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تعزية ومواساة
بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره، تنعــى حركــة املقاومــة اإلســامية 
"حامس" إىل أبناء شعبنا الفلسطيني قائًدا من قادتها، وأحد أبنائها 

األبرار الشيخ القائد املجاهد الدكتور /
علم الدين شحادة أبو عاصي "أبو ياسر"

هجريــة،   1442 صفــر   29 الجمعــة  يــوم  مســاء  املنيــة  وافتــه  الــذي 
صــر  بعــد  عامــًا(   66( ناهــز  عمــر  عــن   ،2020 أكتوبــر   16 املوافــق 

ورصاع طويل مع املرض.
ومّثــل  واملســلمني،  اإلســام  لخدمــة  الكبــر  بعطائــه  الدكتــور  عــرف 
مســاعدًا ومعاونًا لقيادة الحركة ومؤسســها الشــيخ أحمد ياســني رحمه 
الله، خاصة يف سنوات املحنة واالبتاء، وكان رائدا يف العمل الخري 
وصاحــب فضــل عــى قطاعنــا الحبيــب، وتــرأس الجمعيــة اإلســامية 
باملنطقة الرشقية بخانيونس، كام كان له الفضل يف تأسيس الجامعة 
اإلسامية بغزة وأستاذًا يف كلية التجارة بها، وتقلد عددًا من املواقع 

التنظيمية، ومل يعرف عنه فيها إال كل خر وجد واجتهاد. 
نودعــه اليــوم، ونحتســبه عنــد الله تعاىل مــن الثابتني الصابرين الذين 
ما بدلوا تبديا، سائلني املوىل عز وجل له الرحمة والقبول، وخالص 

عزائنا ألهله وعائلته وذويه، وألهمهم الصر والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

 حركة املقاومة اإلسامية - حامس

)من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديا(

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم
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تقرير: البناء االستيطاين يرضب 
عمق الضفة ويلتهم آالف الدونمات

منظمة الالجئني العالمية تطالب االحتالل 
بتخفيف القيود المفروضة عىل القطاع

موظفو السلطة بغزة يلوحون 
بخطوات تصعيدية رفًضا 

للتميزي والتقاعد القرسي

تيسري خالد: الجنائية الدولية 
تأخرت كثريًا يف التحقيق

يف جرائم االستيطان
رام الله/ فلسطني:

فاتــو  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  خالــد،  تيســر  دعــا 
بنسودا، املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها، 

التــي  الحــرب  جرائــم  يف  قضــايئ  تحقيــق  فتــح  يف  واملبــارشة 
ترتكبهــا ســلطات االحتــال يف املناطــق الفلســطينية املحتلــة 

الترشيعي: الحصار 
فاَقَم األزمات 

االقتصادية يف غزة
غزة/ فلسطني:

أكــدت لجنــة الرتبيــة يف املجلــس 
أن  الفلســطيني،  الترشيعــــــــــــــي 

استمرار سلطات االحتال 
بفــرض حصــار شــامل عــى 

وزير سوداين سابق: 
البالد تتعرض لالبزتاز 

مقابل التطبيع 
مع )إرسائيل(
غزة/ محمد أبو شحمة:

بالخارجيــة  الدولــة  وزيــر  أكــد 
منصــور  الســابق،  الســودانية 

يوسف العجب، أنَّ باده 
تتعرض لابتزاز من بعض 

غضب مقديس من زيارة وفد 
عريب لألقىص: كـ"المستوطنني"

القدس املحتلة/ مصطفى صري:
عرت شخصيات مقدسية عن غضبها من زيارة وفد عريب، األسبوع املايض، 
قــوات االحتــال  فيــه تحــت حاميــة  إىل املســجد األقــى املبــارك والصــاة 
لبــاس خليجــي؛ خشــية  وبــدون  العــريب، خلســة،  الوفــد  اإلرسائيــي. وتســلل 
انكشــاف أمرهم، إىل املســجد األقى والصاة فيه. وقالت وســائل إعامية: 
إن الوفــد الزائــر عــامين، يف حــني قالــت وســائل أخرى إنــه إمارايت. وأكد رئيس 

الهيئة اإلسامية العليا الشيخ د. عكرمة صري، أن التطبيع العريب 
مــع االحتــال "باطــل وكذلــك أي عمــل أو تــرف ينبثــق عــن التطبيــع 

استثمار إمارايت يف مرشوع 
استيطاين ضخم لتهويد القدس

النارصة/ فلسطني:
كشــفت مســؤولة يف بلديــة االحتــال اإلرسائيــي يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
عــن "اســتعداد وتحمــس" إمــارايت لاســتثامر يف املخطــط االســتيطاين الــذي 
ُيعــد لتهويــد أجــزاء واســعة مــن األحيــاء املقدســية، وادي الجــوز والشــيخ جــراح 
واملــرارة، عــر تحويــل مناطــق شاســعة منهــا ملركــز اســتثامري اســتيطاين يف 
مــرشوع يعــرف بـــ"وادي الســيليكون". وعملــت نائــب رئيــس بلديــة االحتــال يف 

