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تعزية ومواساة
ماهــر املــري رئيــس مجلس إدارة البنك اإلســامي الفلســطيني وجميع 
أعضاء املجلس واملدير العام واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك 
يتقدمــون بأحــر التعــازي واملواســاة مــن الزميــل ســامر مــكاوي وعمــوم آل 

مكاوي الكرام بوفاة والده وفقيدهم املغفور له بإذن الله تعاىل
الحاج محمد مكاوي

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.

رام الله-غزة/ محمد المنيراوي:
أصيــب عشــرات المواطنين بالرصاص المعدني والمطــاط واالختناق، أمس، في 
إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيراتهم السلمية، واقتحام بعض المدن 
في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، صاحبها دهم منازل وتفتيشها 
والعبث بمحتوياتها واعتقال )10( مواطنين، منهم قياديان في حركة المقاومة 
اإلســالمية حماس. ففي شــرق نابلس، أصيب )7( مواطنين بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط، والعشــرات باالختناق بالغاز المســيل للدموع،  في إثر 
قمع قوات االحتالل مسيرة بيت دجن األسبوعية السلمية المناهضة

المستوطنون يدمرون أشجارًا وغرفة زراعية شمال رشق رام هللا

إصابة عرشات المواطنني بنريان
االحتــالل فــي الضفــة الغربيـة
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رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف رام اللــه، مــي الكيلــة، 
كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و1014  وفيــات   7 تســجيل  أمــس، 
و719 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية، يف الضفة الغربية 
الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وقالــت  املحتلــة. 
للفروس يف فلسطني، إن حاالت الوفاة الجديدة سجلت يف 
محافظــات: بيــت لحــم )1(، الخليــل )3(، جنــني )2(، طولكــرم 

)1(. وأضافــت أن اإلصابــات توزعــت يف محافظــات: 

 ،)106( لحــم  بيــت   ،)190( نابلــس   ،)137( الخليــل 

7 وفيــــــات و1014 إصـابــــــة بكــورونــــا 
فــي الضفـة وبـدء رسيان إغالق شامل

ضمن حملة طالت أرسى محررين يف الضفة الغربية

اعتقال قياديَّني من حماس يقابله إرصار 
فصائيل عىل الوحدة ووقف التنسيق األمين

وفاتان و922 إصابة 
بفريوس كورونا يف غزة

غزة/ فلسطني:
إصابــة  و922  وفــاة  حالتــي  أمــس،  بغــزة،  الصحــة  وزارة  ســجلت 
بفــروس كورونــا، يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. وقالــت الــوزارة يف 

موجــز التقريــر اليومــي لفــروس كورونــا يف قطــاع غــزة، 
ا يف الساعات املاضية،  إنها أجرت 2863 فحًصا مخربيًّ

مواجهات بني شبان فلسطينيني وجنود االحتالل بمدينة نابلس يف الضفة الغربية المحتلة أمس     )أ ف ب(

بدء رسيان حظر التجوال يف أحياء الضفة الغربية بعد تفيش فريوس كورونا فيها   ) فلسطني(

االحتالل يحرم المئات من تأدية 
الجمعة يف رحاب المسجد األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
املســجد  رحــاب  يف  الجمعــة  صــاة  املصلــني  آالف  أدى 
اإلرسائيليــة  العســكرية  القيــود  رغــم  املبــارك،  األقــى 
قــوات  منعــت  التــوايل  عــى  الخامــس  ولألســبوع  املشــددة. 
االحتــال مئــات الفلســطينيني مــن ســكان الضفــة الغربيــة مــن 
الوصــول إىل املســجد األقــى ألداء صــاة الجمعــة. وأوقفــت 

قوات االحتال املصلني من الضفة عى حواجز أمام 
مــن  ومنعتهــم  القــدس  يف  القدميــة  البلــدة  مداخــل 

الجزائر/ األناضول-فلسطني:
العاقــات  بتطبيــع  مؤخــًرا  عربيــة  دول  قيــام  إثــر  يف 
الثابــت  موقفهــا  الجزائــر  جــددت  )إرسائيــل(،  مــع 
لانخــراط  والرافــض  الفلســطينية  للقضيــة  الداعــم 
مختصــون  يــرى  موقــف  وهــو  املســعى،  هــذا  يف 
20 ســبتمرب/  أنــه متوقــع ولــه خلفيــة تاريخيــة. ويف 

أيلــول املــايض، قــال الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد 
تبــون: "نــرى أن هنــاك نوًعــا مــن الهرولــة نحــو التطبيــع 
ونحــن لــن نشــارك فيهــا ولــن نباركهــا". وأضــاف تبــون، 
يف مقابلــة تلفزيونيــة مــع وســائل إعــام محليــة، أن 

مقدســة  للجزائريــني  الفلســطينية  "القضيــة 
وأم القضايــا وحلهــا ال يكــون إال بقيــام دولــة 

"هآرتس": عودة قوية للتنسيق 
األمين بني السلطة واالحتالل

رام الله/ فلسطني:
النقــاب عــن اجتامعــني عقــدا  العربيــة  كشــفت صحيفــة "هآرتــس" 
بــني  األمنــي  التنســيق  األســبوع املــايض، وشــهدا تقدًمــا يف ملــف 
أجهــزة الســلطة و)إرسائيــل(. وقــال املحلــل العســكري يف الصحيفــة 

عامــوس هرئيــل، أمــس، إنه بتعليامت من وزير الجيش بيني 
غانتس، عقد األســبوع املايض يف رام الله، اجتامعان بني 

الكويت-غزة/ نور الدين صالح:
قــال رئيــس "رابطــة شــباب ألجــل القــدس العاملية" 
اإلمــارايت  النظامــني  عاقــة  إن  الشــايع:  طــارق 
الرشاكــة  إىل  التطبيــع  مرحلــة  تجــاوزت  والبحريــن 
مــا  وهــو  اإلرسائيــي،  االحتــال  مــع  االســراتيجية 

ل خطورة عى القدس واملسجد األقى. ُيشكِّ
أن  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة  الشــايع  وأوضــح 
ملشــاريع  وممــواًل  رشيــًكا  بــات  اإلمــارايت  النظــام 

املســجد  يف  والتهويــد  االســتيطان 
ذلــك  يصــل  وقــد  االحتــال،  مــع  األقــى 

روسيا تنتقد 
زيارة "بومبيو" 
لمستوطنات 

الضفة الغربية 
والجوالن
موسكو/ فلسطني:

وزيــر  زيــارة  بشــدة  روســيا  انتقــدت 
مايــك  األمريــي،  الخارجيــة 
مســتوطنة  إىل  بومبيــو، 

االستعداد إلطالق أسبوع العودة  
الفلسطيين السنوي يف لندن

لندن/ فلسطني:
أعلــن مركــز العــودة الفلســطيني يف لنــدن، اســتعداده إلطــاق أســبوع العــودة 
السنوي األول؛ إلثارة حق العودة لاجئني الفلسطينيني إىل ديارهم التي هجروا 
منها عام 1948، تأكيد أنه حٌق غر قابل للترف. وذكر املركز يف بيان له،  أن 
انطاق فعاليات أسبوع العودة من املقرر أن يكون يف 7 ديسمرب/ كانون األول 
القادم، وتســتمر عى مدار خمســة أيام، بجلســات يشــارك فيها نخب سياســية 
وفكريــة وأكادمييــة وناشــطون وفنانــون مــن جنســيات عربيــة وأجنبيــة. وأفــاد بأنــه 

يف فعالياتــه ســُتعرض قصــص مــن معانــاة الفلســطينيني يف املنــايف 
والشتات وداخل مخيامت اللجوء يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

جنني-غزة/ أدهم الرشيف:
القــى إقــدام قــوات االحتــال اإلرسائيــي عــى 
اعتقال قياديَّني من حركة املقاومة اإلســامية 
الضفــة  شــاميل  جنــني  مدينــة  يف  حــامس 
الغربيــة املحتلــة، تأكيــًدا مــن فصائل املقاومة 

أنهــا ســتبقى تعمــل دفاًعــا عــن حقوق الشــعب 
الفلســطيني ومواجهة املخططــات اإلرسائيلية 

الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
أهميــة  تأكيدهــا  أمــس،  الفصائــل،  وجــددت 
اســتئناف  الشــديد  ورفضهــا  الوطنيــة  الوحــدة 

مــع  األمنــي  التنســيق  الفلســطينية  الســلطة 
االحتال. وشنَّت قوات االحتال، فجر أمس، 
حملــة اعتقــاالت طالــت القياديــني يف حــامس 

عبــد الجبــار جــرار، وإبراهيــم نواهضة، 
محرريــن.  أرسى  و5  جنــني،  مــن 

هيئة تحذر من تفاقم الحالة 
الصحية لألسري أبو عاهور

رام الله/ فلسطني:
حــذرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، مــن تفاقــم الحالــة الصحيــة 
لألســر املريــض نضــال أبــو عاهــور )45 عاًما(، مــن مدينة بيت لحم، 
ــا يف ســجن "عيــادة الرملــة". ونقلت الهيئة عن محاميها  والقابــع حاليًّ

االحتالل يستغل جائحة كورونا 
ليفاقم معاناة األرسى األردنيني

رئيس الربلمان: الهرولة نحو التطبيع تستهدف المواقف العربية الثورية

الجزائر حكومًة وشعًبا دوًما ضد التطبيع مع )إرسائيل(
رئيــس رابطـــة شبابيـــة يحـــذر 

من دور خطر لإلمارات يف القدس
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إغالق معرب رفح.. 2696 مغادرًا 
و829 عائًدا و223 مرجًعا

رفح/ فلسطني:
أُعيــد إغــاق معــرب رفــح الــربي جنــوب قطــاع غــزة، أمــس، بعــد فتحــه ثاثــة أيــام 
العامــة  الهيئــة  وقالــت  الخميــس.  إىل  الثاثــاء  مــن  االتجاهــني  ا يف  اســتثنائيًّ
العمــل  إن  بيــان،  الوطنــي، يف  واألمــن  الداخليــة  وزارة  والحــدود يف  للمعابــر 
مــن  تبقــى  مــا  اســتقبال  يف  الجمعــة،  ليلــة  منتصــف  حتــى  اســتمر  باملعــرب 
العائديــن املوجوديــن يف الصالــة املريــة. وأفــادت الهيئــة مبغــادرة 2696 
مســافًرا، ووصول 829 عائًدا، يف أيام عمل املعرب الثاثة، يف حني أرجعت 

الســلطات املرية 223 مســافًرا. وقال املدير العام للهيئة العميد 
فــؤاد أبــو بطيحــان: إن أطقــم املعابــر عملــت يف األيــام الثاثــة عــى 

اغتيال عالم نووي إيراين.. 
طهران تتهم )إرسائيل( 

وتتوعد بـ"انتقام صعب"
طهران/ كاالت:

أكدت وسائل إعام إيرانية مقتل العامل النووي محسن فخري زادة، يف 
عمليــة اغتيــال يف العاصمــة طهــران، أمــس، يف الوقــت الــذي اتهــم فيــه 
حســني دهقــان املستشــار العســكري للمرشــد األعــى للثــورة اإليرانيــة، 
بـــ"رد  متوعــًدا  االغتيــال،  عمليــة  يف  بالضلــوع  اإلرسائيــي،  االحتــال 

كالصاعقــة عــى رؤوس القتلــة". ونقلــت وكالــة أنبــاء مهــر، عــن 
وزارة الدفاع اإليرانية، بأن عنارص إرهابية مســلحة هاجمت ظهر 

فصائل المقاومة تدين جريمة اغتيال 
العالم النووي اإليراين يف طهران

غزة/ فلسطني:
النــووي  العــامل  اغتيــال  جرميــة  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  أدانــت 
اإليــراين محســن فخــري زادة يف العاصمــة اإليرانيــة طهــران عــر أمــس. 
ونعــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس العــامل زادة، واصفــة مــا حصــل 

بـ"الجرمية". وقالت يف بيان لها: "إن جرمية اغتياله تزامنت مع 
تهديــدات أمريكيــة وإرسائيليــة متواصلــة للجمهورية اإلســامية، 



أخبار السبت 13 ربيع اآلخر 1442هـ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2
Saturday 28 November 2020

FELESTEENONLINE

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  الجمعــة  صــاة  املصلــني  آالف  أدى 
رغــم  املبــارك،  األقــى  املســجد  رحــاب 

القيود العسكرية اإلرسائيلية املشددة.
منعــت  التــوايل  عــى  الخامــس  ولألســبوع 
مــن  الفلســطينيني  مئــات  االحتــال  قــوات 
إىل  الوصــول  مــن  الغربيــة  الضفــة  ســكان 

املسجد األقى ألداء صاة الجمعة.
مــن  املصلــني  االحتــال  قــوات  وأوقفــت 
البلــدة  مداخــل  أمــام  حواجــز  عــى  الضفــة 
القدميــة يف القــدس ومنعتهــم من الوصول 
طلبــت  حــني  يف  الصــاة،  ألداء  للمســجد 
مــن جميــع املصلــني املتوجهــني لألقــى 
إبراز هوياتهم إلثبات أنهم ليسوا من سكان 

الضفة.
مــن  ُمِنعــوا  الذيــن  الفلســطينيون  وأدى 
يف  الجمعــة  صــاة  املســجد  إىل  الوصــول 

الشوارع القريبة من البلدة القدمية.
حواجزهــا  عــززت  االحتــال  رشطــة  وكانــت 
القدميــة  البلــدة  مداخــل  عــى  العســكرية 

بالقدس منذ ساعات فجر الجمعة.
وأكــد خطيــب األقى الشــيخ محمد ســليم 
للمســلمني  األقــى  املســجد  أن  عــي، 

وحدهــم إىل يــوم القيامــة، داعًيــا املصلــني 
إىل الرباط يف املسجد.

وتطلــب قــوات االحتــال مــن ســكان الضفــة 

خاصــة  تصاريــح  عــى  الحصــول  الغربيــة 
الصــاة  أو  القــدس  إىل  الوصــول  أجــل  مــن 

باملسجد األقى.

الجزائر/ األناضول-فلسطني:
يف إثــر قيــام دول عربيــة مؤخــًرا بتطبيــع العاقــات مــع 
الداعــم  الثابــت  موقفهــا  الجزائــر  جــددت  )إرسائيــل(، 
هــذا  يف  لانخــراط  والرافــض  الفلســطينية  للقضيــة 
املســعى، وهــو موقــف يــرى مختصــون أنــه متوقــع ولــه 

خلفية تاريخية.
ويف 20 سبتمرب/ أيلول املايض، قال الرئيس الجزائري 
عبد املجيد تبون: "نرى أن هناك نوًعا من الهرولة نحو 

التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها".
وأضــاف تبــون، يف مقابلــة تلفزيونيــة مــع وســائل إعــام 
محليــة، أن "القضيــة الفلســطينية للجزائريــني مقدســة 
بقيــام دولــة فلســطني  إال  يكــون  القضايــا وحلهــا ال  وأم 

وعاصمتها القدس وبحدود عام 1967".
مــن  رســمي  فعــل  رد  أول  تبــون،  ترصيحــات  وكانــت 
الجزائــر بعــد توقيــع اإلمــارات والبحريــن يف 15 ســبتمرب 
برعايــة  )إرسائيــل(  مــع  تطبيــع  اتفاقيتــي  املــايض، 

أمريكية.
اإلعــام   وزيــر  قــال  أيلــول(   24( أيــام  بأربعــة  وبعدهــا 
والناطــق الرســمي للحكومــة الجزائرية عــار بلحيمر، إن 
موقــف بــاده مــن القضيــة الفلســطينية "ثابــت وواضــح 

دوًما".
إعاميــة:  ترصيحــات  يف  الجزائــري،  املســؤول  وتابــع 
قضيــة  دامئــا  وســتظل  كانــت  فلســطني  "قضيــة 
محوريــة يف السياســة الخارجيــة للجزائــر، ويف وجــدان 

الجزائريني".
مــن دانبــه، قــال رئيــس مجلــس األمــة الجزائــري بالنيابــة، 
بكيــان  االعــراف  نحــو  "الهرولــة"  إن  قوجيــل:  صالــح 

االحتال اإلرسائيي والتطبيع معه تســتهدف الشــعب 
الفلسطيني واملواقف العربية الحقيقية والثورية.

وأعــرب قوجيــل يف كلمــة لــه أمــام أعضــاء مجلس األمة، 
الــدول  بعــض  مــن هرولــة  اســتيائه  عــن  أمــس،  مــن  أول 
العربيــة نحــو التطبيــع مــع )إرسائيــل(، مشــًرا إىل دولــة 

اإلمارات.
وأكــد عــدم وجــود تغيــر يف ثوابــت عاقــات بــاده مــع 
ا إياه "مكسًبا، إذا  الخارج، واستقالية قرار الجزائر، عادًّ

تم التفريط فيه فلن تبقى هناك الجزائر".
التطبيع "فاحشة"

وعدَّ الصحفي الجزائري عبد السام سكية،  أن "مسألة 
التطبيــع تعــدُّ )فاحشــة( وكبــرة مــن الكبائــر يف الجزائــر 

عى املستويني الرسمي والشعبي".
وقــال ســكية، املختــص يف الشــأن الــدويل، إن الرئيــس 
عبــد املجيــد تبــون انتقد خطــوة التطبيع الذي قامت به 

بعض الدول الخليجية )يقصد اإلمارات والبحرين(.
وأردف: موقــف الجزائــر كان منفــرًدا بــني الــدول العربيــة، 
ــا يفكــر يف  أمــا عــى املســتوى الشــعبي فــا تجــد جزائريًّ

قيام السلطة )الجزائرية( بخطوة نحو التطبيع.
وأوضــح أنــه غــداة ترصيــح الرئيــس تبــون بشــأن التطبيــع 
موقــف  عــن  فصلهــا  ميكــن  ال  كثــرة  تطــورات  حصلــت 

الجزائر.
يف  إماراتيــة  قنصليــة  افتتــاح  "تــم  ســكية:  واســتطرد 
بهــا"،  إماراتيــني  رعايــا  انعــدام  ظــل  العيــون يف  مدينــة 
معتــربا ذلــك "رســالة للجزائــر" التي تدعــم مطلب جبهة 

البوليساريو باستقال إقليم الصحراء.
إحراج ألنظمة عربية

بــأن رفــض  وأفــادت الصحفيــة الجزائريــة إميــان عوميــر، 
الجزائــر للتطبيــع مــع الكيــان اإلرسائيــي، موقــف ُمتوقــع 
القضيــة  دعمــت  لطاملــا  تاريخيــة  مبواقــف  ومســنود 
الفلســطينية دوليــا ووطنيــا وعــى املســتويني الرســمي 

والشعبي.
الســيايس،  الشــأن  يف  املختصــة  الصحفيــة  وأضافــت 
أنــه "مــن الطبيعــي أال تبــارك الجزائــر موجــة التطبيع التي 

أحدثت زوبعة وضجة وسط الشعوب العربية".
وتابعــت: تطبيــع بعــض الــدول العربيــة تواليــا مــع الكيــان 
مواقفهــا  يف  واضحــا  تغــرا  ويعكــس  مفاجئــا  كان 

الدبلوماسية وتوجهاتها املستقبلية.
كان  الجزائــري  فاملوقــف  مبالغــة  دون  مــن  أنــه  وذكــرت 
استثنائيا، كونه كرس جدار الصمت وأحرج حتى أنظمة 

عربية سارعت إىل التطبيع أو تسر نحوه.
ولفتــت عوميــر إىل أن "موقــف الجزائــر أزعــج خصوصــا 
الجزائــري  املوقــف  يف  تــرى  التــي  املطبعــة،  الــدول 

استهدافا لها عى ما يبدو".
واســتدركت: من غر املســتبعد أن يخلق هذا املوقف 
صداعــا للجزائــر ويعكــر عاقاتها الدبلوماســية مع بعض 

الدول، سيا مع بعض بلدان الخليج العريب.
واعتــربت عوميــر أن بعــض دول الخليــج تدعــم التطبيــع 
ضمــن  الخارجيــة  سياســتها  يف  تبنتــه  أنهــا  يبــدو  الــذي 
عامل تتســارع فيه األحداث بشــكل ينبئ بخارطة عاملية 

جديدة مل تتضح معاملها بعد.
ومؤخــرا، قــال ســليان شــنني، رئيــس املجلس الشــعبي 
بــاده  إن  للربملــان(،  األوىل  )الغرفــة  الجزائــري  الوطنــي 
بســبب  تهديــدات  وتواجــه  حساســة  مبراحــل  "متــر 

الوطنيــة  بســيادته  شــعبها  ومتســك  ومبادئهــا  مواقفهــا 
ودولته بالقرار الوطني".

ودعا شنني، خال جلسة بالربملان، إىل "متتني الجبهة 
واملشــاريع  التجــارب  الستنســاخ  الرافضــة  الداخليــة 
)الجبهــة  قوتهــا  والتــي  املؤامــرات،  وترفــض  الخارجيــة 

الداخلية( من قوة شعبها ومؤسساته".
ضريبة ثقيلة

صحيفــة  نقلــت  الثــاين،  ترشيــن  نوفمــرب/   18 يف 
وصفتــه  مصــدر  عــن  )خاصــة(،  الجزائريــة  "الــرشوق" 
باملســؤول الســامي والرفيــع،  تأكيــده أن الجزائــر تدفــع 

رضيبة ثقيلة بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
تدفــع  "الجزائــر  الصحيفــة،  وفــق  املصــدر،  ذات  وقــال 
الرضيبة من أمنها واستقرارها وأموالها وحتى مستقبلها 
مســتقلة  دولــة  يف  الفلســطيني  الحــق  دعــم  أجــل  مــن 

وعاصمتها القدس الرشيف".
وشــدد عــى أن بــاده لــن تحيــد قيــد أمنلــة عــن موقفهــا 
ألنهــا  الفلســطينية،  املســألة  تجــاه  الثابــت  التاريخــي 
تبقــى يف سياســتها الخارجيــة قضيــة مبدئيــة ال ترتبــط 

باألشخاص واملنظات مها كانت أخطاؤها.
وقــال رئيــس حــزب "جبهــة الجزائــر الجديــدة" )مــوايل(، 
مواقفهــا  "تدفــع مثــن  بــاده  الســامإن  عبــد  بــن  جــال 
والهرولــة  للتطبيــع  رفضهــا  وأبرزهــا  والعربيــة  الوطنيــة 

نحوه".
وأفــاد بــأن هنــاك أحداثــا تجــري يف املنطقة "تســتهدف 

أمن الجزائر" بسبب مواقفها.
أن  بونــوة،  حمــزة  الجزائــري  التشــكيي  الفنــان  واعتــرب 
"كل دولــة مســؤولة عــن مواقفهــا ومتتلــك حريــة القــرار 

والتعــاون والتحالــف واملوقــف الجزائــري مل يتغــر وبقــي 
دول  بعــدة  معــارض  نظــم  الــذي  بونــوة،  وأوضــح  ثابتــا". 
الــدول،  هــذه  نعــادي  أن  يجــب  "ال  أنــه  وغربيــة،  عربيــة 
لكونهــا شــقيقة، ويفــرض تطويــر عاقتنــا بهــا اقتصاديــا 

وثقافيا لضان التواصل معها ونبذ التفرقة".
واســتطرد: "موقف الجزائر الثابت تجاه فلســطني حفُظا 
تلــك األرض،  الفلســطينيني ولحقنــا يف  لحــق األشــقاء 

هي تعنينا جميعا".
مبوقفهــا  متمســكة  الجزائــر  بقيــت  عقــود  مــدار  وعــى 
اإلرسائيــي  لاحتــال  والرافــض  لفلســطني  الداعــم 
والتطبيــع معــه، منــذ الحركــة الوطنيــة الجزائرية )-1918

الفرنــي  املســتعمر  ضــد  التحريــر  ثــورة  ثــم   ،)1954
.)1954(

وعقــب االســتقال عــام )1962( شــاركت الجزائــر يف 
 1967 عامــي  إرسائيــل  ضــد  األوســط  الــرشق  حــروب 

و1973.
وخال السبعينيات كانت عبارة الرئيس الراحل هواري 
مظلومــة"  أو  ظاملــة  فلســطني  مــع  "الجزائــر  بومديــن، 

عنوانا للموقف الجزائري.
الفلســطيني  الرئيــس  أعلــن   ،1988 نوفمــرب   15 ويف 
الراحــل يــارس عرفــات، يف مؤمتــر بالعاصمــة الجزائريــة، 

قيام "دولة فلسطني" وعاصمتها القدس.
وكان هذا اإلعان الثاين من نوعه، فقد أعلنت حكومة 
"عموم فلسطني" الوثيقة األوىل لاستقال يف أكتوبر 

.1948

رفضــت  كــا  بـ)إرسائيــل(،  االعــراف  الجزائــر  وترفــض 
اتفاقات "أوسلو".

النارصة/ فلسطني:
لجنــة  تشــكيل  بــرضورة  عســكريون  مســؤولون  طالــب 
تحقيــق رســمية لرئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو فيــا 

يتعلق بالغواصات األملانية.
بــاردو،  مَتــر  الســابق  "املوســاد"  جهــاز  رئيــس  وأكــد 
قــرار  حــول  رســمية  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  رضورة 
نتنياهــو، التصديــق عــى بيع الغواصــات األملانية إىل 

مرص. 
وقــال بــاردو: "إن ادعــاء نتنياهو بوجود رس أمني جعله 
ُيقيص كبار املسؤولني يف جهاز األمن عن قراره هذا 

ليس معقواًل بصورة متطرفة".
وأضــاف بــاردو أن "ادعــاء نتنياهــو أن إخفاء الصفقة تم 
ألســباب أمنيــة رسيــة فقــط، ولذلــك مل يبلغ السلســلة 
)القياديــة( األمنيــة، ال يقبلهــا العقــل وليســت معقولــة 
بصــورة متطرفــة"، الفًتــا إىل أنــه "ال يوجد أرسار ال تعلم 

بها وزارة األمن أو رئيس أركان الجيش".
أخــرى  ترصيحــات  جانــب  إىل  بــاردو،  ترصيــح  ويــأيت 
قدمهــا مســؤولون أمنيــون ســابقون، يف إطــار التــاس 
الحكــم يف إرسائيــل"  أجــل جــودة  مــن  قدمتــه "حركــة 
إىل املحكمــة العليــا، ويطالــب بإعــادة فتــح التحقيــق 

مجددا يف قضية الغواصات والتحقيق مع نتنياهو.
وأعلنــت الحركــة أنهــا ستســلم الترصيحــات إىل لجنــة 
بينــي  الجيــش  وزيــر  شــكلها  التــي  الحقائــق  تقــيص 
غانتس، برئاسة القايض املتقاعد أمنون سراشنوف.

وتابــع بــاردو يف ترصيحــه أن إخفــاء نتنياهــو تصديقــه 
إىل  يــؤدي  مــرص  إىل  األملانيــة  الغواصــات  بيــع  عــى 
لجنــة  تشــكيل  تســتوجب  حقيقيــة  شــبهة  "إضافــة 

تحقيق رسمية أو لجنة تقيص حقائق مستقلة".
مــن جهتــه، قــال رئيــس لجنــة الطاقة الذريــة اإلرسائيلية 
الســابق، شــاؤول حوريــف، يف ترصيــح آخــر ُقــدم إىل 
املحكمة يف إطار االلتاس نفســه، إنه "ليس معلوًما 
يل عــن أي معطــى مبــا يتعلــق بصفقــة أمنيــة كهــذه، 
املناصــب  ذوي  عــن  َكــرِسٍّ  إخفــاؤه  ينبغــي  والــذي 

والجهات املهنية يف جهاز األمن".
أبــًدا،  مألــوف  "غــر  األمــر  هــذا  أن  حوريــف  وأضــاف 
حقائــق  تقــيص  ويســتوجب  مــربر  لذلــك  يوجــد  وال 

خارجية".
وكتــب مديــر عــام وزارة الجيــش األســبق، أودي آدم، 
أن رشاء غواصــات مــن رشكــة "تيســنكروب" األملانيــة 

بالذات "مســتغرب بنظري"، وتســاءل "ملاذا اشريت 
كمــزودة  بالــذات  الرشكــة  هــذه  مــن  )الغواصــات( 
وحيــدة. وقــد التقيــت مــع وكاء أحــواض بنــاء الســفن 

الكوريني".
دان  الســابق،  الجيــش  وزارة  عــام  مديــر  أشــار  فيــا 
هرئيــل، إىل أن الجيــش قــرر أن تكــون بحوزتــه خمــس 
غواصــات، وأنــه عندمــا تــم رشاء غواصــة سادســة، كان 
موقف رئيس أركان الجيش آنذاك غادي آيزنكوت، أن 
تحــل مــكان غواصــة قدميــة وأال يزيــد عــدد الغواصــات 

عن ذلك.
بــرشاء  نتنياهــو  قــرار  حــول  الضجــة  إن  هرئيــل  وقــال 
ثــاث غواصــات أخــرى، تبــني أن مقربــني منــه، بينهــم 
"شيمرون" دفعوا هذا القرار، وهم مشتبهون بتحقيق 
أرباح مالية من هذه الصفقة، وُقدمت ضدهم لوائهم 
بينهــا  فســاد خطــرة،  مخالفــات  إليهــم  تنســب  اتهــام 
الرشــوة. وبــني املتهمــني نائــب رئيــس مجلــس األمــن 
ســاح  وقائــد  الحكومــة،  رئيــس  مكتــب  يف  القومــي 
البحريــة األســبق إليعــزر ماروم، ومديــر مكتب نتنياهو 

السابق دافيد شران.
وعــرب هرئيــل يف ترصيحــه إىل املحكمــة عــن "تخوفــه 
لديهــا  جهــات  ضلــوع  بســبب  باألمــن  املــس  مــن 
اعتبارات غريبة"، وقال إن هذا "تدخل فظ من جانب 

عدة جهات يف مكتب رئيس الحكومة".
رشكــة  منــدوب  هــو  القضيــة  يف  الرئيــي  واملتهــم 
وحــول  غانــور.  ميــي  )إرسائيــل(،  يف  "تيســنكروب" 
دوره يف الصفقــة، قــال مديــر عــام وزارة الجيــش بــني 
يف  يــارون،  عامــوس   ،2005  –  1999 الســنوات 
عــن  منــدوب  "إرشاك  إن  املحكمــة  إىل  ترصيحــه 
مــداوالت  تجاريــة يف  جهــة  أو  أســلحة  رشكــة صناعــة 
كهــذه مل يكــن مطروحــا أبدا. ويف هــذه الحالة، عندما 
تكــن  مل  غواصتــني،  لــرشاء  خيــار  يف  التدقيــق  جــرى 
رشكــة تيســنكروب ومندوبيهــا يف )إرسائيــل( جــزءا مــن 

املداوالت".
يشــار إىل أن قضيــة الغواصــات تتعلــق باتصــاالت بــني 
)إرسائيــل( و"تيســنكروب"، قبــل خمس ســنوات. ويف 
ثــاث  بــرشاء  تتعلــق  القضيــة صفقتــني، األوىل  مركــز 
تتعلــق  والثانيــة  يــورو،  مليــار   1.5 مببلــغ  غواصــات 
بــرشاء بــوارج حربيــة حاملــة للصواريــخ مــن أجــل حاية 

منصات الغاز، مببلغ 430 مليون يورو.

رئيس البرلمان: الهرولة نحو التطبيع تستهدف المواقف العربية الثورية

الجزائر حكومًة وشعًبا دوًما ضد التطبيع مع )إرسائيل(

مطالبات عسكرية بتشكيل لجنة تحقيق 
لـ"نتنياهو" يف قضية الغواصات

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة "معاريــف" العربيــة النقــاب 
مــع  اإلرسائيــي  والتعــاون  التنســيق  أن  عــن 

السعودية ممتد منذ 20 عاًما.
جــاء ذلــك يف مقــال نرشتــه الصحيفــة، أمــس، 
خوجــي  جــايك  اإلرسائيــي  للمســترشق 
جمــع  الــذي  اللقــاء  ترسيــب  عــن  للحديــث 
ورئيــس  اإلرسائيــي  االحتــال  وزراء  رئيــس 
"املوســاد" مــع ويل العهــد الســعودي محمــد 
بــن ســلان، األحــد املــايض يف مدينة "نيوم" 

السعودية.
املتبادلــة  الزيــارات  أن  خوجــي  وأكــد 
واالتصــاالت الرسية مع الســعوديني مغروســة 

منذ قبل أكرث من 20 عاًما.
اكتشــفنا  االثنــني،  "صبــاح  خوجــي:  وقــال 
ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــني  الــوزراء  رئيــس  أن 
املوســاد يــويس كوهــني، قضيــا الليل يف قبو 
ويل العهــد الســعودي، وحقيقــة أن الترسيب 

يف  انتقــاًدا  ولــدت  أبيــب(،  )تــل  مــن  خــرج 
)إرسائيل(".

عــرشات  مــدى  عــى  أنــه  إىل  خوجــي  وأشــار 
حساســة  املعلومــة  هــذه  أن  "تربينــا  الســنني 
ا، ومشــكات كبــرة قــد تــأيت إذا مــا رأت  جــدًّ
النهــار  لنــور  مرسبــة  تــأيت  هــي  وهــا  النــور، 

بتشجيع من ذوي الشأن".
وأوضــح أن وزيــر الجيــش بينــي غانتــس "ضــج" 
عدميــة  خطــوة  الزيــارة  "ترسيــب  أن  وعــدَّ 
املســؤولية، وعــى الجمهــور يف )إرسائيل( أن 

يقلق".
الزيــارة،  نبــأ  نفــت  ولفــت إىل أن "الســعودية 
املســتوى  يف  ال  ــا،  عاديًّ نفًيــا  يكــن  مل  وهــذا 
وال باملضمــون، حيــث أرســل وزيــر خارجيتهــا 
ليقــول إن النبــأ ال أســاس لــه مــن الصحــة، فهــل 

ا". قال الحقيقة؟ مشكوك جدًّ
الحالــة،  هــذه  "يف  إنــه  خوجــي:  وأضــاف 
مــن  أنفســهم  ينظفــوا  أن  الســعوديون  أراد 

مصداقيــة  بثمــن  ولــو  حتــى  اللقــاء،  هــذا 
اإلرسائيليني".

وتابــع: "هنــاك ســنني كان ميكــن فيهــا ملثــل 
هذا الترسيب أن يتسبب برضر لاحتياجات 
مكظــوم،  عــريب  غضــب  اإلرسائيليــة؛  األمنيــة 
الفلســطينيني،  بتشــجيع  كــربى  جلبــة 
خجــًا،  ســيراجعون  كانــوا  وأصدقاؤنــا 
املوضــوع  ألن  الحــزام،  حــرروا  منذئــذ  ولكــن 
مــن  بكثــر  أقــل  عليهــم  يضغــط  الفلســطيني 
حاجتهم لاقراب من واشنطن و)تل أبيب(".

هــذه  أن  اإلرسائيــي  املســترشق  ورأى 
األنظمــة "تعــرف مــع مــن تتعامل، وهــي تعرف 
كــا  العامــة،  للعاقــات  اإلرسائيليــة  الحاجــة 
عــى  يعرفــون  اإلرسائيليــني  املرسبــني  أن 
حــال نظرائهــم يف هــذه األنظمــة، ويعرفــون مــا 
الــذي ســيعرض لخطــر العاقات معهم أو يثر 

غضبهم عليهم".
وشــدد عى أن "هذه الترسيبات يف الغالب 

ا، تشبه الرثثرة وباألساس تبقى يف  جزئية جدًّ
الظل".

