املنزيل، و1,579 يف 

الفنادق التي أُعدت ملصايب كورونا.

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
يف خطوة غر مستبعدة عىل محاكم االحتالل التي 
الضحايــا  إنصــاف  وعــدم  التمييــز  سياســة  انتهجــت 
الفلســطينيني، أعلنت ما ُتســمى وحدة التحقيقات 
ترئــة  بصــدد  أنهــا  االحتــالل،  رشطــة  يف  "ماحــاش" 
الحــالق  إيــاد  الشــهيد  قتــل  عــن  الرشطــي املســؤول 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصة وإغالق ملفه وتقديم 
طريــق  عــن  القتــل  بتهمــة  اآلخــر  ضــد  اتهــام  الئحــة 

التهور.
ارتكبــت  املــايض،  مايــو  أيــار/  مــن  الثالثــني  ويف 
رشطــة االحتــالل جرميــة ممنهجــة عنــد باب األســباط 
يف مدينــة القــدس املحتلــة، راح ضحيتهــا الشــهيد 
إيــاد الحــالق )30 عامــًا( وهــو مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصة.
واســتهجانًا  اســتنكارًا  آنــذاك  الجرميــة  والقــت 
ذوي  مــن  "إيــاد"  أن  خاصــة  ودوليــًا،  فلســطينيًا 
االحتياجات الخاصة ويعاين من اضطرابات التوحد 
وبــطء يف النمــو العقــي، حيــث مل يتجــاوز منــوه 7 
ســنوات ولديــه مشــاكل يف الســمع والنطــق وأخــرى 
حســّية، فيــام اّدعــت ســلطات االحتــالل حينهــا أنهــا 

ستحقق يف تبعات الجرمية. 
الحــالق  الشــهيد  قضيــة  متابعــة  عــن  املســؤول 
وحــدة  ُتســمى  مــا  أن  أكــد  زبارقــة،  خالــد  املحامــي 
التحقيقــات "ماحــاش" يف رشطــة االحتــالل أبلغتهــم 
رســميًا أنهــا بصــدد تقديــم الئحــة اتهــام ضد الرشطي 
الذي قتل "الحالق" وإغالق ملف الضابط املسؤول 

عنه رغم مشاركته يف إطالق النار.
وأوضــح زبارقــة خــالل اتصال هاتفي مع "فلســطني"، 
أن القرار من الناحية القانونية ميثل تخفيفًا وتعاطفًا 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم يف قطــاع غــزة، مســاء 
لطلبــة  الجــزيئ  الوجاهــي  الــدوام  اســتئناف  أمــس، 
األوىل،  )الســنة  لفئــات  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
املســاقات العمليــة، الدراســات العليــا( ابتــداًء مــن 

يوم األحد 25 أكتوبر.
وأشــارت الــوزارة يف بيــان إىل أنــه يســتثنى مــن هــذا 

حالــة  وجــود  رغــم  القاتــل  االرسائيــي  الرشطــي  مــع 
بــريء  انســان  قتــل  الطــراز األول، وهــي  مــن  انســانية 
ال  وكان  بــارد،  بــدم  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 

يستطيع التعبر عن نفسه.
وبنّي أن هذه الجرمية ترتقي ملستوى القتل العمد، 
"ماحــاش"  طالــب  املحامــني  طاقــم  أن  إىل  مشــرًا 
بتوجيــه تهمــة القتــل العمــد للرشطــي االرسائيي ألن 

كل الظروف تدلل عىل ذلك.
أمــا فيــام يتعلــق بالرشطــي اآلخــر الــذي أُغلــق ملفــه، 
ذكــر زبارقــة، أن طاقــم املحامــني بصدد دراســة القرار 
لــه مــن الناحيــة القانونيــة، مــن أجــل  واألدلــة الالزمــة 

اتخاذ اإلجراء القانوين له.
ولفت إىل أن طاقم املحامني الذي اجتمع مع طاقم 
"ماحــاش" أول مــن أمــس، طــرح عــّدة نقــاط، أبرزهــا 
يتعلق بكشــف هوية الرشطة املجرمني الذين قتلوا 

القــرار الطلبــة واملؤسســات التعليميــة يف املناطــق 
املصنفة حمراء.