القــدس، فلــر حســن -ناحــوم، التــي زارت اإلمــارات األســبوع املــايض 
ضمن وفد إرسائيي رســمي، عى تجنيد رشكات إماراتية لاســتثامر 

وقف تأشريات موظفي األمم 
المتحدة.. )إرسائيل( تغطي عىل 

جرائمها بحق الفلسطينيني
غزة/ جامل غيث:

الخنــاق عــى  تحــاول ســلطات االحتــال اإلرسائيــي جاهــدة تضييــق 
عمل املؤسســات الدولية يف األرايض الفلســطينية املحتلة؛ لدورها 

يف كشــف الجرائــم اإلرسائيليــة ضــد الفلســطينيني وأرضهــم، 
وفق ما يقول حقوقيان فلسطينيان.

بعد فض اعتصام إسنادي مع األسير »األخرس«
لطة  عدنان لـ"فلسطني": السُّ

ضعيفة أمام ضغوط
 الصليب األحمر

غزة/ نور الدين صالح:
ــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي الشــيخ خــر عدنــان، أنَّ  أكَّ

فــض أجهــزة أمــن الســلطة اعتصــام  املحررين يف مقر اللجنة 
ــر يف حركــة التضامــن  الدوليــة للصليــب األحمــر بــرام اللــه، أثَّ

االحتالل يفرض إجراءات 
قمعية بحق األرسى المرضبني 

دعًما للجاغوب
غزة/ فلسطني:

مــن  مزيــًدا  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  إدارة  فرضــت 
اإلجراءات العقابية بحق األرسى الذين يخوضون إرضاًبا عن الطعام، 

للمطالبــة بإنهــاء عــزل القيــادي يف الجبهــة الشــعبية األســر 
وائــل الجاغــوب. وقــال مصــدر مــن داخــل ســجون االحتــال: 

محافظات/ فلسطني:
برصــاص  شــبان  ثاثــة  أمــس،  مســاء  أصيــب 
االحتــال املعــدين املغلــف باملطــاط خــال 
مواجهــات يف بلــدة كفــر قدوم، رشق قلقيلية 

عقب انطاق مسرة منددة باالستيطان.

محمــد  الشــاب  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اخــرتق  معــدين  بعيــار  أصيــب  عقــل  نضــال 
التــي  العنيفــة  املواجهــات  خــال  صــدره 

اندلعت يف البلدة.
كفــر  يف  الشــعبية  املقاومــة  منســق  وأوضــح 

االحتــال  جنــود  أن  شــتيوي،  مــراد  قــدوم 
املســرة  يف  املشــاركني  عــى  اعتــدوا 
بالرصــاص املعــدين، مــا أدى إىل وقــوع ثــاث 

إصابات، إحداها للشــاب عقل الذي 
بنابلــس،  رفيديــا  ملستشــفى  نقــل 

رام الله-غزة/ محمد الدلو- وكاالت:
عاًمــا(   49( األخــرس  ماهــر  األســر  يواصــل 
مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــني، إرضابــه 
عــى  الـــ)83(  لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح 
ووضعــه  اإلداري،  لاعتقــال  رفًضــا  التــوايل، 

الصحي يزداد خطورة يوًما بعد يوم.
األرسى  ألهــايل  الوطنيــة  اللجنــة  مــت  ونظَّ
واتحــاد الشــباب الدميقراطــي أمــس، وقفــات 
الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  إســنادية 

املحتلة، دعاًم لألسر األخرس.

وشــارك يف الوقفــات املتزامنــة يف غــزة أمــام 
ويف  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر 
الضفة املحتلة، أمس، ممثلون عن الفصائل 

واإلســامية،  الوطنيــة  والقــوى 
وأرسى محــررون ومؤسســات معنيــة 

مستوطنون يقطعون 30 شجرة جنوب نابلس
االحتالل يصيب 3 شبان يف "كفر 
قدوم" ويقمع تظاهرة يف "يطا" رام الله/ فلسطني:

أفــاد تقريــر فلســطيني بأنَّ حكومــة االحتال وافقت 
بالضفــة  اســتيطانية  وحــدة   )12159( بنــاء  عــى 
ا يف  الغربيــة يف العــام الحــايل، مــا يعــد رقــاًم قياســيًّ

بنائها منذ 2012.
جاء ذلك يف التقرير الصادر عن »املكتب الوطني 
التابــع  االســتيطان  ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع 

أنَّ  التقريــر  وذكــر  الفلســطينية.  التحريــر  ملنظمــة 
قــت بأثــر رجعــي عــى موجة  ســلطات االحتــال صدَّ
املســتوطنات،  يف  البنــاء  مخططــات  مــن  جديــدة 

والتي ترب بقوة عمق الضفة الغربية املحتلة.
الخميــس  وافقــت  االحتــال  ســلطات  أنَّ  وأوضــح 