وتســاءل: "ماذا حصل مع لقاء الســعودية؟"، 
الفًتا إىل أن هناك "إمكانية أن كشــف القصة 
مل ينســق مــع الســعودية، ونتنياهــو وكوهــني 
الســعودي  العهــد  ويل  مــع  اللقــاء  ذلــك  يف 
بحضــور ضيفــه الخــاص مايــك بومبيــو )وزيــر 
القصــة  يرويــا  أن  أرادا  األمريــي(،  الخارجيــة 
وضغطــت،  غضبــت  الســعودية  للرفــاق، 

وقررت نفي القصة ومصداقية أصحابها".
"كان  الترسيــب  فــأن  الثانيــة،  اإلمكانيــة  وأمــا 
هنــا بالــون اختبــار بالتنســيق مــع ويل العهــد 
ورجالــه، وتقــرر الكشــف للعــامل كلــه أن رئيــس 
أرض  عــى  ضيفــا  حــل  )إرسائيــل(  وزراء 
كيــف  فحــص  بهــدف  مــرة؛  ألول  اململكــة 
)إرسائيــل(  معــاريض  آذان  عــى  األمــر  ينــزل 
والســعودية، أو ألجــل متهيــد القلــوب لقبــول 

الخطوة القادمة".

صحيفة: التنسيق اإلرسائييل مع السعودية قائم منذ 20 عاًما

االحتالل يحرم املئات من تأدية الجمعة يف رحاب املسجد األقىص
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

مــع ازديــاد األحاديــث اإلرسائيليــة حــول قــرب إجــراء االنتخابات 
الربملانيــة، لكنهــا ال تبــدو رضورة حتميــة، بل نتيجة خرق صارخ 
لالتفاقــات مــن قبــل رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو، الذي يريد 
أن تجــري الحملــة االنتخابيــة وســط دعــم جامهــري واتفاقــات 

سياسية مع الدول العربية.
وإذا مل يكــن هنــاك تغيــر دراماتيــي لــدى بينــي غانتــس وزيــر 
الحرب وزعيم حزب أزرق-أبيض، فستجرى االنتخابات املقبلة 
يف مارس، يف السيناريو األكرث منطقية، حيث سنشهد مزيًدا 
مــن التوتــر، بعــد أن وعــده نتنياهــو أمــام الكامــرات بالتنــاوب 
عــى رئاســة الحكومــة، لكنــه منــذ ذلــك الحــني يواصــل التفكــر 
يف كيفية املناورة معه، وهي فرصة لتذكر حديث ألحد قادة 
الليكــود الــذي أعلــن أن موعــد تشــكيل حكومــة االئتــالف تزامن 
ا مــن الخروج منه  مــع وجودنــا عــى مقربــة مــن القــرب، لكننا متكنَّ

لنصنع جنازة ألزرق أبيض.
هــذه جملــة دراميــة تــروي القصة بأكملهــا، ومفادها أن نتنياهو 
مل ينــِو أبــًدا إعطــاء التنــاوب عى رئاســة الحكومــة لغانتس؛ ألنه 
ا مرتني، ومنذ أيار/ مايو حني أعلنت  تعمد أن ميكر له سياسيًّ
حكومــة االئتــالف امتــاز عمــل نتنياهــو باملنــاورة، يف حــني كان 
غانتــس يعمــل بــكل نوايــا جديــة، ومل يعلــم أنــه يف صفقــة مــع 
الســؤال  فــإن  ولذلــك  منتــًرا،  يخــرج  أن  ميكــن  وال  نتنياهــو، 

املهم: ليس ما إذا كانت االنتخابات، ولكن متى؟
متــى  إىل  األســئلة:  مــن  مزيــد  طــرح  اإلرسائيليــون  يواصــل 
حملتــه  انطــالق  لضــامن  االنســحاب  مــن  نتنياهــو  ســيتمكن 
الــدول  مــع  التطبيــع  اتفاقــات  ضــوء  يف  خاصــة  االنتخابيــة، 
العربيــة، ال ســيام عقــب قــرار غانتــس تشــكيل لجنــة تحقيق يف 
فضيحــة الغواصــات، لكنهــا لجنــة دون أســنان، ألن نتنياهــو رد 
عــى قــرار غانتــس ضــده بزيــارة دراماتيكيــة مــع رئيس املوســاد 
مــا  العاجــل،  القريــب  يف  تطبيــع  اتفاقيــة  لتوقيــع  للســعودية 
أشــكنازي  غــايب  الخارجيــة  وزيــر  وجــود  حــول  الســؤال  يطــرح 

الغائب عن االجتامع.
ا  يعدُّ الذهاب إىل انتخابات برملانية إرسائيلية قراًرا اسرتاتيجيًّ
يســتحق الدراســة مــن نتنياهــو وغانتــس، فقد قــرر األول أنه يف 
ميــدان العمــل ســركز عــى القضيــة السياســية وعــالج كورونــا، 
عــدوه  بينيــت،  نفتــايل  قضــم  ســيحاول  الحــزيب  املجــال  ويف 

اللدود، الذي يستخدم أسلحته الحادة.
غانتــس، رئيــس الــوزراء البديــل، يبــدو أنه فقد صــربه، وال يظهر 
ذلك فقط من تريحاته الحازمة يف املقابالت األخرة، ولكن 
انطالًقــا مــن حقيقــة أنــه بــات يلجــأ للرتويج لســن ترشيعات يف 
الكنيســت ضــد نتنياهــو، ولكــن يف هــذه األثنــاء يحتاج غانتس 
إىل تهدئــة االضطرابــات يف حزبــه، صحيــح أنــه ينفــي وجودهــا، 

لكنها موجودة بالفعل، وتشكل فقاعات مثل غالية الغليان.
حكومــة  أن  يف  يتمثــل  ترجيًحــا  األكــرث  اإلرسائيــي  التقديــر 
مســارها  ســتنهي  مايــو  يف  ولــدت  التــي  اإلرسائيليــة  الوحــدة 
قريًبــا، بعــد أن فشــلت جهــود إحيائهــا، ومل يعــد أمــام الطواقــم 

املختصة سوى تحديد ساعة املوت.

بدء العد التنازيل إلعالن 
وفاة الحكومة اإلرسائيلية

النارصة/ فلسطني-صفا:
بحث قائد أركان جيش االحتالل اإلرسائيي أفيف 
كوخــايف،  أمــس، التحديــات التــي تواجــه الجيــش 

مع قادة سابقني لهيئة األركان.
وذكــر الناطــق بلســان الجيــش، أن اللقــاء جمع قادة 
للتباحــث  ورشــة  ضمــن  وذلــك  الســابقني  األركان 
حول التحديات األمنية والعسكرية الحالية وسبل 

مواجهتها.
القــادة  أن  إىل  عربيــة  إعــالم  وســائل  وأشــارت 
إيهــود  هــم:  االجتــامع  حــروا  الذيــن  الســابقني 
دان  يعلــون،  موشــيه  موفــاز،  شــاؤول  بــاراك، 
غــادي  غانتــس،  بنــي  أشــكنازي،  غــايب  حالوتــس، 

إيزنكوت.
جيــش  أركان  رئيــس  نائــب  رفــض  الســياق،  ويف 
االحتــالل هرتــي هليفــي، الــذي ُعــني يف هــذا 
املنصــب األســبوع املــايض، اقرتاًحــا عرضــه عليــه 
مؤخًرا رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، بأن يتوىل 
منصــب رئيــس "املوســاد" خلًفــا ليــويس كوهــني، 
ا مــن نتنياهــو والــذي تنتهي واليته يف  املقــرب جــدًّ

األشهر القريبة.
آيف  للجيــش  األســبق  العســكري  الناطــق  وأشــار 
صحيفــة  يف  األســبوعي  مقالــه  يف  بنياهــو، 

"معاريــف"، أمــس، إىل أن هــذا كان العرض الثاين 
مــن جانــب نتنياهــو الــذي يرفضــه "هليفــي". وكان 
االقــرتاح األول تــويل منصــب الســكرتر العســكري 

لرئيس الحكومة.
أن  مــن  تحســب  "هليفــي"  أن  بنياهــو  وأوضــح 

"املوســاد"  رئيــس  منصــب  تــويل  عــى  موافقتــه 
ســيخرجه من قلب القيادة العســكرية أو سيسبب 
أفيــف  الجيــش  أركان  رئيــس  مــع  احتــكاكات  لــه 
فّضــل  لذلــك  وقــال:  نتنياهــو.  مــع  أو  كوخــايف، 

االستمرار يف املسار العسكري. 

مناصــب  املاضيــة  الســنوات  يف  هليفــي  وتــوىل 
الجنوبيــة  املنطقــة  قائــد  بينهــا  عديــدة،  عســكرية 
العســكرية  االســتخبارات  شــعبة  ورئيــس  للجيــش 

"أمان".
األشــخاص  مــن  قليــال  عــددا  فــإن  لبنياهــو،  ووفقــا 
يتــوىل  أن  "املفاجــئ"  نتنياهــو  باقــرتاح  يعلمــون 

هليفي رئاسة "املوساد". 
يــرب  أن  كهــذا  بتعيــني  أراد  نتنياهــو  أن  ورأي 
عصفوريــن بحجــر واحــد. أن "يعــني هليفــي رئيســا 
للموســاد، وأن يعــني ســكرتره العســكري الســابق، 
أيال زامر، رئيسا ألركان الجيش خلفا لكوخايف".

ويتوقــع أن يتنافــس هليفــي وزامــر عــى منصــب 
رئيــس أركان الجيــش قبيــل انتهــاء واليــة كوخــايف، 
ســيضطر  لبنياهــو،  وفقــا  األثنــاء،  هــذه  يف  لكــن 
نتنياهــو ووزيــر الجيــش بينــي غانتــس، إىل البحــث 

عن مرشح لرئاسة "املوساد".
انتقــادات  وســط  الجديــدة،  املعلومــة  وتــأيت 
يف  "نيــوم"  مدينــة  زيارتــه  بســبب  لنتنياهــو 
بــن  محمــد  العهــد  ويل  مــع  ولقائــه  الســعودية 
ســلامن، يــوم األحــد املــايض. وقــد أخفــى نتنياهو 
غــايب  الخارجيــة  ووزيــر  غانتــس  عــن  الزيــارة  هــذه 

أشكنازي.

ن/ فلسطني: عامَّ
األرسى  لــدى  اآلمــال  تتبخــر  فشــيًئا  شــيًئا 
األردنيــني يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي يف 
رؤية ذويهم، ومع مرور الوقت تتحول الحقائق 
الحكايــة  بقيــة  املــوت  ليكمــل  أحــالم،  إىل 
الــذي  املأســاوية، ومــا تبقــى مــن طريــق اآلالم 
يواجهــه  مــا  وهــذا  وشــيكة،  نهايتــه  أن  يبــدو  ال 
أبــو ســعيدة، املحكــوم  األردين مرعــي  األســر 
بالســجن )11 مؤبــًدا(، بعــد ورود نبــأ وفاة والده 
قبــل أيــام بــاألردن، وكانت أمنيتــه رؤية ابنه قبل 

وفاته.
مــرارة  يجابهــون  ــا  أردنيًّ أســًرا  وعــرشون  واحــد 
البعــد والحرمــان والنســيان، أمــا أصــوات أهــايل 
يف  بالدهــم،  خارجيــة  وزارة  أمــام  األرسى 
اعتصاماتهم املستمرة، ووقفاتهم االحتجاجية 
يف  األرسى  ألبنائهــم  زيــارة  برتتيــب  للمطالبــة 
أن صداهــا  يبــدو  حــني  االحتــالل، يف  ســجون 
وجوههــم  يف  وأغلقــت  الريــاح،  أدراج  ذهــب 

األبواب الرسمية والحقوقية عى حدٍّ سواء.
أمــا فــروس كورونــا فقــد كان لــأرسى األردنيني 
يف ســجون االحتــالل منــه نصيــب، وأكــد مقــرر 
األردنيــني  األرسى  لشــؤون  الوطنيــة  اللجنــة 
تريــح  يف  فــرح  فــادي  االحتــالل  ســجون  يف 

األردنيــني  األرسى  "ُمعانــاة  أن  بــرس"  لـ"قــدس 
بة، فمن  يف سجون العدو الصهيوين باتت ُمركَّ

الحرمان ومنع الزيارات والتنكيل".
حياتهــم،  عــى  قلقــني  "بتنــا  فــرح:  وقــال 
ووضعهــم الصحــي بعــد تفــي فــروس كورونــا 
يف صفــوف األرسى، وتأكيــد إصابــة عــدد مــن 

األرسى األردنيني".
األردنيــني  األرسى  أهــايل  مــن  عــدد  وأعــرب 
بــرس" عــن قلقهــم مــن  لـــ "قــدس  يف حديثهــم 
األوضاع داخل ســجون االحتالل، والتي تشــهد 
االحتــالل  إجــراءات  نتيجــة  الغليــان،  مــن  حالــة 
القمعيــة بحــق األرسى، واالســتهتار املتواصــل 
توفــر وســائل وقائيــة حقيقيــة  بعــدم  بحياتهــم 

لحاميتهم من فروس كورونا.
األرسى  لشــؤون  الوطنيــة  اللجنــة  مقــرر  ودعــا 
األردنيــة  الحكومــة  فوريــة  وبصــورٍة  األردنيــني، 
لتأمــني التواُصــل اإللكــرتوين بالصــوت والصورة 
مع األرسى لالطمئنان عليهم عى أقل تقدير.

وأفــاد بتســجيل إصابــة مؤكــدة لأســر األردين 
الجريــح محمــد مصلح بفروس كورونا، وهناك 
حالة أخرى مؤكدة بإصابة األســر األردين منر 

مرعي بفروس كورونا.
ألبنائهــم األرسى،  األهــايل  زيــارة  يخــص  وفيــام 

زيــارة  مــن  يتمّكنــوا  مل  األهــايل  "إن  فــرح  تابــع 
أبنائهــم داخــل الســجون اإلرسائيليــة، خصوصــا 
فرديــة  تكــون  مُتنــح،  قّلــام  وهــي  الزيــارات،  أن 

وليست جامعية".
وأشــار إىل أنــه منــذ عــام 2008 مل ترتــب وزارة 

الخارجية زيارة جامعية ألهايل األرسى.
قضايــا  مبتابعــة  طالبــوا  األرسى  أهــايل  وزاد: 
األرسى مــن حيــث الزيــارات، واالطمئنــان عــى 
الســفارة،  قبــل  مــن  الســجون  أوضاعهــم داخــل 
املعتقــالت  داخــل  مســاندتهم  إىل  إضافــة 
أوضاعهــم  عــى  واالطــالع  قانــوين  بشــكل 
قــد  ذلــك  مــن  يشء  "ال  أن  موضًحــا  الصحيــة، 

تحقق إىل اآلن".
يذكــر أن عــدد اإلصابــات بالكورونــا يف ســجون 
االحتــالل تجــاوز 137 مصاًبــا مــن األرسى دون 

أدىن رعاية طبية وخاصة يف سجن "جلبوع".
لــأرسى واملفقوديــن  الوطنيــة  اللجنــة  وكانــت 
األردنيــني قــد حــذرت مــام هــو قــادم بخصــوص 
انتشــار فــروس كورونــا، يف ظــل بنيــة الســجون 
الوبــاء  النتشــار  محفــزة  بيئــة  تشــكل  التــي 
واالكتظــاظ يف غــرف األرسى وأقســامهم، ومــع 
اإلجــراءات  توفــر  يف  الســجون  إدارة  مامطلــة 

الوقائية الالزمة.

هيئة تحذر من 
الصحيــة  الحالــة  تفاقــم 

لألسري أبو عاهور
رام الله/ فلسطني:

حذرت هيئة شؤون األرسى واملحررين، من تفاقم الحالة 
الصحية لأسر املريض نضال أبو عاهور )45 عاًما(، من 
ا يف سجن "عيادة الرملة". مدينة بيت لحم، والقابع حاليًّ

زار  الــذي  شــلودي  فــواز  محاميهــا  عــن  الهيئــة  ونقلــت 
فشــاًل  يعــاين  عاهــور  أبــو  إن  قولــه:  الخميــس،  األســر، 
ــا بالكى،  ــا منــذ أكــرث مــن 10 ســنوات، وورًما رسطانيًّ كلويًّ
ومشــكالت بالتنفــس، ويتلقــى األكســجني عــى مدار 24 

ساعة، إضافة الرتفاع يف ضغط الدم.
طبــي  إلهــامل  يتعــرض  عاهــور  أبــو  إن  الهيئــة:  وقالــت 
متعمد، وحياته يتهددها خطر حقيقي، وهناك تخوفات 
مــن أن يلقــى مصــًرا مامثــاًل لأســرين الشــهيدين كــامل 
أبــو وعــر، وســامي أبــو ديــاك وغرهــام مــن األرسى، الذيــن 
استشــهدوا بعد أن مورســت بحقهم جرمية القتل الطبي 

املمنهج.
نضــال  األســر  اعتقــال  أعــادت  االحتــالل،  قــوات  وكانــت 
أبــو عاهــور نهايــة الشــهر املــايض وحكمت عليه بالســجن 
ملــدة عــام، علــاًم بأنــه أســر ســابق أمــى 14 شــهًرا يف 

االعتقال اإلداري، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

جنني-غزة/ أدهم الرشيف:
ــني مــن حركــة  القــى إقــدام قــوات االحتــالل اإلرسائيــي عــى اعتقــال قياديَّ
الغربيــة  الضفــة  حــامس يف مدينــة جنــني شــاميل  اإلســالمية  املقاومــة 
عــن  تعمــل دفاًعــا  أنهــا ســتبقى  مــن فصائــل املقاومــة  تأكيــًدا  املحتلــة، 
حقــوق الشــعب الفلســطيني ومواجهــة املخططــات اإلرسائيليــة الراميــة 

لتصفية القضية الفلسطينية.
ورفضهــا  الوطنيــة  الوحــدة  أهميــة  تأكيدهــا  أمــس،  الفصائــل،  وجــددت 

الشديد استئناف السلطة الفلسطينية التنسيق األمني مع االحتالل.
وشــنَّت قــوات االحتــالل، فجــر أمــس، حملــة اعتقــاالت طالــت القياديــني 
يف حــامس عبــد الجبــار جــرار، وإبراهيــم نواهضــة، مــن جنــني، و5 أرسى 

محررين.
وأكــدت حركــة حــامس أن أبنــاء الحركــة وقادتهــا ســيظلون يف املقدمــة، 

دفاًعا عن ثوابت شعبنا ومقدساته.
وذكرت يف بيان مكتوب بعد عملية االعتقال، أن "غالبية قيادات الحركة 
قضت عرشات السنوات يف سجون االحتالل، دون أن تتزحزح عن خيار 
املقاومــة ومواجهتــه"، مضيفــة أن حملــة االعتقــاالت اســتهدفت قيــادات 
فاعلــة ومؤثــرة رفعــت لــواء الوحــدة الوطنيــة والرشاكــة، وكانــت داعيــة لــه 

كأساس ملواجهة االحتالل ومخططاته.
عــاّدًة  الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  الحركــة  وحيــت 
املواجهــات البطوليــة التــي يخوضونهــا ضــد االحتــالل "تعبــًرا عــن نبــض 

قلوب شباب شعبنا التي تهتف باملقاومة كخيار ملواجهة االحتالل".
مــن جهتــه قــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي أحمــد املدلــل، إن 
حملة االعتقاالت هذه "تأيت يف سياق محاوالت االحتالل إلخامد صوت 

املقاومة يف الضفة الغربية، وكرس إرادة الشعب الفلسطيني".
ويف اتصــال هاتفــي مــع صحيفة "فلســطني"، أضاف املدلل أن االحتالل 

ال يريــد صوًتــا للمقاومــة يف الضفــة الغربيــة، ال ســيام أن اجتــامع األمنــاء 
العامني للفصائل الوطنية املشرتك بني رام الله وبروت مطلع سبتمرب/ 
أيلول املايض، أقر تشكيل القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.

وأكــد أن هــذه القيــادة الوطنيــة املوحــدة كان الهــدف منها قيادة انتفاضة 
شعبية موحدة والتصدي لجرائم االحتالل.

وأضــاف: "العــدو اإلرسائيــي ميــارس جرامئــه لكونــه ال يريــد أن يكــون يف 

الضفــة أي مقاومــة، وهــو يعــد وجــود رمــوز املقاومــة املتمثلــة بحركتــي 
ا منيًعــا يف وجهــه، كــام أنــه ال يريــد أن يكــون هنــاك  حــامس والجهــاد ســدًّ
تقــارب فلســطيني فلســطيني، ولهــذا ميــارس االعتقــاالت بهــدف زيــادة 

الفرقة بني األطراف الفلسطينية".
بإعــادة  الســلطة  مارســته  الــذي  الشــديد  "االنحــراف  أن  املدلــل  وأكــد 
مــن  ملزيــد  األخــر  الضــوء  أعطــاه  الصهيــوين،  العــدو  مــع  عالقاتهــا 

االعتقاالت يف صفوف رجاالت املقاومة".
مــن جهتــه قــال عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر 
تــأيت يف ســياق  أبــو ظريفــة: إن االعتقــاالت املســتمرة  فلســطني طــالل 
محــاوالت االحتــالل ردع الحالــة الجامهريــة الناشــطة يف مناطــق عديــدة 

بالضفة الغربية املناوئة لالستيطان ومصادرة األرايض وهدم املنازل.
أنــه  يعتقــد  االحتــالل  أن  لـ"فلســطني"،  أبــو ظريفــة يف تريــح  وأضــاف 
يســتطيع وقــف النفــوذ الشــعبي يف مواجهــة سياســاته االحتالليــة وهــو 
ينتهــك كل املواثيــق واألعــراف الدوليــة، وواهــم بــأن سياســته ميكــن أن 
تشــكل رادًعــا ألبنــاء شــعبنا أو متنعــه مــن النهــوض مبقاومــة شــعبية يف 

مواجهة انتهاكاته.
وشــدد عــى أن عــودة الســلطة للعمــل باالتفاقيــات املوقعــة مع االحتالل 
املتخــذة  الوطنــي  اإلجــامع  قــرارات  جميــع  عــى  انقالًبــا  تشــكل  خطــوة 
يف املجلــس الوطنــي واجتــامع األمنــاء العامــني، مبــا يف ذلــك التنســيق 
األمني الذي شــكل اســتئنافه رضبة للجهود املبذولة وقطع الطريق عى 
تشــكيل قيادة املقاومة الشــعبية والنهوض يف مواجهة سياســة التوســع 

االستيطاين اإلرسائيي.
وطالب الســلطة بوقف سياســاتها التي ســمحت لها باســتئناف التنســيق 
األمنــي، داعًيــا إياهــا للعــودة إىل اإلجــامع الوطنــي الفلســطيني الرافــض 

لكل هذه الخطوات.

االحتالل يستغل جائحة كورونا ليفاقم معاناة األرسى األردنيني

"هليفي" يرفض اقرتاح نتنياهو توليه رئاسة "الموساد"

كوخايف يجتمع مع قادة أركان سابقني للتباحث حول الجيش

ضمن حملة طالت أرسى محررين يف الضفة الغربية

اعتقال قياديَّني من حماس يقابله إرصار فصائيل عىل الوحدة ووقف التنسيق األمين

أجهزة أمن السلطة تعتقل أحد المواطنني يف الضفة الغربية المحتلة          )أرشيف(
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"هآرتس": عودة 
قوية للتنسيق األمين 
بني السلطة واالحتالل

رام الله/ فلسطني:
كشفت صحيفة "هآرتس" العربية النقاب عن اجتامعني عقدا 
األسبوع املايض، وشهدا تقدًما يف ملف التنسيق األمني بني 

أجهزة السلطة و)إرسائيل(.
وقــال املحلــل العســكري يف الصحيفــة عامــوس هرئيــل، أمــس، 
إنــه بتعليــامت مــن وزيــر الجيــش بينــي غانتــس، عقــد األســبوع 
املــايض يف رام اللــه، اجتامعــني بــني ضبــاط كبــار يف الجيــش 

وقادة أجهزة السلطة.
وأفاد هرئيل بأن األسبوع الحايل سيشهد عقد لقاءات جديدة، 
ومســؤويل  الضفــة،  يف  بالجيــش  الفرعيــة  املناطــق  قــادة  بــني 

أجهزة السلطة.
عــودة  الســلطة  مــن  طلبــت  )إرسائيــل(  أن  "هرئيــل"  وأضــاف 
التنســيق األمنــي كامــًا دون أي تحفظــات، وحصلــت عــى مــا 

طلبت.
ولفت إىل أن "الكابنيت" ســيلتئم غًدا األحد، ملناقشــة تحويل 
أمــوال املقاصــة إىل الســلطة، )عائدات الرضائب( وخصم قيمة 

ما ُيدفع لألرسى والشهداء من هذه العائدات.

الكتلة اإلسالمية 
"غطرســة"  لوقــف  تدعــو 
السلطة يف جامعة النجاح

نابلس/ فلسطني: 
دعت الكتلة اإلسامية يف جامعة النجاح الوطنية مبدينة نابلس، 
وطلبتهــا،  أبنائهــا  تجــاه  مســؤوليتها  عنــد  للوقــوف  الجامعــة  إدارة 
أمــن  أجهــزة  بـ"غطرســة"  وصفتهــا  مــا  وقــف  عــى  الجــاد  والعمــل 
الســلطة وتدخلهــا يف الحيــاة الجامعيــة التــي باتــت تهــدد العديــد 

من الطلبة.
واســتنكرت الكتلــة اإلســامية، يف بيــان، أمــس، سياســة الســلطة 
ضد طلبة الجامعة قبل بدء االمتحانات، والتي كان آخرها اعتقال 
الطالــب يف كليــة الهندســة أنــس عبــد الفتــاح، والخريــج مــن كليــة 

االقتصاد نجم عواد.
وأكدت رفضها لسياسة اإلقصاء التي تنتهجها أجهزة السلطة منذ 
سنواٍت طويلة، ضاربة بعرض الحائط جلسات املصالحة الوطنية 

ومل الشمل الفلسطيني.
وجــددت الكتلــة متســكها مبواصلــة نشــاطاتها وخدماتهــا للطلبــة 
مهــام بلغــت التضحيــات، ولــن تثنيهــا االعتقــاالت واملاحقات عن 

مواصلة درب العطاء والحرية.

رئيس رابطة شبابية 
يحذر من دور خطر لإلمارات 

يف القدس
الكويت-غزة/ نور الدين صالح:

طــارق  العامليــة"  القــدس  ألجــل  شــباب  "رابطــة  رئيــس  قــال 
تجــاوزت  والبحريــن  اإلمــارايت  النظامــني  عاقــة  إن  الشــايع: 
االحتــال  مــع  االســراتيجية  الرشاكــة  إىل  التطبيــع  مرحلــة 
واملســجد  القــدس  عــى  خطــورة  ل  ُيشــكِّ وهــو  اإلرسائيــي، 

األقىص.
النظــام  أن  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة  الشــايع  وأوضــح 
اإلمــارايت بــات رشيــًكا وممــواًل ملشــاريع االســتيطان والتهويــد 
ألن  ذلــك  يصــل  وقــد  االحتــال،  مــع  األقــىص  املســجد  يف 

ُيصبح أداة تنفيذية يف املرحلة القادمة.
املحتلــة  القــدس  يف  والبحرينيــة  اإلماراتيــة  التحــركات  وعــدَّ 
"خطــرة" لكونهــا ُتضــاف إىل االنتهــاكات اليوميــة التــي يتعرض 
وجيــش  املســتوطنني  قطعــان  مــن  األقــىص  املســجد  لهــا 

االحتال منذ سنوات طويلة وال تزال مستمرة.
الرافــض  املقدســيني  حــراك  اســتمرار  رضورة  عــى  وشــدد 
املســجد  تجــاه  العنرصيــة  ومامرســاته  االحتــال  النتهــاكات 

األقىص، والتي تشهد تصاعًدا يف اآلونة األخرية.
وأضــاف الشــايع: "عندمــا يــأيت املحتــل للتطبيــع أو الرشاكــة 
مــع أي دولــة عربيــة، يكــون هدفه اســتنزاف كل املوارد املالية 
ــا يف  والطبيعيــة وغريهــا لهــذه الدولــة، وهــذا مــا يحصــل حاليًّ

اإلمارات والبحرين".
اإلماراتيــة  األمــوال  يســتنزف  االحتــال  أن  إىل  الشــايع  ــه  ونبَّ
والبحرينيــة لصالــح تنفيــذ املشــاريع االســتيطانية يف مدينــة 
القــدس، يف حــني أنهــام ال يســتفيدان مــن )إرسائيــل( يف أي 
ســوى  الرشاكــة  مــن  فوائــد  أي  هنــاك  "ليــس  متابًعــا:  يشء، 
لاحتــال ليــزداد ظلــاًم وتكريًســا ملامرســاته العنرصيــة بحــق 

الشعب الفلسطيني".
وكانت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف بريطانيا، كشفت 
يف بيان لها، أنه يف 20 أكتوبر/ ترشين األول املايض، أعلن 
الصنــدوق  هــذا  ومــن  لاســتثامر،  "أبراهــام"  إنشــاء صنــدوق 
ســتمول مؤسســة متويــل التنمية الدوليــة األمريكية واإلمارات 
العربيــة املتحــدة و)إرسائيــل( بتخصيــص أكــر مــن 3 مليارات 
دوالر يف مبــادرات االســتثامر والتنميــة التــي يقودهــا القطــاع 
الخــاص لتعزيــز التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي واالزدهــار يف 

الرشق األوسط وخارجه.

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ــا يذهــب املواطــن املقــديس محمــد البازيــان  يوميًّ
أن  بعــد  مــن املعــامل  بقيــت خاليــة  التــي  أرضــه  إىل 
ى االحتــال اإلرسائيــي بيتــه بــاألرض مرتــني، يف  ســوَّ

ظل عجزه حتى اللحظة عن إعادة إعامره مجدًدا.
للعديــد  منوذًجــا  البازيــان  محمــد  املواطــن  وميثــل 
من املقدســيني الذين عانوا الهدم املتكرر لبيوتهم 
االحتــال  مــن  محاولــة  يف  مختلفــة  وذرائــع  بحجــج 

لطردهم خارج القدس ومحيطها.
مــع  األمريــن  عــاىن  عاًمــا(   41( بازيــان  واملواطــن 
محاوالت االحتال طرده من أرضه يف قلنديا بهدف 

توسيع مستوطنة "عطروت".
ويشري إىل أنه اشرى األرض يف عام 2014، وأخذ 
موافقة من بلدية االحتال عى البناء وبعد أن رشع 
فيه جاءت آليات االحتال وهدمته يف عام 2018، 
أتــرك )%40( مــن مســاحة األرض  أننــي مل  بدعــوى 

كـ"مرافق آمنة".
لــرشاء قطعــة أرض مجــاورة وتركهــا  "لجــأُت  ويقــول: 
كـ"مرافق آمنة" فجاؤوين بذريعة جديدة ملنعي من 
البنــاء متمثلــة بــأن هنــاك مخطًطــا جديــًدا للمنطقــة 
يتمثــل يف توســعة مســتوطنة "عطــروت" بقرابــة 36 

ألف وحدة سكنية جديدة".
وتابــع: "هــم يريــدون ألجــل التوســعة مصــادرة أرض 

يفصــل  إذ  لــه،  املجــاورة  واألرايض  قلنديــا"  "مطــار 
بــني منــزيل واملطــار ســياج حديــدي، فقمــُت بدفــع 
املال الستصدار مخطط للمنطقة كلها عى نفقتي 
الشــخصية، لكــن ذلــك مل مينــع اســتهداف االحتــال 

لألرض".
ومل تتوقــف معانــاة البازيــان عنــد الرصاع مع الجهات 
الرســمية اإلرسائيليــة، فهــو أســري محــرر قــى قرابــة 
17 مــرة  14 عاًمــا يف ســجون االحتــال، إذ اعتقــل 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  يف  نشــاطه  خلفيــة  عــى 

فلسطني.
واعتقــل البازيــان يف املــرة األوىل عــام 1992، وكان 
 48 ملــدة  ــا  إداريًّ  2018 عــام  يف  األخــري  االعتقــال 
شــهًرا، كــام تعــرض لإلصابــة برصــاص االحتــال قرابــة 

3 مرات يف مواجهات بني االحتال واملواطنني.
االحتــال  مخابــرات  ضبــاط  أحــد  "أخــربين  ويقــول: 
يف  بوجــودي  مرغوًبــا  ليــس  أنــه  العبــارة  برصيــح 
املنطقة وأن عيَّ الرحيل، ألتفاجأ يف صباح التاسع 
والعرشين من نوفمرب من العام املايض باتصال من 
أهــل املنــزل يخربوننــي بــأن آليــات االحتــال تحــارص 

املنزل متهيًدا لهدمه".
ويلفت إىل أن محاميه الذي تابع إجراءات الرخيص 
املكلفــة  الوحــدة  أخــرب  االحتــال،  ســلطات  لــدى 
الهــدم  بتجميــد  ــا"  قضائيًّ "قــراًرا  لــدي  بــأن  بالهــدم 

بــأن  املحامــي  "تفاجــأ  قائــًا:  البنــاء،  رخــص  لتوفــر 
القامئــني عــى الهــدم تواصلــوا مبــارشة مــع القاضيــة 
مبواصلــة  فأخربتهــم  التجميــد  قــرار  أصــدرت  التــي 
الهــدم وهــو أمــر مل يحصــل يف تاريخ عمليات الهدم 

اإلرسائيلية!".
ســبيل  باهظــة يف  مبالــغ  "دفعــُت  البازيــان:  ويتابــع 
الحصــول عــى رخــص البنــاء، منهــا 400 ألــف شــيقل 
مــن  وغريهــا  للمحامــي  شــيقل  ومليــون  للمحكمــة 
التكاليــف الباهظــة، وكل مــا طلبوه مني من إجراءات 
وأوراق كنــت أنفــذه لكــن ذلــك مل يشــفع يل بوقــف 

الهدم".
ويشــري إىل أنــه وعائلتــه املكونــة مــن 13 فــرًدا خرجوا 
مبابســهم التــي يرتدونهــا فقــط مــن عمليــة الهــدم، 
"تكبــدُت خســائر كبــرية مل أســتِطع تعويضهــا حتــى 
واضطــررُت  البنــاء  معــاودة  أســتطيع  وال  اللحظــة، 

الستئجار منزل".
العــون  يــد  لــه  ميــّد  مل  أحــًدا  أن  إىل  يلفــت  كــام 
ومل  يحــرض خيمــة  بــأن  وعــدين  األحمــر  فـ"الصليــب 
الفلســطينية  والســلطة  اللحظــة،  حتــى  وعــده  ينفــذ 
أَر  مل  دوالر  ألــف   )50( بقرابــة  بتعويــي  وعدتنــي 

منها شيًئا".
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن االحتــال يريــد إفــراغ أرض 
القدس من سكانها بأي طريقة ويتبع يف ذلك طرًقا 

واإلنهــاك  واإلبعــاد،  والترشيــد  الهــدم  منهــا:  عــدة، 
االقتصادي، حتى يخرج أهلها منها عنوة.