ســيتم  بروتوكــول صحــي،  مرفــق  القــرار  أن  وأكــدت 
تعميمــه عــىل كافة مؤسســات التعليــم العايل، فيام 

ستعمل لجنة خاصة عىل مراقبة تنفيذه.
إىل  واإليــاب  الذهــاب  عــدم  عــىل  الطلبــة  وحثــت 
الحافــالت  بواســطة  العــايل  التعليــم  مؤسســات 

الشهيد "الحالق"، خاصة أن رشطة االحتالل أخذت 
أمرًا من املحكمة مبنع نرش هويتهم.

وقــال: "نحــن توجهنــا للمحكمــة املركزيــة لالحتــالل 
عــن  والكشــف  القــرار  هــذا  عــىل  الســتئناف  بطلــب 
هويــة القتلــة املجرمــني"، معــرًا عــن امتعاضــه مــن 
موقــف "ماحــاش" الــذي يتســرت عــىل املجرمني رغم 

توصلهم لنتائج قانونية تجرّم الفاعلني.
وشــدد زبارقــة عــىل أن "طاقــم املحامــني مســتمر يف 
متابعــة امللــف عــن كثــب وبشــكل جــدي، وصواًل ألن 
ينــال الرشطــي املجــرم عقابــه، الــذي ارتكــب جرميــة 

تهتز لها مشاعر أي انسان يف العامل".
متييز عنرصي

بدوره، قال املستشــار القانوين يف مركز الدفاع عن 
الحريــات والحقــوق املدنيــة "حريــات" عــالء بدارنــة، 
مواطــن  أي  يومــًا  ُتنصــف  مل  االحتــالل  محاكــم  إن 

ووسائل النقل الجامعية.
والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أعلنــت  ســابق،  وقــت  ويف 
عــن عــودة دوام طلبــة املرحلتــني اإلعدادية والثانوية 

ابتداء من منتصف األسبوع املقبل.
طلبــة  دوام  أن  أمــس،  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
الصفوف 7 حتى 11 سيبدأ من يوم االثنني املقبل 
الواقعــة  املــدارس  أن  أكتوبــر، مؤكــدة   26 املوافــق 

سياســة  تنتهــج  فهــي  الفلســطينية،  األرايض  يف 
التمييــز العنــرصي بــني الفلســطينيني ومواطنــي دولة 

االحتالل.
واعتر بدارنة خالل حديثه مع "فلســطني"، أن هذه 
االحتــالل  محاكــم  عــىل  "ليســت جديــدة"  املســألة 
"غــر الرشعيــة"، فهــي ال تلتــزم بــأي معاير أو قوانني 

تجاه الدم الفلسطيني.
"ُجــرم  مُتثــل  "الحــالق"،  الشــهيد  قضيــة  أن  وأوضــح 
مرتكب ضد شــخص من ذوي االحتياجات الخاصة، 
الفعــل  هــذا  تريــر  االحتــالل  لســلطات  مجــال  وال 
أن  إىل  مشــرًا  املجرمــني"،  القتلــة  وترئــة  امُلشــني 
محاكــم االحتــالل تبحــث اآلن عــن مــررات لتخليــص 

املجرمني من العقاب.
أحــد  وال  جديــدة  قدميــة  سياســة  "هــذه  وأضــاف 
يتفاجــئ مــن العاملــني يف مجال حقوق اإلنســان، أن 

ُتنصف املحاكم اإلرسائيلية الفلسطينيني".
املتاحــة  اآلليــات  كل  "اســتخدام  رضورة  وأكــد 
الحــالق  قتــل  الــذي  للتأكيــد عــىل محاكمــة املجــرم 
والرتكيــز عــىل اســتثامر اآلليــات يف القوانني الدولية 

واألمم املتحدة".
دوليــة  حملــة  "وجــود  رضورة  عــىل  بدارنــة  وشــدد 
جرميــة  مرتكبــي  مبحاســبة  االحتــالل  عــىل  للضغــط 
االحتياجــات  ذوي  مــن  وهــو  الحــالق  الشــهيد  قتــل 
الخاصــة الــذي تنــص القوانــني عــىل حاميتــه ومراعــاة 

ظروفه".
مــدى  تعكــس  الحــالق  الشــهيد  قتــل  أن  إىل  وأشــار 
مــع  التعامــل  يف  الالإنســاين  االحتــالل  همجيــة 
الفلســطينيني وعــدم األخــذ بعــني االعتبــار املواثيــق 

الدولية واحرتام حقوق االنسان.