املــايض، عــى خطــة لبنــاء )3212( وحــدة 
مــن  متفرقــة  بأنحــاء  جديــدة  اســتيطانية 

جنيف/ فلسطني:
طالبــت منظمــة الاجئــني العامليــة دولــة االحتــال 
لســكان قطــاع  الحركــة  بحريــة  بااللتــزام  اإلرسائيــي، 
خاصــة  عليهــم  املفروضــة  القيــود  وتخفيــف  غــزة، 
العاملــني يف املجــال الطبــي واملعلمــني ومقدمــي 

الخدمات الرئيسة.
وقالــت املنظمــة يف تقريــر أصدرتــه أمــس ويحمــل 
كوفيــد19  املــزدوج:  الحجــر  ظــل  يف  "غــزة  عنــوان 

والحصار": "يجب عى )إرسائيل( تخفيف 
التصاريــح  نظــام  عــى  املفروضــة  القيــود 

غزة/ نور الدين صالح:
الرئيــس محمــود عبــاس وحكومــة اشــتية،  بغــزة،  الســلطة  طالــب موظفــو 

بإلغاء التقاعد املايل واإلداري القرسي، ووقف سياســة التمييز 
بتصعيــد  مهدديــن  وغــزة،  الضفــة  يف  املوظفــني  رواتــب  بــني 

وضعه الصحي يزداد خطورة

وقفات إسنادية بغزة والضفة دعًما لألسري ماهر األخرس
86 إصابة 

بفريوس كورونا
يف قطاع غزة

غزة/ فلسطني:
إصابــة   86 الصحــة  وزارة  ســجلت 
بعــد  غــزة،  بقطــاع  كورونــا  بفــروس 
فحــص 1836 عينــة مخريــة خــال 
الـــ24 املاضيــة. وذكــرت  الســاعات 
عــن  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة 
 85 أن  أمــس،  الوبائيــة،  الحالــة 
فــروس  مــن مصــايب  حالــة جديــدة 
إجــاميل  لرتفــع  تعافــت،  كورونــا 
عــدد املتعافــني منــذ بداية الجائحة 

مــارس  يف  غــزة  قطــاع  يف 
املايض إىل 2737 حالة. 

226 إصابة 
بكورونا 

يف الضفة 
والقدس ووفاة 

فلسطيين 
بالسعودية

رام الله/ فلسطني:
اللــه،  أعلنــت وزارة الصحــة يف رام 
 52 منــذ  األوىل  للمــرة  أنــه  أمــس، 
بفــروس  وفيــات  ل  ُتســجَّ مل  يومــا 
والقــدس،  الغربيــة  بالضفــة  كورونــا 
إصابــة،   226 ُســجلت  حــني  يف 

و156 حالــة تعــاٍف خــال 
الســاعات الـــ24 املاضيــة. 

جنود االحتال يقمعون تظاهرة ضد االستيطان يف مسافر يطا جنوب الخليل                                       )وفا(

خيمة اعتصام  بغزة تضامنًا مع األسر ماهر األخرس                      )تصوير/ يارس فتحي(
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جماهري غفرية ُتشيِّع جثمايَنْ قياديَّنْي 
يف حماس بخان يونس ورفح 5

)9( أعوام
عىل صفقة

وفاء األحرار.. 
المقاومة ثابتة 

عىل رشوطها 
واالحتالل يتهرب 

من التوقيع "عىل 
نسختها الثانية"

غزة/ فلسطني:
شــدد عضــو املكتــب الســيايس 
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
حامس، الدكتور محمود الزهار، 
الفلســطينية  املقاومــة  أن  عــى 
لــن تتــواىن يف الســعي الحثيــث 

األرسى  رساح  إلطــاق 
االحتــال  ســجون  مــن 

الزهار: سنكرس 
عنجهية المحتل 

مـــرة أخـــرى 
لتحرير أرسانا
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وافقــت  االحتــال  ســلطات  أنَّ  وأوضــح 
لبنــاء  خطــة  عــى  املــايض،  الخميــس 
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   )3212(
املحتلــة،  الضفــة  مــن  متفرقــة  بأنحــاء 
"أي بعــد شــهر واحــد مــن التوقيــع عــى 
مــع  العاقــات  لتطبيــع  العــار  اتفاقيتــي 
اإلمــارات والبحريــن برعايــة أمريكيــة يف 

منتصف أيلول املايض".
فــإن  وحســب مصــادر جيــش االحتــال، 
"مجلــس  عليهــا  صــّدق  التــي  الخطــة 
املدنيــة"  اإلدارة  يف  والبنــاء  التخطيــط 
التابعــة لجيــش االحتــال تــأيت اســتكاماًل 
للمخطــط الــذي أعلنــه األربعــاء املــايض 
 )2166( بنــاء  عــى  التصديــق  بشــأن 
اإلجــاميل  العــدد  ليصــل  أخــرى،  وحــدة 