مربمجــة  سياســة  االحتــال  "يتبــع  البازيــان:  وقــال 
ليجعلنــا نكــره وجودنــا فيه لكن بالنســبة يل فذلك لن 

يحصل أبًدا".
بــني  عليــه  "متفــق  التهجــري  مخطــط  بــأن  ويعتقــد 
ودواًل  اإلرسائيــي  واالحتــال  الفلســطينية  الســلطة 
مــن  الثمــن  القــدس  أهــل  يدفــع  حــني  يف  عربيــة"، 

مالهم وأوالدهم وجراحهم.
ومــى إىل القــول مســتدرًكا: "لكــن مــا زال لدي أمل 
التــي  املصائــب  كلَّ  وأعــدُّ  مجــدًدا  بيتــي  أبنــي  بــأن 
حصلــت يل بســبب متســي بالوجــود يف القــدس 

أمًرا هيًنا".
ويف  زيتــون  أريض  فزرعــت  بيتــي  "هدمــوا  وتابــع: 
أقرب فرصة سأبنيها، سجنوين ويف النهاية فتح باب 
الســجن، فــا ســجن يــدوم وال أرض ســتبقى محتلــة 
عــن  نتزحــزح  ولــن  يوًمــا  املهدومــة  بيوتنــا  وســنبني 

أرضنا مهام ضاق بنا الحال".
عــى  إال  أرضــه  مــن  يخــرج  لــن  بأنــه  البازيــان  ويؤكــد 
ســت  منــذ  أريض  يف  قــربي  حفــرُت  "فقــد  جثتــه، 
ســنوات وأوصيــت أهــي ورفاقــي بدفنــي فيهــا )...( 
املســجد  لــكان  وصمودهــم  القــدس  أهــل  فلــوال 

األقىص يف خرب كان منذ زمن طويل".

طولكرم/ صفا:
بات تجمع املواطنني للدفاع عن أراضيهم 
قــرى جنــويب ورشقــي طولكــرم شــاميل  يف 
متكــررا  مشــهدا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
املســتوطنون  بــارش  بعدمــا  األخــرية  األيــام 
أوصــال  ُيقّطــع  اســتيطاين  طريــق  شــق 
صناعيــة  منطقــة  إقامــة  بهــدف  املنطقــة؛ 

استيطانية.
األعــى  "املجلــس  يســمى  مــا  وكان 
للتخطيــط والبنــاء" التابــع لــإلدارة "املدنيــة 
اإلرسائيلية" أعلن صباح 11 نوفمرب 2019 
إيــداع مخطــط تفصيي جديــد يحمل الرقم 
منطقــة  إقامــة  واملتضمــن  )ت/158(، 
صناعية إرسائيلية جديدة عى ما مساحته 
788 دومنا من أرايض قريتي جبارة وشوفة 
يف املنطقة املعروفة باسم ”وادي التني”.
بجرافــات  مؤخــرا  املواطنــون  وفوجــئ 
طريقــا  وتشــق  املخطــط  تطبــق  االحتــال 
اســتيطانيا يقطــع أرضــا تابعة لشــوفة تعرف 
شــبكة  إطــار  يف  الوســطاين"،  بـ"الجبــل 
االســتيطاين  التوســع  تخــدم  التــي  الطــرق 
والنقطــة  حيتفــس"  "افنــي  ملســتوطنة 

العسكرية املقامة يف املنطقة.
االســتيطان  مقاومــة  يف  الناشــط  وأوضــح 
يقــع  الوســطاين"  مــراد درويب، أن "الجبــل 
وشــوفة،  والــرأس  جبــارة  قــرى  منطقــة  يف 
ســيقطع  الطريــق  هــذا  شــق  فــإن  وبالتــايل 

أوصال املنطقة، عدا عن أنه سيعزل مئات 
الدومنات خلفها.

مــن  جــزء  الطريــق  شــق  إن  درويب:  وقــال 
التدريجيــة  الســيطرة  يســتهدف  مخطــط 
عى كامل املنطقة، "فمســاره يؤدي لعزل 
مناطــق ســوف يتطلــب الوصول إليها الحقا 
أخــرى،  طــرق  مــن  طويلــة  مســافات  قطــع 
أن  للمواطنــني، خاصــة  مقبــول  غــري  وهــذا 

ا". هذه املناطق أراضيها متصلة تاريخيًّ
الشــعبية  الفعاليــات  أن  درويب  وأكــد 
االســتيطانية  للمخططــات  املناهضــة 

ألهــايل  قانــوين  بشــكل  مملوكــة  تجريفهــا 
ا، مشرًيا  شــوفة ولعائاتها، ومســجلة رسميًّ
إىل أنهــا "كــروم مــن الزيتون واللوز ما يعني 

أنها أراٍض معمرة وليست مهملة".
بــدأ  االســتياء  مخطــط  إن  مــوىس:  وقــال 
أقــرت ســلطات  يف نوفمــرب املــايض حــني 
االحتــال مخططــات وضــع اليــد، وصــادرت 
مئــات الدومنــات يف املنطقــة الواقعــة يف 
وشــوفة؛  جبــارة  بــني  الوســطاين"  "الجبــل 
مخططــات  ضمــن  الطريــق  شــق  بهــدف 
عنهــا  أعلــن  التــي  الصناعيــة  املنطقــة 

حــق  "ألنهــا  ســتتواصل  املنطقــة  يف 
القــرى  أهــايل  أن  عــى  مشــددا  طبيعــي"، 
لــن يستســلموا للتواجــد املســتمر لجيــش 
ثكنــة  إىل  املنطقــة  وتحويلــه  االحتــال 

عسكرية بهدف عزلها.
وأشــار إىل أن الطريــق االســتيطاين يخــدم 
يف  اســتيطانية  صناعيــة  منطقــة  إقامــة 
لتوســيع  جديــد  شــكل  وهــو  املنطقــة 

مستوطنة "افني جيفتس".
قريــة  مــن  مــوىس  أحمــد  املواطــن  وأكــد 
يتــم  التــي  األرايض  جميــع  أن  شــوفة، 

حينهــا عــى أرايض شــوفة وجبــارة والــرأس 
بطولكرم.

شــوفة  وعزبــة  شــوفة  قــرى  أهــايل  ويواصــل 
وجبارة تصديهم املستمر ألعامل التجريف 
االحتــال  جيــش  رشع  بعدمــا  ونهــاًرا،  ليــًا 

بالعمل به ليًا حتى يباغت املواطنني.
مــن جهتــه لفــت املواطــن عــي صالــح مــن 
قريــة جبــارة إىل أن املســتوطنني يســتولون 
قــال  لكنــه  قطعــة،  قطعــة  املنطقــة  عــى 
عــى  للســيطرة  جــاء  األخــري  "املخطــط  إن 
منطقة كاملة تعرف باسم وادي التني، بني 

جبارة وشوفة".
التــي  األرايض  مجمــل  أن  صالــح  وأضــاف 
املخطــط  يف  عليهــا  االســتياء  ســيتم 
حميــد  خلــة  مناطــق  ضمــن  تقــع  الجديــد 
وصفحة القرص يف جبارة والراس، وأرايض 
البــرية، صفحــة البــرية، املــزروب، خليــل أبو 
ســلمى، الجبــل الوســطاين، وادي حمــودة، 
العقبــة، الحــدب واملبعات، خلة املنطاش 

يف شوفة.
وأقيمــت مســتوطنة "افنــي حيفتــس" عــى 
أرايض املنطقــة عــام 1987 عــى مســطح 
دومنــًا  و420  أراضينــا،  مــن  دومًنــا   722
عى شكل طرق التفافية، يف حني تصنف 
%90 مــن أرايض شــوفة عــى أنهــا مناطــق 
)أوســلو(، وفًقــا للمواطــن  اتفــاق  )ج( وفــق 

صالح.

روســيا تنتقد زيــارة "بومبيو" 
لمستوطنات الضفة الغربية 

والجوالن
موسكو/ فلسطني:

انتقدت روســيا بشــدة زيارة وزير الخارجية األمريي، مايك بومبيو، 
والجــوالن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  إرسائيليــة  مســتوطنة  إىل 
املســتوطنات  عــدم رشعيــة  مــن  مؤكــدة موقفهــا  املحتــل،  الســوري 

اإلرسائيلية.
وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: "نعيد 
تأكيــد املوقــف املبــديئ لروســيا بشــأن عــدم رشعيــة بنــاء )إرسائيــل( 

للمستوطنات عى األرايض التي اسُتويِلَ عليها عام 1967".
وأضافــت زخاروفــا، يف بيــان، أمــس، أن هــذه املســتوطنات تعرقــل 
إقامــة  إىل  الهادفــة  التفــاوض  عمليــة  الســتئناف  املبذولــة  الجهــود 
وكالــة  ذكرتــه  مــا  وفــق  األوســط،  الــرشق  منطقــة  يف  شــاملة  تســوية 

"سبوتنيك".
وتابعــت أن زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريــي إىل مرتفعــات الجــوالن 

املحتلة "تتحدث عن استصغار واشنطن للقانون الدويل".
ورأت زاخاروفــا: أن زيــارة "بومبيــو" دليــًا آخــر ملوقــف واشــنطن الذي 
يظهــر اســتصغاًرا باملبــادئ القانونيــة الدوليــة حول تســوية الوضع يف 
اإلدارة  أن محــاوالت  ــا، مؤكــدة  بهــا عامليًّ األوســط املعــرف  الــرشق 
غــري  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  عــى  الرشعيــة  إضفــاء  األمريكيــة 
القانونيــة بهــذه الطريقــة تتعــارض مــع ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات 

مجلس األمن.

يحتفــون  االحتــالل  جنــود 
بإصابة شاب رشق رام هللا

رام الله/ األناضول:
وثقت عدسة وكالة "األناضول" الركية، ابتهاج جنود االحتال 
ا بالرصاص الحي  اإلرسائيي، بعد إصابتهم متظاهًرا فلسطينيًّ

يف قمع مسرية وسط الضفة الغربية املحتلة.
ويظهــر الفيديــو قيــام 6 جنــود بالتصفيــق والضحــك واحتضــان 
بعضهــم، بعــد إطــاق أحدهــم الرصــاص الحــي عى فلســطيني 
"كفــر  بلــدة  يف  باالســتيطان،  منــددة  مســرية  يف  وإصابتــه، 

مالك"، رشقي رام الله.
ويظهــر يف املقطــع ذاتــه، لحظــة إصابــة الشــاب بالرصــاص يف 

قدمه ونقله من قبل املتظاهرين إىل سيارة اإلسعاف. 
أمــس  مســرية  خرجــت  الفلســطينية،  الفصائــل  مــن  وبدعــوى 
منددة باالستيطان يف منطقة "عني سامية" ببلدة كفر مالك.

للدمــوع  املســيل  الغــاز  قنابــل  االحتــال  جنــود  واســتخدم 
قمــع  يف  باملطــاط،  املغلــف  واملعــدين  الحــي  والرصــاص 

املتظاهرين.
مناهضــة  مســريات  أســبوع،  كل  مــن  الجمعــة  يــوم  ويشــهد 

لاستيطان يف عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.
وتشــري تقديــرات إرسائيليــة وفلســطينية، إىل وجــود نحــو 650 
ألف مستوطن مبستوطنات الضفة الغربية والقدس املحتلة، 

يتواجدون يف 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

االستعداد إلطالق 
الفلســطيين  العــودة  أســبوع 

السنوي يف لندن
لندن/ فلسطني:

أعلــن مركــز العــودة الفلســطيني يف لنــدن، اســتعداده إلطــاق أســبوع 
الفلســطينيني  لاجئــني  العــودة  حــق  إلثــارة  األول؛  الســنوي  العــودة 
إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا عــام 1948، تأكيــد أنــه حــٌق غــري قابــل 

للترصف.
وذكــر املركــز يف بيــان لــه،  أن انطــاق فعاليــات أســبوع العــودة مــن املقرر 
أن يكون يف 7 ديسمرب/ كانون األول القادم، وتستمر عى مدار خمسة 
أيام، بجلســات يشــارك فيها نخب سياســية وفكرية وأكادميية وناشــطون 

وفنانون من جنسيات عربية وأجنبية.
وأفــاد بأنــه يف فعالياتــه ســُتعرض قصــص مــن معانــاة الفلســطينيني يف 
الفلســطينية  األرايض  اللجــوء يف  والشــتات وداخــل مخيــامت  املنــايف 

املحتلة.
وأضــاف أن الفعاليــات ســتختم بلقــاء ســتركز مداخاتــه حــول املســاعي 
املشــركة للواليــات املتحــدة واالحتــال اإلرسائيــي إللغــاء حــق العــودة 
للفلســطينيني، وجهــود التعبئــة مــن أجــل التوعيــة بهــذا الحــق ألكــرب عــدد 

من الاجئني الفلسطينيني داخل وخارج الوطن املحتل.
وسيســتضيف أســبوع العودة إميان جودة، أول نائبة مســلمة يف مجلس 

نواب كولورادو األمريي.
يذكــر أن مركــز العــودة الفلســطيني، هــو مؤسســة بريطانيــة تعنــى بتفعيــل 

قضية فلسطينيي الشتات واملطالبة بحقهم يف الرجوع إىل ديارهم.

بعد هدم مزنله مرتني

المقديس "البازيان" يتجذر بأرضه زيتوًنا.. "فال سجن سيبقى وال احتالل"

"الجبل الوسطاين" يف طولكرم.. بؤرة رصاع جديدة مع المستوطنني

جيش االحتالل اإلرسائييل يسيطر عىل أرايض المواطنني يف الضفة المحتلة     )أرشيف(
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دولة فلسطني 
وزارة الحكــــم املحلــــي

بلدية وادي غزة

إعالن للعموم
أعلــن أنــا املوقــع أدنــاه / خالــد محمــود محمــد العواودة من ســكان وادي غزة 
واحمل هوية رقم / 903437218 بأنني املالك واملترصف بقطعة األرض 
البالــغ كامــل مســاحتها 250 مــرًا مربعــًا والواقعــة ضمــن أرض القســيمة رقــم 
)43( مــن القطعــة رقــم )6( مــن أرايض جحــر الديــك واملســاة النرصانيــة 

والتي آلت يل عن طريق الرشاء مبوجب عقد اتفاق عىل بيع مؤرخ بتاريخ 
2020/11/25 من الســيد محمود محمد ســليان العواودة والتي آلت له 

عن طريق عقد قسمة رضائية مؤرخ بتاريخ 2000/4/2 والتي آلت ألطراف 
عقــد القســمة الرضائيــة املذكــور عــن طريــق عقد محرر بتاريــخ 1976/2/2 

من السيد عطية محمد جرب النباهني.
وحيــث إننــي وبصفتــي املذكــورة تقدمــت بطلــب لبلديــة وادي غــزة للحصــول 
عىل خدمات وال يوجد بحوزيت األوراق الثبوتية املطلوبة ســوى بعض العقود 
أي  لديــه  فمــن  املذكــورة،  األرض  بقطعــة  واملتــرصف  املالــك  إننــي  وحيــث 
اعــراض أن يتقــدم بــه خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش ألننــي ســأقوم 
بالــرشوع يف إجــراءات الحصــول عــىل الخدمــات  بعــد انتهــاء املــدة القانونيــة 

والراخيص من البلدية حسب األصول. حرر بتاريخ : 2020/11/26م
الدائرة القانونية

إعالن متديد عطاء رقم 16 / 2020
)توريد دفايات ملرشوع الشتاء لعام 2021/2020(

تعلــن جمعيــة جــر األمــل الخرييــة يف غــزة عــن متديــد طرح مناقصــة توريد 
دفايات ضمن مرشوع الشتاء لعام 2021/2020، وذلك حسب الكميات 

واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغب باملشــاركة يف 
هــذا العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة، شــارع اللبابيدي، مقابل شــايل 
لألجهــزة الكهربائيــة للحصــول عــىل كــراس العطــاء خــال ســاعات الــدوام الرســمي 

من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:30 مساًء وفقًا للرشوط التالية:
االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الرشكــة  تكــون  أن   •

ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار بالدوالر، وسارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تسليم العطاء.

• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي كتأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء 
بقيمة 750 دوالرا.

• مثن كراسة العطاء )50 دوالرا( غري مسردة.
• قيمة رسوم اإلعان يف الجريدة  عىل من يرسو عليه العطاء.

• يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعــادة طرحــه أو إلغــاؤه دون 
إبداء األسباب، وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

•متديــد تســليم العطــاء إىل يــوم االثنــني 2020/11/30 عــىل يكــون آخــر 
موعد للتسليم الساعة 2:00 مساًء.

•للمراجعــة واالستفســار يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم )082872707( 
او جوال رقم )0566140200(.

إدارة الجمعية

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

فعــىل الراغبــني يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة 
العامــة للــوازم العامــةـ  املبنــى الجديــد غــرب محطــة فــارس للبرول خــال أوقات 
الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة املواصفــات ووثائــق العطــاء. 
مقابل دفع مبلغ مايل 300 شيكل غري مسردة تورد اىل خزينة وزارة املالية .

 آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف 
وتفتــح  أدنــاه(  بالجــدول  املحــدد  التاريــخ  حســب   ( العــارشة  الســاعة  غـــزة 

املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

رقم املزاودة اسم املزاودة/ العطاءم
ماحظات/العطاء

غــاز 1 خزانــات  تأجــري  مــزاودة 
2020/16الطهي اململوكة لوزارة املالية

يوم األربعاء 
2020/12/02

أكســجني 2 توليــد  محطــات  توريــد 
2020/105ملرىض الكورونا لصالح وزارة الصحة

يوم االثنني 
2020/12/07

مزاودة بيع أصناف جديدة ومكهنة 3
2020/15متنوعة بكميات مختلفة

يوم االثنني 
2020/12/14 محروقــات 4 وتوفــري  وتخزيــن  نقــل 

عنــد الطلــب لصالح ســلطة الطاقة 
الفلسطينية والبلديات

2020/104

لجنة العطاءات املركزية
ماحظة:ـ

1. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي أو بنــك 

اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

إعالن طرح عطاء
بتمويل من بنك فلسطني وضمن مرشوع تحسني جودة الخدمات املقدمة 

ألطفال التوحد يف مركز فلسطني للتوحد – جمعية الحق يف الحياة 
تعلن جمعية الحق يف الحياة عن طرح عطاء: 

أعامل تأهيل مناطق ترفيه وألعاب وعالج لألطفال ذوي التوحد 
  B 12 /2020 عطاء رقم

وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة يف 
كراسات العطاءات فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:

• الدعوة مفتوحة لرشكات املقاوالت املصنفة درجة أوىل )أ،ب( أبنية لدى 
وزارة األشغال واتحاد املقاولني الفلسطينيني.

• يجب عىل املتقدم أن يكون مسجًا لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة 
يف أعال توريدات مشابهة وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.  

وعــىل  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  وتشــمل  االرسائيــيل  بالشــيكل  األســعار   •
املورد تقديم شهادة عدم خصم من املنبع 

• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر 
موعد لتسليم العطاء.

• ميكــن للمــورد الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء مقابــل رســم غــري مســرد وقــدره 
150 شــيقا غري مســردة وذلك ابتداء من يوم الخميس املوافق 26.11.2020 

مــن الســاعة 9 صباحــًا وحتــى الســاعة 1 ظهــرًا مــن مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة – 
مبدينة غزة – الشجاعية – شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنني. 

• ســيتم عقد اجتاع متهيدي يوم الثاثاء املوافق 01.12.2020 الســاعة 
11:00 صباحا للرد عىل استفسارات الرشكات وزيارة املوقع. 

• يرفــق مــع العطــاء كفالــة دخــول عطــاء مببلــغ 1000 دوالر أمريــي صالحــة ملــدة 90 
يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف مــن بنــك غــري بنــك فلســطني أو شــيك بنــي مــن بنــك 
فلسطني مدفوع نقدا من بنك فلسطني وسريفض أي عطاء غري مصحوب بالكفالة.

يــوم االحــد املوافــق  12 ظهــرا  الثانيــة عــرش  الوثائــق الســاعة  •  آخــر موعــد لتســليم 
06.12.2020 يف مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة. مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء 

بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العــروض بالفاكــس ويجــب تســليمها بالظــرف املختوم يف 
صنــدوق العطــاءات يف مقــر الجمعيــة. وســيتم فتــح املظاريــف علنــي يف حضــور مــن 

يرغب من املتقدمني الساعة 12:30 ظهرا يوم األحد املوافق 06.12.2020
• للجمعية الحق يف تجزئة او الغاء العطاء دون ابداء االسباب 

لاستفســار ميكنكــم االتصــال مــع قســم املشــريات عــىل هاتــف رقــم 08 – 
2807011 جوال رقم 0598070118

ماحظات هامة
• رسوم اإلعان ليومني عىل من يرسو عليه العطاء.

• الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
• للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

جمعية الحق يف الحياة

إعالن شطب شركه للعموم
شركة تضامن

 يعلــن تراقــب الــرشكات أن رشكــة/ تيســري عجــور وأالده واملســجلة لدينــا 
كرشكــه تضامــن تحــت رقــم 563458496 ومقرهــا الرئيــي )غــزة - الــدرج 
( متوقفة عن مارســة أعالها وحســب قانون الرشكات التجارية رقم )42( 
لســنة )2012( ســيتم شــطبها مــن ســجات الــرشكات حســب القانــون لــذا 
نعلــن للعمــوم و ملــن لديــه اعــراض عــيل شــطب الرشكــة مراجعــة مراقــب 
الرشكات يف وزارة االقتصاد الوطني - غزة النرص - أبراج املقويس - الطابق 

األول وذلك خال خمسة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان 
تحريرًا يف 2020/11/25م

مراقب الرشكات

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

الطقس: أجواء غائمة 
وفرصة لتساقط أمطار

رام الله/ فلسطني:
توقعــت دائــرة األرصــاد الجويــة أن يكــون الجــو اليــوم الســبت 
بــارد، خاصــة فــوق  ا إىل  ــا إىل غائــم، وبــارًدا نســبيًّ غامًئــا جزئيًّ
املرتفعــات الجبليــة، ويطــرأ ارتفــاع طفيــف آخــر عــىل درجــات 
الحــرارة مــع بقائهــا أقــل مــن معدلهــا الســنوي العــام بحــدود 3 
درجــات مئويــة، وتبقــى الفرصــة مهيــأة لســقوط زخــات متفرقة 

من األمطار فوق بعض املناطق.
وتنبــأت دائــرة األرصــاد، يف بيــان، أمــس، أن يكــون الجــو غــًدا 
ا إىل بــارد خاصــة  ــا إىل صــاٍف، وبــارًدا نســبيًّ األحــد غامًئــا جزئيًّ
درجــات  عــىل  آخــر  ارتفــاع  ويطــرأ  الجبليــة،  املرتفعــات  فــوق 
بحــدود  العــام  الســنوي  معدلهــا  مــن  أقــل  بقائهــا  مــع  الحــرارة 

درجتني.
ــا إىل  وأشــارت إىل أن الجــو ســيكون يــوم االثنــني غامًئــا جزئيًّ
املرتفعــات  فــوق  خاصــة  بــارد،  إىل  ا  نســبيًّ وبــارًدا  صــاٍف، 

الجبلية، وال يطرأ تغري يذكر عىل درجات الحرارة.
وحــذرت دائــرة األرصــاد الجويــة املواطنــني مــن خطــر تشــكل 
الســيول يف األوديــة واملناطــق املنخفضــة، ومــن شــدة رسعــة 
الرياح وخطر التزحلق عىل الطرقات، وكذلك من تدين مدى 

الرؤيا األفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم املامسة.

رصف راتب كامل لموظفي 
"األونروا" هذا األسبوع 

وتأجيل المدخرات
غزة/ أدهم الرشيف:

قــررت إدارة وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئــني 
الفلســطينيني "األونــروا" رصف راتــب كامــل ملوظفيهــا بعــد 
التلويح بإمكان رصف نصف راتب بسبب األزمة املالية التي 

تواجهها منذ عدة سنوات.
يف  العاملــني  التحــادات  العــام  املؤمتــر  رئاســة  وأعلنــت 
هــذا  للموظفــني  كامــل  راتــب  رصف  أمــس،  "األونــروا"، 

األسبوع.
وقــال رئيــس املؤمتــر العــام جــال عبــد اللــه: إن قــرار رصف 
راتــب كامــل للموظفــني جــاء بعــد اجتــاع مع املفــوض العام 
رواتــب  رصف  عــىل  فيــه  اتفقنــا  الزارينــي،  فيليــب  لألونــروا 

كاملة لجميع موظفي الوكالة.
ه إىل أن اإلعداد والعمل بهذا القرار من النواحي الفنية بدأ  ونبَّ

عىل أن ترصف الرواتب يف موعد أقصاه الخميس املقبل.
"األونــروا"  يف  املوظفــني  اتحــاد  رس  أمــني  قــال  جهتــه،  مــن 
محمــد شــويدح: إن الرواتــب تــرصف يف موعــد أقصــاه الـــ27 
من كل شــهر، مشــرًيا إىل التوافق عىل رصف راتب نوفمرب/ 
ترشين الثاين يف الثالث من ديسمرب/ كانون األول املقبل، 

بعد أن حصلت "األونروا" عىل تربعات.
"األونــروا"  الراتــب كامــًا ملوظفــي  وذكــر شــويدح أن رصف 
ســيقابله تأجيــل املبالــغ التــي ال توضــع يف راتــب املوظــف 

وإمنا يف صندوق املدخرات الخاص به.
وأشــار إىل أن اتحــاد املوظفــني وضــع املفــوض العــام ألونــروا 
يف زيارتــه لغــزة، أول مــن أمــس، يف صــورة أوضــاع قطــاع غــزة 
أزمــة  وانعكاســات  عاًمــا،   14 نحــو  منــذ  ــا  إرسائيليًّ املحــارض 

رواتب املوظفني.
وأكــد أن اتحــاد املوظفــني وقف وقفة رجل واحد يف مواجهة 

تلويح "األونروا" بتجزئة الرواتب.
وذكر أنه "من ناحية نقابية، رصف الرواتب كاملة يعد إنجاًزا 
ملوظفــي األونــروا، ومل ميــرر اتحــاد املوظفــني ذلــك، ونظــم 

رفًضا لتجزئتها وتأخريها فعاليات مناوئة".

العين الثالثة
إياد القرا

مــن جديــد انفجــار يهــز وســط العاصمــة اإليرانيــة طهــران، وهــذه 
املــرة يــؤدي الغتيــال األب واملســؤول األول عــن الربنامــج النــووي 

اإليراين العامل محسن زادة.
األمر ال يحتاج لكثري من الدراسة والبحث ملعرفة من يقف خلف 
هذا االغتيال، ومن هو املستفيد  األول من وراء ذلك، وال يوجد 

أدىن شك يف أن االحتال اإلرسائييل يقف خلف ذلك.
وهــو ضمــن السياســة التــي تتبعهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ضــد إيــران مبــارشة أو يف مناطــق تواجــد  الحــرس الثــوري خاصــة 
يف سوريا والعراق، وليس ببعيد عنا اغتيال قائد الحرس الثوري 
اإليراين السابق الجرنال قاسم سلياين. ملاذا تستفيد إرسائيل 

من هذا االغتيال، بل تقوم بتنفيذ هذه العملية؟
البهجــة والفــرح اإلرسائيــيل  بنجــاح عمليــة  التســاؤل تجيــب عنــه 
يف  يحــدث  وكــا  ســلياين  اغتيــال  يف  حــدث  كــا  االغتيــال 
اســتهداف الوحدات اإليرانية يف ســوريا دامًئا، والخصوصية يف 
اســتهداف زادة يف طهــران أنهــا تخلصــت مــن أحــد أهــم الخــرباء 
اإليرانيــني الذيــن يعملــون باســتمرار عــىل تطويــر الربنامــج النــووي 
يف  يحــدث  وكــا  ســلياين  اغتيــال  مــن  موقفهــا  وهــو  اإليــراين 

استهداف الوحدات اإليرانية يف سوريا دامًئا.
وقد أعلنت إرسائيل باســتمرار عن تجهيزها واســتعدادها الدائم 
الســتهداف الربنامــج النــووي، والتخلــص منــه وتحريــض الواليــات 
وال  النــووي،  للمفاعــل  مبــارشة  الرضبــات  لتســديد  املتحــدة 
يستبعد أن يكون هذا االغتيال هو متهيد لاستهداف املبارش، 
حيــث يتــم هــز النظــام اإليــراين،  وكذلــك القامئــني عــىل الربنامــج 
النووي، ما يسهل استهداف إيران خاصة يف املرحلة الحساسة 

التي يغادر فيها الرئيس األمريي ترامب منصبه.
  الذي يعرف عنه دعمه املطلق لسياسات االحتال اإلرسائييل، 
الجــرنال قاســم  اغتيــال  كــا حــدث يف  التنفيــذ املبــارش  وحتــى 
هــل  يعــرف  ال  ســاخن  صفيــح  عــىل  املنطقــة  لذلــك  ســلياين، 
ســتقدم إرسائيــل والواليــات املتحــدة عــىل توجيــه رضبــة مبــارشة 

إىل إيران؟ أو ألحد حلفائها يف املنطقة، حزب الله .
لــن تتوقــف إرسائيــل عــن مطامعهــا يف املنطقــة ولــن تراجــع عــن 
االحتــال  يبنــي  الــذي  العــريب  التطبيــع  ظــل  يف  وخاصــة  ذلــك 
عاقاتــه فيــه مــع دول الخليــج عــىل التحالــف ضــد إيــران باعتبارهــا 

العدو يف املنطقة.
بعد أن تحالفت دول الخليج مع االحتال اإلرسائييل ضد إيران، 
فهذا يشجع الواليات املتحدة وإرسائيل أن ما يحدث هو اقراب 
إرسائيــيل مبــارش مــن الحــدود اإليرانية، ما  يســهل توجيه رضبات 
مبــارشة إىل إيــران بدعــم لوجســتي ومعنــوي مــن دول الخليــج بعد 

ا إلمكانية رضب  ا وإعاميًّ أن متت تهيئة الســاحة سياســيًّ
إيران من قبل الواليات املتحدة واالحتال.

األيدي الخفية يف طهران
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الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
عــدَّ الناشــط نــزار بنــات املفــرج عنه 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  ســجون  مــن 
الفلســطينية، التنســيق األمنــي مــع 

االحتال اإلرسائييل "تخابًرا".
وذكــر بنــات يف تســجيل فيديــو بثــه 
عــىل صفحتــه مبوقــع "فيســبوك"، 
أنــه ردد هــذا الــكام داخــل محكمــة 
بعــد  إليهــا  ل  ُحــوِّ الســلطة،  تتبــع 
يف  املباحــث  جهــاز  اعتقلــه  أن 

الخليل.
لــدى  اعتقالــه  عنــد  أنــه  إىل  وأشــار 
مباحــث الخليــل، عــرض عــىل لجنة 
لــه  يجــر  مل  لكــن  الطبــي،  للكشــف 
إصابتــه  عــدم  مــن  للتأكــد  فحــص 
أن  إىل  الفًتــا  كورونــا،  بفــريوس 
أوضــاع "النظــارة" التــي ُزج بداخلهــا 

"مأساوية" عىل حد وصفه.
يف  باملعتقلــني  الــزج  وانتقــد 
املقومــات  ألدىن  تفتقــد  "نظــارة" 
ينتــرش  وقــت  يف  الصحيــة، 
ويخالفــون  الرشطــة  عنــارص  فيــه 
يف  امللتزمــني  غــري  املواطنــني 
يف  والســامة  الوقايــة  إجــراءات 

الضفة الغربية املحتلة.
وطالــب وزيــرة الصحــة يف حكومــة 

اشــتية بــرام اللــه، مــي كيلــة، بزيــارة 
لاطــاع  الخليــل  مباحــث  "نظــارة" 

عىل األوضاع الصحية فيها.
وأشــار إىل أنــه رفــض تقديــم إفادتــه 
أمام محقق مباحث الخليل، وأرص 
عــىل تقدميهــا أمــام النيابــة العامــة، 
رفــض  النيابــة،  جــاءت  وعندمــا 
تقدميهــا وطالــب بإحضار محاميه، 

لينقل بعدها للمحكمة.
وداخــل املحكمــة، ردَّ عــىل العديــد 

تتعلــق  القــايض،  تســاؤالت  مــن 
بعضهــا بالتنســيق األمنــي وقــال إنــه 
رئيــس  بحضــور  مطالًبــا  "تخابــر"، 
ووزيــر  عبــاس  محمــود  الســلطة 
اللجنــة  عضــو  املدينــة  الشــؤون 
املركزية لحركة فتح حسني الشيخ، 
وســاع  لإلفــادة  أيًضــا،  والفصائــل 

أقوالهم بشأن التنسيق األمني.
وحيا عنارص من حركة فتح استقالوا 
الســلطة  قــرار  عــىل  احتجاًجــا 

مــع  األمنــي  التنســيق  اســتئناف 
االحتــال، مشــرًيا إىل أنهــم يعرفون 

جيًدا طبيعة هذا التنسيق.
الفيديــو  يف  حديثــه  وضمــن 
والقــى  "فيســبوك"  عــىل  املنشــور 
موقــع  رواد  بــني  وتــداواًل  تفاعــًا 
اســتنكر  االجتاعــي،  التواصــل 
عمليــات  إحــدى  عبــاس  وصــف 
حــد  عــىل  بـ"الحقــرية"،  املقاومــة 

وصف رئيس السلطة.

مزهر يهئن األسري األخرس 
بتحرره وانتصاره

غزة/ فلسطني:
هنأ مسؤول فرع الجبهة الشعبية يف قطاع غزة جميل مزهر، األسري 
املحــرر ماهــر األخــرس، بتحــرره مــن ســجون االحتــال اإلرسائيــيل، 
وانتصــاره يف إرضابــه الفــردي عــن الطعــام ملــدة 103 أيــام، رفًضــا 

العتقاله اإلداري.
الشــعبية  قيــادة  فخــر  عــن  أمــس،  اتصــال هاتفــي،  مزهــر يف  وَعــرّب 
وجاهــري شــعبنا مبــا حققــه األخــرس مــن إنجــاز عــىل صعيــد تحديه 
قيــده  كــر  يف  ونجاحــه  اإلداري،  االعتقــال  ولسياســة  لاحتــال 

بساح اإلرادة والصمود واإلرصار.
وخاطــب األخــرس قائــًا: "إن مــا صنعــه مــن انتصــار ســيظل وســام 
فخــر واعتــزاز عــىل صــدور أبنــاء شــعبنا وحركتــه الوطنية، وسُيســجل 
بحــروف مــن ذهــب يف صفحــات املجــد والبطولــة التــي جســدتها 

الحركة الوطنية األسري عرب تاريخ نضالنا".
وشــدد عــىل إرصار شــعبنا وحركتــه الوطنيــة عــىل مواصلــة إســناد 
الســجان  وانتهــاكات  مارســات  مواجهــة  يف  واألســريات  األرسى 
اإلرسائيــيل، داعًيــا إىل تصعيــد مختلــف أشــكال الدعــم واإلســناد 

لتعزيز صمود األرسى، وصواًل لتحريرهم.
وأكد عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية أهمية استعادة الوحدة 
الوطنية من أجل توحيد طاقات شعبنا يف مواصلة نضاله الحثيث يف 

مواجهة العدوان واملؤامرات املحدقة بالقضية الفلسطينية.