يف املناطق املصنفة حمراء بسبب انتشار فروس 
كورونا ستبقى مغلقة.

وبينت أن دوام الهيئات التدريســية ســيكون من يوم 
السبت 24 أكتوبر الجاري.

وقبل أسبوعني استأنفت الوزارة دوام طلبة الثانوية 
العامــة )التوجيهــي( وذلــك ضمــن إجــراءات مشــددة 

ملنع إصابة الطلبة والطاقم التعليمي بكورونا.

"تـربئـة قتـلـة الحـالق".. سيـاسة "عنرصية"
ينتهجها االحتــالل للتستُّـر عىل مجرميه

عودة دوام طلبة صفوف 7 حتى 11 بدًءا من 25 أكتوبر
التعليم بغزة: استئناف الدوام الوجاهي الجزيئ لطلبة التعليم العايل
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أكرب حيد مرجاين يف 
العالم يواجه خطرًا كبريًا

واشنطن/ وكاالت:
املــوت  بســبب  كبــر  خطــر  العــامل  يف  مرجــاين  حيــد  أكــر  يواجــه 

الجامعي ألنواع من الكائنات املعروفة بـ"الالفقاريات البحرية".
لهــذه  الجامعــي  املــوت  "إن  األمريكيــة:  "بلومــرغ"  شــبكة  تقــول 
الكائنــات يهــدد قــدرة الحيــد املرجــاين العظيــم املوجود يف أســراليا 

عىل البقاء".
ويقــع الحيــد املرجــاين العظيــم بالقــرب مــن واليــة كوينزالنــد، شــاميل 
عــن تشــكيل  2300 كيلومــر، وهــو عبــارة  أســراليا، وميتــد مســافة 

ضخم من الشعاب املرجانية.
والحيــد املرجــاين العظيــم أكــر حيــد طبيعــي عــىل وجــه املعمــورة، 

ويضم نحو 350 نوعية من املرجان.
وتحتــوي تلــك الشــعاب عــىل الالفقاريــات البحريــة التــي تعيــش يف 
مســتعمرات مدمجة تشــمل األنواع املرجانية بناة الشــعاب املرجانية 
كربونــات  وتفــرز  االســتوائية،  املحيطــات  يف  تعيــش  التــي  املهمــة 
الكالســيوم لتشــكيل هيــكل عظمــي صلب. ونــرت "بلومرغ" مقطع 
أن  البحريــة، مشــرة إىل  الالفقاريــات  مــن حيــاة  فيديــو يظهــر جانًبــا 
غالبيــة تلــك الحيوانــات التــي تعيــش يف الشــعاب مــن املتوقــع أنهــا 
ستواجه صعوبات كبرة، خاصة تلك التي تعيش يف املياه الدافئة. توقعات بتضاعف حجم 

هاتف "آيفون" يف 2040
واشنطن/ وكاالت:

تتوقــع دراســة جديــدة أن يزيــد حجــم هاتــف "آيفــون" الــذيك بشــكل 
تدريجي خالل الـ20 عاما القادمة.

وحللت رشكة "رابز" مللحقات الهاتف تطوير الهواتف الذكية التابعة 
لــركات "آبــل" و"سامســونغ"، ليكتشــفوا أن حجــم هاتــف "آيفــون" 

يتضاعف بنسبة %5 كل عام منذ ظهوره األول يف عام 2007.
وأشــارت إىل هاتــف "آيفــون 12 بــرو ماكــس" الــذي أعلــن عنــه مؤخرا، 
يبلغ حجم شاشته 6.4 بوصة، وهو ما يقرب من ضعف حجم هاتف 