إىل )5400( وحدة استيطانية.
للقانــون  تحدًيــا  هــذا  "ُيعــدُّ  وأضــاف: 
الدوليــة  الرشعيــة  وقــرارات  الــدويل 
واستخفاًفا ال حدود له مبوقف املجتمع 
التفاقيــات  علنًيــا  واســتثامًرا  الــدويل، 

التطبيع".
عــت  وقَّ املــايض،  ســبتمرب   15 ويف 

تطبيــع  اتفاقيتــي  والبحريــن،  اإلمــارات 
مــع دولــة االحتــال يف البيــت األبيــض، 
متجاهلتــن حالــة الغضب يف األوســاط 

الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.
أن  واملنامــة  ظبــي  أبــو  زعمــت  وبينــام 
ضــم  خطــة  وقــف  مقابــل  كان  التطبيــع 
حســب  الضفــة،  أرايض  مــن   )30%(

األمريكيــة  القــرن"  "صفقــة  تقــرح  مــا 
إرسائيليــون  مســؤولون  نفــى  املزعومــة، 
ذلــك، مؤكديــن أنــه مل يتــم إلغــاء مخطط 

الضم، وإمنا تم تأجيله فقط.
االحتــال  موافقــة  إىل  التقريــر،  وأشــار 
مؤخــرا عــى العديــد مــن املســتوطنات 

العشوائية "البؤر االستيطانية".
وتابــع: "ويف أكــرب عمليــة رسقــة وقرصنــة 
اســتولت  الفلســطينين،  ألرايض 
ســلطات االحتــال عــى أكــر مــن )11( 
الفلســطينية  األغــوار  يف  دونــم  ألــف 
لصالح ما يسمى املحميات الطبيعية".

يف  تقــع  املحميــات  تلــك  أنَّ  وأوضــح 
جنــوب  واألخــرى  بأريحــا،  حجلــة  ديــر 
"مســواه"،  مســتوطنة  قــرب  الجفتلــك 

والثالثة رشق عن الحلوة والفارسية يف 
الواقعــة  املنطقــة  يف  الشــاملية  األغــوار 
وروتــم"  "مســكيوت،  مســتوطنتي  بــن 
املواطنــن  أرايض  عــى  املقامتــن 

يف األغــوار. ونقــل التقريــر، عــن منظمــة 
"السام اآلن" اإلرسائيلية غري الحكومية 
املعارضــة لاســتيطان، قولهــا إن رئيــس 
نتنياهــو  بنيامــن  االحتــال  حكومــة 

ميــي ُقدًمــا وبكامــل قوتــه نحــو ترســيخ 
الضم الفعيل للضفة الغربية.

إىل  اإلرسائيليــة،  املنظمــة  وأشــارت 
احتــامل املوافقــة عــى بناء عدد إضايف 

نهايــة  قبــل  االســتيطانية  الوحــدات  مــن 
العام، وفق املصدر ذاته.

وصّدقــت ســلطات االحتــال، الخميــس 
وحــدة   )4948( بنــاء  عــى  املــايض، 

األرايض  عــى  جديــدة  اســتيطانية 
الفلســطينية املحتلــة، بالضفــة الغربيــة، 
يف أوســع عمليــة اســتيطانية منــذ بدايــة 

العام الجاري.
وصدرت الخميس، )3( قرارات عسكرية 
مــن  دونــم  ألــف   )11( بضــم  إرسائيليــة، 

أرايض األغوار.
أنــه  إىل  التقريــر  أشــار  آخــر  جانــب  مــن 
بــدء موســم الزيتــون،  بعــد أســبوع عــى 
والذي شــهد األســبوع الفائت حرًبا عى 
األشــجار واملزارعن الفلســطينين، فإنَّ 
األسبوع التايل مل يكن أفضل حااًل، فقد 
تواصلــت الحــرب املفتوحة التي يشــنها 
املســتوطنون وســلطات االحتــال عــى 

أشجار الزيتون.
رت  قــدَّ الزراعــة  وزارة  أنَّ  إىل  ولفــت 
الناجمــة عــن اعتــداءات  حجــم الخســائر 
املزروعــة  األرايض  عــى  املســتوطنن 
محافظــات  مختلــف  يف  بالزيتــون 
 )5%( عــن  يقــل  ال  مبــا  الغربيــة  الضفــة 
إنتــاج زيــت الزيتــون  مــن إجــاميل حجــم 

للموسم الحايل.

رام الله/ فلسطن:
دعــا تيســري خالــد، عضو اللجنــة التنفيذية ملنظمة 
التحريــر، فاتــو بنســودا، املدعــي العــام للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لتحمــل مســؤولياتها، واملبــارشة 
الحــرب  جرائــم  يف  قضــايئ  تحقيــق  فتــح  يف 
املناطــق  يف  االحتــال  ســلطات  ترتكبهــا  التــي 
جرائــم  وخاصــة   ،67 عــام  املحتلــة  الفلســطينية 
االستيطان، مطالًبا املحكمة بعدم إضاعة الوقت.