إغالق معرب رفح.. 2696 مغادرًا 
و829 عائًدا و223 مرجًعا

رفح/ فلسطني:
أُعيــد إغــاق معــرب رفــح الــربي جنــوب قطــاع غــزة، أمــس، بعــد فتحــه ثاثــة 

ا يف االتجاهني من الثاثاء إىل الخميس. أيام استثنائيًّ
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  وقالــت 
الوطني، يف بيان، إن العمل باملعرب استمر حتى منتصف ليلة الجمعة، 

يف استقبال ما تبقى من العائدين املوجودين يف الصالة املرصية.
يف  عائــًدا،   829 ووصــول  مســافًرا،   2696 مبغــادرة  الهيئــة  وأفــادت 
أيــام عمــل املعــرب الثاثــة، يف حــني أرجعــت الســلطات املرصيــة 223 

مسافًرا.
وقــال املديــر العــام للهيئــة العميــد فــؤاد أبــو بطيحــان: إن أطقــم املعابــر 
عملــت يف األيــام الثاثــة عــىل تســهيل ســفر ومغــادرة املواطنــني وفــق 
األجهــزة  وبإســناد  كورونــا،  فــريوس  مــن  والوقايــة  الســامة  إجــراءات 

املختصة بوزارة الداخلية.
وأوضــح أبــو بطيحــان أن أطقــم الهيئــة أرشفــت عــىل إجــراء فحــص فــريوس 
يحملــوا  مل  الذيــن  والعائديــن  املغادريــن،  املســافرين  لجميــع  كورونــا 

شهادة فحص مسبق، وذلك بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.
ومنــذ تفــي فــريوس كورونــا يف غــزة، نهايــة أغســطس املــايض، يتــم 
ا عىل فــرات، عمًا بإجراءات الوقاية والســامة  فتــح معــرب رفــح اســتثنائيًّ

ملواجهة انتشار الفريوس.

نزار بنات: التنسيق األمين مع االحتالل "تخابر"

نزار بنات
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االعرتاف بالكيان الصهيوين والتنسيق معه يف مختلف املجاالت. 
تتفادى وسائل اإلعالم التحدث عن النظامني املرصي واألردين، 

وعن منظمة التجرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
األنظمــة العربيــة املطبعــة تهــدد مســتقبل الشــعب الفلســطيني 
تقريــر  العــودة وحــق  رأســها حــق  الثابتــة وعــى  الوطنيــة  وحقوقــه 
املصــر. وهــي دول تتحــدث عــن إقامــة دولــة فلســطينية يف حــني 
أن عليهــم عــدم الرتكيــز عــى هــذه النقطــة ألنهــا مشــمولة يف حــق 
تقريــر املصــر. إنهــم يركــزون عــى إقامــة الدولة الفلســطينية عى 
جحــر يف الضفــة الغربيــة لــي يلتفــوا عــى حــق العــودة. إنــه تركيــز 
محــق لكنــه يــراد بــه باطــل. لقــد حولــوا هــم الســلطة الفلســطينية 
ومنظمــة التجريــر القضيــة الفلســطينية إىل فكــرة دولــة تقــوم وفــق 
رؤيــة أمريكيــة صهيونيــة ال ســيادة لهــا وال اســتقالل. هــم يريــدون 
دولــة وفــق املعايــر الصهيونيــة منزوعــة الســالح وتســتجدي لقمــة 
الخبــز مــن األمــم، وهــذا ال يناســبنا كشــعب مل يتوقــف عــن تقديــم 

التضحيات عى مدى عرشات السنني.
كنــا نــدرك أن تجميــد العالقــات مــع الكيــان الصهيــوين الــذي تــم 
يف أيــار/ مايــو 2020 مصــره أن يتحــول إىل ســائل ومــن ثــم إىل 
غــاز. التجميــد مل يكــن يعنــي اإللغــاء، وكان عــى األمنــاء العامــني 

مــن جميــع املنتجــني يف املناطــق التــي متــارس فيهــا إرسائيــل 
مبوجــب  ج  املنطقــة  األخــص  -وعــى  الصلــة  ذات  الســطات 
أو  اتفاقيــات أوســلو- أن يطلــق عليهــا -املنتجــات- "إرسائيــل" 
"منتــج مــن إرسائيــل"، أو "صنــع يف إرسائيــل" عنــد التصديــر إىل 
بالضفــة  إنتاجهــا  يتــم  التــي  البضائــع  أن  الواليــات املتحــدة، أي 
و)إرسائيل( سيتم التعامل معها بنفس النهج. ومن جهة أخرى، 
الســلطة  مبناطــق  تصنــع  التــي  البضائــع  "أن  عــى  البيــان  ينــص 
الفلســطينية ستوســم عــى أنهــا بضائــع "ضفة غربيــة"، والبضائع 
التــي تصنــع بغــزة عــى أنهــا مــن غــزة ألن املنطقتــني تخضعــان 
إلدارة وسياسة مختلفتني. واختتم البيان بالتأكيد عى االلتزام 
بســالم دائــم وممكــن التطبيــق كــا جاء يف رؤية ترامب للســالم. 
وأكــد البيــان عــى االســتمرار برفض الدول واملؤسســات الدولية 
التــي ال تنــزع الرشعيــة وتفــرض العقوبــات بإجــراءات خبيثــة عى 
التــي  الغربيــة،  الضفــة  اإلرسائيليــني يف  واملنتجــني  )إرسائيــل( 

ترفض االعرتاف بالواقع عى األرض".
الحقيقــة أننــي مل أتابــع تفاصيــل هذه االحداث بإســهاب منتظرة 
وانشــغالنا  األحــداث  لرتاكــم  نظــًرا  الرســمي،  الفلســطيني  الــرد 
رمبــا بترصيحــات املســؤولني الفلســطينيني وانتصارهــم مبعركــة 
ردة  امــام  قالعهــا  عــن  والدفــاع  األمنــي  التنســيق  إىل  العــودة 
فعــل الشــعب. ففــي نفــس اليــوم )١١/١٩( أرص الوزيــر حســني 
الشــيخ مــن جديــد عــى انتصــارات التنســيق فكتــب: "عقــدت 
اليــوم اجتاعــا مــع الجانــب اإلرسائيــي وتــم التأكيــد فيــه عــى 
بــني الطرفــني والتــي أساســها الرشعيــة  أن االتفاقيــات املوقعــة 
الدولية هي ما يحكم هذه العالقة. وتم االتفاق عى تحويل كل 
املستحقات املالية للسلطة ورفضنا لسياسة االستيطان وهدم 
البيوت ومصادرة األرايض. وتم االتفاق عى عقد اجتاع اخر".

كل  تفاصيــل  متابعــة  كمواطنــني  نســتطيع  ال  أننــا  الحقيقــة 
املصائــب التــي تنهــال علينــا. فهــل نركــز عــى مــا يجــري بالقــرب 
منــا مــن هــدم بيــوت أو إخطارات هدم أو مصــادرات، واعتقاالت 
واستشهاد آخر لشاب؟ أم نركز عى احباطات الوضع الداخي 
من تفيش الكورونا وزيادة هائلة باملصابني وعبثية اإلجراءات؟ 
أم عى قمع املواطنني ومالحقتهم عى خلفية الرأي؟ أم عى 

تردي األوضاع االقتصادية وسوء البنى التحتية؟
ولكن، لنقل إن القيادة السياسية املحلية منشغلة باالنتصارات 
مــا  الشــعب  ولجــم  املقاصــة  مســتحقات  وإعــادة  التنســيقية 

استطاعت، أين وزارة الخارجية الفلسطينية والدبلوماسية؟
الشــخص الوحيــد الــذي تناول الحديــث باملوضوع كان الدكتور 
ســالم فيــاض، وال أظــن أنــه ميكــن إدراجــه تحــت طائلــة "القيــادة 

الفلسطينية".
والحقيقــة أن املقــال الــذي نــرشه الدكتــور ســالم فيــاض )باللغــة 
اإلنجليزية( بالرابع والعرشين من ترشين الثاين الجاري، والذي 
الطابــع  إضفــاء  أم  اإلرسائيليــة،  املنتجــات  "وســم  عنــوان  حمــل 
الرسمي عى رسقة األرايض الفلسطينية؟" كان بغاية األهمية. 
لــرورة  فقــط، ولكــن  بهــا عنــوان املقــال  تغنــى  التــي  ال لجرأتــه 
اإلضــاءة والتحذيــر عــن خطــورة مــا تقــوم بــه الجهــات اإلرسائيليــة 
واألمريكية بهذه األثناء من الوقت الضائع، حيث اهتام الناس 

لتتوقــف عنــد خطــر  العربيــة وتلــف  اإلعــالم  أغلــب وســائل  تــدور 
التطبيــع العــريب مــع الكيــان الصهيوين عى القضية الفلســطينية. 
للفلســطينيني  جــدا  مؤذيــة  العربيــة  التطبيــع  موجــة  أن  شــك  وال 
والقضيــة الفلســطينية. مــا قامــت بــه اإلمــارات والبحريــن وما تقوم 
بــه الســعودية مــن تشــجيع عــى التطبيــع ورعايتــه ومــا ســتقوم بــه 
الســودان خيانــة للــه ورســوله وللخليفــة عمــر بــن الخطــاب وعهدتــه 
العمريــة التــي وقــع عليهــا صحابــة أجــالء عظــاء وهــم عــي بــن أيب 
طالــب وعمــرو بــن العــاص وعبد الرحمــن بن عوف ومعاوية بن أيب 
واملســلمني  ولإلســالم  وتاريخهــا  العربيــة  لألمــة  وخيانــة  ســفيان، 
الذيــن  عــن خيانــة  تختلــف خيانتهــم  وال  العربيــة.  القضايــا  ولــكل 

سبقوا وهم مرص ومنظمة التجرير واألردن.
وإذا كان لنــا نحــن الفلســطينيني أن نصــف التطبيــع بالخيانــة وهــو 
كان  والتــي  التهمــة،  مــن  أنفســنا  نعفــي  أالَّ  فعلينــا  كذلــك،  فعــاًل 
آخرهــا تشــجيع املزيــد مــن األنظمــة العربيــة عــى التطبيــع بقــرار 
العودة إىل العالقات السابقة مع الصهاينة وعى رأسها التنسيق 

األمني.
تصــب وســائل إعــالم عربيــة عديــدة غضبها بحق عــى املطبعني، 
أبــواب  لكنهــا تتفــادى املــّس باملطبعــني القدامــى الذيــن فتحــوا 

مــر أســبوع كامــل عــى إعــالن وزارة الخارجيــة األمريكيــة بشــأن 
وســم املنتجات اإلرسائيلية ومل يخرج تعليق فلســطيني رســمي 
واحــد. فهــل هــذا ينــدرج تحــت عــودة التنســيق األمنــي؟ أم هــل 
ميكن أن تكون القيادة الفلســطينية قد قرأت اإلعالن كا قرأت 
املوقعــة  االتفاقيــات  التــزام  بعبــارة  ومتســكت  املنســق  رســالة 

بأوسلو؟
مل تكــن زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريي بومبيو األســبوع املايض 
باملفاجئــة. فبينــا ينتظــر العــامل وأمريــكا انتهاء أزمــة االنتخابات 
األمريكية ونزول ترامب عن كريس الرئاســة ليســلمه إىل بايدن، 
يعــرف املرتقبــون جيــًدا أن إرسائيــل ســتلعب بالوقــت الضائــع، 
مستغلة كل اإلمكانات لتفرض ما تستطيع فرضه من واقع عى 
األرض باستالب املزيد ما ميكن سلبه من أرايض فلسطينية.

أعتقــد جازمــة، أن )إرسائيــل( تعــي جيــًدا كذلك، أنه ســيأيت يوم 
ســتضطر فيــه حكومتهــا للتفــاوض الحقيقــي مــع الفلســطينيني، 
وذلك بعد أن تنتهي بحكامها كل السبل للرفض والتهرب، ويف 
أجــل  مــن  التفــاوض  الوقــت، ستســتخدم املوافقــة عــى  نفــس 
كســب آخر. ولكن حتى يأيت ذلك اليوم، ستســتمر بانتهاز كل، 
وأي فرصة لسلب املزيد ورسم مالمح الحل عى حسب فرض 
األمــر الواقــع. فلــم تعــد حــدود الـــ٦٧ موجــودة للحديــث عنهــا. 
ومل تعــد كذلــك حــدود كامــب ديفيــد، أو واي ريفــر أو طابــا أو 
الطائــف أو أي مبــادرة عربيــة أو غرهــا. حتــى خطــة ترامــب مل 
يصــدر مــن رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة بشــأنها إال ترحيبــه بها- ال 

موافقته عى كل تفاصيلها.
اليــوم مــن مســتعمرات  مــا نعيشــه  الحــدود مــن خــالل  وترســيم 
وشــوارع وحواجــز ومعابــر وثكنــات عســكرية وجــدار، جعــل مــن 
منطقــة  إىل  ضمهــا  ميكــن  ال  معــازل  والقــدس  الغربيــة  الضفــة 
الســلطة الفلســطينية، وُمْحَكــٌم عزلهــا عــن املســتعمرات واملدن 
اإلرسائيليــة  الحكومــة  أعلنتهــا  التــي  الضــم  وخطــة  اإلرسائيليــة. 
يف متــوز املــايض. وأجلــت تنفيذهــا، ليســت إال توطيــدا أخــر 
لخطــة عــزل محكمــة تــرتك املــدن والقــرى والحــواري والشــوارع 

الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض.
مــن  عنــه  اإلعــالن  تــم  مــا  لتؤكــد  بومبيــو  زيــارة  جــاءت  وعليــه، 
احــدى  مــن  باســمه  نبيــًذا  وأطلــق  الجــوالن  فــزار  ترامــب،  خطــة 

املستعمرات بالضفة الغربية، وزار أنفاق سلوان.
كل هذا كان عرًضا ال يختلف عن عروض "املنسق" اإلرسائيي 
عــى صفحــات الفيســبوك. ال جديــد فيــه إال حــراك اســتفزازي 

يتم محاولة جس نبض الشارع وردود الفعل من خالله.
ولكن الحدث املهم، أو باألحرى الخطر هو ما ترتب عن زيارته 
مــن اعــالن وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــر تويــرت التــايل: "إطــالق 
مبــادئ توجيهيــة جديــدة لوســم بلد املنشــأ للبضائع اإلرسائيلية 
والفلســطينية بحيــث ســيتم وســم املنتجــات عــى أنهــا صنعــت 
اســتنادا ايل مارســة  غــزة  أو  الغربيــة،  الضفــة  )إرسائيــل(،  يف 

السلطات املعنية".
وجاء بالترصيح الكامل" للمبادئ" انها ستضمن "أن تكون وسوم 
مــع  الدولــة األصليــة للســلع اإلرسائيليــة والفلســطينية متوافقــة 
نهــج السياســة الخارجيــة القائــم عــى الواقعيــة. وعليــه ســيطلب 

للفصائــل أن يدركــوا هــذه الصياغــة قبــل التحــدث عــن مســتقبل 
الشــعب الفلســطيني. لقــد تحدثــوا يف الكثــر مــن الهوامــش ومل 
واســرتاتيجيات  ورؤى  جديــدة،  فلســطينية  مواقــف  عــى  يــرصوا 

خارج اتفاق أوسلو.
األنظمــة العربيــة تتحمــل مســؤولية كبــرة أمــام قضية عربية شــائكة 
جــدا ومقدســات منتهكــة ومهــددة. لكــن هذه األنظمــة تبقى خارج 
البيــت، وهــي متــارس أعالهــا وكأن شــيئا ال يقــض مضاجعهــا. أما 
وهــم  البيــت،  أهــل  فهــم  الفلســطينية  والســلطة  التجريــر  منظمــة 
يــوم وكل  بنــران اســتمرارها كل  التــي يكتــوون  أصحــاب القضيــة 
ساعة. والبيت ال يصيبه ألن الناس خارجه يصيبهم العوج، ولكن 

ألن أهل البيت قد نخر السوس عظامهم.
شــن بعــض أعضــاء الســلطة عــى الســعودية بعض الغضــب، ولهم 
حــق يف ذلــك، لكــن الحــق األعظــم يتمثــل يف متــى نغضــب نحــن 
الفلســطينيني عــى أنفســنا. نحــن اقرتفنــا الجرائــم ضــد أنفســنا، 
وتعاونا مع أعدائنا الذين اغتصبوا الوطن ورشدوا الشعب. وقبل 
أن نطلــب مــن اآلخريــن كــف جرامئهــم عنا، علينا أن نحمي أنفســنا 
الدرجــة  يف  أخالقيــة  مســألة  هــذه  األقــل  عــى  أوال.  أنفســنا  مــن 

األوىل.

مشــتت بــني مجريــات االنتخابــات األمريكيــة ونتائجهــا مــن جهة، 
وهرولــة الــدول العربيــة باتفاقــات التطبيع مــن إعالنات وزيارات، 
كان آخرهــا زيــارة نتانياهــو للســعودية، والتلويــح بــرب إليــران. 
الفلســطينية  الســلطة  قيــادات  ذكــر-  حتــى  -وال  الرتكيــز  وعــدم 
باتجاهاتهــا املختلفــة ســواء تلــك الدبلوماســية أو السياســية أو 
التفاوضية عى خطورة ما جرى، واالستمرار بالحديث واالعالن 
عــن انتهــاء صفقــة ترامــب، وكالم عــن التزامــات الرئيــس القــادم 
-بايدن بإغالق الســفارة بالقدس وعودة املفاوضات وترك اليد 

عن املساعدات.
تنــاول املقــال ابعــاد أكــر مــن تبعيــات اإلعــالن األمريــي، وذلك 
بكــون مــا قــام بــه بومبيــو بهــذا اإلعــالن يصــب متاما بطلب ســابق 
يحمــل  ترامــب  الرئيــس  مــن  أيــام  ثالثــة  قبــل  مرشعــني  ألربعــة 

تداعيات أخطر بكثر.
وأنهــا  األوىل  للوهلــة  تبــدو  "املعضلــة  فيــاض:  الدكتــور  يقــول 
وســم  تطلــب  زمــن  منــذ  عالقــة  سياســة  مــن  التخلــص  نيــة  يف 
منتجــات املســتوطنات بالضفــة الغربيــة عــى أنهــا "صنعــت يف 
إرسائيــل"، حيــث ابــدا املرشعــون الجمهوريــون األربعــة تخوفهم 
مــن اختيــار اإلدارة األمريكيــة الجديــدة للقوانــني الحاليــة بشــأن 
بضائــع املســتوطنات )نــص رســالة املرشعــني اســتخدم به كلمة 
يهودا والسامرة باإلشارة إىل الضفة الغربية( وبالتايل تجعل من 

املنتجني أهداف لحملة املقاطعة.
وهنــا تبــدو قــراءة الدكتــور فيــاض املعمقــة للترصيــح بتحذيــرات 
مريبــة تتعــدى مــا يبــدو للوهلــة األوىل مــن قــراءة االعــالن الــذي 
يبــدو وكأنــه يتكلــم عــن أمــر اجــرايئ بشــأن وســم البضائــع ســيتم 
حتــا تفعيلــه ان مل يكــن اليــوم فغــدا، ولكــن االمــر يتعلــق بــكل 
بســاطة "بوســم مناطــق". حيــث يتضــح هــذا مــن خــالل األســاس 
ســيايس،  لتحــول  كقاعــدة  الترصيــح  يقدمــه  الــذي  املنطقــي 
تحديــدا وفــق اســتخدام عبــارة "نهــج سياســتنا الخارجيــة القامئــة 
عــى الواقــع". وعليــه يؤكــد الدكتــور فيــاض ان باطــن هــذا االمــر 
ليمكــن ان يكــون وســم للمناطــق، ووســم البضائــع ليــس إال تريــرا 

ملا هو أخطر.
واالعــالن األمريــي عــى حســب تحليــل الدكتــور فيــاض يــأيت 
مفخخا مبعظم عباراته. فيلفت النظر إىل ان اإلعالن مل يرش إىل 
املستوطنات اإلرسائيلية، ولكن تم استخدام عبارات تشر إىل 
ان البضائــع املتــررة هــي تلــك التــي ينتجهــا "جميــع املنتجــني 
الســلطات ذات  التــي متــارس فيهــا )إرسائيــل(  داخــل املناطــق 

الصلة -وعى األخص املنطقة ج مبوجب اتفاقيات أوسلو".
ويلفــت كذلــك إىل نقطــة أخــرى "تســاعد يف إلقــاء الضــوء عــى 
الدافــع الحقيقــي إلصــدار هــذا التوجيــه الســيايس الجديــد يف 
هذه املرحلة، وهو اشــرتاط ان يتم تصنيف الســلع املنتجة يف 
غزة، والتي كانت تصنف بالسابق "الضفة الغربية/غزة" بـ"غزة" 

فقط، وان التسمية السابقة مل تعد مقبولة.
باختصــار، يأخذنــا املقــال إىل اســتنتاج أن الهــدف الرئيــس مــن 
تغير السياسة بشأن وسم البضائع هو "العمل عى الضم الذي 
واالزدهــار(، وميكــن  للســالم  ترامــب  الرئيــس  )رؤيــة  بــه  وعــدت 
تأمني هذا الضم تحت ســتار وســم املنتج والذي ســيطبق عى 

لنحمي أنفسنا من أنفسنا أوًل

عندما تتحول العودة إىل التنسيق األمين انتصارًا

عبد الستار قاسم

إذا كان لنا نحن الفلسطينيين أن نصف 
التطبيع بالخيانة وهو فعًل كذلك، فعلينا ألَّ 
نعفي أنفسنا من التهمة، والتي كان آخرها 
تشجيع المزيد من األنظمة العربية على 
التطبيع بقرار العودة إلى العلقات السابقة 
مع الصهاينة وعلى رأسها التنسيق األمني.

نادية عصام حرحش
رأي اليوم

فإذا ما استمرت السلطة على هذا النهج 
من العيش على وهم النتصارات والتأمل 
ص، أخشى أن يأتي  بالرئيس األمريكي كُمخلِّ
تاريخ تقلد بايدن المرتقب وما من خيار إل 
مفاوضات على تعيين زعماء لروابط القرى 
-المعازل الفلسطينية.

أكــر مــن ضعــف الـــ٣٠٪ مــن مســاحة الضفــة الغربيــة املنصوص 
عليها يف الرؤية املذكورة".

ا وهــو " ملــاذا مل يقتــرص  الدكتــور فيــاض ســؤااًل أساســيًّ يطــرح 
اإلعــالن عــى نطــاق تغيــر السياســة عــى املســتوطنات فقــط؟ 
وبــدال مــن ذلــك يغطي التحول الســيايس عــى األقل للمنطقة ج 
بالكامــل؟( وهنــا ميكننــا فهــم زيــارة بومبيو إىل الجــوالن والقدس 

كأنها تأكيد ال رجعة فيه ملا أعلنه ترامب سابقا(.
وعليه ميكن فهم أن ما جرى يصب يف خطة نتانياهو "بالبحث 
بشــكل معقــول عــن طــرق لدفــع عمليــة الضم عــى خلفية عامي 
خطــر. فمــن ناحيــة، فــإن عــدم التــرصف عــى اإلطــالق قــد يــؤدي 
إىل فقــدان فرصــة تنفيــذ أي ضــم مبجــرد تــويل اإلدارة األمريكيــة 
الجديــدة مقاليــد الحكــم. ومــن ناحيــة أخــرى، إن التــرصف بقــوة 
شــديدة خــالل الفــرتة االنتقاليــة بالواليــات املتحــدة يحمــل يف 
طياته خطرا واضحا يتمثل بدخول الحكومة اإلرسائيلية عالقتها 

مع إدارة بايدن بالقدم الخاطئة".
اإلعــالن  متييــز  "فــإن  الداخــي،  اإلرسائيــي  الصعيــد  عــى  أمــا 
للمنطقــة املقــرر ان تكــون منتجاتهــا مــن أصــل إرسائيــي عــى 
أنهــا "املنطقــة ج بشــكل خــاص" أي ليســت منطقــة ج حرصًيــا، 
يعني، ان التحول يف السياسة سيقطع شوًطا طوياًل نحو إرضاء 
األحــزاب اإلرسائيليــة -األكــر تطرفا- التــي تعارض حتى املفهوم 
الوهمي للحدود املبينة يف رؤية ترامب، حيث يعتر هؤالء ان 
األرض بالكامــل هــي )إرسائيــل(. وأخــًرا، يتــم تقديــم التحول يف 
السياسة بالكامل عى أنه إجراء تقني عادي، من غر املحتمل 

أن يتم عكسه من قبل إدارة بايدن.
ال أعرف ما الذي تنتظره الســلطة بقيادتها ودبلوماســييها لتعلن 
موقفهــا مــن هــذا اإلعــالن. فــإذا مــا اســتمرت الســلطة عــى هــذا 
بالرئيــس  والتأمــل  االنتصــارات  وهــم  عــى  العيــش  مــن  النهــج 
األمريي كُمخلِّص، أخىش أن يأيت تاريخ تقلد بايدن املرتقب 
ومــا مــن خيــار إال مفاوضــات عــى تعيــني زعــاء لروابــط القــرى 

-املعازل الفلسطينية.
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خدمات رفح يستقبل الهالل في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

بطاقة المباراة:

شباب رفحالصداقة 21

غزة/مؤمن الكحلوت:
تغلــب الصداقــة علــى ضيفــه 
شــباب رفــح بهدفيــن مقابــل 
هــدف واحد، فــي اللقاء الذي 
جمعهمــا أمــس، علــى ملعــب 
فلســطين بمدينــة غــزة، فــي 
افتتاح مباريات الجولة األولي 
الممتــاز،  الــدوري  لبطولــة 
ليحصــل بذلك علــى أول ثالث 
نقــاط فــي البطولــة، وُيحافظ 
علــى ســجله خاليًا مــن الهزائم 
منــذ  االفتتــاح  مباريــات  فــي 
بدايــة مشــاركته فــي الدرجــة 
الممتــازة، فيمــا تجمــد رصيــد 
شــباب رفح حامل لقب الكأس 
مــن  )صفــر(  عنــد  والســوبر 

النقاط.
ســجل هدفي الصداقة، هالل 
غــواش )28(، وعمر أبو عبيدة 
)73(، ولشــباب رفــح، أســامة 

أبو قرشين )32(.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

بدأت املباراة بحذر شــديد من الفريقني، 
ومحــاوالت مــن شــباب رفــح للضغــط عــى 

مدافعي الصداقة .
الفــرص كانــت لصالــح الصداقــة يف  أويل 
الدقيقــة "٧" مــن انفــراد عمر أبو عبيدة من 
وســط امللعــب مل يتعامــل معهــا بالشــكل 
املطلوب وســددها بغرابة بعيدة جدا عن 

املرمى.
رد الزعيم كان بهدف يف الدقيقة "٢٢" من 
رضبــة ركنيــة لعبهــا مهنــد ابــو زيــد وصلــت 
لرأســية عبداللــه عبيــد وضعهــا عــى يســار 

الحارس فادي جابر.
التعــادل  بهــدف  جــاء رسيعــا  الصداقــة  رد 
 "٢٨" الدقيقــة  عنــد  الغــواش  هــال  عــر 
الصنــدوق  خــارج  أخرجهــا  كــرة  مســتغا 
ليسددها الغواش بقوة يف الزاوية اليمني 

للحارس عبدالله أبو غزة.
داخــل صنــدوق  دربكــة   "٤٠" الدقيقــة  يف 
شباب رفح ، استغلها يوسف سامل بتمريرة 

لحازم شكشك الذي سدد الكرة بالقائم.
أخــري  فرصــة  الحــت   "٤٢" الدقيقــة  ويف 
لصالــح العــب الصداقــة عمــر البلــح داخــل 
الصنــدوق ســددها بوجــه قدمــه بــني يــدي 

الحارس .

التقــدم الثــاين عر الاعب عمر أبو عبيدة 
الغــواش،  هــال  متريــرة  اســتغل  الــذي 
أرضيــة  ويســددها  الصنــدوق  يف  ليتوغــل 

زاحفة يف الشباك عند الدقيقة "٧٣".
تعزيــز  وحــاول  تفوقــه،  الصداقــة  واصــل 
أبــو  عمــر  وتوغــل  ثالــث،  بهــدف  تقدمــه 
الجهــة  مــن   "٨٢" الدقيقــة  عنــد  عبيــدة 
الصنــدوق  داخــل  الكــرة  ومــرر  اليمنــي 

الشوط الثاني
بــدأ الزعيــم الشــوط الثــاين بقــوة بتســديدة 
العارضــة  الدقيقــة "٥٧" علــت  قويــة عنــد 
بقليل، تبعه زميله نارص أبو قرشني بعدها 

بدقيقتني بتسديدة أخري فوق العارضة.
يف الدقيقــة "٦٠" أجــري مــدرب الصداقــة 
سامي سامل تبديلني سيطر بعدها فريقها 
عــى مجريــات اللقاء، ليرتجم ذلك بهدف 

أخرجها دفاع الشباب خارج امللعب.
ثابتــة  رضبــة  مــن  تســديدة   "٨٥" الدقيقــة 

سددها مهند أبو زيد ارتطمت بالقائم .
لصالــح  كانــت  املهــدرة  الفــرص  أخــر 
الصداقة ، عندما انفرد محمد أبو حشيش 
بحارس املرمى بشــكل كامل عند الدقيقة 
الحــارس  يــدي  بــني  وضعهــا  لكنــه   "  ٩٦  "

بغرابة .

الملعب: فلسطين
التاريخ: 27/11/2020

الفريقان: الصداقة × شباب رفح
النتيجة: )1-2(

أصحاب األهداف:
الصداقة: هالل غواش )28( وعمر أبو عبيدة )73(

شباب رفح: أسامة أبو جاموس )23(
العقوبات:

بطاقة صفراء: 4
الصداقة: عمر بلح )42(، مجد المغربي )60(، محمد أبو حشيش )90(

شباب رفح: محمد الشاعر )52(
بطاقة حمراء: 1
الصداقة: ال يوجد

شباب رفح: محمد أبو هاشم )93(
طاقم الحكام والمراقبين

حكم ساحة: خالد الشيخ خليل للساحة
مساعد أول: حسام الحرازين

مساعد ثان: أحمد شبير
حكم رابع: محمود أبو مصطفي

مراقب المباراة: وسام بشير
مقيم حكام: سعيد محسن

تشكيلة الفريقين:

عبدالله أبو غزة
رأفت القن

عبدالله عبيد
)وليد أبو دان 46(

أحمد الشاعر
محمد أبو هاشم

محمد أبو دان
مهند أبو زيد

أسامة أبو جاموس
عبد الرحمن صالح

محمد الشاعر
محمد الريخاوي

)ناصر أبو قرشين 46(
) محمود السيالوي 88(.

فادي جابر
ميسرة البواب

محمد أبو ناجي
هالل الغواش

محمود العامودي
عمر بلح

)مجد المغربي 60(
عمر أبو عبيدة

)محمد أبو حشيش 90(
حازم شكشك
يوسف سالم

)حسن الحمامي 60(
محمد الديري

صائب أبو حشيش
)محمد حمدان 90+4(.

- قائد الفريق: محمد الديري
- المدرب: سامي سالم

- قائد الفريق: رأفت القن
- المدرب: رأفت خليفة

شباب رفح:الصداقة:

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
املمتــاز  الــدوري  لبطولــة  األوىل  الجولــة  منافســات  اليــوم  ُتســتكمل 
رفــح  خدمــات  يســتهل  مباريــات،   3 بإقامــة   ،2020-2021 ملوســم 
حامل اللقب يف إحداها مشــواره يف بطولة الدوري باســتقبال نظريه 
الهــال عــى ملعــب رفــح البلــدي، وضعــًا نصيــب عينيــه تحقيــق بداية 
قويــة تؤكــد جديتــه يف الحفــاظ عى اللقب الذي تّوج به يف النســخة 

املاضية بكل جدارة واستحقاق.
يدخل "األخرض" الرفحي املباراة وهو يعاين من غياب بعض الاعبني 
املؤثريــن، وعــى رأســهم بــدر مــوىس الــذي غــادر إىل جمهوريــة مــر 
العربيــة، كــا خــر الفريــق قبــل أيــام مبــاراة كأس الســوبر أمــام جــاره 

شباب رفح.
ورغم ذلك، سيحاول الخدمات بقيادة مدربه إسام أبو عريضة، إثبات 
أنــه الفريــق األفضــل يف غــزة مهــا كانــت ظروفــه، وأنــه يطمــح للتتويــج 

بلقب جديد يعزز به ريادته كأكرث أندية غزة تتويجًا ببطولة الدوري.
عــى الطــرف اآلخــر، ســيحاول الهــال بقيــادة املــدرب حــازم الوزيــر، 
العــودة مــن ملعــب رفــح بنتيجــة جيــدة، ومل ال كســب النقــاط الثــاث، 
معتمــدًا عــى مجموعــة مــن الاعبــني الشــباب الطامحــني للمنافســة 
عــى اللقــب يف ظــل الظــروف االســتثنائية لهــذه النســخة مــن بطولــة 

الدوري.
يذكــر أن الغلبــة كانــت واضحــة لخدمــات رفــح يف مبــارايت الفريقــني 
خــال الــدوري املــايض، بنتيجــة 0-3 يف الــدور األول وســجل وقتهــا 
األهــداف ســامي قعــدان ومحمــود النــريب )هدفــني(، و0-2 يف الــدور 

الثاين أحرزها حافظ إرجيات ومحمود النريب.
ويف الوقــت الــذي تــّوج خدمــات رفــح بلقــب النســخة األخــرية لبطولــة 
الدوري برصيد 44 نقطة، أنهى الهال املســابقة يف املركز الســادس 

برصيد 29 نقطة.

في ختام الجولة األولى للدوري الممتاز
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الشجاعية وشباب جباليا مواجهة بعنوان الرغبة في االنتصار

بطاقة المباراة:

اتحاد خانيونسالجالء 02

غزة/ عالء شمالي: 
حقــق فريق اتحــاد خانيونس 
يتمناهــا  انطالقــة  أفضــل 
بثــالث  لديــاره  عــاد  بعدمــا 
نقاط مهمة بعــد الفوز على 
الجــالء الضيــف الجديــد فــي 
بهدفيــن  الممتــازة  الدرجــة 
نظيفيــن فــي المبــاراة التي 
أمــس،  الفريقيــن،  جمعــت 
علــى ملعــب اليرمــوك، فــي 
الجولــة  مباريــات  افتتــاح 
األولى من الدوري الممتاز. 