"آيفون" األصيل الذي تم إصداره يف عام 2007.
وتابعــت أن أول هاتــف "آيفــون" يف 2007 كان حجــم شاشــته 3.5 
بوصــة فقــط، أمــا هاتــف "آيفــون 12 بــرو ماكــس" يبلــغ ضعــف حجمــه 
منــو  ومتوســط   91% بنســبة  زيــادة  يعــادل  مــا  بوصــة(   6.7( تقريبــا 
بنســبة %5 عىل أســاس ســنوي. وتشــر الركة إىل أنه بهذا املعدل 
الســنوي، ســيكون الهاتف الذيك األكرث شــهرة يف العامل أكر من يد 
املــرأة بحلــول عــام 2021، وأكــر مــن يــد الرجــل بحلــول عــام 2024، 

وسيكون طوله 17.5 بوصة، أو ما يقرب من قدما ونصف.
واحتفظــت رشكــة "آبــل" بحجــم هاتــف "آيفون" عنــد 3.5 بوصة حتى 
طــرح هاتــف "آيفــون 5"، الــذي جــاء بشاشــة 4 بوصــات، وحافظــت 
عىل هذا الحجم حتى عام 2014 عندما وصل "آيفون 6 بلس" إىل 
الســوق بطول 5.5 بوصة. ويقول ليام وليامز، مدير رشكة التحليالت 
"رابــز" يف بيــان إنــه "يف حــن أن حجــم الشاشــة الكبــر يوفــر تجربــة 
مســتخدم رائعــة، فمــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إىل حــل وســط يف 
الســنوات القادمــة مــن أجــل ضــامن بقــاء الهواتف الذكيــة عملية، ومع 
اســتمرار البحــث يف تطويــر التكنولوجيــا املتطــورة، ســتحرص "آبــل" 
عــىل البقــاء متقدمــة عــىل منافســيها بخطــوة مــن خــالل تنفيــذ أحدث 
التطــورات التقنيــة يف العقديــن املقبلــن". ويف اســتطالع حديــث 
أجراه موقع "Android Authority"، قال %75 من املشاركن فيه 

إنهم يعتقدون أن الهواتف أصبحت كبرة جدا يف الحجم.
ويف ذلك الصدد، تشر رشكة "رابز" إىل أن الهواتف الكبرة ليست 
غر عملية فحسب، بل ميكن أن تسبب إصابات مختلفة وتشوهات 

يف أصابع املستخدمن، خاصة بن من هم أصغر سنا.

عالم فريوسات ُيعلِّق عىل ظهور 
عرض جديد لفريوس "كورونا"

لندن/ وكاالت:
أعلــن عــامل الفروســات، أناتــويل ألتشــتاين، أن العرض الجديد الذي 
كشــفه علــامء بريطانيــون لفــروس كورونــا )فقــدان الســمع(، ليــس مــا 
مييــز الفــروس، مشــرا إىل أنــه ميكــن أن يصيــب األوعية الدموية يف 

أماكن مختلفة بجسم اإلنسان.
وقال خالل مقابلة عىل قناة "رن يت يف" الروسية: "مبا أن الفروس 
يؤثر عىل مناطق مختلفة من الجســم، فمن املمكن حدوث مشــاكل 
يف الســمع، ومــع ذلــك ال يتــم تســجيل حــاالت كثــرة لفقدان الســمع، 

بل فقدان حاستي الشم والتذوق يف أغلب األحيان".
ويف وقت سابق، أعلن علامء من جامعة كوليدج يف لندن أن بعض 
مرضــة "كوفيــد19-" تظهــر عليهــم أعــراض مختلفــة عــام كان متعــارف 

عليه، حيث ظهر طنن يف األذن لدى بعضهم.
وأشــار العلــامء أن الحــاالت املرضيــة الحــادة ميكن أن تؤدي يف بعض 

األحيان إىل فقدان حاسة السمع.

جريمة بشعة.. أم تقتل 
بناتها الثالث إحداهن عمرها

 8 أشهر وتتَّصل بالرشطة

فيينا/ وكاالت:
بناتهــا  أم  قتلــت  بعدمــا  فيينــا  النمســا  بشــعة عاصمــة  هــزت جرميــة 
الثــالث الصغــرات دون رحمــة، ثــم اعرفــت عىل نفســها، مدعية أنها 
تريــد االنتحــار. وبحســب "رويــرز"، أعلنــت الرطــة النمســاوية أنهــا 
تحقق يف موت 3 فتيات صغرات إحداهن رضيعة يف عقار بفيينا.