ــه ال عــذر للجنائيــة  أنَّ أمــس،  بيــان  ــد خالــد يف  وأكَّ
ق  صــدَّ التــي  الجديــدة  البنــاء  موجــة  بعــد  الدوليــة 
عليها مؤخًرا مجلس التخطيط والبناء فيام يسمى 
يف  االحتــال  لجيــش  التابعــة  املدنيــة"  "اإلدارة 
تحــدٍّ متواصــل للقانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة 
الدولية، واســتخفاٍف ال حدود له مبوقف املجتمع 
املكشــوف  وعــى  علنــي  اســتثامر  الــدويل، 

التفاقيات التطبيع مع دولة اإلمارات العربية.
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  عــي  املدَّ ــر  وذكَّ
بــأنَّ دولــة فلســطن، العضــو املراقــب يف الجمعية 
العامــة لألمــم املتحــدة مبوجــب القــرار )19/67( 
ينايــر  مــن  األول  يف  قبلــت  قــد  2012م،  لعــام 
الجرائــم  عــى  للمحكمــة  القضائيــة  الواليــة   2015

مــن  الثــاين  املرتكبــة يف فلســطن، وأودعــت يف 
ينايــر طلــب االنضــامم للمحكمة لــدى األمن العام 

لألمم املتحدة.
وأوضــح خالــد أنَّ عضويــة فلســطن يف املحكمــة 
دخلــت حّيــز التنفيــذ يف إبريــل مــن العــام نفســه، 
وبإعانهــا نهايــة العــام املــايض االنتهــاء مــن مرحلة 
الــرشوط  كل  أنَّ  وتأكيدهــا  األوليــة،  الدراســة 

القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.
الدائــرة  مــن  طلبــت  املحكمــة  أنَّ  إىل  وأشــار 
اختصاصهــا  يف  للبــتِّ  قــرار  إصــدار  التمهيديــة 
اإلقليمــي يف فلســطن، ومبــا يفتــح الطريــق أمــام 
محاســبة املســؤولن اإلرسائيليــن عــى ســلوكهم 
اإلجرامي كام حددها القرار األممي رقم )67/19( 

لعام 2012.
بعــدم  للمحكمــة  العــام  عــي  املدَّ خالــد  وطالــب 
تأخــري  دون  والطلــب  الوقــت  مــن  املزيــد  إضاعــة 
 )3 التمهيديــة مبوجــب املــادة )19/  الدائــرة  مــن 
مــن ميثــاق رومــا، البــت يف اختصاصهــا اإلقليمــي 
يف فلســطن، الفًتــا إىل الجنائيــة الدوليــة متتلــك 
دولــة  فلســطن  لكــون  املطلوبــة  القضائيــة  الواليــة 

طرًفا يف نظام روما األسايس.

النارصة/ فلسطن:
االحتــال  بلديــة  يف  مســؤولة  كشــفت 
اإلرسائيــيل يف مدينــة القــدس املحتلة، عن 
"اســتعداد وتحمس" إمارايت لاســتثامر يف 
لتهويــد  ُيعــد  الــذي  االســتيطاين  املخطــط 
أجــزاء واســعة مــن األحيــاء املقدســية، وادي 
الجوز والشــيخ جراح واملرصارة، عرب تحويل 
اســتثامري  ملركــز  منهــا  شاســعة  مناطــق 
بـــ"وادي  يعــرف  مــرشوع  يف  اســتيطاين 

السيليكون".
يف  االحتــال  بلديــة  رئيــس  نائبــة  وعملــت 
زارت  التــي  -ناحــوم،  حســن  فلــر  القــدس، 
وفــد  ضمــن  املــايض  األســبوع  اإلمــارات 
رشكات  تجنيــد  عــى  رســمي،  إرسائيــيل 
إماراتية لاستثامر يف املرشوع التهويدي؛ 
وزعمت أنَّ "هذه الخطوة تســاعد عى ربط 
إرسائيــل باإلمــارات من جهة وســكان القدس 

الرشقية بالبلدية من جهة أخرى".
الســيلكون"  "وادي  مــرشوع  وتكمــن خطــورة 
ل أجــزاًء واســعة مــن القــدس إىل  يف أنــه يحــوِّ

بفعــل  اســتيطانية  واســتثامر  جــذب  منطقــة 
املناطــق التجاريــة والســياحية الضخمة التي 
رشق  لربــط  اســتغاله  إىل  إضافــة  ســتقام، 
القــدس  لتحويــل  الغــريب  بجزئهــا  املدينــة 
لـ)إرسائيــل("،  موحــدة  "عاصمــة  تدريجًيــا 

مبوجب "صفقة القرن" األمريكية.
ضخمــة  بنايــات  إقامــة  املخطــط  ويشــمل 
التكنولوجيــا  قطــاع  يف  ستســتخدم 
و"الهايتيك"، كذلك إقامة حدائق ومكاتب 