ســجل هدفــي االتحــاد، خالد 
ليحصــد   ،)33+61( النبريــص 
أول ثالث نقــاط في رصيده، 
فيما بقي رصيد الجالء بدون 

نقاط. 
تفاصيل المباراة
الشوط األول

التحفــظ  مــع  قليــًا  حــذرة  كانــت  البدايــة 
الدفاعــي للضيــف الجديــد عــى املمتــازة 
ضغوطــًا  يواجــه  بــدأ  الــذي  الجــاء  فريــق 
هجوميــة مــن العبي اتحاد خانيونس الذي 
تدريجيــًا  الهجومــي  األداء  يف  تصاعــد 
للشــباك  الوصــول  العــكاوي  عيــد  وحــاول 
مــن خــال فرصتــن ســدد خالهــا كــرات 

قوية لكن الدفاع أنقذ املوقف. 
االتحــاد  ســيطرة  افتــكاك  الجــاء  حــاول 
خــال  مــن  امللعــب  وســط  يف  الــدرة  عــى 
الزيــادة العدديــة وهــو مــا جعلــه يظهــر ببعــض 
املحــاوالت لكنهــا مل تحمــل خطــورة كافيــة إال 
من رأسية محمد الغزايل التي أنقذها الدفاع. 
حتــى  كثــرًا  يتأخــر  مل  للشــباك  الوصــول 
يف  االتحــاد  فريــق  النربيــص  خالــد  وضــع 
لــه  األهــداف  ســجل  ليفتتــح  املقدمــة 
ولفريقــه يف املوســم الجديــد )33( ليبــدأ 
بعدهــا الجــاء محــاوالت تعديــل النتيجــة 

الدفاعــي  والتاســك  اإلغــاق  ظــل  يف 
لفريــق االتحــاد أغلــق املســاحات الخلفيــة 
واستمر يف الضغط الهجومي الذي كًلف 
خالــد  عرقلــة  مطــر  محمــد  الجــاء  حــارس 
النربيص داخل منطقة العمليات ليحصل 

عى ركلة جزاء نفذها بنجاح )62(.
كاد مــروان الرتابــن تعزيز النتيجة لاتحاد 
ظــل  يف  املرمــى،  طريــق  أخطــأ  أنــه  لــوال 

مــن  واحــدة  فرصــة  يف  إال  يظهــر  مل  التــي 
تسديدة بال العبيد التي جاورت املرمى 
ومعها ينتهي الشوط األول بتقدم االتحاد 

بهدف نظيف.
الشوط الثاني

الشــوط الثاين شــهد نشــاطًا لفريق الجاء 
بشــكل أكــرب يف الشــق الهجومــي مــن أجــل 
تعديــل النتيجــة لكن الخطورة بقيت غائبة 

عــداد  لكــن  الجــاء  محــاوالت  اســتمرار 
النتيجــة بقــي كــا هــو رغــم اســتمرار اتحاد 
وإهــدار  محــاوالت  عــدة  يف  خانيونــس 
مــن  ترفــع  أن  كادت ميكــن  محققــة  فــرص 
غلــة األهــداف لكــن النهاية كانــت بهدفن 
نظيفن لاتحاد الذي حقق أول انتصاراته 
الهزميــة  وألحــق  الجديــد  املوســم  يف 

األوىل يف تاريخ الجاء يف املمتازة.

الملعب: اليرموك
التاريخ: 27/11/2020

الفريقان: الجالء × اتحاد خانيونس
النتيجة: )2-0(

أصحاب األهداف:
الجالء: ال يوجد

اتحاد خانيونس: خالد النبريص )33 و63(
العقوبات:

بطاقة صفراء: )3(
الجالء: )2( محمد عاشور )49(، حمزة سالمة )69(

اتحاد خانيونس: )1( مروان الترابين )75(
بطاقة حمراء:  )1(

الجالء: )1( طالل جندية )93(
اتحاد خانيونس: ال يوجد

طاقم الحكام والمراقبين
حكم ساحة: سامح القصاص

مساعد أول: محمود أبو حصيرة
مساعد ثان: إسالم الشخريت

حكم رابع: محمد أبو شهال
مراقب المباراة: نائل أبو زايد
ُمقيم الُحكام: سعود حمد

تشكيلة الفريقين:

هشام البيوك
مهند المصري

)رمضان شبير 82(
عبد الرحمن الحاج 

خليل أبو جزر
عالء النبريص

أنور عمران 
أدهم القاضي 
مروان الترابين

محمد اللوح
)أحمد العكاوي 87(

خالد النبريص 
عيد العكاوي

)راغب فارس 75(

محمد مطر
حمزة سالمة

نور أبو شقفة
طالل جندية

)نصار أبو بحيري 90(
أحمد الغزالي

إبراهيم أبو سيف
)محمد سمير عبيد 55(

عاصف الكتناني
)إسماعيل أبو شرف 60(

إبراهيم سالمة
)معتز لقان 55(

بالل العبيد
أحمد أبو بالل

)أحمد سالمة 80(

الكابتن: محمد عاشور
المدرب: بسام أبو الصادق

الكابتن: عيد العكاوي
المدرب: احميدان بربخ

اتحاد خانيونساتحاد بيت حانون

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الــدوري املمتــاز  اليــوم منافســات الجولــة األوىل لبطولــة  ُتســتكمل 
ضيفــه  الشــجاعية  اتحــاد  يســتقبل  حيــث   ،2020-2021 ملوســم 
شــباب جباليــا عــى ملعــب الرمــوك، ومينــي فيهــا الفريقن النفس 
دائــرة  للدخــول مبكــرًا يف  بدايــة قويــة  االنتصــار وتســجيل  بتحقيــق 

املنافسة عى اللقب.
الشــجاعية الــذي يقــوده املــدرب املخــرم محمــود املزيــن، يتطلــع 
يف هــذه النســخة للذهــاب بعيــدًا، وإحــراز اللقــب للمــرة الثانيــة يف 
التــي  والصفقــات  التغيــرات  بعــض  مــن  مســتفيدًا  النــادي،  تاريــخ 

أبرمها النادي.
وميلــك "املنطــار" مجموعــة مــن الاعبــن املميزيــن مبزيــج واضــح 
بــن الخــربة والشــباب، ومــع وجــود مــدرب بعقليــة محمــود املزيــن، 
اللقــب،  عــى  للمنافســة  أمامــه  شــك  بــا  مواتيــة  الفرصــة  ســتكون 
رغــم أن الفريــق يفتقــد أحــد أهــم عوامــل القــوة لديــه، وهــو الحضــور 
الجاهري، شأنه يف ذلك شأن جميع األندية الجاهرية األخرى.

أما شباب جباليا الذي يقوده املدرب أحمد عبدالهادي، فريد من 
جانبه كسب أول 3 نقاط، والتأكيد عى أنه قادم بقوة هذا املوسم 
بعــد أن كان حصانــًا أســودًا للبطولــة يف الســنوات األخــرة، وأصبــح 

ميتلك الخربة الازمة.
وخال املواسم األخرة ظهر "ثوار" الشال" بصورة مميزة، وباتت 
جميــع الفــرق األخــرى تحســب لــه ألــف حســاب، وآن األوان كــا يــرى 
عشاقه ألن يدخل غار املنافسة الجدية عى اللقب منذ البداية، 
والتتويج باللقب ألول مرة يف تاريخه، وينطبق عليه ما ينطبق عى 
الشجاعية من خسارة عامل الحضور الجاهري، إذ كان دامئًا أحد 

أكرث الفرق الغزية حضورًا للجاهر يف مبارياته البيتية.
يذكــر أن مبــاراة الفريقــن األوىل للموســم املــايض انتهت بالتعادل 
بهــدف ملثلــه، ووقتهــا ســجل عــاء عطيــة هدف الشــجاعية، ومحمد 
شــباب  يفــوز  أن  قبــل  جباليــا،  شــباب  هــدف  مــوىس  عبداللطيــف 
جباليــا بهدفــن دون رد يف الــدور الثــاين، ســجلها محمــد أبــو ريالــة 

وإبراهيم شاهن.

في ختام الجولة األولى للدوري الممتاز
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البحرية يتذوق حالوة البدايات أمام الحوانينالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

التفاح يسهل مغامرته بين الكبار باستضافة شباب خانيونس

بطاقة المباراة:

خدمات الشاطئاتحاد بيت حانون  01

غزة/ وائل الحلبي: 
عــاد خدمــات الشــاطئ بفوز 
ثمين من أمام مضيفه اتحاد 
بيــت حانــون بهــدف دون رد، 
فــي المبــاراة التــي جمعــت 
الفريقيــن عصــر أمــس، علــى 
ملعــب بيــت حانــون البلدي، 
في افتتاح منافسات الجولة 
الدرجــة  دوري  مــن  األولــى 

الممتازة.
الفريــق  منــح  البحريــة  فــوز 
رقمــًا غائبــًا عنــه منذ تســعة 
هــذه  تعــد  حيــث  مواســم، 
المــرة األولــى التــي يحقــق 
فــي  الفــوز  الفريــق  فيهــا 
لينجــح  االفتتاحيــة،  الجولــة 
فــي كســر العقــدة وتــذوق 
حــاوة البدايــات بحصــد أول 
ثاثة نقــاط له في البطولة، 
لكــن بيت حانــون فقد فرصة 
التــي  القويــة  االنطاقــة 
وبقــي  لــه  متوقعــة  كانــت 

بدون نقاط.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

قــوي  بشــكل  املبــاراة  دخلــوا  الحوانــن 
وهجومــي منــذ البدايــة وبــدا واضحــًا رغبــة 
الفريق يف الوصول املبكر ملرمى خدمات 
الشــاطئ الذي متاســك بشكل قوي دفاعيًا 
ومنــع تشــكيل الخطــورة عــى مرمــاه، إال أن 
مهاجــم  القــايض  محمــد  محــاوالت  تكــرار 
كبــرًا  ازعاجــًا  بيــت حانــون شــكلت  اتحــاد 

للبحرية.
حــاول الشــاطئ الــرد عــى الضغــط املكثــف 
الــرواغ  خــال محمــد  مــن  األرض  ألصحــاب 
الــذي ســدد كــرة قوية حولها الدفــاع لركنية، 

الشوط الثاني
الشاطئ كان قريبًا من تعزيز النتيجة بهدف 
ثــاين مــع بدايــة الشــوط الثــاين بعــد انفــراد 
ســليامن العبيــد لكنــه تباطــئ يف التســديد 
الحوانــن  يعــود  أن  قبــل  املرمــى،  أمــام 
للضغط عى مرمى باسل الصباحن الذي 
تألــق بشــكل الفــت يف التصــدي إلنفراديــن 

متتالين ملحمد الجرمي وزميله القايض.
ظــل  يف  حانــون  بيــت  ضغــط  اســتمر 

ليواصــل بعدهــا بيــت حانــون األفضلية لكن 
دون ترجمتها بالوصول إىل الشباك.

طالــب الحوانــن بالحصــول عــى ركلــة جزاء 
تركيزهــم  عــن  الاعبــن  أخــرج  الــذي  األمــر 
وأمثــر عــن طــرد مدربهــم محمــد العيــاموي، 
لينجــح الشــاطئ يف اســتثامر تلــك الحالــة 
الــرواغ  محمــد  عــر  مثــن  هــدف  بتســجيل 
التــري  ماجــد  عرضيــة  اســتقبل  الــذي 

وسددها قوية يف الشباك )40(.

محــاوالت قليلــة للشــاطئ عــى مرمــى أمــر 
الكــرد لكنهــا مل تثمــر عــن أي خطــورة، قبــل 
أن يشــدد الحوانــن ضغطهــم يف الدقائــق 
األخــرة لكن بســالة دفاعــات البحرية لعبت 
دورًا هامــًا يف ابعــاد الخطورة، قبل أن يعود 
مــن  مرمــاه  حاميــة  يف  وينجــح  الصباحــن 
هــدف مؤكــد بعــد انفــراد القــايض، لينتهــي 
اللقــاء بفــوز الشــاطئ بهــدف دون رد لبيــت 

حانون.

الملعب: بيت حانون
التاريخ: 27/11/2020

الفريقان: اتحاد بيت حانون × خدمات الشاطئ
النتيجة: )1-0(

أصحاب األهداف:
اتحاد بيت حانون: ال يوجد

خدمات الشاطئ: محمد الرواغ )40(
العقوبات:

بطاقة صفراء: 7
اتحاد بيت حانون: أمجد أبو عودة )19( محمد القاضي )62( 

فراس األسمر )65( يوسف أبو زيد )86(
خدمات الشاطئ: محمد الرواغ )40(

مصطفى حسب الله )44( سامي الداعور )100(
بطاقة حمراء: 1

اتحاد بيت حانون: محمد العيماوي )35(
خدمات الشاطئ: ال يوجد

طاقم الحكام والمراقبين
حكم ساحة: فايز عمران

مساعد أول: محمد الغول
مساعد ثان: نادر أبو هجرس

حكم رابع: خالد أبو الخير
مراقب المباراة: أيمن المغاري

ُمقيم الُحكام: إبراهيم أبو العيش
تشكيلة الفريقين:

باسل الصباحين
ماجد التتري

إسام أبو عبيدة 
)محمد عماد جودة 87(

فضل قنيطة
مصطفى حسب الله

أسامة أبو قرشين
سامي الداعور

أحمد أبو حسنين 
)أنس أبو ستيتة 87(

محمد الرواغ 
)بال النجار 77(

محمود أبو الخير 
)محمد الحمامي 84(

أمير الكرد
يوسف أبو زيد

عبد الكريم نصير
محمود أبو النصر

)عبد الرحمن وشاح 46(
أمجد أبو عودة 

)أحمد سعد 87(
فراس األسمر
محمد سلمان 

)محمد العمور 64(
ناجي النحال

محمد الجرمي
محمد القاضي

الكابتن: عبد الرحمن أبو الطرابيش
المدرب: محمد العيماوي

الكابتن: سليمان العبيد
المدرب: ربحي سمور

خدمات الشاطئاتحاد بيت حانون

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ُتستكمل اليوم منافسات الجولة األوىل لبطولة الدوري املمتاز 
ملوســم 2021-2020، حيــث يســتقبل التفــاح العائــد للدوري 
فلســطن يف  ملعــب  عــى  خانيونــس  شــباب  نظــره  املمتــاز، 
مبــاراة مهمــة للفريقــن، يأمــل كل منهام حصــد نقاطها الثاث، 
دفعــة  ســتمنحه  املســابقة  يف  جيــدة  بدايــة  تحقيــق  وبالتــايل 

معنوية كبرة.
وميني التفاح بقيادة مدربه سامي الشنطي النفس بالفوز عى 
شباب خانيونس، لتأكيد أنه عاقد العزم عى البقاء يف الدوري 
املمتــاز وعــدم تكرار ســيناريو الهبوط مــن جديد، معتمدًا عى 

بعض الصفقات الجديدة.
ســهلة،  مهمــة  يكــون  لــن  الكبــار  بــن  البقــاء  أن  التفــاح  ويــدرك 

وتحتاج إىل إرادة كبرة من الفريق والتعامل مع كل مباراة عى 
أنهــا بطولــة، وهــو مــا يريــد تكريســه يف مبــاراة اليــوم أمام شــباب 

خانيونس.
يف املقابــل، يدخــل شــباب خانيونــس املبــاراة بقيــادة املــدرب 
محمــود عــواد واضعــًا نصــب عينيــه حصد كامل النقــاط ودخول 
غــامر املنافســة عــى اللقــب مبكــرًا، مســتعينًا باعبــي الخــرة 

الذين يضمهم الفريق.
"النشــامى" اعتــاد يف الســنوات األخــرة املنافســة عــى اللقب 
مهــام كانــت ظروفــه، لكنــه عــاىن األمريــن يف املوســم املــايض 
أنهــى  إذ  نهايتــه،  يف  األوىل  الدرجــة  لــدوري  يهبــط  أن  وكاد 
الفريــق  يريــد  ال  تجربــة  وهــي  العــارش،  املركــز  يف  املســابقة 

تكرارها هذا املوسم.

في ختام الجولة األولى للدوري الممتاز
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القاهرة/)أ ف ب(:
أســقط األهيل املرصي مواطنه وغرميه الزمالك 2-1 
محــرزا لقــب دوري أبطــال إفريقيــا لكــرة القــدم للمــرة 
أمــس،  القيــايس،  رقمــه  ومعــززا  تاريخــه  التاســعة يف 
موصــدة  أبــواب  وراء  الــدويل  القاهــرة  اســتاد  عــى 

بسبب تداعيات فريوس كورونا املستجد.
الســولية  عمــرو  عــر  التســجيل  بافتتــاح  االهــيل  بكــر 
برأســية اثــر ركنيــة )5(، ثــم عــادل محمــود عبــد الــرازق 
"شــيكاباال" اثــر مجهــود فــردي وتســديدة رائعــة )31(، 
فيــا خطــف محمــد مجــدي "أفشــة" هــدف الفــوز يف 

الدقائق القاتلة )86(.
الفــوز  مــرات  عــدد  يف  القيــايس  رقمــه  األهــيل  وعــزز 
باللقــب رافعــا رصيــده إىل تســعة ألقــاب فيــا تجمــد 
رصيــد الزمالــك يف البطولــة عنــد خمســة ألقــاب حيث 
اســتعىص عليه اللقب مجددا علا بأنه أحرز أحدث 

ألقابه الخمسة يف البطولة عام 2002 .
عمــرو  ســجله  للغايــة  مبكــر  بهــدف  األهــيل  وتقــدم 

البطولة بعد مرور 15 شهرا عى انطالقها.
وبالتأكيــد، ســتظل تلــك النســخة االســتثنائية للبطولــة 
يف  املســتديرة  الســاحرة  محبــي  أذهــان  يف  عالقــة 
إفريقيــا لفــرة طويلــة ، خاصــة وأنهــا األطــول يف تاريــخ 
املســابقة مــن ناحيــة، كــا أنهــا أول نســخة تجمــع بــن 
فريقــن مــن بلــد واحــد وذلــك عــى مــدار تاريــخ دوري 

أبطال إفريقيا.
آب/أغســطس  يف  النســخة  هــذه  مباريــات  وبــدأت 
أيار/مايــو   29 يف  انتهاؤهــا  مقــررا  وكان   ،2019
املايض، قبل أن تتأجل أكرث من مرة بسبب تداعيات 

أزمة تفيش اإلصابات بفريوس "كورونا" املستجد.
وتوجــت كــرة القــدم املرصيــة اليــوم بلقبهــا الخامــس 
عرش يف 56 نسخة من البطولة حتى اآلن بنسبة نجاح 

بلغت نحو 27 باملئة.
عــام  األبطــال  لــدوري  األوىل  النســخة  انطــالق  ومنــذ 
1964 ، مل يســبق أن التقى فريقان من بلد واحد يف 
نهــايئ البطولــة، لكــن األهيل والزمالك ســجال اســمها 

الســولية برضبــة رأس يف الدقيقــة الخامســة اثــر رضبــة 
ركنية للفريق.

ورد الزمالــك بهــدف مــارادوين لالعبــه املخــرضم محمــود 
عبــد الــرازق )شــيكاباال( يف الدقيقــة 31 بعدمــا تالعــب 
بأربعة من العبي األهيل ثم سدد الكرة بيرساه من حدود 
منطقــة الجــزاء لتخــرق الكــرة الزاويــة العليــا للمرمــى عــى 

مين محمد الشناوي حارس مرمى األهيل.
مؤكــد  لهــدف  القائــم  تصــدى  الثــاين،  الشــوط  ويف 
لألهيل اثر تسديدة من الالعب حسن الشحات يف 
الدقيقة 55 كا تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من 

أحمد سيد زيزو العب الزمالك.
أفشــة  مجــدي  محمــد  اســتخلص   ،86 الدقيقــة  ويف 
الكــرة مــن أمــام أحد العبــي الزمالك أمام منطقة الجزاء 
مبارشة وســددها قوية يف الزاوية البعيدة عى يســار 
الوقــت  يف  والتتويــج  الفــوز  هــدف  ليكــون  الحــارس 

القاتل.
وأســدل الســتار اليوم عى فعاليات هذه النســخة من 

بحــروف مــن ذهب ومنحا هــذا اإلنجاز التاريخي للكرة 
املرصية.

وعــززت مــرص صدارتهــا لقامئــة الــدول األكــرث حصــوال 
عــى لقــب دوري األبطــال األفريقــي علــًا بــأن نهــايئ 
اليــوم هــو النهــايئ الـــ23 يف املســابقة ، الــذي يشــهد 

مشاركة طرف مرصي.
مــرة   12 النهــايئ  األهــيل  خــاض  أمــس،  مبــاراة  وقبــل 
توج باللقب يف مثاين مرات منها وحل ثانيًا يف أربع 
نســخ وخاض الزمالك النهايئ ســبع مرات فاز باللقب 
فيــا  واحــدة  نســخة  ثانيــا يف  منهــا وحــل  يف خمــس 
خــاض اإلســاعييل النهــايئ مرتــن وتــوج باللقــب يف 
إحداهــا فقــط وكان النهــايئ اآلخــر مــن نصيــب غــزل 

املحلة لكنه حل ثانيا.
كــا توجــت كــرة القــدم العربيــة اليــوم بلقبهــا الثــاين 
والثالثــن يف تاريــخ املســابقة بواقــع 15 لقبــا للفــرق 
ومثلهــا  التونســية  لألنديــة  ألقــاب  وســتة  املرصيــة 

للمغرب وخمسة ألقاب للجزائر.

البطولــة  بلقــب  اليــوم  العربيــة  الكــرة  توجــت  كــا 
للموسم الرابع عى التوايل بعد فوز الوداد البيضاوي 
املغــريب باللقــب يف 2017، والرجــي التونــي يف 

عامي 2018 و2019.
ويخــوض األهــيل مبــاراة الســوبر األفريقــي أمــام نهضــة 
الكونفيدراليــة  كأس  لقــب  حامــل  املغــريب،  بــركان 
أول/ كانــون  يف  مبــرص  ســتقام  والتــي  األفريقيــة، 

ديسمر املقبل.
وكانــت مبــاراة اليــوم هــي اللقــاء التاســع بــن الفريقن 
يف دوري أبطــال إفريقيــا، بعدمــا ســبق أن التقيــا يف 
 ،2005 عــام  املســابقة  لنســخة  النهــايئ  قبــل  الــدور 
 2008 بنســخ  املجموعــات  مرحلــة  يف  وكذلــك 

و2012 و2013.
وقبــل مبــاراة اليــوم، حقــق األهــيل خمســة انتصــارات 
خــالل املواجهــات الثانيــة الســابقة يف البطولــة التــي 
جمعتــه مــع الزمالــك، الــذي مل يحقــق أي فــوز، بينــا 

خيم التعادل عى ثالثة لقاءات.

20 لقبًا إفريقيا
األهلي يستعيد عرش إفريقيا بـ"تاسعة" دوري أبطال إفريقيا

األهلي المصري في سطوراألهلي رابع المتأهلين لمونديال األندية في قطر
القاهرة/وكاالت:

لحق األهيل املرصي بقافلة املتأهلن إىل النسخة املقبلة 
مــن بطولــة كأس العــامل لألنديــة إثــر فــوزه بلقــب دوري أبطال 
إفريقيــا لهــذا العــام بالفــوز عــى جــاره ومنافســه التقليــدي 

العنيد الزمالك 1-2 أمس، يف املباراة النهائية للبطولة.
وأصبــح األهــيل رابــع املتأهلــن لهــذه النســخة مــن مونديــال 
األندية والتي تستضيفها قطر من أول إىل 11 شباط/فراير 
املقبــل حيــث ســبقه كل مــن الدحيــل حامــل لقــب الــدوري 
القطــري ممثــال عــن البلــد املضيــف وبايــرن ميونــخ األملــاين 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأوكالند سيتي النيوزيلندي 

بطل دوري أبطال أوقيانوسية.

مــن  النســخة  هــذه  يف  املتبقيــة  الثالثــة  املقاعــد  وتحســم 
يتبقــى  حيــث  املقبلــن  الشــهرين  خــالل  األنديــة  مونديــال 
الجنوبيــة  وأمريــكا  آســيا  هــي  قاريــة  اتحــادات  ثالثــة  تتويــج 
الشــالية  )أمريــكا  وكونــكاكاف  ليرتادوريــس(  )كأس 

والوسطى والكاريبي( .
وبهــذا ، ســيخوض األهــيل فعاليــات مونديــال األنديــة للمــرة 
و2008  و2006   2005 نســخ  بعــد  تاريخــه  يف  السادســة 

و2012 و2013 .
األنديــة  مونديــال  يف  نتائجــه  أفضــل  حقــق  الفريــق  وكان 
خــالل نســخة 2006 باليابــان حيــث أحــرز املركــز الثالــث يف 

البطولة.

ويف املقابــل ، فقــد الزمالــك فرصــة أخــرى للظهــور األول يف 
مونديال األندية علا بأنها كانت األقرب له منذ أن حرم من 
مشــاركته األوىل املســتحقة يف البطولــة وذلــك يف نســخة 
2001 عندمــا ألغيــت هــذه النســخة بســبب إفــالس الرشكــة 
ذلــك  يف  )فيفــا(  للعبــة  الــدويل  االتحــاد  لبطــوالت  الراعيــة 

الوقت.
وكان مقــررا أن تقــام هــذه النســخة مــن املونديــال كاملعتــاد 
شــباط/ إىل  تأجلــت  لكنهــا  أول/ديســمر  كانــون  خــالل 

عــدد  تأخــر حســم  بســبب  الفيفــا  مــن  بقــرار  املقبــل  فرايــر 
مــن البطــوالت القاريــة لألنديــة نتيجــة أزمــة تفــيش اإلصابــات 

بفريوس "كورونا" املستجد.

القاهرة/وكاالت:
- االسم : النادي األهيل للرياضة البدنية.

- األلقــاب : نــادي القــرن- نــادي الوطنيــة- الشــياطن 
الحمر- املارد األحمر- القلعة الحمراء.

- تاريخ تأسيس النادي : 24 نيسان/أبريل 1907 .
- رئيس النادي : محمود الخطيب.

- املدير الفني : الجنوب أفريقي بيتسو موسياين.
- أبرز اإلنجازات :

* محليا : 42 لقبا يف الدوري املرصي- 36 لقبا يف 
كأس مــرص- 11 لقبــا يف كأس الســوبر املــرصي- 7 

ألقاب يف كأس السلطان حسن- 16 لقبا يف دوري 
القاهرة.

* إفريقيــا : تســعة ألقــاب يف دوري أبطــال إفريقيــا- 
أربعــة ألقــاب يف بطولــة كأس األندية األفريقية أبطال 
األفريقــي  االتحــاد  كأس  يف  واحــد  لقــب  الكــؤوس- 
الســوبر  كأس  يف  ألقــاب  ســتة  )الكونفدراليــة(- 

األفريقي.
* عامليــا : املركــز الثالــث 
العــامل  كأس  بطولــة  يف 

لألندية 2006 .
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آمــال  إىل  الجديــدة  اإلضافــة  مســلم  املــزارع  وبــرر 
تصديــر  يف  ربــح  هامــش  يحققــوا  بــأن  املزارعــن 
الفراولــة إىل أســواق الضفــة املحتلــة، مشــًرا إىل أنه 
لــو زرع املســاحة الجديــدة بالخــراوات فلــن يحقــق 
الكثــر مــن املال ألن أســعار الخــراوات متدنية يف 

أسواق غزة.
ونبه إىل أن العرض والطلب هو من يحدد أول سعر 
غــزة  أســواق  الواحــد يف  الكيلــو  أن  وذكــر  للفراولــة، 
يباع يف بادئ األمر عند )10( شــواقل، ويف أســواق 

الضفة عند )20( شيقًل.
ولفــت إىل أنــه يبيــع إنتاجــه للتجــار الذيــن بدورهــم 
يصــدرون إىل الخــارج، مبيًنــا أن مرشفــن مــن وزارة 
الزراعــة يتابعــون مزارعهــم ويراقبــون املحصــول قبــل 

عملية التصدير للتأكد من جودة وسلمة املنتج.
وتبــدأ عمليــة زراعــة الفراولــة يف مطلــع ســبتمرب مــن 
الشــهرين  قرابــة  النمــو  عمليــة  وتســتمر  عــام،  كل 

والنصف، حسب املزارع مسلم.
وبدأت زراعة الفراولة يف غزة خلل ستينيات القرن 
ونصــف  بدونــم  تقــدر  تجريبيــة  مبســاحة  املــايض 
املزارعــون،  حققهــا  التــي  النجاحــات  ومــع  فقــط. 

ازدادت املساحة تدريجيا.
العــال  فــرص عمــل ملئــات  الفراولــة  ويوفــر موســم 
خــلل موســم الحصــاد، فضــل عــن ارتبــاط آالف أرس 

التجار والباعة بهذا املوسم.

وقــال رئيــس جمعيــة التــوت والفراولــة يف بيــت الهيا 
محمود خليل، إن املزارعن زادوا من حجم مساحة 
الفراولــة هــذا املوســم عــى عاتقهــم، بعــد أن كانــت 

الفراولــة؛ ألن منتجــات الفراولــة يف الضفــة تبــدأ يف 
النزول إىل األسواق.

وعــدَّ زراعــة الفراولــة املعلقة عــى الرغم من إنتاجها 

املساحة يف 2019م )1700( دومًنا.
وبــن خليــل لصحيفــة "فلســطن" أن الشــهر الحــايل 
واملقبــل يعــدان فرصــة مثينــة لتجــار غــزة يف تصدير 

الكبــر فإنهــا غــر مجديــة ألن التكاليــف التشــغيلية 
مرتفعة.

الفراولــة  مــن  واحــد  دونــم  زراعــة  تكلفــة  إن  وقــال: 
املعلقــة تقــدر 20 ألــف دوالر، يف حــن أن تكلفــة 
زراعــة دونــم مــن الفراولــة العاديــة نحــو 4 آالف دوالر، 
 7-8 املعلقــة  الفراولــة  دونــم  إنتــاج  أن  إىل  ولفــت 

أطنان، والفراولة العادية من 3-2 أطنان.
تحديات مخيفة

وأفاد املتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوين، 
بــأن املســاحة اإلجاليــة املزروعــة بالفراولة يف غزة، 
هــي )2427( دونــم، منهــا )12( دومًنــا فراولــة معلقة 

فقط.
"فلســطن"  لصحيفــة  البســيوين يف حديثــه  ورجــح 
املوســم  هــذا  املزروعــة  املســاحة  تلــك  تنتــج  أن 

)7300( طن من الفراولة.

الحــايل  الفراولــة  موســم  يكــون  أن  أملــه  عــن  وعــرب 
"جيــًدا" للمزارعــن عــى الرغــم مــن توصيــة الــوزارة 
علقــة  لهــا  ألســباب  التوســع  بعــدم  للمزارعــن 
بالظــروف الراهنــة، الفًتــا إىل تراجــع القــدرة الرشائيــة 
عمــل  االحتــلل يف  وتحكــم  كورونــا  جائحــة  بســبب 

املعابر.
ولفت البسيوين إىل أن زراعة الفراولة تتمركز بنسبة 
وخصوبــة  امليــاه  لعذوبــة  غــزة  شــال  يف   )95%(

الرتبة وخربة املزارعن الطويلة يف هذا املجال.

توقعات بإنتاج 7300 طن هذا الموسم

بدء تسويق فراولة غزة يف أسواق الضفة وسط آمال بتعويض الخسائر
غزة/ رامي رمانة:

بــدأ مزارعــو الفراولــة فــي قطــاع غــزة فــي طــرح ثمــار 
محصولهــم فــي الســوق المحلــي والبيــع إلــى أســواق 
الغربيــة، معبريــن عــن أملهــم أن يحقــق هــذا  الضفــة 

الموســم ربًحــا بعــد أن زادوا مــن حجــم مســاحتها، فــي 
حيــن تتوقــع وزارعة الزراعــة إنتاج نحــو )7300( طن هذا 

الموسم.
ويعدُّ المزارع نشــأت مســلم طرح الفراولة في الســوق 

بداية خير لتحقيق مكاســب ماليــة خاصة من وراء بيعها 
لألســواق الخارجية. ووســع مســلم من مســاحة األرض 
المزروعــة بالفراولــة إلى الضعف هذا الموســم، بعد أن 

كانت العام الماضي )50( دونًما.

م "أموال المقاصة" ال ينهيها تسلُّ
بعد تراكم ديونها.. 

اقتصاديون يحذرون من 
أزمات السلطة املالية

غزة/ رامي رمانة:
م أموال "املقاصة"  قــال اختصاصيــون اقتصاديــون إن عودة الســلطة لتســلُّ
يف  تواجــه  العامــة  املوازنــة  أن  ســيا  ال  املاليــة،  أزمتهــا  انتهــاء  يعنــي  ال 
األســاس عجــًزا كبــًرا تســبب بــه أيًضــا تراجــع الدعــم الــدويل، وانخفــاض 

اإليرادات املحلية.
إمــكان  عــن  للحديــث  مبكــًرا  زال  مــا  الوقــت  أن  االختصاصيــون  وأضــاف 
عــودة واشــنطن الســتئناف مســاعدتها للفلســطينين عقــب فــوز الرئيــس 
الدميقراطي جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية، أو حتى وقف الضغوطات 
األمريكية عى الدول العربية والغربية الستئناف دعمها لخزينة السلطة.

االقتصاديــة  األزمــة  أن  ســمر حليلــة،  د.  االقتصــادي  االختصــايص  ورأى 
للســلطة ســتبقى تــراوح مكانهــا حتــى لو تســلمت الســلطة أمــوال املقاصة 
وذلــك ألن الســلطة تواجــه يف األســاس عجــًزا يف املوازنــة العامــة والتــي 
تغطــي يف العــادة مــن "املقاصة" وأمــوال املانحن. وقال حليلة لصحيفة 
ا حتى لو أفرجت  "فلســطن" إن املوازنــة العامــة ســتبقى تواجــه عجــًزا ماليًّ
العامــة  املوازنــة  أن  ســيا  ال  املقاصــة"،  "أمــوال  عــن  االحتــلل  ســلطات 
تعتمد يف مصادرها املالية عى شقن رئيَسْن، وها "أموال املقاصة" 
و"أمــوال املانحــن"، بيــد أن أمــوال املانحــن تســجل تراجًعــا، وتقلصــت 
تقلًصــا هائــًل يف اآلونــة األخــرة. وأشــار حليلــة إىل أن اإلفــراج عــن "أمــوال 
املقاصــة" يســاعد بحــد أدين يف حــل األزمــة االقتصاديــة لكــن ليــس حــلًّ 
ــا، منبًهــا إىل أن الســلطة ســتعاود الكــرة مجــدًدا للســتدانة الداخليــة  نهائيًّ
فــإن  اللــه  رام  للغــر. وبحســب وزارة املاليــة يف  الحقــوق  وتأخــر رصف 
الدين العام املستحق عى الحكومة ارتفع يف األشهر الثانية األوىل من 
العــام الحــايل بنســبة )%11( ليصــل إىل )11.35( مليــار شــيقل، موضحة 
أن إجــايل الديــن املحــي بلــغ قرابــة )6.6( مليــارات شــيقل، يف حــن أن 

الدين الخارجي بلغ نحو)4.45( مليارات شيقل.
"أمــوال  قيمــة  إن  دراغمــة:  هيثــم  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
3 مليــارات  املقاصــة" املجمــدة يف ســتة أشــهر يف األســاس ال تتجــاوز 
تراجــع  بســبب  املأمــول  املســتوى  دون  وهــي  شــيقل،  املليــار  ونصــف 
أداء االقتصــاد العاملــي بســبب جائحــة كورونــا وتأثــر العلقــات التجاريــة 

وانخفاضها ملستوى متدٍن.
وأضــاف دراغمــة لصحيفــة "فلســطن" أن محدودية مبلــغ املقاصة وحجم 
الديــون الكبــرة يضــع الســلطة أمــام حــرج يف تســديد الديــون، وأنــه مــن 
موظفيهــا  تســلم  أن  املاليــة  وزارة  يف  رســمية  مصــادر  وحســب  املرجــح 
رواتــب كاملــة قريًبــا. وتابــع: "يعتقــد أن الســلطة ســتؤجل ســداد الديــون 

للقطاع الخاص مبا يف ذلك البنوك".
ولفــت االختصــايص دراغمــة إىل أن عــودة األفــراد خاصــة طبقــة املوظفن 
حــال تســلمهم كامــل رواتبهــم، ســيكون إنفاقهــم بحــذر؛ بســبب الخشــية 
مــن تكــرار أنصــاف الرواتــب، مؤكــًدا أن "هــذا بالتأكيــد ســيبطئ مــن عــودة 

االقتصاد إىل االنتعاش مجدًدا". 