اتصلــت  عامــا   31 العمــر  مــن  تبلــغ  امــرأة  إن  فيينــا  رشطــة  وقالــت 
بالرطة الســاعة 5:20 صباحا )03:20 بتوقيت غرينتش( وأبلغتها 
إىل  الرطــة  رجــال  وتوجــه  االنتحــار.  وأرادت  أطفالهــا  قتلــت  أنهــا 
شــقة يف منطقــة دوناوســتادت باملدينــة حيــث اعتقلــوا امــرأة كانــت 
مصابــة بجــروح أحدثتهــا بنفســها. وأوضحــت الرطــة أنهــا عــرثت يف 
مــكان الحــادث عــىل جثــث 3 فتيــات صغــرات تــراوح أعامرهــن بــن 
9 و3 ســنوات و8 أشــهر. وأشــارت إىل أن الطفلــة الكــرى نقلــت إىل 

املستشفى ولكن محاوالت إنقاذها باءت بالفشل.

موسكو/ وكاالت:
املــواد  مــن  هــو مجموعــة  اإلندورفــن  هرمــون 
بشــكل  العصبــي  الجهــاز  ينتجهــا  الكيميائيــة 
طبيعــي ملواجهــة األمل أو اإلجهــاد، ومــع ذلــك 
بالســعادة"  الشــعور  بـ"مــواد  يعــرف  مــا  غالبــا 
لــأمل ومعــزز  تعمــل كمســكن  أن  ألنهــا ميكــن 

للسعادة.
يتشكل اإلندورفن بشكل أسايس يف منطقة 
أنــه  رغــم  النخاميــة،  والغــدة  تحــت املهــاد  مــا 
الجســم، بحســب  مــن  أخــرى  أجــزاء  مــن  يــأيت 

تقرير ملوقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي.
جســم  يف  اإلندورفــن  مســتوى  ويختلــف 
اإلنسان من شخص آلخر. قد يكون األشخاص 
الذين لديهم مســتويات منخفضة أكرث عرضة 
لإلصابــة باالكتئــاب أو األمل العضــيل الليفــي، 
ولكــن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث يف 

هذا املجال.
ومــع ذلــك، هنــاك بعض األنشــطة التي أثبتت 
قــدرة عــىل زيــادة اإلندورفــن بشــكل طبيعــي، 
ولكن نظرا الختالف مستويات اإلندورفن بن 

األفراد، لذلك فقد تختلف االستجابة أيضا.
1 - ممارسة الرياضة بانتظام

لســنوات، اشــتبه الباحثــون يف أن اإلندورفــن 
العدائــن"،  بحالــة "نشــوة  مــا يســمى  يســبب 
وهــو شــعور بالنشــوة يحــدث بعد نشــاط بدين 

طويل وقوي.
املقطعــي  التصويــر  الباحثــون  اســتخدم 

أدمغــة  ملشــاهدة  البوزيــروين  باإلصــدار 
الرياضيــن قبــل التمرين وبعده. وجدوا زيادة 

يف إفراز األندورفن بعد التمرين.
الحالــة  تعــزز  الرياضيــة  التامريــن  ألن  نظــرا 
املزاجيــة وتزيــد مــن مســتوى اإلندورفــن، فإن 
املنتظمــة  التامريــن  يصفــون  األطبــاء  بعــض 
كعالج لالكتئاب والقلق الخفيف واملتوسط.

2 - العطاء
التطــوع والتــرع ومســاعدة اآلخريــن قــد يجعل 
الباحثــون يف  وجــد  بالرضــا.  يشــعر  الشــخص 
أن  األمريكيــة،  للصحــة  الوطنيــة  املعاهــد 
ملؤسســات  أمــواال  قدمــوا  الذيــن  األشــخاص 
خريــة ينشــطون مراكــز املتعــة يف دماغهــم. 
مســتويات  تحســن  إىل  هــذا  يــؤدي  قــد 

اإلندورفن.
3 - اليوغا والتأمل

تخفيــف  يف  بأثارهــام  واليوغــا  التأمــل  ُيعــرف 
جزئيــا  هــذا  يكــون  قــد  واالســرخاء.  التوتــر 
اإلندورفــن.  إفــراز  يف  مســاهمتهام  بســبب 
تشــر بعــض األبحــاث إىل أن اليوغــا ومتاريــن 
التوتــر  عالمــات  مــن  تقلــل  أن  ميكــن  التأمــل 

وتزيد من إنتاج اإلندورفن.
4 - الطعام الحار

تشــر بعــض األبحــاث إىل أن املكونــات الحارة 
قــد  املامثلــة،  واألطعمــة  الحــار  الفلفــل  يف 
تــؤدي إىل الشــعور بــاألمل يف الفــم، مام يؤدي 

إىل زيادة اإلندورفن.