ومباٍن حكومية.
أنَّ  إرسائيليــة  صحفيــة  تقاريــر  وأظهــرت 
املنطقــة املهــّودة ســتصبح مقــرات لــرشكات 
تكنولوجيــا املعلومــات االحتاليــة مبا يشــبه 
واليــة  يف  التكنولوجــي  الســيلكون"  "وادي 

كاليفورنيا األمريكية.
 )200( نحــو  أنقــاض  عــى  ويقــوم املخطــط 
منشــأة تجارية وصناعية باملنطقة الصناعية 
يف  الجــوز،  وادي  املقــديس  الحــي  يف 
املخطــط  مــن  األوىل  املرحلــة  أن  حــن 
القــدس  يف  االحتــال  بلــدة  أعلنــت  الــذي 

الــرشوع  عــن  املــايض  يونيــو  حزيــران/  يف 
يف تنفيذهــا، عــرب توزيــع أوامــر هــدم عــى 
الجــوز،  وادي  أهــايل  مــن  املقدســين 
تستهدف أكر من )250( دومًنا من األحياء 

املقدسية املحاذية للبلدة القدمية.
ويــرّوج رئيــس بلديــة االحتــال يف القــدس، 
"وادي  ملــرشوع  وطاقمــه،  ليــؤون،  موشــيه 
الســيليكون" عــن طريــق اإلعــام اإلرسائيــيل، 
أصحــاب  مــع  عــدة  جلســات  عقــد  عــرب 
وعرضــه  الصناعيــة  املنطقــة  يف  األرايض 
يف  األضخــم  الهايتــك  مــرشوع  أنــه  عــى 
القــدس، وســيوفر أماكــن تشــغيل يف مجــال 
ســكان  مــن  خريــج  آالف  لـــ)10(  الهايتــك 

األحياء املقدسية.
-ناحــوم،  حســن  ذكــرت  الســياق،  هــذا  ويف 
ريشــون"  "ماكــور  صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف 
اإلرسائيليــة، أنَّ )%35( مــن ســكان القــدس 
الكثــري  ويعيــش  العربيــة؛  اللغــة  يتحدثــون 
أنَّ  مدعيــة  املدينــة،  رشق  أحيــاء  يف  منهــم 
عمــل  فــرص  "توفــري  اإلرسائيليــة  املصلحــة 

تصبــح  أن  "حلمــي  وقالــت:  لهــم".  جيــدة 
القــدس مركــًزا للهايتك يف الرشق األوســط. 
مــن  العــرب  الطــاب  مــن  العديــد  هنــاك 
وهنــاك  القــدس  املجــال يف  هــذا  خريجــي 
املدينــة،  داخــل  الفجــوات  لتقليــل  فرصــة 
الرشقيــة  القــدس  عــرب  لربــط  وأيًضــا 
املقدســين  أنَّ  واّدعــت  باإلمــارات"؛ 
عــة  املوقَّ االتفاقيــة  مــن  االســتفادة  يأملــون 
بــن اإلمــارات و)إرسائيــل( لتحســن وضعهم 
ــه "إذا كانــت هنــاك  االقتصــادي. وزعمــت أنَّ
قطيعــة قبــل عــرش ســنوات بــن املقدســين 
والبلديــة، فــإنَّ الوضــع اليــوم مختلــف متاًما. 
مــن  يأتيهــم  لــن  الخــاص  أنَّ  الســكان  فهــم 
الســلطة الفلســطينية، ومــن ثــم يســعون إىل 
و)إرسائيــل(.  البلديــة  مــع  العاقــات  تعزيــز 
يريــد النــاس أن يعيشــوا حيــاة كرميــة، وأمــا 
بخصــوص العديــد مــن الشــباب املتخرجــن 
هــذا  مثــل  فــإن  والجامعــات،  الكليــات  مــن 
واعــد  مبســتقبل  بــرشى  يشــّكل  املــرشوع 

ومتقدم".

تقرير: البناء االستيطاني يضرب عمق الضفة ويستولي على آالف الدونمات
رام الله/ فلسطين:

أفــاد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنَّ 

حكومــة االحتالل وافقت على بناء )12159( وحدة 
اســتيطانية بالضفــة الغربية فــي العــام الحالي، ما 

ا في بنائها منذ 2012. يعد رقًما قياسيًّ

جــاء ذلــك فــي تقريــر صــادر عــن »المكتــب الوطني 
للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان التابــع 
أنَّ  التقريــر  الفلســطينية. وذكــر  التحريــر  لمنظمــة 

قــت بأثر رجعي علــى موجة  ســلطات االحتــالل صدَّ
جديــدة مــن مخططــات البنــاء فــي المســتوطنات، 

والتي تضرب بقوة عمق الضفة الغربية المحتلة.