غزة/ فلسطن: 
األمــم  الحصــار،  ملواجهــة  الشــعبية  اللجنــة  دعــت 
املتحــدة إىل خطــوات عمليــة لرفــع الحصــار وإنقــاذ 

الحالة اإلنسانية يف قطاع غزة.
بيــان،  يف  الخــري،  جــال  اللجنــة  رئيــس  ووصــف 
أمــس، التقريــر الصــادر عن األمم املتحدة الذي قدر 
خســائر غزة يف ســنوات الحصار اإلرسائيي بـ 16.7 
بـ"املهــم"، الفًتــا إىل أن الخســائر غــر  مليــار دوالر، 

املبارشة تفوق هذا الرقم بكثر.
وشدد الخري عى أن هذه املعطيات والتقديرات 

لرفــع  االحتــلل  عــى  الضغــط  املتحــدة  األمــم  ُتلــزم 
الحصــار، والقيــام بإجــراءات ملعالجــة آثــار الحصــار، 

وتوفر الدعم الكامل والكبر لكل القطاعات.
وأشــار إىل أن التقريــر الــذي قــدر حجم الخســائر منذ 
عــام 2007، أعطــى ملمــح وإشــارات واضحــة لحجــم 
"لكــن  مســتدرًكا:  الحصــار،  ســنوات  يف  الخســائر 
الخسائر غر املبارشة أكرب بكثر، فالحصار طال كل 
القطاعات الصحية واالقتصادية والبيئية والتعليمية 

وقطاع املقاوالت واإلعار".
وقال: يف سنوات الحصار زاد عدد السكان بالصورة 

الطبيعيــة، لكــن مل يرافــق ذلــك توفــر مبــاٍن ومنشــآت 
ومدارس وجامعات ومرافق صحية وبنى تحتية.

وأضــاف أن الحالــة اإلنســانية يف غــزة صعبــة وكارثية، 
وزادت مــع تفــي وبــاء كورونــا، ال ســيا أن الوضــع 
الصحــي املتهالــك أصــًل بفعــل الحصــار، بــات اليــوم 
ــا  دوليًّ دعــًا  يتطلــب  مــا  وهــو  االنهيــار،  حافــة  عــى 

عاجًل ورسيًعا.
وجــدد الخــري التأكيــد أن الحصــار عقوبــة جاعيــة 
وغــر قانونيــة وغر أخلقية وغر إنســانية، ويتناقض 
مــع مبــادئ القانــون الــدويل واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

أن  إىل  وأشــار  اإلنســان.  لحقــوق  العاملــي  واإلعــلن 
معــدالت البطالــة مرتفعــة وخاصــة بــن فئــة الشــباب، 
وتصــل إىل نحــو %65، يف حــن نســبة الفقــر 80%، 

ومعدل دخل الفرد اليومي ال يتجاوز الـ2 دوالر.
ودعــا النائــب يف املجلس الترشيعي الدول العربية 
املســاعدة  لتقديــم  الــدويل  واملجتمــع  واإلســلمية 
وتوفــر مبالــغ ماليــة مــن شــأنها مســاعدة القطاعــات 
الحالــة  تخفيــف  ومحاولــة  التعــايف،  مــن  املتــررة 
اإلنســانية الصعبــة والواقــع االقتصــادي املنهــك يف 

غزة.

صحيفة: عالقات أبوظبي 
و"تل أبيب" تثمر أعامًل 
تجارية بـ4 مليارات دولر

ديب/ فلسطن:
قالت رشكة "تريد ويند" الرشق األوسط والتي تتخذ من ديب مقرًّا 
لهــا: إن الخــرباء االقتصاديــن يتوقعــون أن يولــد التطبيــع اإلمــارايت 

اإلرسائيي تجارة إضافية بقيمة 4 مليارات دوالر.
ونقلــت صحيفــة "البيــان" اإلماراتيــة، عــن الرشكــة تأكيدهــا أنــه يف 
 3 إطــار هــذه العلقــة الجديــدة سُينشــأ صنــدوق اســتثار بقيمــة 

مليارات دوالر لتسهيل التبادل التجاري بن الجانبن. 
للتجــارة  بينهــا فرًصــا مهمــة  التطبيــع  وتوقعــت الرشكــة أن يقــدم 

الثنائية عرب العديد من القطاعات.
اإلقليمــي  واملديــر  الرئيــس  نائــب  صديــق"،  "ماهــام  وقالــت 
لتســويق األعــال التجاريــة يف اإلمــارات لــدى رشكــة "تريــد وينــد" 
الــرشق األوســط: "تحتضــن )إرسائيــل( قــوى عاملــة مبدعــة وريادية 
االقتصــادات  أحــد  وباعتبارهــا  الثقافــات،  ومتعــددة  ومتعلمــة 
األكــر صحــة وأماًنــا يف العــامل، لديهــا نســبة كبرة من املهندســن 
وحامي شهادات الدكتوراة، وهي مركز حيوي للبتكار متاًما مثل 

اإلمارات".
ت اإلمــارات بوابــة الــرشق األوســط، إذ يوفر  وأضافــت: "لطاملــا ُعــدَّ
ــا نحــو شــبه القــارة الهندية،  موقعهــا الجغــرايف الفريــد جــًرا تجاريًّ
وهــو أمــر مفيــد للغايــة حــن نأخــذ بالحســبان وجــود مــا يزيــد عــى 

100 ألف رشكة تحت إدارة وملكية هندية".

وتابعــت: "ستشــكل علمــة صنــع يف اإلمــارات إضافــة قّيمــة مــن 
شأنها تسهيل مارسة األعال التجارية".

ووقعــت )إرسائيــل( واإلمارات، منتصف ســبتمرب/ أيلول املايض، 
اتفاق تطبيع العلقات بينها، بالبيت األبيض، يف خطوة ندد بها 

الفلسطينيون وعدوها خيانة لقضيتهم.

إسطنبول/ األناضول:
أردوغــان  طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  قــال 
إن تنفيــذ مــرشوع قنــاة إســطنبول يلقــى إقبااًل 

ا. ا وعامليًّ محليًّ
وأضــاف أردوغــان يف ترصيحــات للصحفيــن 
عقــب أدائــه صــلة الجمعــة يف أحــد مســاجد 
ومشــاريعنا  "اســتثاراتنا  بــأن  إســطنبول، 

مستمرة ويف مقدمتها قناة إسطنبول".
وأشــار إىل أن مرشوع قناة إســطنبول من أهم 
املشــاريع القادمــة، مؤكــًدا البــدء يف تنفيــذ 

املرشوع يف أرسع وقت ممكن.
إىل  وصــل  إســطنبول  قنــاة  مــرشوع  أن  وذكــر 

مرحلة طرح املناقصات.
وأوضــح أن إســطنبول ستكتســب مــع مــرشوع 
عــى  مختلفــة  وقــوة  متميــًزا  مظهــًرا  القنــاة 

الصعيد الدويل.
الوصــول  تريــد  بــلده  أن  أردوغــان  وأكــد 
مســتوى  إىل  الســيادي  الــروة  بصنــدوق 

ا يف املرحلة القادمة. مختلف عامليًّ
إحــدى  هــي  قطــر  أمــر  زيــارة  "إن  وتابــع: 
الخطــوات يف هــذا الصــدد، ومــا وقعنــا عليــه 
الراهنــة"،  املرحلــة  يف  أهدافنــا  أهــم  هــو 

مشرا إىل توقيع 11 اتفاقية.
ولفت أردوغان إىل أن من بن هذه الخطوات 
إىل  وصــوال  ألســهمها  الــرشكات  بعــض  بيــع 

رشاء أسهم رشكات من دول مختلفة.
ويف ســياق آخــر، قــال نائــب الرئيــس الــرتيك 

فــؤاد أوقطــاي، إن حجم الصناعــات الدفاعية 
بلغ 11 مليار دوالر عام 2019.

جــاء ذلــك خــلل عرضــه، أمس، موازنة رئاســة 
لعــام  لهــا  التابعــة  واملؤسســات  الجمهوريــة 
بالعاصمــة  الــرتيك  الربملــان  يف   ،2021

أنقرة.
يف  تقدمــت  تركيــا  أن  إىل  أوقطــاي  ولفــت 
الحكومــة  لتنميــة  املتحــدة  األمــم  مــؤرش 
 22 لتصــل إىل املرتبــة   ،2020 اإللكرتونيــة 
واملرتبــة  االلكرتونيــة  الخدمــات  مــؤرش  يف 
23 يف مؤرش املشاركة اإللكرتونية، من بن 

193 دولة حول العامل.

وأوضح أنها احتلت املرتبة 13 بعد أن كانت 
ألعــال  األورويب  االتحــاد  مــؤرش  يف   26

عــى فرنســا  اإللكرتونيــة، متقدمــة  الحكومــة 

 .26 22 وأملانيــا  14 وبريطانيــا  يف املرتبــة 
اســتثاريا،  مرشوعــا   18 تنفيــذ  إىل  وأشــار 
تحــت إرشاف مكتــب االســتثار يف رئاســة 
الجمهوريــة، بقيمــة 388 مليــون دوالر خــلل 

األشهر الـ10 األوىل من عام 2020.
وأفــاد أوقطــاي بــأن تركيــا متلــك حاليــا 700 
بصــادرات  الدفاعيــة،  للصناعــات  مــرشوع 

بلغت 3 مليارات دوالر عام 2019.
ولفــت إىل بــدء اختبــارات صــاروخ جــو ـ جــو 
مرحلــة  وانطــلق  املحــي،  طــوغ"  "غــوك 
"أطمجــة"  لصــاروخ  املتسلســل  اإلنتــاج 

البحري.
كــا لفــت إىل وصــول بلده املرحلــة النهائية 
يف اختبــارات اإلنتــاج املتسلســل ملروحيــة 

"غوكباي" ومسرة "أقينجي".

لجنة شعبية تدعو إىل خطوات أممية عملية لرفع الحصار وإنقاذ غزة

11 مليار دوالر حجم الصناعات الدفاعية عام 2019

ا ا وعامليًّ أردوغان: مرشوع قناة إسطنبول يلقى إقباًل محليًّ
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بغداد/ وكاالت:
تجّمع عرشات اآلالف من أنصار رجل الدين 
العاصمــة  يف  الصــدر  مقتــدى  الشــيعي 
للقــوة  اســتعراض  يف  أمــس  العراقيــة 
االنتخابــات  موعــد  اقــراب  مــع  السياســية 
حزيران/يونيــو  يف  املقــررة  الترشيعيــة 

املقبل. 
عــرشات  أقــام  كوفيــد19-،  تفــي  ورغــم 
اآلالف صفوفا مرصوصة ألداء صالة الجمعة 
والشــوارع  ببغــداد  التحريــر  ســاحة  يف 
املحيطــة بهــا، وفــق مــا أفــاد صحافيــون مــن 

وكالة فرانس برس. 
ويف خطبــة ألقاهــا ممثــل لــه، قــال الصــدر: 
“اليوم نحن ملزمون بأن ندافع عنه )العراق( 
تحــت قبــة الربملــان بأغلبيــة صدريــة مؤمنــة 

باإلصالح”.
وهــو  الســعدي،  طــالل  املتظاهــر  وقــال 
رجــل ديــن شــيعي، إن هــذه “مظاهــرة ضــد 
الفاسدين والظاملني الذين أوصلوا العراق 

إىل حافة الهاوية واإلفالس”.
ويواجــه العــراق أســوأ أزمــة ماليــة منــذ عقــود 
ســابق  وقــت  يف  النفــط  أســعار  انهيــار  إثــر 
هــذا العام وبســبب التداعيــات االقتصادية 
لوبــاء كوفيــد19-، وقد عجزت الحكومة عن 

دفع رواتب موظفيها يف موعدها.
تظاهــرات  إىل  الصــدري  التيــار  ودعــا 
املســترشي  الفســاد  مبحاربــة  للمطالبــة 
ســياق  يف  أيضــا  تــأيت  لكنهــا  الدولــة،  يف 

التحضريات النتخابات العام املقبل. 
وقــال مقتــدى الصــدر يف تغريــدة األســبوع 
كبــري يف  فــوز  تحقيــق  يتوقــع  إنــه  املــايض 
يكــون  أن  باتجــاه  ســيدفع  وإنــه  االنتخابــات 
رئيــس الــوزراء املقبــل مــن التيــار الصــدري 

ألول مرة.

يف  متقدمــة  نتائــج  “الصدريــون”  وحقــق 
 54 إذ حــازوا   ،2018 أيار/مايــو  انتخابــات 
الربملــان  يف  مقعــدا   329 إجــايل  مــن 

ليشكلوا أكرب كتله.
الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  وحــدد 
هذا الصيف موعد االنتخابات يف حزيران/

قبــل موعدهــا  عــام  نحــو  2021، أي  يونيــو 
اســتجابة ملطلــب أســايس رفعتــه  األصــي 
حركــة االحتجــاج الشــبابية يف معظمها التي 
انطلقــت يف العــراق خــالل ترشيــن األول/

أكتوبر 2019.
جديــد  قانــون  وفــق  االنتخابــات  وســتجري 
بــدال مــن التصويــت عــى اللوائــح، إذ ســيتم 
التصويــت لألفــراد وتقليــص نطــاق الدوائــر 

االنتخابية.
لكــن يتوقــع أغلــب املراقبــني تأجيــل موعــد 
ويرجــح  األقــل،  عــى  أشــهر  بضعــة  االقــراع 
مــن  ومرَشــحوه  الصــدر  يســتفيد  أن  خــرباء 

قانون االنتخابات الجديد. 
أعــالم  أمــس  الصــدري  التيــار  أنصــار  ورفــع 

يف  يظهــر  الديــن،  لرجــل  وصــورا  العــراق 
بعضهــا وهــو يرتــدي لباســا عســكريا. وتعود 
“جيــش  تنظيــم  تزعمــه  فــرة  إىل  الصــور 

املهدي” املسلح. 
ومل يشــارك مقتــدى الصــدر يف التظاهــرة، 

ونادرا ما يظهر يف تجمعات عامة. 
رحيــم:  أحمــد  املتظاهــر  قــال  جهتــه  مــن 
“طاعــة للســيد، قمنــا بهــذه الوقفــة التــي إن 
شــاء الله يســمعها العامل. ال نريد فاســدا أو 

حراميا يف العراق، نحن أصحاب القرار”.

الخرطوم/ وكاالت:
يف  الســودانيني  آالف  احتشــد 
مدينــة أم درمــان أمــس للمشــاركة 
املهــدي،  الصــادق  جنــازة  يف 
آخــر رئيــس وزراء منتخــب للبــالد، 
والــذي تــويف بفــريوس كورونــا عن 

عمر يناهز 84 عاما.
اتشح املشيعون باللون التقليدي 
األبيــض  اللــون  وهــو  للحــداد، 
كثــريون  وأخفــى  الســودان،  يف 

وجوههم خلف الكامات.
العيــون  يف  الدمــوع  طفــرت 
الوطنــي  بالعلــم  األيــادي  ولوحــت 
قبل صالة الجنازة عى الســيايس 
الــذي تــوىل رئاســة الــوزراء مرتــني 
وظل شــخصية محورية يف الحياة 
السياســية والروحية ملا يربو عى 

خمسني عاما.
قــال أحــد املشــيعني يدعــى عبــد 
الرحمــن الزين لتلفزيون الســودان 
وهــو يغالــب الدمــوع "رحــل اليوم 
الســودان..  يف  التســامح  أيقونــة 
املــدين  للجهــاد  رمــز  اليــوم  رحــل 

ذلــك  اليــوم  رحــل  الســودان،  يف 
الفــارس املغــوار... الرجــل الــذي 
القــوى  كل  عنــده  تلتقــي  كانــت 
ليجــد  الســودان  يف  السياســية 

بينها توافقا".
وســط  الضيافــة  أطقــم  وتنقلــت 
أمــام  تجمعــت  التــي  الحشــود 
الــذي ســريقد  القبــة  الرضيــح ذي 
املهــدي،  الصــادق  جثــان  فيــه 
عــى  األيــدي  مطهــرات  ووزعــت 
احــرازي  تدبــري  يف  املشــيعني 
رغــم  كوفيــد19-،  مــرض  ضــد 
تذكــر  مــؤرشات  وجــود  عــدم 
عــى االلتــزام بإرشــادات التباعــد 

االجتاعي.
ويحــث حــزب األمــة الــذي يرأســه 
يــوم  منــذ  املشــيعني  املهــدي 
إجــراءات  مراعــاة  عــى  الخميــس 

الوقاية الصحية.
تلقــى  الــذي  املهــدي،  وأصيــب 
أوكســفورد،  جامعــة  يف  تعليمــه 
بفــريوس كورونــا الشــهر املايض، 

وكان يعالج يف اإلمارات.

وقالــت رشــا عــوض رئيســة تحريــر 
اإللكرونيــة  التغيــري  جريــدة 
يتناقلهــا  التــي  "املشــاهد 
الصــادق  لتشــييع  التلفزيــون 
املهدي رغم الظروف الصحية... 
تــدل عــى مــدى الشــعبية والــوزن 
اإلمــام  مثلــه  الــذي  الســيايس 

الراحل".
"املهــدي كان معروفــا  وأضافــت 
الواقعيــة  والقــراءة  باالعتــدال 
الســوداين.  الســيايس  للملعــب 
وعــن  التطــرف  عــن  بعيــدا  كان 
شــخصية  غيــاب  الشــطط... 
الــوزن  وبهــذا  القــدرات  بهــذه 
االنتقــال  حتــا ســيضعف عمليــة 

الدميقراطي".
حداد وطني

قــال بعض املشــيعني إنهــم جاءوا 
من مختلف أنحاء الســودان لوداع 
الحكومــة  وأعلنــت  املهــدي. 

الحداد الوطني لثالثة أيام.
وصل الجثان إىل مطار الخرطوم 
انتظــاره  يف  وكان  أمــس  صبــاح 

رئيــس  بحضــور  رســمي  اســتقبال 
عبــد  االنتقــايل  الســيادة  مجلــس 
الــوزراء  ورئيــس  الربهــان  الفتــاح 
عبــد اللــه حمــدوك وغريهــا مــن 

كبار املسؤولني.
إن  الرســمي  التلفزيــون  وقــال 
النعــش ُنقــل بعد ذلك إىل مدينة 
الجهــة  يف  الواقعــة  درمــان  أم 
املقابلة للعاصمة عرب نهر النيل.

املهــدي  الصــادق  جثــان  ودفــن 
األكــرب  جــده  جثــان  بجــوار 
الــذي قــاد مقاومــة ضــد  املهــدي 
نهايــة  يف  اإلنجليــزي  االحتــالل 

القرن التاسع عرش.
وتديــر حكومــة انتقاليــة الســودان 
الســابق  بالرئيــس  اإلطاحــة  منــذ 
جــرى   2019 يف  البشــري  عمــر 
هــش  اتفــاق  مبوجــب  تشــكيلها 
الجيــش  بــني  الســلطة  لتقاســم 

والجاعات املدنية.
املهــدي  إن  عــوض  رشــا  وقالــت 
كان يحــاول تضييــق هــوة الخــالف 

بني العسكريني واملدنيني.

عرشات اآلالف من أنصار التيار الصدري يتظاهرون يف بغداد

بريوت/ وكاالت:
رصاع  إن  اللبنانيــة؛  "األخبــار"  صحيفــة  قالــت 
حركــة  بــني  اليمــن،  يف  حاليــا  يجــري  نفــوذ 

"اإلصالح"، واملليشيات التابعة لإلمارات.
وأوضحــت الصحيفــة أن "اإلصالح" تتوســع يف 
محافظة تعز عى حساب املليشيات املوالية 
االنتقــايل  املجلــس  واملتمثلــة يف  لإلمــارات، 

الجنويب.
ولفتــت الصحيفــة إىل أن الحركــة تعمــل عــى 
اســتحداث معســكرات يف مناطــق مطّلــة عــى 
بحــري  منفــذ  تأمــني  بهــدف  املنــدب،  بــاب 

للمعقل البديل الذي َيعّده من مأرب.
انتقــال "اإلصــالح" مــن مــأرب يــأيت بالتزامن مع 
اقراب قوات الحويث منها، بحسب "األخبار".

ويــأيت هــذا التوّســع بعدمــا متّكــن "اإلصــالح" 
من الســيطرة عى "اللواء 35 مدرع" يف تعز، 
مديريــات  جميــع  عــى  الســيطرة  واســتكال 
الجنــويب  الريــف  يف  الواقعــة  الحجريــة 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن  مطلــع  للمحافظــة 

املايض.
"األخبار" قالت إن "التمّدد اإلصالحي الجديد 
لإلمــارات  املواليــة  املليشــيات  مخــاوف  يثــري 
اســراتيجية  مناطــق  خــرت  قــد  كانــت  التــي 
يف ريــف تعــز الجنــويب ومواقع مطّلة عى باب 
املنــدب، وهــو مــا دفــع عــددا مــن املعســكرات 
التابعــة ألبــو ظبــي يف الســاحل الغــريب إىل رفع 

درجة االستنفار".
فيا أعلنت "املقاومة الجنوبية" يف مديريَتي 
لحــج  محافظــة  يف  العــارة  ورأس  املضاربــة 
طــارئ،  ألّي  اســتعدادا  القصــوى"  "الجاهزيــة 
ُمحــّذرة "اإلصــالح" مــن التــادي يف نــرش نقاط 
أمنيــة ونصــب مرابــض املدفعيــة يف املناطــق 

املحاذيــة للمضاربــة، وذلــك يف أعقــاب متــّدد 
"اإلصــالح" يف مناطــق تابعــة للصبيحــة، داعيــة 
إىل رضورة نــرش املئــات مــن العنــارص لتأمــني 
عــى  خطــرا  تشــّكل  باتــت  التــي  الحــدود  كل 

الصبيحة والجنوب.
ويســعى "اإلصــالح" إىل الســيطرة عــى منفــذ 
البديــل  املعقــل  يراهــا  التــي  تعــز،  يف  بحــري 
ملــأرب، عــى الرغــم من ســيطرته عى محافظة 
شــبوة. وهــو ألجــل ذلــك، يحشــد املزيــد مــن 
مختلــف  مــن  توقــف  دون  مــن  املليشــيات 
مديريــات تعــز التــي يتجــاوز عــدد ســكانها 3.5 
مينــاء  اســتعادة  إىل  متطّلعــا  نســمة،  ماليــني 
لســيطرة  الخاضــع  املحافظــة،  غــرب  املخــا 
تلــك  وطــرد  لإلمــارات،  املواليــة  املليشــيات 
املليشــيات مــن جزيــرة ميــون ومنطقــة العمــري 

االسراتيجية املطّلة عى باب املندب.
فــإن  "األخبــار"،  عنهــا  نقلــت  ملصــادر  ووفقــا 
تحــّركات "اإلصــالح" تتــّم بتوجيهــات مــن نائــب 
الرئيــس املنتهيــة واليتــه، الجرنال عي محســن 
"اللــواء  الفائــت  الشــهر  َوّجــه  الــذي  األحمــر، 
الرابــع ــــــ مشــاة" التابــع لحكومة عبــد ربه منصور 
هــادي، بالتوّغــل يف عمق مديرية طور الباحة، 
ســبعة  مــن  مكــّون  عســكري  محــور  بتأســيس 
رشق  إىل  تعــز  جنــوب  مــن  متتــّد  معســكرات 
مدينــة عــدن، مــرورا بلحــج وبــاب املنــدب، إال 
أن هــذا التوّجــه قوبــل مبعارضــة كبــرية مــن ِقَبــل 
الســاحل  يف  لإلمــارات  املواليــة  املليشــيات 
الغــريب، التــي اعتربتــه التفافــا عســكريا عليهــا، 
ال  فيــا  عــدن،  ملدينــة  مكشــوفا  وتطويقــا 
اســم املحــور  تغيــري  مــع  قامئــا  يــزال املخّطــط 
العسكري من "محور طور الباحة" إىل "املحور 

الشايل الغريب ــــ لحج".

لندن/ وكاالت:
نــرش  عــن  إندبندنــت  ذي  صحيفــة  كشــفت 
األرايض  يف  قواتهــا  الربيطانيــة  الحكومــة 
الســعودية للدفــاع عــن حقــول النفــط، وذلــك 
دون علــم الربملــان والجمهــور الربيطــاين، يف 
خطوة قالت أحزاب املعارضة إنها تفتقر إىل 

"البوصلة األخالقية".
ونقلت الصحيفة الربيطانية عن وزارة الدفاع 
"بنيــة  هــي  الســعودية  يف  النفــط  حقــول  أن 
تحتيــة اقتصاديــة بالغــة األهميــة"، وأن هنــاك 
حاجــة إىل مدافــع مــن الفــوج الـــ16 للمدفعية 
امللكيــة للمســاعدة يف الدفــاع ضــد رضبــات 

الطائرات املسرية.
إنــه يف  الدفــاع  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
 2019 14 ســبتمرب/أيلول  أعقــاب هجــات 
عــى منشــآت نفطيــة يف اململكــة الســعودية 
بحثــت بــالده األمــر مــع رشكاء دوليني، لتعزيز 
الدفاع عن املنشآت النفطية من التهديدات 
املســاعدة  أن  املتحــدث  وأكــد  الجويــة. 
رادار  نظــام  نــرش  عــى  اشــتملت  الربيطانيــة 
الطائــرات  عــن  للكشــف  متقــدم  عســكري 
املســرية لكــن دون تحديــد جــداول زمنيــة أو 

عدد األفراد بسبب العمليات األمنية.
ويف مراســالت كتابيــة للصحيفــة، أكــد وزيــر 
"أفــراد  أن  هيبــي  جيمــس  املســلحة  القــوات 

باريس/ وكاالت:
إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  مكتــب  قــال 
باريــس  إن  الخميــس  يــوم  لرويــرز  ماكــرون 
ستســتضيف مؤمتــرا عــرب الفيديــو مــع رشكاء 
دوليــني يــوم الثــاين مــن ديســمرب كانــون األول 
للبنــان  إنســانية  مســاعدات  تقديــم  لبحــث 

الذي يعاين أزمة مالية.
مــع  بالتعــاون  يعقــد  الــذي  ويهــدف املؤمتــر 
األمــم املتحــدة إىل جــذب أرفع متثيل ممكن 
مســاعدات  تقديــم  عــى  التشــجيع  بهــدف 

لالقتصاد اللبناين املثقل بالديون.
وتعهــد ماكــرون باملــي قدمــا يف مســاعيه 
للحيلولــة دون انهيــار لبنــان بعــد انفجــار هائل 
دمــر  آب،  أغســطس  يف  بــريوت  مرفــأ  يف 
مناطق واسعة من املدينة وزاد األزمة املالية 

رادارات  نــرش  رافقــوا  الربيطــاين  الدفــاع 
"الزرافة" يف الرياض".

بطبيعتــه،  بحــت  "دفاعــي  االنتشــار  إن  وقــال 
ويســاعد الســعودية يف مواجهــة التهديــدات 

الحقيقية التي تواجهها".
يــزال  ال  القــوات  نــرش  أن  الوزيــر  وأضــاف 
نوفمرب/ترشيــن  أواخــر  حتــى  "مســتمرا" 
يف  الرضائــب  دافعــي  كلــف  وقــد  الثــاين، 
جنيهــا  و360  ألفــا   840 املتحــدة  اململكــة 
دوالر(  و36  ألفــا  و120  )مليــون  إســرلينيا 
نــرش  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت  اآلن.  حتــى 
القــوات الربيطانية وإرســال العتاد العســكري 
مــع حظــر  تزامنــا  املــايض  فرباير/شــباط  يف 
تصديــر املعــدات العســكرية إىل مــا وصفتها 

بدكتاتورية الرشق األوسط.
وأضافت ذي إندبندنت أنه حتى يوليو/متوز 
املــايض منعــت محكمــة االســتئناف الــوزراء 
العســكرية  الصــادرات  عــى  التوقيــع  مــن 
القــوات  أن  مــن  باملخــاوف  تتعلــق  ألســباب 
يف  حــرب  جرائــم  ترتكــب  كانــت  الســعودية 

رصاعها مع الحوثيني باليمن املجاور.
القــوات  أن  وزراء  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
لنظريتهــا  قدمــت  الربيطانيــة  املســلحة 
عــام  منــذ  تدريــب  عمليــة   42 الســعودية 
الجويــة  الحــرب  ذلــك  يف  مبــا   ،2018

والسياسية يف البالد تعقيدا.
غــري أن املبــادرة الفرنســية الراميــة إىل إرســاء 
االســتقرار يف لبنــان وإتاحــة الفرصــة إلطــالق 
رساح مســاعدات دوليــة مبليــارات الدوالرات 

إلصالح االقتصاد مل تفلح بعد.
نظــرا  إنــه  مطلعــة  مصــادر  ثالثــة  وقالــت 
لتدهــور الوضــع االقتصــادي ويف ظــل جائحــة 
كوفيــد19-، فقــد قــررت فرنســا املــي قدما 

يف عقد مؤمتر املساعدات.
املؤمتــر  ترتيبــات  عــى  مطلــع  مصــدر  وقــال 
"ال توجــد رغبــة كبــرية مــن املجتمــع الــدويل 
يف مســاعدة لبنــان، لكــن مســاعدات اإلغاثــة 

يجب أن تذهب مبارشة إىل الشعب".
وســيتم االنتهــاء مــن وضــع تفاصيــل املؤمتــر 
يف مطلــع األســبوع املقبــل، لكنــه يســتهدف 

وتدريــب الضبــاط والحــرب اإللكرونيــة، وفقا 
لتحقيــق أجــراه موقــع "ديكالســيفايد يــو يك" 

.)Declassified UK(
الخارجيــة  الشــؤون  باســم  املتحدثــة  أمــا 
مــوران  ليــى  األحــرار  الدميقراطيــني  لحــزب 
تفيــد  التــي  "التقاريــر  إن  للصحيفــة  فقالــت 
بــأن الحكومــة تنــرش قــوات رسا يف اململكــة 

العربية السعودية صادمة".
تبيــع  ال  الربيطانيــة  "الحكومــة  أن  وأضافــت 
ضــد  الســتخدامها  أســلحة  الســعودية 
نــرش  إن  بــل  وحســب،  اليمــن  يف  املدنيــني 
القــوات للدفــاع عــن حقــول النفــط الســعودية 
البوصلــة  غيــاب  مــدى  عــن  متامــا  يكشــف 

األخالقية لهذه الحكومة حقا".
الظــل لحــزب  الدفــاع يف حكومــة  وقــال وزيــر 
إن  مورغــان  ســتيفن  املعــارض  العــال 
الحكومــة "تتهــرب مــن مســؤوليتها" يف إبقــاء 
الربملان والجمهور عى اطالع عى العملية.

وقــال "يجــب إطــالع الربملــان عــى العمليات 
التدقيــق  لضــان  هــذه  مثــل  الريــة  غــري 

الربملاين املالئم والشفافية".
يشــار إىل أن الحــرب يف اليمــن منــذ التدخــل 
تســببت   2015 عــام  العســكري  الســعودي 
بأســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل، وفق تصنيف 

األمم املتحدة.

املســؤولني  مــن  ممكــن  عــدد  أكــرب  جــذب 
الحكوميني الكبار.

أكــدت  الخميــس،  يــوم  ســابق  وقــت  ويف 
آنــد مارســال املتخصصــة يف  رشكــة ألفاريــز 
مــن  انســحابها  الهيكلــة  إعــادة  استشــارات 
تدقيق جنايئ ملرصف لبنان املركزي، بعدما 

مل تتلق املعلومات الالزمة إلمتام املهمة.
وميثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير املالية 
يــوم  اللبنانيــة  األعــال  يف حكومــة ترصيــف 
20 نوفمــرب ترشيــن الثــاين، انتكاســة بالنســبة 
مطالــب  أحــد  التدقيــق  ألن  نظــرا  للبنــان 
املانحــني األجانب الرئيســية ملســاعدة البلد 
أزمــة  أســوأ  االنهيــار املــايل، وهــو  يف تجــاوز 
منــذ الحــرب األهلية التــي اندلعت بني عامي 

1975 و1990.

صحيفة: رصاع نفوذ باليمن
 بني "اإلصـالح" واإلمـارات

تضم وحدة رصد للطائرات المسيرة
ا صحيفة بريطانية: بريطانيا تنرش قوات بالسعودية رسًّ

فرنسا تنظم مؤمترًا ملساعدة لبنان يف 2 ديسمرب

السودان يودع الصادق املهدي آخر رئيس وزراء منتخب

جانب من التظاهرات بالعراق أمس              )أ ف ب(
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الُصبح أجمل فرتات النهار وكل يشء يكون مختلًفا فيه وال 
ميكــن أن تشــعر بــه يف بقيــة اليــوم، حيــث رشوق الشــمس 
والســكينة التــي ُيهديهــا لنــا الوقــت الباكــر، حتــى مشــاعرك 
املدفونــة داخلــك مــن الســهل إخراجهــا ألن قلبــك حينهــا 
يكون مغموًرا بالحب والسعادة، لحنان الصباح وأحاسيسه 

املرهفة التي يوصلها لنا.
بالصبــاح  االســتمتاع  فرصــة  تركــوا  مــن  حياتهــم  أهــدروا 
تذهــب ويقضونهــا بالنــوم، فــأن تســتيقظ مبكــًرا قبــل بــزوغ 
الشــمس وتراقــب الــروق مــن نافــذة منزلــك أو تنظــر إىل 
أي يشء ُيِس نظرك، وحتى إن مل يكن أمامك ما يســتحق 

يكفــي  الســاء  النظــر إىل جــال  أن  أعتقــد  بــه  االســتمتاع 
تلــك  أن  أعتقــد  الصباحــي،  احتســائك مروبــك  بجانــب 

اللحظات كافية أَلْن تهديك حياة جديدة.
حتــى الصبــاح أحياًنــا يحل محل الصديق، فإن كنت تشــعر 
فرصــة  ويعطيــك  عليــك  فســيهون  إليــه  فاهــرب  بالضيــق 
جديــدة لتكــون ســعيًدا وتتصالــح مــع الكثري مــن األمور التي 

كانت شائكة لديك.
أهُم ما يف الصباح أنك إن بدأت به برضا فسينتهي يومك 
ســعيًدا  يومــك  يكــون  أن  آمــًا  اســتيقظ  أي  أيًضــا،  برضــا 
واصنــع لــك جــو الصبــاح الــذي ترغــب بــه، فذلــك ســيمدك 

مبشــاعر جميلــة وإيجابيــة داخلك تســتطيع أن تســتخدمها 
كدرع واقية للصدمات طوال يومك.