5 - الشوكوالتة الداكنة
تنــاول  أن   2013 عــام  يف  أبحــاث  وجــدت 
الشــوكوالتة الداكنــة ميكنــه تعزيــز مســتويات 
الــكاكاو  مســحوق  يحتــوي  إذ  اإلندورفــن، 
تســمى  كيميائيــة  مــواد  عــىل  والشــوكوالتة 
أنهــا مفيــدة  يبــدو  التــي  مركبــات الفالفونويــد 

للدماغ.
أن  أيضــا،   2017 عــام  يف  مراجعــة  وجــدت 
تعزيــز  يف  يســاعد  قــد  الشــوكوالتة  تنــاول 
اإلندورفــن. ومــع ذلــك، تحتــوي العديــد مــن 
كميــات  عــىل  التجاريــة  الشــوكوالتة  منتجــات 
وغالبــا  الحقيقــي  الــكاكاو  مــن  فقــط  صغــرة 
الســكر  مــن  كبــرة  كميــات  عــىل  تحتــوي  مــا 

والدهون املضافة.
الذيــن يتطلعــون إىل  يجــب عــىل األشــخاص 
مســتويات  لتحســن  الشــوكوالتة  اســتخدام 
املنتجــات  عــن  البحــث  واملــزاج،  اإلندورفــن 
التــي تحتــوي عــىل 70 يف املائــة عــىل األقــل 
باعتــدال  الشــوكوالتة  وتنــاول  الــكاكاو،  مــن 
الســعرات  مــن  العــايل  محتواهــا  بســبب 

الحرارية والدهون.
6 - الضحك

متــت كتابــة الكثــر مــن األبحــاث حــول الفوائــد 
الصحيــة للضحــك، وتشــر الدراســات إىل أن 
الضحك يزيد من اإلندورفن. وجدت دراســة 
أجريــت عــام 2017 أن الضحــك االجتامعــي 

يفرز اإلندورفن يف الدماغ.

موسكو/ وكاالت:
ميكنك تحويل هاتفك أو جهازك اللوحي 
إىل كامــرا أمنيــة، أو إىل جهــاز تحكــم عــن 
بعــد للوســائط، أو إىل مركــز للوســائط، أو 

ميكنك اإلفادة منه كأداة مسح.
لأخبــار  العربيــة  البوابــة  موقــع  وبحســب 
التقنيــة التــي رصدت هذه االســتخدامات، 
اإللكرونيــة  النفايــات  أن  أوضحــت  فقــد 
مبــرور  ســوًءا  تــزداد  كبــرة،  مشــكلة  متثــل 

الوقت.
ومعلوم أن الواليات املتحدة تنتج وحدها 
اآلن نفايــات إلكرونيــة تزيد بنســبة 21 يف 
املئة عىل مستوى العامل عام كانت عليه 

قبل خمس سنوات.
وبحســب املوقــع فقــد تندهــش مــن عــدد 
إعــادة  خاللهــا  مــن  ميكنــك  التــي  الطــرق 
توظيف قطعة قدمية من األجهزة، حتى لو 
كان عمرهــا عــدة ســنوات وأصبحــت بطيئة 
بشــكل  األصليــة  وظيفتهــا  أداء  يف  جــًدا 
صحيح.. وهذه أهم تلك االستخدامات:

الجهــاز  أو  القدميــة  الهواتــف  بتحويــل  قــم 
اللوحي إىل كامرا أمنية:

الذكيــة  الهواتــف  عمــر  يتجــاوز  فعندمــا 

واألجهزة اللوحية فائدتها، ال ترمها، فهناك 
الكثر من تقنيات العمل التي ميكنها أداء 
هــو  األدوار  هــذه  وأحــد  األخــرى،  األدوار 
أمنيــة،  ككامــرا  الهواتــف  هــذه  اســتخدام 
التشــغيل  دائــم  توفــر موجــز فيديــو  حيــث 
ميكنــك االســتفادة منــه باســتخدام هاتــف 

آخر من أي مكان آخر يف العامل.
حــّول الهواتــف القدميــة أو الجهــاز اللوحــي 

إىل جهاز تحكم عن بعد للوسائط:
املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  عــىل 
البــث  بروتوكــوالت  مــن  موجــة  شــهدنا 
يف  وتتوســع  تصــل  الجديــدة  الالســليك 
املتاحــة  الطــرق  عــدد  يف  فكــر  نطاقهــا، 
مبــا  اآلن،  الســلكًيا  الوســائط  لبــث  لــك 
ونظــام  آبــل  مــن   )AirPlay( ذلــك  يف 
)Chromecast( مــن جوجــل والتطبيقات 
مكــرات  مــع   )Sonos( توفرهــا  التــي 

الصوت الخاصة بها وغر ذلك الكثر.
مــا يعنيــه هــذا بالنســبة لهاتفــك أو جهــازك 
اللوحي القديم هو أنه ميكنك اســتخدامه 
كوحــدة تحكــم عــن ُبعــد أو محــور وســائط 

مخصص.
 Apple( قديم بجوار iPad احتفــظ بجهــاز

TV( الخاص بك لبث العروض واألفالم أو 

احتفــظ بجهــاز أندرويــد لوحي بجــوار جهاز 
قوائــم  لبــث   )Chromecast dongle(

تشغيل )Spotify( أو يوتيوب إليه.
استخدم جهاز الحاسب املحمول القديم 

كمركز وسائط:
الحاســب  أجهــزة  اســتخدام  إعــادة  ميكــن 
املحمولة القدمية كمراكز وسائط وتخزين 
لتكــون  واملوســيقى،  الفيديــو  مقاطــع 
أنحــاء منزلــك،  جاهــزة للتدفــق يف جميــع 
تناســب  فهــي  لــذا  خفيفــة،  مهمــة  إنهــا 
األجهــزة القدميــة، وهــذا يعنــي أنــه ميكنك 
القــرص  مســاحة  مــن  بالكثــر  االحتفــاظ 
املحمــول  الحاســب  عــىل  خاليــة  الصلــب 

الجديد.
قــم بتحويــل الهواتــف القدميــة أو األجهــزة 

اللوحية إىل أدوات مسح:
لوحــي  جهــاز  أو  هاتــف  لديــك  كان  فــإذا 
ورشاء  الخــروج  إىل  تضطــر  فلــن  قديــم، 
قــارئ إلكــروين – ميكنــك فقــط اســتخدام 
حيــث  ذلــك،  مــن  بــداًل  الحــايل  جهــازك 
و   Kindle تطبيقــات  اســتخدام  ميكــن 
Kobo لراء الكتب اإللكرونية وقراءتها.

ثعبان يفاجئ رجاًل يف الحمام
هلسنيك/ وكاالت:

تعــرض أحــد ســكان العاصمــة الفنلندية هلســنيك ملفاجــأة مثرة، عندما 
عرث عىل فرخ ثعبان من الفصيلة امللكية يف منزله.

أرض  عــىل  مســتلقًيا  كان  الــذي  بالثعبــان  الفنلنــدي  املواطــن  وفوجــئ 
الحامم، ليسارع إىل االتصال بالجهات املختصة.

طــول الثعبــان الــذي مل يتجــاوز 50 ســنتيمًرا، وينتمــي لفصيلــة الثعابــن 
امللكيــة التــي يصــل طولهــا للمريــن، أصــاب املواطــن بحالة من الدهشــة 
لدخولــه منزلــه. وســارع إىل االتصــال بالجهــات املختصــة التــي قبضــت 
.is.fi عىل الثعبان، ونقلته إىل مأوى للحيوانات، بحسب ما نقل موقع

اإلندروفني.. حلول بسيطة للتخلص 
من االكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة

4 استخدامات ألجهزتك اإللكرتونية 
القديمة بداًل من االستغناء عنها