تيسير خالد: الجنائية الدولية تأخرت كثيًرا 
في التحقيق في جرائم االستيطان

استثمار إماراتي في مشروع استيطاني ضخم 
لتهويد القدس

القدس املحتلة/ فلسطن:
شــهد حصــاد األســبوع انــدالع عــدة مواجهــات 
يف الضفة الغربية والقدس املحتلتن، ضمن 
حارقــة  زجاجــات  إلقــاء  تخللهــا  نقطــة   )59(
ومفرقعــات ناريــة يف عــدة مواقــع، أصيــب يف 

إثرها ثاثة جنود إرسائيلين.
وذكر تقرير إحصايئ أنَّ يوم الجمعة املاضية، 
قــدوم يف  قريــة كفــر  اندلعــت مواجهــات يف 
إثــر قمــع املســرية األســبوعية ضد االســتيطان، 
الشــاميل  الحاجــز  عــى  أخــرى  ومواجهــات 
الخليــل،  يف  الزاويــة  وبــاب  قلقيليــة،  ملدينــة 

يف  وســلوان  والعيســوية  اللــه،  رام  يف  وبرقــة 
مواجهــات  ورصــد  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
عــدة  فيهــا  أصيــب  مناطــق،   )7( يف  متفرقــة 
بالرصــاص املعــدين  مواطنــن، خمســة منهــم 
عــرشات  جانــب  إىل  باملطــاط،  املغلــف 

اإلصابات باالختناق بالغاز.
مواجهــات،   )5( رُصــدت  الخميــس،  ويــوم 
اندلعــت يف قريــة العيســوية ومخيــم شــعفاط 
يف مدينة القدس املحتلة وضواحيها، وبيت 
ربــاح يف  بــن  بــال  الخليــل، ومســجد  أُّمــر يف 
بيت لحم، والحاجز الشاميل ملدينة قلقيلية.

مواجهــة،  نقــاط   )7( األربعــاء  يــوم  ورُصــدت 
يف  شــعفاط  ومخيــم  عناتــا  يف  اندلعــت 
بنابلــس،  سبســطية  ويف  القــدس،  ضواحــي 
يف  واملقيبلــة  طوبــاس،  ومدينــة  وتياســري 
قلقيليــة،  مدينــة  يف  النقــار  وحــي  جنــن، 

وشهدت إصابة مواطن بقنبلة صوت.
إصابــة  املــايض  األســبوع  منتصــف  وشــهد 
اثنــن مــن جنــود االحتال بانفجار عبوة ناســفة 
يف مخيــم باطــة يف نابلــس، وإلقــاء زجاجــات 
العيســوية  قريــة  يف  ناريــة  ومفرقعــات  حارقــة 
يف القــدس، وذلــك ضمــن مواجهات اندلعت 

يف )9( نقــاط، يف قــرى برقــة ونعلــن ومدينــة 
البرية يف رام الله، وقرية زعرة يف بيت لحم، 
ومخيم باطة وحوارة يف نابلس، ومخيم عقبة 
ملدينــة  الشــاميل  والحاجــز  أريحــا،  يف  جــرب 

قلقيلية.
وشهد يوم االثنن )9( نقاط مواجهة يف بيت 
أُّمــر بالخليــل، وبرقــة والبــرية ومخيــم قــدورة يف 
رام الله، ومســتوطنة عناب ومخيم نور شــمس 
والحاجــز  جنــن،  يف  وزبوبــا  طولكــرم،  يف 

الشاميل لقلقيلية.
يف  مواجهــات  اندلعــت  األحــد،  ويــوم 

القــدس  يف  شــعفاط  ومخيــم  العيســوية 
والبلــدة  أُّمــر  وبيــت  وضواحيهــا،  املحتلــة 
القدميــة ومســتوطنة كريــات أربــع يف الخليل، 
ومخيــم األمعــري والبــرية يف رام اللــه، وحاجــز 
بوريــن يف  عــوز يف طولكــرم، وعــراق  نتســاين 
قلقيليــة،  الشــاميل ملدينــة  والحاجــز  نابلــس، 
وذلــك ضمــن )10( نقــاط مواجهــة يف القــدس 

والضفة الغربية.
وأصيب يف مواجهات األحد جندي إرسائييل 
بعــد اســتهداف دوريــات االحتــال بالزجاجات 
يف  والحجــارة  الناريــة  واملفرقعــات  الحارقــة 

أصيــب  حــن  يف  اللــه،  بــرام  األمعــري  مخيــم 
)10( مواطنــن بالرصــاص الحي و)13( آخرون 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 

وعرشات حاالت االختناق بالغاز.
نقطــة   )11( اندلعــت  فقــد  الســبت،  يــوم  أمــا 
مواجهــة، يف كل مــن العيســوية وحاجــز مخيــم 
شــعفاط ورافــات وعناتــا يف القــدس املحتلــة 
أربــع ومخيــم  وضواحيهــا، ومســتوطنة كريــات 
العروب يف الخليل، وبيت ســريا يف رام الله، 
ســلفيت،  يف  يكــري  ومســتوطنة  اســتيا  وديــر 

وكفر قدوم يف قلقيلية، وبورين يف نابلس.