أولئك األشخاص الذي يقضون حياتهم يف السهر وينامون 
يف الصباح أضاعوا نصف عمرهم، وغري ذلك السهر مدمر 
للصحة ومخالف للطبيعة التي خلقنا الله بها، فلقد جعل 
اللــه الليــل للراحــة والنــوم والنهــار للجــد والعمــل، يقول الله 
ــِذي َجَعَل َلُكُم  عــز وجــل يف ســورة الفرقــان آيــة 47:" َوُهَو الَّ
َهــار ُنُشــوًرا"، فعلينا أن  ــْوم ُســَباًتا َوَجَعــَل النَّ ْيــل ِلَباًســا َوالنَّ اللَّ
نثــق باللــه وأن لــكل يشء يضعــه اللــه حكمــة ألنــه ســبحانه 

وتعاىل هو أعلم بكل يشء.

حــن كنــت يف عمــر الثالثــة عــرة كنــت 
أذهب مع أمي إىل منزل جدي )أب والديت( 

فجــًرا  االســتيقاظ  أتعمــد  فكنــت  عنــده  ونبيــُت 
ألجلــس عــى درج الســطح وأشــاهد جميــع منــازل املنطقــة 
وكأننــي واقفــة عــى جبــل، كنــت أســتمتع بتلــك اللحظــات 
بــاردة  هــواء  نســات  يرافقهــا  كان  التــي  بالهــدوء  املميــزة 
ألــوان  تغــري  مراقبــة  ذلــك  مــن  واألجمــل  وجهــي،  تامــس 
الساء من السواد ثم إىل األحمر واألصفر وبعدها األزرق.

كانت تلك األلوان يف الســاء كفيلًة بأن تشــعرين باألمان 
ومتدين مبشاعر رائعة وأخزنها لبقية يومي ألبقى سعيدة. 

وتجربتــي مــع االســتيقاظ الباكــر جعلتنــي أدرك 
وقــت  نصليهــا  أول صــاة  فطــرة؟! ومل  الصبــاح  مل 

الفجر؟!
نطــري  يكــون جميــًا ملوًنــا وكأننــا  فيــه  فالصبــاح كل يشء 
ميــأ  باألكســجن  املنعــش  والهــواء  الســاء  غيــوم  بــن 
رئتينــا، بالصبــاح نبــدأ يومنــا بــيء جديــد حــامل بعيــًدا عن 

الــذي  الصخــب  كل 
الحيــاة،  ُتعانيــه 
معــه  يولــد  والصبــاح 

اإلبداع.

زُفــت إميــان نافع ابنة بلدة نعلن غرب رام 
اللــه إىل نائــل عندمــا كان يبلــغ 54 عاًمــا، 
ابــن بلــدة كوبــر شــال غــرب املدينــة، بعــد 
2011، أول  شــهر مــن إطــاق رساحــه يف 
خطــوة اتخذاهــا هي تجربــة الحمل بطريقة 
طبيعيــة رغــم عــدم وجــود مانــع طبــي ولكــن 

مل يشأ القدر.
ا  حــاورت صحيفــة "فلســطن" إميــان هاتفيًّ
للتحــدث عــن حلــم األمومــة واألبــوة الــذي 
عــش  يف  شــهًرا   32 طيلــة  الثنــايئ  عاشــه 
يف  محاوالتنــا  فشــلت  "بعدمــا  الزوجيــة: 
مًعــا  اتخذنــا  طبــي،  تدخــل  دون  اإلنجــاب 
فشــلت  حقــن،  عمليــات  بإجــراء  قــراًرا 
العملية األوىل فجربنا مرة ثانية وثالثة ومل 
يكتــب لهــا النجــاح أيًضــا، وأرسه مرة ثانية 
أحبــط أي محــاوالت لهــا يف اإلنجــاب مــرة 

أخرى".
كانــت إميــان تســتغرب مــن ردة فعــل نائــل 
الــذي كان يحــب أن يحمــل طفًا من صلبه 
بــن ذراعيــه، مل يكــن يظهــر أي تعابــري حزن 
أمامهــا، فلــم يُكــن اإلنجــاب هدفــه الوحيــد 

يف هذه الحياة.
األطفــال  كل  يعــدُّ  نائــل  "كان  تضيــف: 
البوســطة  يف  يلتقيهــم  الذيــن  األرسى 
يف أثنــاء تنقلــه بــن الســجون هــم أطفالــه، 
يغــدق عليهــم مشــاعر األبــوة املدفونــة يف 
داخلــه، وبعــد خروجــه من الســجن كان كل 

أطفال القرية وأقرباؤه هم أطفاله".
يف  وطريفــة  جميلــة  مواقــف  لنائــل  كان 
الوقــت ذاتــه بعــد اإلفــراج عنــه، كان يخــرج 
الطفــل الــذي يف داخلــه حينــا يكــون بــن 

األطفال.
"كان  هــذه املواقــف:  بعــض  إميــان  تذكــر 
"القلــول"  يلعبــون  حينــا  القريــة  أطفــال 
ــة امللونــة- ينــادون عــى  -الكــرات الزجاجيَّ
نائــل لــي يشــاركهم اللعــب، ومل يكــن يــرد 

لهم طلًبا إطاًقا".
وتــسد موقًفــا آخــر: "نائــل شــخص ريايض 
رغــم عمــره لكــن كان قلبــه شــباًبا، يواظــب 
ا يف الســجن،  عــى مارســة الرياضــة يوميًّ

ويعشــق كــرة الســلة، وكان يلعــب كــرة 
ال  أيًضــا،  القريــة  أطفــال  مــع  القــدم 

عــن  تعــر  التــي  ضحكاتــه  تــزال 
مــدى الســعادة التــي متــأ قلبه 

وهــو يلعــب برفقتهــم ترن يف 
أذين حتى اليوم".

تشــاهد  أن  إميــان  أحبــت 
نائــل وهــو ياعــب طفــًا 
مرحلــة  معــه  ويعيــش 
التــي حرمــه إياهــا  األب 
االحتــال طيلــة العقــود 

الثاثة.
وتركــت  قلبهــا  داســت 
الــذي  لعقلهــا  القــرار 
مــن  تزويجــه  فكــرة  رجــح 
لــه  تنجــب  أخــرى  امــرأة 

حولهــا  مــن  نعتهــا  طفــًا، 
بعقلهــا"،  "ليســت  بأنهــا 

فكيف هان لقبلها تقبل هذا 
القرار؟

بعــد  لــدي  "كان  إميــان:  تجيــب 
نظر، فقد خشــيت من فكرة الرحيل 

أزوجــه  أن  أردت  وحيــًدا،  نائــل  وتــرك 
امرأة تؤنسه يف وحدته وتراعيه".

املفاجأة التي عاقت مروع الزواج رفض 
نائل التام يف بداية األمر، وتحت إلحاحها 
وإجبارهــا لــه رضــخ لهــا حتــى يتخلــص مــن 
"زنها" ولكن قلبه وعقله ما يزاالن يرفضان.
ألخيهــا  عــروس  عــن  حنــان  أختــه  بحثــت 
الــذي  اليــوم  وجــاء  إميــان،  مــع  باالتفــاق 
سيشاهد فيه نائل العروس املرتقبة، تقول 
إميــان: "رافقــت يومهــا نائــل إلجــراء مقابلة 

صحفيــة 
بســياريت  وأوصلتــه 

ألنــه مل يكــن يجيــد الســياقة بعــد، وبعدهــا 
التــي مل يســتوعبها قلبــي  حانــت اللحظــة 
ســيارة  إىل  الســيارة  مــن  نائــل  نــزل  حينــا 

أهله للذهاب إىل العروس".

هــذه  يف 
متلكتهــا  اللحظــة 
الكلــات  تســتطيع  ال  مختلطــة  مشــاعر 
وصفهــا، مــا إن أدار نائــل ظهــره للنــزول مــن 
مــن عينيهــا  ســيارة إميــان، حتــى ســقطت 
دمعــات دارتهــا منــه، قلبها يعترص أمًلا ألن 

هناك امرأة أخرى ستشاركه يف حبه وهي 
التــي أرادت أن "تكلبــش" قلبــه بعشــقه لها 

فقط.
وما عرفته إميان من أخته بعد أرسه حينا 
نائــل  أن  املوقــف،  هــذا  مًعــا  تذكرتــا 
حينــا دخــل لرؤيــة العــروس كانــت 
بكائــه،  إثــر  يف  منتفختــن  عينــاه 
الفتاة هي من تسأله وهو فقط 

يجيب.
خرج نائل من بيت العروس 
أنــه  يســتوعب  أن  دون 
قلبــه  يشــارك  أن  ميكــن 
فقــرر  أخــرى،  امــرأة  مــع 
أنــه ليــس ســوى إلميــان، 
حينهــا بــرد قلــب زوجته 
الذي كان ال يســتوعب 
بعقلهــا  هــي  جنتــه  مــا 

وكتمت صوت قلبها.
"كأنه ابنه"

بالذكريــات  إميــان  تعــود 
األجمــل عى قلبها إىل ما 
بعــد أيــام قليلــة مــن أرسهــا 
ســنة 1987 حينا شــاهدها 
مقابلــة  إجــراء  أثنــاء  يف  نائــل 
هتــف  قلبــه  معهــا،  تلفزيونيــة 
لهــا، ويف 1997 أفــرج عنهــا وأرســل 
رفضــت  ولكنهــا  يدهــا  لطلــب  والدتــه 
ألنهــا تجهــل أي معلومــات وتفاصيــل عــن 

حياته.
نائــل  مــع  الحاســم  دوره  أدى  النصيــب 
الحكايــة:  تــروي  بإميــان،  قلبــه  املعلــق 
رجــل  مــن  وتزوجــت  الســنوات  "مضــت 
قــررت  ثــم  ومــن  طفــًا  منــه  وأنجبــت  آخــر 
االنفصال عنه يف 2004"، هنا عاد الحلم 
والدتــه  فأرســل  نائــل  قلــب  جــدران  يــدق 

لطلب يدها مبارشة.

شــخص  عــن  تتســاءل  إميــان  بــدأت  وهنــا 
نائــل الــذي مــا يزال متمســًكا بها طيلة هذه 
السنوات، بدأت تسأل عن صفاته وعاقته 
باملوافقــة،  وأخــرًيا  نطقــت  حتــى  بزمائــه 
ولكنها ألحقتها بـ"بس"، حيث كان رشطها 
أال تكتب كتابها إال بعد خروجه من األرس.

عــاش ابــن إميــان معهــا يف البيت مع نائل، 
تعامــل  باملتينــة، حيــث  تصــف عاقتهــا 
معــه كأنــه ابنــه، وكذلــك هو تعلــق به تعلًقا 

شديًدا.
لقــب نائــل بـ"أبــو النــور"، فهل فكرت إميان 
إذا مــا كان نــور هــو اســًا لبنــت أو صبــي؟ 
يوًمــا  أســأله  مل  تصدقنــي،  "هــل  تجيــب: 
يف  إيــاه  سأســأله  ولكــن  الســؤال،  هــذا 

زياريت املقبلة له داخل السجن".
لكنيــة "أبــو النــور" قصــة قلــب كان شــعلة 
املبــارشة  املواجهــات  يهــاب  ال  نضــال 
مــع جنــود االحتــال، ذهــل أصدقــاؤه مــن 
ــا  حينــا رضب جنديًّ قلبــه  وقــوة  جســارته 
وانتــزع عصــاه منــه، والحًقا أطلق عليه "أبو 

النور".
تهريــب نطــف مــن الســجن تجربــة عاشــها 
األبــوة  حلــم  تحقيــق  يف  نجحــوا  أرسى 
وهــم خلــف القضبــان، ولكــن هــل فكــر بهــا 
نائــل يوًمــا؟ تقــول زوجتــه: "مل أقــرتح عليــه 
األمــر مســبًقا، ولكنــه كان يرفــض فعل هذا 
األمــر ملــا فيــه مــن وجــع جســدي ونفــي 
لــه، فهــو يفضــل أن يشــاركني فرحــة الحمل 

واملخاض والوالدة".
بــن  لـ"نــور"  نائــل  احتضــان  حلــم  رمبــا 
ذراعيــه بــدأ يتــاىش مــع تقــدم إميــان يف 
الســابق  ُحكمــه  االحتــال  وإعــادة  العمــر 
وهــو املؤبــد و18 ســنة، ولكــن رمبا عشــقه 
فقصــة  الحلــم،  هــذا  عــن  عوضــه  إلميــان 
هيامه بها عى مدار 33 عاًما تدرس لكل 

األجيال.

آالء مهنا باح فاكهة النهار الصَّ

حب "نائل" لـ"إميان".. هل سيعوضه عن "نور"؟
ا فوق العادة لألطفال، تمنى أن  يحمــل في قلبه حبًّ
يعطــي هــذا الحب لطفــل تنجبه له المــرأة التي مأل 
حبهــا قلبه منــذ اللحظة األولى لرؤيتــه صورتها عند 

أسرها سنة 1987.
بعد 34 سنة من أسره ُكسر قيد حرية نائل البرغوثي 

"أقدم أســير سياســي فــي العالم"، حلــم األبوة عاد 
يحيــا في قلبــه، كيف ال وقد فاز أخيــًرا بقلب أميرته 

إيمان التي تزوجها بعد أن زال شرطها "آه وبس".
إيمان أيًضا أحبت أن تنجب طفاًل يشــبه نائل في كل 
صفاته وتقاســيم وجهــه، يكمل ســعادتها باالرتباط 

بشــخص غيــر اعتيــادي، منــذ ثالثــة عقــود ونصــٍف 
لــم يســمع زوجهــا صرخــة الحيــاة األولى لطفــل، لم 
يِعــش تفاصيل مناغاته وضحكاتــه، لم يهلل مصفًقا 
لخطوات مشيته األولى فيعطيه يده ليسنده حتى 

ال يقع.
رام الله المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1  صحابي اهتز عرش 

الرحمن لموته 
-2  تصويت من أجل 

شيء أو ضده
-3  شك – ثلثا وكر 

+ ضمير متصل 
للمتكلمين معكوسة 

-4  أعمى + سحب 
بقوة + شدة 

-5  رضخ واستسلم + 
يجلس عليه الملك 

-6  حدائق + متشابهان 
-7   مشى – اضطرب 

حياًء
-8  إله + اختراع 

-9 ربيبة مبعثرة + في 
الفم 

العمودي:
-1 من األسنان معكوسة 

– مجموعة من الطيور  
-2  صعب + من الحشرات 

-3  حرف + تشري + 
وهم 

-4  مختلفان – علم 
مؤنث – يابسة 

-5  نتألم + مكان مرتفع 
+ شاي باالنجليزية 

-6  خبيث + سقي – تعب 
-7  حرف + بؤس 

معكوسة + عكس بارد 
معكوسة 

-8  ال باالنجليزية – ُعد 
معكوسة 

-9 من األسماء الخمسة – 
دمية معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

عاصمة مصر في عهد الخلفاء الراشدين 
واألمويين تتكون من 7 حروف 

القيروان – األندلس – الكوفة – بغداد – القاهرة 
– السعودية – اليمن – العراق – طرابلس – حلب 

– الجزائر – األردن – تونس – عمان – حماة – قم – 
غزة – لم 

حل الكلمة الضائعة

الفسطاط

 

المعلمة الثمانينية إكرام األسطل تدرّس الطلبة يف مادة الرياضيات بعد إغالق المرافق التعليمية 
بسبب جائحة كورونا  )تصوير/ محمود أبو حصرية(

خبرية تغذية أمريكية تحدد 
3 فيتامينات أكرث فاعلية لتقوية المناعة

واشنطن/ وكاالت:
كريســتينا  فلوريــدا،  بجامعــة  والتغذيــة  الغــذايئ  النظــام  قســم  املســاعدة يف  األســتاذة  حــددت 

باالسيوس، الفيتامينات واملعادن األكرث فاعلية يف تقوية املناعة.
ولفتــت باالســيوس، يف املقــام األول إىل أهميــة فيتامــن "يس" الــروري لتتمكــن خاليــا الــدم 

البيضاء مبكافحة االلتهابات.
أوصت األخصائية بتناول الربتقال وغريب فروت والفراولة والطامطم والتوت الربي.

وأشــارت الخبــرة أيًضــا إىل أن االنتبــاه النخفــاض مســتويات فيتامــن )د( فهــذا يرتبــط بزيــادة خطــر 
اإلصابــة بأمــراض الجهــاز التنفــي لــدى البالغــن واألطفال. ونصحت بتنــاول مكمل فيتامن "د 3" 

واستشارة الطبيب بشأن الجرعة املطلوبة.
وقالت إن الزنك مهم أيضا للنمو الطبيعي وعمل الخاليا التي تؤثر عىل عمل جهاز املناعة. 

وأضافــت باالســيوس أن زيــادة تركيــز الزنــك يف الجســم ميكــن أن مينــع تكاثــر الفروســات مثــل 
فروس شلل األطفال وفروس كورونا.

وكشــفت خبــرة العــالج بالزيــوت العطريــة آنــا ســيمينوفا، عــن مجموعــة مــن الزيــوت التــي تســاهم 
يف تقويــة جهــاز املناعــة وتحمــي مــن اإلصابــة باألمــراض املختلفــة. وهــي: زيــت شــجرة الشــاي، 
وزيــوت  والزعــر  والالفنــدر،  ورافينســارا،  والتنــوب،  والصنوبــر،  الليمــون،  وزيــت  واألوكالبتــوس، 

األوريغانو، بشكل يومي مينع انتشار الفروسات ويحمي من اإلصابة بالعدوى املوسمية.

فوائد صحية مذهلة 
لتناول شاي الكركم يوميًّا

موسكو/ وكاالت:
يعد شاي الكركم، من أحد أشهر التوابل يف آسيا، نظرا ملا يتمتع به من خصائص طبية سحرية 

تكافح االلتهابات ومختلف أنواع األمراض. 
ونــر موقــع "بولــد ســكاي"، عــدد مــن الفوائــد الصحيــة املذهلة لتناول شــاي الكركم، املســتندة 

إىل دراسات علمية متخصصة. 
وجاءت أبرز تلك الفوائد عىل النحو التايل:

1 - مقوي للمناعة:
فيمكن لتناول شاي الكركم، أن يساعد بصورة كبرة عىل تقوية الجهاز املناعي لجسم اإلنسان، 
كام أنه ميتلك خصائص مذهلة بفضل مضادات األكسدة التي يحتويها، والتي ميكنها القضاء 
الحــرة  الجــذور  عليهــا  يطلــق  ومــا  وامليكروبــات،  والفروســات  االلتهابــات  أنــواع  مختلــف  عــىل 

املسببة ملختلف أنواع األمراض والعدوى.
2 - يعالج التهاب المفاصل:

ألن شــاي الكركــم يحتــوي عــىل مضــادات االلتهابــات، فإنــه يكــون مثاليــا ملــن يعانــون مــن التهــاب 
املفاصل وتورمها.

3 - يخفض نسب الكوليسترول:
يحتوي شاي الكركم، عىل مركب يطلق عليه "الكركمن"، ويساعد مركب الكركمن هذا عىل 
خفض مســتويات الكوليســرول الضار من الجســم، ما يجعله مثاليا للوقاية من مختلف أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
4 - يتحكم في مستويات السكر في الدم:

يعــد اســتخدام شــاي الكركــم يف عــالج مــرىض الســكري، أحــد أبــرز وأقــدم االســتخدامات لشــاي 
الكركم، كام أظهرت دراســات علمية حديثة أن مركب الكركمن، ميكنه أن يقلل من مســتويات 

الجلوكوز يف الدم، ويقلل املضاعفات الطويلة املدى ملرىض السكري.
5 - يحمي الكبد:

يســاعد تناول شــاي الكركم بصورة منتظم، عىل منع اإلصابة بتليف الكبد، كام مينع من تســمم 
الكبد، واإلصابة بالكبد الدهني.

6 - عالج القولون العصبي:
ميكن لشــاي الكركم أن يحل معظم املشــاكل املرتبطة بالجهاز الهضمي، لكن أبرزها هي تهدئة 

اآلالم املرتبطة مبتالزمة القولون العصبي.
7 - الوقاية من الزهايمر:

كشــفت دراســات علميــة حديثــة أن تنــاول شــاي الكركــم بصــورة منتظمــة وشــبه يوميــة، ميكــن أن 
يــؤدي إىل إبطــاء أو الوقايــة بصــورة كاملــة مــن أمــراض االضطرابــات التنكســية العصبيــة املرتبطــة 

بتقدم العمل، مثل الزهامير.
وأظهــرت الدراســة أن شــاي الكركــم يقلــل مــن التلــف الخلــوي وااللتهــاب يف خاليــا املــخ املرتبــط 

بتطور مرض الزهامير.
8 - يقلل أعراض أمراض الرئة:

كشفت دراسات علمية حديثة أن شاي الكركم ميكنه أن يساعد يف عالج أعراض الربو والتليف 
الرئوي والتليف الكيي، كام ميكن أن يقي من رسطان الرئة أو االنسداد الرئوي املزمن.

9 - يحمي العين:
ميكــن أن يســاعد شــاي الكركــم يف حاميــة العــن مــن مختلــف األمــراض التــي ميكــن أن تصيبــه، 

ولعل أبرزها التهاب القزحية.
10 - يساعد في عالج السرطان:

يحتوي شاي الكركم عىل مضادات أكسدة ميكنها أن تساعد عىل منع منو الخاليا الرسطانية.

يف ظاهرة نادرة.. امرأة تركية 
برحمني تنجب توأًما

إزمر/ األناضول:
أنجبت امرأة تركية ذات رحم مزدوج، طفال من كل رحم، يف ظاهرة نادرة قّل ما تحدث.

األم، جانسو توران، املقيمة يف والية أيدن غريب تركيا، لديها رحمن اثنن إال أنها ال متلك 
إال كلية واحدة منذ الوالدة. وتنتظر توران بفارغ الصرب احتضان توأميها، اللذين أُدخال إىل 

الحاضنة نتيجة والدتهام املبكرة.
وقالــت األم، يف ترصيــح ملراســل األناضــول، إن طبيبهــا أخربهــا بــأن احتامليــة إنجــاب املــرأة 

ذات الرحم املزدوج ضئيلة جدا، مشرة إىل أنها وزوجها مل يفقدا األمل.
وأضافت: "كنا سعداء للغاية عندما علمنا أن لدينا طفلن توأمن يف رحمن منفصلن".

بدورهــا أفــادت الطبيبــة زينــب ياســمن أونــار، إحــدى أعضــاء الفريــق الطبــي الــذي أجــرى 
العملية، أن من النادر أن تنجب أم شابة طفلن من رحمن منفصلن.

وتابعــت: عــادة يتشــكل طفــل واحــد يف أحــد الرحمــن، ولكــن هنــا ولــد طفــالن مــن رحمــن 
منفصلن، مثل هذه الحاالت تعترب نادرة".
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تتمة مقال العني الثالثة  ... 

7 وفيات و1014 إصابة  ... 

وفاتان و922 إصابة   ... 

فصائل املقاومة تدين   ... 

اغتيال عامل نووي إيراين    ... 

إصابة عرشات املواطنني  ... 

أيــن ميكــن أن تذهــب األوضــاع يف املنطقــة  لذلــك ال يعــرف إىل 
إذا مــا فكــرت إرسائيــل والواليــات املتحــدة يف تنفيــذ تهديداتهــا، 
ا يف املنطقة، ويعتمد  والذي من شــأنه أن يشــكل تحواًل اســراتيجيًّ
أساًسا عىل شكل هذا التحرك وكيفية التعاطي اإليراين معه التي 
مــن جانبهــا بحــرق املنطقــة يف حالــة تعرضهــا ألي رضبــات  تهــدد 

خاصة االشتباك املبارش مع االحتالل اإلرسائييل.
 أيــدي املوســاد التــي رضبــت يف طهــران والطائــرات التــي تقصــف 
الســخونة  مــن  حالــة  يف  املنطقــة  تبقــي  ــا  يوميًّ وســوريا  دمشــق 
باغتيــال  طهــران  وســط  للموســاد يف  األخــر  والتحــرك  املتواصلــة 
العــامل زادة،  بعــد اغتيــال عــدد مــن العلــاء اإليرانيــني يضعنــا أمــام 

السيناريو األسوأ.

"أوقاف" غزة تدعو 
ألداء صلوات الجنازة بمن 

حرض يف األماكن العامة
غزة/ فلسطني:

دعــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بغــزة، املواطنــني إىل أداء 
صلوات الجنازة يف الســاحات العامة بداًل من املســاجد بســبب ما 

تشهده من زحام ومخالفة إلجراءات السالمة.
وطالبــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس، املواطنــني بــاإلرساع يف دفــن 
املتــوىف وعــدم انتظــار الصلــوات، وعــدم دعــوة النــاس لشــهودها، 
وإقامتهــا مبــن حــر مــن األقــارب، وعــدم فتــح بيــوت العــزاء، وتأديــة 

واجب العزاء عرب وسائل التواصل املتعددة.
وأكدت أنها ستتعامل بشدة مع جميع املساجد غر امللتزمة يف 

اإلجراءات الوقائية يف أثناء أداء الصلوات املفروضة.
أنــه ســُتغلق املســاجد غــر امللتزمــة يف اإلجــراءات،  ونبهــت إىل 

محملة "املستهرين" املسؤولية الرشعية وإثم إغالق املسجد.

 لالستيطان.
االحتــالل قمعــت  قــوات  بــأن  عيــان  وأفــاد شــهود 
املشاركني يف املسرة األسبوعية التي انطلقت 

نحو األرايض املهددة باالستيالء يف القرية.
بالرصــاص  مواطنــني   )4( أصيــب  قلقيليــة  ويف 
املعــدين املغلــف باملطــاط، أحدهــم يف رأســه، 
قــدوم  قــوات االحتــالل مســرة كفــر  إثــر قمــع  يف 
األسبوعية املناهضة لالستيطان، واملطاِلبة بفتح 

شارع القرية املغلق منذ أكرث من )17( عاًما.
قــدوم  الشــعبية يف كفــر  وذكــر منســق املقاومــة 
أطلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  شــتيوي،  مــراد 
الرصاص املعدين وقنابل الغاز املسيل للدموع 
منهــم   )4( إلصابــة  أدى  مــا  املواطنــني،  صــوب 
بالرصــاص، بينهــم شــاب )18 عاًمــا( أصيــب بعيار 
معــدين يف رأســه، أفقــده الوعــي ونقــل يف إثرهــا 

إىل املستشفى، حيث وصفت حالته بالخطرة.
ورشق رام اللــه، أصيــب )3( مواطنــني بالرصــاص 
املعدين املغلف باملطاط والعرشات باالختناق 
قــوات  قمــع  جــراء  مــن  للدمــوع،  املســيل  بالغــاز 
عــني  منطقــة  يف  ســلميتني  مســرتني  االحتــالل 
سامية بقرية كفر مالك، واملدخل الرشقي لقرية 

املغر.
كفــر  قريــة  وســط  املواطنــني  عــرشات  وتجمهــر 
مالــك وتوجهــوا إىل أرايض عــني ســامية املهــددة 
بــؤرة اســتيطانية، إال أن قــوات  باالســتيالء إلقامــة 
االحتــالل منعتهــم مــن الوصــول إىل املنطقــة، مــا 
الرصــاص  فيهــا  أطلقــت  مواجهــات  النــدالع  أدى 
شــاب  إلصابــة  أدى  مــا  والصــوت،  الغــاز  وقنابــل 
بالرصــاص املعــدين املغلف باملطاط يف قدمه، 

والعرشات باالختناق.

ا انطالق مســرة ســلمية  وتشــهد املنطقة أســبوعيًّ
تجاه منطقة عني ســامية يف كفر مالك احتجاًجا 
عــىل رسقــة األرض واملياه وإقامة بؤرة اســتيطانية 

جديدة هناك.
اعتقاالت واعتداءات

عبــد  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
الجبــار جــرار، وإبراهيــم نواهضــة، القياديــني يف 
ومحمــد  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
أرسى  وجميعهــم  جــرادات،  وســامر  شــهاب 
محــررون، إضافــة إىل الشــاب مهنــد زكارنــة، مــن 

جنني.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل ثــوري أبــو مرتىض، 
ومعتصم أبو غنيم، والشقيقني عبد الرحمن وعبد 
الرحيــم حــاج محمــد، مــن نابلس، واألســر املحرر 
خالــد فــراج )32 عاًمــا( من مخيم الدهيشــة ببيت 

لحــم قــرب مجمــع "غــوش عصيــون" االســتيطاين 
املقام عىل أرايض املواطنني جنوب املحافظة، 

بعد إنزاله من املركبة.
إىل ذلــك، أقــدم مســتوطنون، أمــس، عىل تقطيع 
أشــجار وتدمــر غرفــة زراعيــة يف بلــدة ترمســعيا 

شال رشق رام الله.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن املســتوطنني قطعــوا نحــو 
400 شــجرة عنــب، ودمــروا شــبكة للــري الزراعــي 

يف منطقــة الســهل بالبلــدة للمواطــن نضــال ربيع، 
ودمــروا محتويــات  زيتــون  أشــجار   7 قطعــوا  كــا 

غرفة زراعية للمواطن راجح أبو سكر.
بــؤرة  أيــام  قبــل  أقامــوا  املســتوطنني  أن  يذكــر 
اســتيطانية ونصبوا فيها بيوتا متنقلة قبالة ســهول 
بلدة ترمسعيا الواقعة مبحاذاة مستوطنة "عادي 

عاد".

أريحــا   ،)135( جنــني   ،)122( والبــرة  اللــه  رام   ،)57( قلقيليــة 
 ،)75( طوبــاس   ،)86( طولكــرم   ،)60( ســلفيت   ،)14( واألغــوار 

ضواحي القدس )32(، مشرة إىل إجراء 7717 فحًصا.
وأفــادت بــأن نســبة التعــايف مــن فروس كورونا يف فلســطني بلغت 
79.4 %، ونسبة اإلصابات النشطة 19.7 %، ونسبة الوفيات 0.9 

% من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 57 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 8 

مصابني عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
وفــاة  حالــة  اشــتية،  بحكومــة  واملغربــني  الخارجيــة  وزارة  وســجلت 
بفروس كورونا يف صفوف الجالية الفلسطينية يف تركيا للمواطن 

منترص الحلو  )53 عاًما(، و63 إصابة يف أمريكا.
وذكــرت أنــه بذلــك يرتفــع العــدد اإلجــايل للوفيــات واإلصابــات يف 

صفوف الجالية إىل 310 وفيات، و7517 إصابة.
يف السياق ذاته، بدأ رسيان اإلغالق الشامل يف محافظات الضفة 
الغربيــة ابتــداء مــن صبــاح أمــس وملــدة 48 ســاعة، للحد من تفيش 

فروس كورونا.
وكان مجلــس وزراء حكومــة اشــتية بــرام اللــه قــد قــرر فــرض إغــالق 
شــامل مــن الجمعــة حتــى صبــاح األحــد، ضمــن خطــة الحكومــة يف 
بــني  أعــىل معــدالت إصابــة  الــذي ســجل  فــروس كورونــا  مواجهــة 

املواطنني األسبوع املايض.
وال  فقــط،  والصيدليــات  املخابــز  الشــامل  اإلغــالق  مــن  ويســتثنى 
يســمح بحركة املواطنني يف الشــوارع إال للرورة القصوى، حيث 
ســيتم تســير دوريات مشــركة لألجهزة األمنية يف شــوارع املدن، 

إضافة إىل وضع حواجز عىل مداخلها.
أو  للمخالفــني  عقابيــة  إجــراءات  فــرض  ســيتم  اإلغــالق،  ومبوجــب 
املحــال التجاريــة واملؤسســات واملركبــات يف حــال عــدم التزامهــم 
التعليات الحكومية التي أقرتها الجهات املختصة ولجنة الطوارئ 

العليا.

وسجلت تعايف 270 حالة جديدة من مصايب الفروس.
وذكــرت أن إجــايل تراكمــي عــدد املصابــني بلــغ 18333 إصابــة، 

منها 7993 حالة نشطة، و10254 حالة تعاٍف.
يف حــني بلــغ إجــايل الوفيــات 86 حالــة، وإجــايل الحــاالت التــي 
الخطــرة  والحــاالت   ،302 املستشــفى  يف  طبيــة  رعايــة  تحتــاج 

والحرجة 98.

أمس سيارة تقل محسن فخري زادة رئيس منظمة البحث واالبتكار 
بوزارة الدفاع.

األمنــي  فريقــه  بــني  االشــتباك  أثنــاء  "وغــب  أنــه  البيــان،  وأضــاف 
واإلرهابيني، أصيب الســيد محســن فخري زادة بجروح خطرة ونقل 
إىل املستشــفى". وأكــدت وكالتــا "مهــر" و"أنبــاء فــارس"، أن الفــرق 
الطبيــة مل تنجــح يف إنقــاذ العــامل النــووي، الــذي يعمــل رئيــس مركــز 

األبحاث والتكنولوجيا يف وزارة الدفاع اإليرانية.
وأفادت وكالة مهر لألنباء نقال عن مصادر مل تسمها أنه "تم اغتيال 
العامل اإليراين محسن فخري زادة يف منطقة آبرسد قرب العاصمة 
وفريــق  مجهولــة  عنــارص  بــني  مســلحة  مواجهــات  خــالل  اإليرانيــة 
حراسته". كان املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، نفى 

أي محاولة الغتيال أحد العلاء النوويني يف إيران.
وأكــد بهــروز كالونــدي يف حديــث لوكالــة أنباء الطلبــة اإليرانية، أن 
"جميــع العلــاء يف الصناعــة النوويــة بالبــالد يتمتعــون بصحة تامة، 

ومل يقع أي حادث ألي منهم". 
واتهم حسني دهقان املستشار العسكري للمرشد األعىل اإليراين 
االحتالل اإلرسائييل، بالضلوع خلف عملية االغتيال، متوعدا بـ"رد 

كالصاعقة عىل رؤوس القتلة".
من جهته أدان وزير الخارجية اإليراين، محمد جواد ظريف، اغتيال 
أن  مضيفــا،  والعميــاء"،  بـ"اإلرهابيــة  العمليــة  واصفــا  زادة،  فخــري 

هناك مؤرشات عن دور إرسائييل يف مقتل العامل النووي.
 بدوره قال رئيس هيئة األركان اإليرانية، إن "انتقام صعب سيكون 
هــذا  عــن  املســؤولة  وقياداتهــا  اإلرهابيــة  املجموعــات  انتظــار  يف 

االغتيال".
وأضــاف: "لــن نتــواىن عــن مطــاردة ومعاقبــة املســؤولني عــن اغتيــال 

العامل محسن فخري زادة".
بدوره حمل قائد الحرس الثوري اإليراين حسني سالمي، االحتالل 

مسؤولية اغتيال العامل وتوعد )تل أبيب( بالرد.
وقــال ســالمي عــرب حســابه عــىل تويــر: "أظهرنــا ســابًقا يف امليــدان 

أننا لن نرك أبًدا أي خطوة دون رد".
واعتــرب املســؤول اإليــراين "اغتيــال فخــري زادة أكــرث خطــوة واضحــة 
العلــم  الوصــول إىل  مــن  إيــران  منــع  أجــل  مــن  اتخذتهــا )إرسائيــل( 

الحديث".
يشار إىل أن محسن فخري زادة هو العامل النووي اإليراين الوحيد 
الــوزراء اإلرسائيــيل  رئيــس  قبــل  مــن  مبــارشة  تســميته  الــذي متــت 
بنيامــني نتنياهــو، خــالل عــرض دعــايئ عــام 2018، زاعــا أنــه كان 

يعمل يف برنامج أسلحة نووية.
وولــد زادة عــام 1957، يف مدينــة قــم القريبــة مــن طهــران، والتحــق 
عــام 1979 بالحــرس الثــوري اإليــراين الــذي تم تأسيســه يف أعقاب 

الثورة اإلسالمية.
وشــغل منصــب رئيــس هيئة األبحــاث والتكنولوجيا يف وزارة الدفاع 
اإليرانيــة، كــا كان يعمــل أســتاذا بقســم الفيزيــاء يف جامعــة اإلمــام 
الحســني العســكرية، فيــا تــم إدراجــه عــىل قامئــة عقوبــات األمــم 
عــىل  األمــن عقوبــات  فــرض مجلــس   ،2007 عــام  املتحــدة. ويف 

شخصيات إيرانية بارزة، كان بينها محسن فخري زادة.
وذكرت وكالة "مهر لألنباء"، أن فخري زادة نجا من محاوالت اغتيال 

عدة بالسنوات املاضية أبرزها عام 2018.
ولــه دور فاعــل يف توقيــع االتفــاق النــووي مــع الغــرب عــام 2015، 
وتصــف أجهــزة مخابــرات غربية فخــري زادة بـ"عراب الربنامج النووي 
اإليراين"، وتعتربه أنه كان يعمل عىل تحويل الربنامج العلمي إىل 

قدرات نووية.

امتــالك  مــن  األمــة  وحرمــان  حرمانهــا  بهــدف 
أدوات التقدم العلمي والقوة".

وأكــدت أن ذلــك يهــدف إىل إبقاء يد االحتالل 
التوســعي  االســتيطاين  ومرشوعــه  اإلرسائيــيل 
املنطقــة  وإغــراق  األمــة،  يســتهدف كل  الــذي 
يف دوامــة مــن القتــل، ومــا يرتــب عــىل ذلــك 
مــن ردود أفعــال وفوىض وعدم اســتقرار يحقق 

مصالحه بالدرجة األساسية.
وتقدمــت الحركــة بـ"خالــص التعــازي للشــعب 
اإليراين املسلم، وللقيادة اإليرانية باستشهاد 
العــامل النــووي"، مضيفــة: "كلنــا ثقــة يف قــدرة 
الخســارة  هــذه  تعويــض  عــىل  واألمــة  إيــران 
باملزيــد مــن العمــل والتقــدم مبا يكــرس احتكار 
قوى االســتكبار لعوامل القوة والتقدم العلمي 

يف املنطقة".
وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
خطــًرا  تشــكل  إيــران  إن  الزهــار،  محمــود  د. 
قــوى  تشــكله  مثلــا  )إرسائيــل(  عــىل  ــا  وجوديًّ
املقاومــة يف املنطقــة، وإن اغتيال العامل زادة 

لن يفت يف عضدها.
وأضــاف الزهــار لوكالــة شــمس نيــوز اإلخباريــة، 
ســياق  يف  يــأيت  زادة  العــامل  اغتيــال  أن 
إلضعــاف  اإلرسائيليــة  األمريكيــة  املحــاوالت 
كيــان  أن  إىل  مشــرا  اإلســالمية،  الجمهوريــة 
االحتالل يخىش من القوى اإلسالمية األصيلة 
التــي ال تتغــر وال تتبــدل يف مواقفهــا الثابتــة ال 

بإغراءات وال بضغوط.
وأكد أن االحتالل واإلدارة األمريكية يستهدفان 
بشكل واضح أي قوى أو فصائل أو دول أصيلة 
ثابتــة عــىل املبــادئ، مشــددا عــىل أن اغتيــال 
العلاء اإليرانيني بحاجة إىل رد رصيح وواضح 
واملــكان  الوقــت  يف  الجمهوريــة،  قبــل  مــن 

والكيفية التي تريدها.
استهداف العالم اإلسالمي

وأدانــت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني 
الــذي  اآلثــم  اإلرهــايب  االعتــداء  بشــدة جرميــة 
اســتهدف عــامل الفيزيــاء اإليــراين زادة، مؤكــدة 
تحمــل  الغــادرة  الجبانــة  املحاولــة  هــذه  أن 

بصات "صهيوأمريكية" واضحة.
العمــل  هــذا  إن  لهــا،  بيــان  الحركــة يف  وقالــت 
ملقومــات  اســتهداف  هــو  الجبــان  اإلرهــايب 
النهضــة والتقــدم العلمي يف العامل اإلســالمي 

بشــكل  اإلســالمية  والجمهوريــة  عــام  بشــكل 
خــاص. ووصفــت جرمية االغتيال بأنها محاولة 
يائســة لالنتقــام مــن إيــران لوقوفهــا إىل جانــب 
يف  والعادلــة  املحقــة  املســتضعفني  قضايــا 
الفلســطينية،  القضيــة  رأســها  وعــىل  العــامل، 
مؤكــدة أن هــذه املحاولــة اآلمثة لــن تثني إيران 

عن مواقفها ولن تضعفها.
ولفتت إىل أن جمهورية إيران اإلسالمية تدفع 
مثــن وقوفهــا إىل جانــب القضيــة الفلســطينية 
الفلســطيني  الشــعب  مســاندة  يف  وثباتهــا 
حقوقــه  واســرداد  املقاومــة  يف  حقــه  ودعــم 

وتحرير أرضه ومقدساته.
دليــل  اإلرهــايب  العمــل  "هــذا  أن  وأضافــت 
واضــح عــىل حجم الحقد الذي يغذي ااٍلرهاب 
أمريــكا والكيــان  قبــل  مــن  املــارس واملمنهــج 

الصهيوين ومن يتحالف معهم".
وتقدمــت بالتعزيــة مــن الجمهوريــة اإلســالمية 
بــأن  "ثقتنــا  مؤكــدة  وشــعبا،  وحكومــة  قيــادة 
إيران مســتمرة يف العمل بإرصار وقوة لتحقيق 
متتلــك  وأنهــا  املجــاالت،  كل  يف  التقــدم 
وتجــاوز  التحديــات  مواجهــة  يف  صلبــة  إرادة 
الحصــار األمريــي الظــامل والتصــدي للعــدوان 

الصهيوين الحاقد".
بــدوره، أكــد ممثــل حركــة الجهاد اإلســالمي يف 
إيــران نــارص أبــو رشيــف، أن "بصــات البلطجــة 
األمريكيــة الصهيونيــة واضحــة يف هــذا العمــل 

اإلرهايب الكبر".
ووصــف أبــو رشيــف يف ترصيــح صحفــي لــه، ما 
جرى بأنه يأيت يف سياق محاولة إعاقة مرشوع 
إيــران، معربــا عــن تضامــن حركتــه  التنميــة يف 
اإلســالمية  الجمهوريــة  جانــب  إىل  ووقوفهــا 
األمريــي  البلطجــة  مــرشوع  مواجهــة  يف 

اإلرسائييل.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
تــأيت يف  االغتيــال  إن جرميــة  أحمــد املدلــل، 
و)إرسائيــل(  أمريــكا  بــني  األدمغــة  رصاع  إطــار 
والغرب من جهة، وبني الدول اإلسالمية الحرة 

واملقاومة من جهة أخرى.
وأضاف املدلل يف حديث له عرب قناة القدس 
اليــوم الفضائيــة، أن األعــداء يحاولــون التخلــص 
مــن الكفــاءات العلميــة التــي لهــا بصــات قويــة 
يف التقدم العلمي يف الجمهورية اإلســالمية، 

إيــران ماضيــة نحــو التقــدم العلمــي  مؤكــدا أن 
العــدو  يســتطيع  و"لــن  املجــاالت  كل  يف 
األمريــي والصهيــوين أن ُيخضــع دولنــا العربيــة 

واإلسالمية".
ملحــور  مســتمرة  "املعركــة  أن  عــىل  وشــدد 
اإلســالمية  الجمهوريــة  رأســه  وعــىل  املقاومــة 
الصهيــوين واألمريــي"،  العــدو  مــع  إيــران  يف 
بنيامــني  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أن  مضيفــا 
نتنياهو يحاول أن يعيد ماء وجهه الذي أهرقته 
املقاومــة الفلســطينية بتلويحــه بتنفيــذ عمليــة 

االغتيال.
بلطجة وعربدة

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
فلســطني يف بيــان مقتضــب، أن اغتيال العامل 
اإليــراين زادة "لــن يضعــف طاقــات إيــران كــا 

يتوهم قادة اإلرهاب الصهيوين".
إن  الفلســطينية  املجاهديــن  حركــة  وقالــت 
طريقــة اغتيــال العــامل اإليــراين "تشــر بأصابــع 
ذكــره  بعدمــا  الصهيــوين  العــدو  إىل  االتهــام 
وأعلنــت  برامجــه،  أحــد  يف  نتنياهــو  املجــرم 
الغتيالــه  خطــة  أن  صهيونيــة  إعــالم  وســائل 

فشلت قبل أعوام".
وأضافــت الحركــة يف بيــان لهــا، أن اغتيــال زادة 
مجــال  يف  املؤثريــن  العلــاء  أحــد  باعتبــاره 
عــىل  "ووضعــه  إيــران  يف  العلميــة  األبحــاث 
قامئــة عقوبــات األمــم املتحــدة يــأيت يف إطــار 

تصفية عنارص القوة البرشية يف األمة".
الفــذة  العقــول  اغتيــال  سياســة  أن  وأكــدت 
يف  ُتفلــح  لــن  األمــة  يف  املختصــني  والعلــاء 
ثنــي األحــرار واملقاومــني عــن خيــار املواجهــة 
كيــان  العــامل املتمثــل يف  الــرش يف  مــع رأس 
االحتــالل وأمريــكا، مردفــة أنــه كلــا ارتقى عامل 
أو قائد يخلفه اآلالف، فأمتنا أمة حرة ومقاومة 

ال تقبل التنازل والخنوع.
وشددت عىل أن املرحلة اليوم تتطلب مزيدا 
حلفــاء  بــني  واللحمــة  والتظافــر  التكاتــف  مــن 
أي  ضــد  األمــة  ألعــداء  واملتصديــن  املقاومــة 

حاقات قادمة.
وأدانت لجان املقاومة الشعبية اغتيال العامل 
زادة، عاّدًة ذلك "عملية إجرامية وإرهاب دولة 
وبلطجــة وعربــدة، ال بــد مــن محاســبة مرتكبيهــا 

املجرمني ومن يقف وراءهم".

1072 إصابة بفريوس  
كورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  بحكومــة  الصحــة  وزارة  ســجلت 
أمــس، 1075 إصابــة بفــروس كورونــا، خــالل الـــ24 ســاعة 

املاضية.
وأشــارت وزارة االحتــالل يف تقريــر لهــا، إىل وصــول معــدل 
ألــف   53 مــن حــوايل  الفحوصــات اإليجابيــة لكورونــا 2٪ 

فحص تم إجراؤها.
تفــيش  بــدء  منــذ  للوفيــات  اإلجــايل  العــدد  أن  وذكــرت 
ارتفــع  املــايض،  آذار  مــارس/  منــذ  )إرسائيــل(  الوبــاء يف 
504 حــاالت مصابــة  نقــل  2834 حالــة، مشــرة إىل  إىل 
بالفــروس إىل املستشــفى، مــن بينهــم 275 حالــة حرجــة، 
يف حني يخضع 117 مصابا ألجهزة التنفس االصطناعي.
وتشــهد دولــة االحتــالل حاليــا إغالقــا هــو الثــاين منــذ بــدء 
تفــيش كورونــا. وقــال مفــوض مكافحــة كورونــا الربوفيســور 
نحــان آش إن "اإلغــالق الثالــث وارد يف الحســاب، ولــن 
أتــردد يف فرضــه إذا لــزم األمــر، وذلــك منــوط باملعطيــات، 

وهي اآلن مثرة للقلق". 
يصــل  اإلغــالق عندمــا  بفــرض  أنــه ســيويص  وأضــاف آش 
عدد املصابني يوميا إىل 2000 شــخص، وســيدعم إلغاء 
اإلغالق حينا تقل عدد اإلصابات إىل 500 حالة يوميا.

قلقيلية/ مصطفى صربي:
مــن  يونــس  مؤنــس  الفتــى  تعــرض 
بلدة سنريا جنوب قلقيلية لعملية 
إرسائيليــة  وحــدة  مــن  نــار  إطــالق 
محاولتــه  خــالل  وذلــك  خاصــة، 
الوصــول إىل األرايض املحتلــة عام 
فتحــات  عــرب  العمــل  أجــل  مــن   48

جدار الفصل العنرصي.
وهــو  عامــا(   17( يونــس  وأصيــب 
مــن بلــدة ســنريا جنــوب قلقيليــة، 
للمشــفى  ونقــل  وبطنــه  بقدميــه 
وضعــه  وبــات  العــالج،  لتلقــي 
خطــورة  رغــم  مســتقًرا  الصحــي 

الطلقات التي أصيب بها.
يف  املقامــة  الفتحــات  وأصبحــت 
بعــدة  العنــرصي  الفصــل  جــدار 
مناطــق يف الضفــة الغربية املحتلة 
العــال  خاللهــا  مــن  العــال  وميــر 
للعمــل يف الورشــات اإلرسائيليــة، 
بهــم  والتنكيــل  العتقالهــم  مصائــد 
مــن  عليهــم  الرصــاص  وإطــالق 

مسافة كبرة.

وهــو  "مؤنــس  يونــس:  منــال  تقــول 
لقطــف مثــار  ابــن شــقيقي، ذهــب 
يكــن   ومل  الجــدار  خلــف  الزيتــون 
يتوقع إطالق النار عليه من مسافة 
هــذا  الحــي،  وبالرصــاص  قريبــة 
إعدام بدم بارد، فإطالق النار عىل 
كل مــن يدخــل مــن فتحــات الجــدار 
وكل  الجنــود،  عــىل  ســهاًل  أصبــح 

جندي معه قرار اإلعدام".
جنــوب  حبلــة  فتحــة  مــن  وبالقــرب 
العــال  اعتقــال  يتــم  قلقيليــة 
يف  عــادوا  إذا  بالقتــل  وتهديدهــم 
املرات القادمة، كا يؤكد العامل 

زكريا عيىس )53 عاما(.
فتحــة  دخلنــا  أيــام  "قبــل  ويقــول: 
دوريــات  أي  نشــاهد  ومل  حبلــة 
ملنطقــة  وصلنــا  إن  ومــا  عســكرية، 
مجموعــة  بنــا  أحــاط  املشــاتل 
يف  الســالح  يرفعــون  الجنــود  مــن 
البطاقــات  ويطلبــون  وجوهنــا 
وتدقيــق  فحــص  وبعــد  الشــخصية 
مــرة  عدنــا  إذا  بالعقــاب  هددونــا 

ثانية".
ولفــت إىل أن أحــد العــال حــاول 
االحتــالل  جنــود  فعاجلــه  الهــرب 
فــأي  مبــارشة،  عليــه  النــار  بإطــالق 
مخاطــرة  تكــون  للعامــل  حركــة 
العيــش  فلقمــة  للقتــل،  ووصفــة 

مغمسة بالدم".
االحتــالل  جيــش  أن  إىل  ويشــر 
طولكــرم  محافظــة  يف  أغلــق 
الفتحــات عــىل طول الجــدار وطارد 
يف  كذلــك  العتقالهــم  العــال 
ويف  اللــه  رام  يف  نعلــني  منطقــة 

محافظة جنني.
إيــاد داود  يــروي العامــل  يف حــني 
االحتــالل  جنــود  بــه  نــّكل  كيــف 
تجاريــا.  ترصيحــا  امتالكــه  رغــم 
عــىل  إجبارنــا  "تــم  داود:  ويقــول 
األرض  عــىل  بطاقاتنــا  وضــع 
وتصويرنــا معهــا، ثم احتجــز الجنود 
الســر  عــىل  وأجربونــا  البطاقــات 
مســافة طويلــة، ويف حادثــة أخــرى 
تعرضــت للــرب مــن أحــد الجنــود 
وبعدهــا ألقاين أرًضا وقيدين حتى 
بوجــود  وأخربتــه  آخــر  ضابــط  جــاء 
ترصيــح، إال أن الجنــود عــىل املعرب 
أصحــاب  بدخــول  يســمحون  ال 
إىل  فعــدت  التجــارة،  تصاريــح 
املنــزل أعــاين مــن رضوض شــديدة 

ومؤملة".
النقــايب  يقــول  الســياق  هــذا  يف 
مــن  هــو  "االحتــالل  عامــر:  عــاد 
يحــدث هــذه الفتحــات عــىل طــول 

الجدار وهو من مينع دخول العال 
منهــا، فهذه طريقة غريبة وعجيبة، 
فالجــدار تســيطر عليــه رشكــة أمنيــة 
فيــه،  املوجــودة  الثغــرات  وتعــرف 
تصاريــح  لديهــم  العــال  أن  كــا 
قبــل  مــن  دخولهــم  مينــع  تجــارة 
إىل  فيلجــؤون  الحدوديــة   املعابــر 
التهريــب عــرب فتحــات الجــدار مــن 

أجل لقمة عيشهم".
التحــاد  العــال  يرويــه  "مــا  وتابــع: 
لــه  تقشــعر  فلســطني  عــال  نقابــة 
األبدان، فبعض مجموعات العال 
اعتقالهــم  قبــل  بهــم  التنكيــل  يتــم 
ويجربهــم  املــكان،  مــن  ونقلهــم 
االنبطــاح  عــىل  االحتــالل  جيــش 
مسلســل  يبــدأ  وبعدهــا  أرًضــا  
بعــض  ويف  واإلهانــة،  الــرب 
فخاخــًا  االحتــالل  ينصــب  املــرات 
للعال بالساح ملجموعة باملرور 
حتــى تشــجع املجموعــات األخــرى 
باألمان، ويف لحظة مفاجئة ينقض 

عليهم بشكل وحيش".
لــه  يتعــرض  "مــا  عامــر:  ويضيــف 
جرميــة  يعــد  الطريقــة  بهــذه  العــال 
منظمــة ميارســها جيــش دولــة تدعــي 
الفتحــات  فهــذه  الدميقراطيــة، 
وفــرق  االحتــالل  جيــش  أحدثهــا 
وغرهــم  للعــال  وســمح  الهندســة 
عليهــا  أبقــى  ذلــك  وبعــد  باملــرور، 
وحشــية،  بصــورة  ميــر  مــن  ليصطــاد 
أجــل  مــن  توثيقــه  ســيتم  األمــر  هــذا 
رفعه إىل كل الجهات ذات العالقة".

فتحات الجدار العنرصي مصايد العتقال العمال والتنكيل بهم
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من العبث اللعب 
في دائرة العبث

لعــودة  الفصائــل  انتقــاد  بعــد  أوســلو  عــن  الشــيخ  حســن  يدافــع 
الســلطة للتنســيق األمنــي، فيقــول لهــم: أنتــم تتلقــون رواتبكم من 
أوســلو، وأنتــم تحملــون جــواز ســفر أوســلو؟! أي هــو يريــد ممــن 
وعــن  راتبــه،  عــن  يتخــى  أن  للتنســيق  وعودتهــا  الســلطة  ينتقــد 
جواز ســفره ألنهام من نتاج أوســلو؟! وهذا لعمري دفاع ســخيف 

ودمياغوجي؟!
لقــد عــاش الوزيــر الشــيخ وقــادة فتــح اآلخرين وهــم يحملون هوية 
اإلرسائيــي، ويتلقــون رواتبهــم مــن ضابــط ركــن اإلدارة املدنيــة، 
تنتقــدوا  ال  أحــد  لهــم  قــال  فهــل  الســلطة،  قيــام  قبــل  هــذا  كان 
منــه  وتتلقــون  هويتــه،  تحملــون  ألنكــم  تقاتلــوه  وال  االحتــال 
رواتبكــم؟! هــذا العبــث مل يُقــل بــه أحــد، فــام بــال الشــيخ يلعــب 
يف دائرة العبث باســم فتح وباســم الســلطة، ويحســب أنه يدافع 
عن أوسلو وعن العودة للتنسيق األمني مبا يحرج الفصائل التي 

تنتقد السلطة؟!
واملعيشــة  والهويــة  الراتــب  يف  االحتــال  تحــت  كنتــم  أنتــم 
هــذه  تغــادروا  أن  لكــم  وليــس  االحتــال  تحــت  ألنكــم  مضطريــن 
األشــياء. والشــعب والفصائل يا ســيد الشــيخ هم تحت الســلطة 
مضطرين ألن الســلطة فرضت عليهم، وعليه فهم ال يســتطيعون 
املعيشــة دون الجــواز والراتــب. هــم يأخذون حقوقهم وينتقدون 

التخابر، وينتقدون من فرض عليهم أوسلو وهم لها كارهون.
مــروره  بعــد  القطــري  تتلقــى املــال  غــزة  إن  قائــل منكــم  قــول  أمــا 
مبكتــب نتنياهــو، أي يريــد أن يقــول لغزة نحن وإياكم ســواء. نعم 
أنتام سواء يف الشكل، ولكن مثة اختاف كبري يف الجوهر حيث 
إنكــم تتلقــون املــال ومثنــه التخابــر مــع الشــاباك ضــد املقاومــن 
والفصائــل، وغــزة تتلقــى املــال مــن قطــر با مقابــل، وتفرض عى 
العدو متريره بقوة القذيفة والصاروخ؟! هذا وأنتم تلقيتم أموااًل 
مــن قطــر يف مــرات عديــدة، وكانــت تأتيكــم مــن نتنياهــو أي بعــد 

إذنه لها باملرور.
ا أنــا ال أرى مشــكلة يف املــال، وال يف طــرق انتقالــه، فــكل  شــخصيًّ
الــدول التــي تتعامــل بالدوالر مضطــرة ألخذه من خال املصارف 

األمريكية، بعد إذن البنوك األمريكية مبروره.
املشــكلة هــي يف التخابــر والتنســيق  األمنــي، ويف فشــل أوســلو 
منــاط  هــي  األمــور  وهــذه  الفلســطينين،  أهــداف  تحقيــق  يف 
للمفاهيــم  املجــايف  ولســلوككم  لكــم،  الفصائــل  نقــد  ومواطــن 
الوطنيــة التــي وضعــت أسســها الثابتــة حركــة فتح نفســها. اللعب 

يف دائرة العبث ال ينتج غري العبث.

"المسافة إلى األقصى".. 
لوحات أمام منازل 

الكــويتيين
الكويت/ فلسطن:

وضع مواطنون كويتيون لوحات عى جدران منازلهم، تظهر املسافة 
التي تبعدهم عن املسجد األقىص املبارك يف القدس املحتلة.

واســتجابة ملبــادرات شــعبية، قــام مجموعــة من املواطنــن وأصحاب 
الديوانيــات، بوضــع لوحــات تعريفيــة مبنازلهــم حــول: "كــم تبعــد عــن 

املسجد األقىص؟".
وتفصل الكويت عن فلسطن أكرث من 1200 كم.

التواصــل  مواقــع  ناشــطي  قبــل  مــن  استحســاًنا  الحملــة  والقــت 
االجتامعي.

وليست هذه املرة األوىل التي يخرج فيها كويتيون مببادرات تؤكد 
متسك العرب واملسلمن باألقىص وفلسطن عامة.

وتعــد الكويــت مــن الــدول الرافضــة للتطبيــع العــريب والخليجــي مــع 
االحتال اإلرسائيي، وذلك عى املستوين الشعبي والرسمي.

علماء اآلثار يعثرون على 
قناع أثري عمره 6000 عام

صوفيا/ وكاالت:
اكتشــف علــامء اآلثــار قناًعــا مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ يجمــع بن 
سامت اإلنسان والحيوان يف بلغاريا، يف أثناء التنقيب يف موقع 
ابتكرهــا  لصــورة  بشــكل مدهــش  مشــابه  وهــو  قدميــة،  مســتوطنة 

الخيال العلمي.
الــذي  الطــن  قنــاع  تاريــخ  يعــود  بلغاريــا،  يف  اآلثــار  لعلــم  وفًقــا 
فــم  دون  مــن  األســطورية  املخلوقــات  بعــض  وجــه  يصــور 
موقــع  ذكــر  مــا  بحســب  امليــاد،  قبــل  الخامســة  األلفيــة  إىل 

."archaeologyinbulgaria"
تــم العثــور عليهــا مــن قبــل فريــق أثــري بقيــادة الربوفيســور فاســيي 
نيكولــوف يف حفــرة ملــح بالقــرب مــن محميــة بروفاديــا يف شــامل 

رشقي بلغاريا.
وسائل اإلعام املحلية التي تحدثت عن هذا االكتشاف املذهل، 
قارنت هذه القطعة األثرية بـ "كائن فضايئ يرتدي بدلة فضائية".

قبــل  مــا  إىل  يعــود  الــذي  الغريــب  القنــاع  هــذا  يبــدو  الواقــع،  يف 
التاريــخ، والــذي يجمــع بــن ميــزات البــر والحيوانــات، وكأنــه كائــن 

فضايئ من فيلم خيال علمي.

القاهرة/ وكاالت:
جنــوب  أقــىص  ويف  ســنوات  قبــل 
مــر، كان يجلــس عــم إســامعيل، 
ليضــع  العنقريــب(  )رسيــر  حــريف 
حبــال الليــف وســعف النخيــل عــى 
أخشاب طولية إلعداد هذا الرسير

ولكن فجأة وبدون مقدمات اختفى 
الرجل الذي كان يعد آخر الحرفين 
العاملــن يف هــذا املجــال، ومعــه 
تختفي هذه الحرفة من مر، دون 
أن تنتقــل ألجيــال جديــدة، فالرجــل 
لديــه  مــن  يجــد  مل  يبــدو  مــا  عــى 

شغف مبعرفة املزيد عنها.
االقتصــاد  عــن  موســوعته  ويف 
أســامة  وثــق  املندثــر،  اإلبداعــي 
الــراث،  يف  الباحــث  غــزايل، 

آخــر  متابعــة  مــن  الحرفــة  تفاصيــل 
مــن  يعــرف  ال  والــذي  الحرفيــن، 

اسمه سوى )عم إسامعيل(.
"العــن  لـــموقع  أســامة  ويقــول   
إحــدى  يف  "شــاهدته  اإلخباريــة": 
قبــل  مــر  بصعيــد  إدفــو  قــرى 
ســنوات قريبــة، حيــث كان يجلــس 
أمــام عشــته البســيطة جامعــا كميــة 
من الغاب والخوص وليف النخيل، 
الخــوص  جــدل  أو  بفتــل  ليقــوم 
والليف بإصبع يديه وأرجله بشــكل 
مــن  طويلــة  أحزمــة  لصناعــة  فطــري 

الحبال اليدوية".
عــم  يجمــع  اليــوم،  غــروب  ومــع 
إســامعيل كميــة الحبــال املجدولــة 
داخــل  مــاء  يف  منقوعــة  لحفظهــا 

ماجــورة مــن الفخــار بداخــل عشــته 
مرونتهــا،  عــى  للحفــاظ  البســيطة، 
ليبــدأ مــع بداية يوم جديد املرحلة 
يف  اســتخدامها  وهــي  األهــم، 
صناعة الرسير، وهي املرحلة التي 

يتعاون فيها مع نجار القرية.
ويقــول غــزايل: "كان النجــار يخــرج 
أحــد  قاصــدا  القريــة  أطــراف  عــى 
اشــجار الســنط العتيقة املســتلقية 
الزراعيــة،  األرايض  أطــراف  عــى 
ليختــار بعضــا مــن فروعهــا القليلــة، 
الصغــري،  بفأســه  بقطعهــا  ليقــوم 
ومن ثم بدء التجهز بورشــته، حيث 
البســيطة املــدادات  يجهــز بأدواتــه 
العرضية وأرجل الرسير". ويضيف: 
األســايس  الهيــكل  تركيــب  "مــع 
اســتخدام  بــدون  متداخــل  بشــكل 
بــن  تعشــيق  مبجــرد  بــل  مســامري، 
فطــري،  إبداعــي  بشــكل  األخشــاب 
أخشــاب  إســامعيل  عــم  يعتــي 
الحبــل  ربــط  يف  ويبــدأ  الرسيــر 

الحبــك  يف  ويبــدأ  أعمدتــه،  بأحــد 
وإيابــا  ذهابــا  املتداخــل  والربــط 
بالعــرض أوال ثــم طوليــا، ويف وســط 
الحبك والجدل يقوم بتنفيذ بعض 
التداخات لتضيف شكا جامليا و 

متانة أيضا لحبكة الحبال".
ومــع اكتــامل جاهزية الرسير ينتظر 
عم إسامعيل زبائنه من أهل القرية 
الرسيــر،  إعــداد  منــه  طلبــوا  الذيــن 
األجــرة  ودفــع  الســتامه  وذلــك 
املقررة التي أحيانا تكون بعضا من 

الغال والبلح.
يف  الســبب  الغــزايل  يعــرف  وال 
عــى  )العنقريــب(  اســم  إطــاق 
الرسيــر، ولكنــه يعتقــد أنهــا جــاءت 
الغريــب  املتداخــل  الشــكل  مــن 
الفنــي  الحــريف  الهيــكل  لهــذا 
هــذا  أن  يؤكــد  ولكــن  املختلــف، 
االعتقــاد هــو مجــرد محاولــة تقريب 
للكلمــة  بالتاكيــد  ولكــن  للمعنــي، 

داللة من لغة قدمية.

نيودلهي/ وكاالت:
يف  جــرت  رسيريــة  تجربــة  بيانــات  أظهــرت 
األرجنتن، أن استخدام بازما الدم املأخوذة 
مــن املتعافــن مــن »كوفيــد ـ 19« يف عــاج 
عــن  الناجــم  الحــاد  الرئــوي  االلتهــاب  مــرىض 

فريوس »كورونا« مل ُيظهر فائدة تذكر.
دوريــة  يف  نــرت  التــي  الدراســة  ووجــدت 
»نيــو إنجانــد« الطبيــة، أن العــاج املعــروف 
ينقــل  والــذي  النقاهــة(،  )بازمــا  باســم 
األجسام املضادة من املتعافن من فريوس 
كثــرًيا  يحســن  مل  املصابــن،  إىل  »كورونــا« 
بشــكل  الوفــاة  يقلــل خطــر  أو  املــرىض  حالــة 

أفضــل مــن عــاج وهمــي تلقــاه مشــاركون يف 
التجربة.

وعى الرغم من األدلة املحدودة عى فاعلية 
الرئيــس  الــذي وصفــه  النقاهــة،  عــاج بازمــا 
األمريــي دونالــد ترامــب يف أغســطس/آب، 
بأنه »إنجاز تاريخي«، فإنه يجري اســتخدامه 

كثرًيا للمرىض يف الواليات املتحدة.
دراســة  أشــارت  األول،  أكتوبر/تريــن  ويف 
حّســنت  النقاهــة  بازمــا  أن  إىل  الهنــد،  يف 
بعــض األعــراض لــدى مــرىض »كوفيدـ  19«، 
مثــل ضيــق التنفــس والشــعور بالتعــب، لكنها 
الحالــة  تدهــور  أو  الوفــاة  مــن خطــر  تقلــل  مل 

الدراســة  يوًمــا. وشــملت   28 بعــد  املرضيــة 
مريًضــا   333 األرجنتــن  يف  جــرت  التــي 
يعالجــون يف املستشــفى مــن التهــاب رئــوي 
»كورونــا«  بفــريوس  إصابتهــم  جــراء  حــاد، 
وتــم تقســيمهم عشــوائًيا لتلقــي عــاج بازمــا 

النقاهة أو دواء وهمي.
اختاًفــا  الباحثــون  يجــد  مل  يوًمــا   30 وبعــد 
الصحيــة.  الحالــة  يف  أو  األعــراض  يف  كبــرًيا 
عنــد  تقريًبــا  واحــًدا  الوفيــات  معــدل  وكان 
%11 يف مجموعة بازما النقاهة، و11.4% 
يف مجموعــة الــدواء الوهمــي، وهــو فــارق ال 

يعترب أن له أهمية إحصائية.

انتهـاء زمن "سـريـر العنقـريب" فـي مصـر

العثور على بطريق 
أبيض »نادر« في غاالباغوس

كيتو/ وكاالت:
ُعرث عى بطريق يعد »نادًرا« بريشه األبيض بالكامل يف جزر غاالباغوس يف اإلكوادور 
التــي تتمّيــز بــرثوة نباتيــة وحيوانيــة فريــدة مــن نوعهــا يف العــامل، وفــق مــا أعلــن املتنــزّه 

الوطني يف األرخبيل.
وأوضــح املتنــّزه الوطنــي يف غاالباغــوس يف بيــان: »قــد يكــون مرد ذلــك إىل حالة جينية 
لفقــدان جــزيئ لتصّبــغ الريــش ُتعــرف باســم اللوســية«، مــع اإلشــارة إىل »وجــوب إجــراء 

تحاليل جينية للتأّكد من هذا الوضع«.
وكشــف البيــان أن حــاالت مــن هــذا النــوع قد رُصدت عند حيوانــات أخرى يف األرخبيل، 
مــن بينهــا أســامك قــرش وســحال وكركنــد شــائك، لكنهــا املــرة األوىل التــي يرصــد فيهــا 
طائر بطريق. وشوهد الحيوان للمرة األوىل قبل أسبوع من قبل املرشد جيمي باتينيو 
يف جزيــرة إيزابيــا؛ إحــدى جــزر األرخبيــل الواقــع عــى بعــد ألــف كيلومــر مــن ســاحل 
اإلكوادور. ويتعاون متنزّه غاالباغوس الوطني مع مؤسســة تشــارلز داروين لتتّبع أعداد 

طيور البطريق يف املوقع. 
وهــذه الطيــور هــي الوحيــدة املوجــودة عــى خط االســتواء، وتعد األصغــر من نوعها يف 
العامل.  وقد ارتفع عددها من 1451 يف 2019 إىل 1940 يف 2020، وفق التعداد 

األخري الذي أجري يف أكتوبر/ترين األول.

دراسة: بالزما الدم من المتعافين 
لــم تساعـد مـرضى "كـورونا" كثيًرا

دراسة: لون العين وسيلة 
لتشخيص األمراض

واشنطن/ وكاالت:
الطــب  كليــة  يف  الباحثــن  مــن  فريــق  أجراهــا  دراســة  كشــفت 
بجامعة كولورادو األمريكية أن لون العينن قد يكون مؤرشّا عى 
بهــا الشــخص يف املســتقبل.  التــي ميكــن أن يصــاب  األمــراض 
أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وفًقــا ملجلــة "فروينديــن" األملانيــة، 
األشــخاص ذوي العيــون الزرقــاء لديهــم حساســية كبــرية لألشــعة 
أو  الســوداء  العيــون  أصحــاب  أن  حــن  يف  البنفســجية،  فــوق 
البنيــة الداكنــة يكونــون أكــرث حاميــة مــن األشــعة فوق البنفســجية 
وبالتايل فإن أصحاب العيون الفاتحة يكونون معرضن أكرث من 
غريهم لخطر اإلصابة برسطان الجلد أو العن. وأوضح الباحثون 
أن األشــخاص ذوي العيون الســوداء غالًبا ما يعانون من مشــاكل 
يف الــدورة الدمويــة والجهــاز التنفــي والجهــاز الهضمــي، كــام 
يعانون من صعوبة تحمل اآلالم يف حن أن عتبة األمل ألصحاب 

العيون الخرضاء مرتفعة ونادرا ما يصابون مبرض االكتئاب.
واختتم الباحثون بقولهم إن األشخاص ذوي العيون الزرقاء أكرث 

عرضة لإلدمان عى الكحول.