خالل األسبوع الماضي

إصابة 3 جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة
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د. عدنان أبو عامر

يف ذروة اإلخفــاق اإلرسائيــي أمــام تفــي وبــاء كورونــا بصــورة قــد 
تكــون خرجــت عــن الســيطرة، خرجــت دعــوات إرسائيليــة تطالــب 
بنقل الحكومة وإدارتها إىل أيٍد مهنية ال ميسهم أي اعتبار سيايس 
بــأن  يتمثــل  اإلرسائيليــون  يعيشــه  الــذي  االســتنتاج  ألن  حــزيب،  أو 
وضعهــم الخطــر الحــايل، مل يكــن موجوًدا قبــل ذلك، رغم أنهم مروا 

بالعديد من األزمات، رمبا كانت أخطرها حرب 1973.
مــا نشــهده اليــوم هــو تفــكك كامل للمجتمــع اإلرسائيي، ويف حني 
أفلــس املجتمــع الحريــدي، بــل أصيــب بالجنــون، بســبب مخالفاتــه 
الطبيــة والصحيــة، فقــد فقــد املجتمــع العلــاين اتجاهــه، وحجــم 
التقاريــر امليدانيــة يفيــد بــأن اإلرسائيليــني يتجهــون إىل االنقســام 
العميــق يف كل مــا يتعلــق بالقانــون والنظــام واالنضبــاط والضــان 

املتبادل. 
هناك من اإلرسائيليني من يلوم قيادتهم السياسية واألمنية، وهذا 
أمــر يجــب االعــراف بــه، ألنه عندما تضع القيادة السياســية معايري 
معينــة، لكنهــا ال تلتزمهــا، فإنهــا تقــدم مثــااًل ســيًئا لإلرسائيليني، مع 
أن هــذه املســلكيات الحكوميــة الخاطئــة مــن ناحيــة أخــرى، ليســت 

جديدة عليهم، وال ينبغي أن تفاجئهم.
يعلــم اإلرسائيليــون أن مســؤوليهم وقادتهــم يعتقــدون أن كل يشء 
مسموح لهم، ويعلم اإلرسائيليون أنهم فاسدون، وال ميكن الوثوق 
بهــم، مــا يثــري الســؤال: ملــاذا يصوتون لهــم مراًرا وتكــراًرا؟ اإلجابة: 
ألنــه ليــس لديهــم خيــار، ال بديــل عنهــم، أو هكــذا يعتقــدون، مــا 
قــد يتطلــب تغيــري نظــام الحكــم يف "إرسائيــل"، وإذا كانــت األمــور 
صحيحــة يف بعــض األوقــات، فهــي صحيحــة ومرشوعــة اآلن بشــكل 

مضاعف.
بلغــة وبــاء كورونــا، فــإن اإلرسائيليــني "يتعايشــون" كل يــوم بشــكل 
مبــارش مــع أهــوال حكومتــي غانتــس ونتنياهــو، وأعضــاء الحكومــة 
بأبشــع طريقــة ميكــن تخيلهــا،  الذيــن يســخرون منهــم  والكنيســت 
والوزراء الذين يخالفون تعليات الحجر الصحي ولبس الكامات 
مجــرد حلقــة واحــدة يف سلســلة طويلــة، الشــك أنهــا ســتمتد، مــن 
مــن  ويســخرون  الصحيــة،  املبــادئ  ينتهكــون  الذيــن  املســؤولني 

مواطنيهم. 
يتحــدث اإلرسائيليــون أنهــم مطالبــون بالتخلــص مــن كل ساســتهم، 
وأن يغــريوا الطريقــة التــي تــدار بهــا "إرسائيــل"، ألنهــم ليســوا عــى 
اســتعداد للقبــول بــأن يحكمهــم مــن يــرشع القوانني التــي يخضعون 
لهــا، يف حــني هــم ال يلزمــون أنفســهم إياهــا، بــل ميعنــون يف ذلــك 
بــروح ملؤهــا االزدراء مــن باقــي اإلرسائيليــني، والنتيجــة املاثلــة أمــام 
نواظرهــم تركــز يف نشــوء حكومــة تخالــف هــي قراراتهــا، وينتهــك 

وزراؤها تعلياتهم. 
يف النهايــة، ال يتطلــب األمــر تنبــؤات أو قــراءات يف فنجــان، لكــن 
أنهــم  لديــه:  يحــدث  مــا  باســتيعاب  مطالــب  اإلرسائيــي  الجمهــور 
يسريون نحو الدمار، هذا بالضبط ما سيحدث إذا مل يتعافون من 
ــا،  الوبــاء، ويتخلصــون مــن الحكومــة "املريضــة" التــي يعانونهــا حاليًّ
ألنــه وفــق الــراث اليهــودي القديــم، فقد عــاىن اإلرسائيليــون الدمار 
70 بعــد  586 قبــل امليــاد؛ وشــهد دمــاًرا آخــر يف عــام  يف عــام 
امليــاد؛ وال يوجــد ســبب لعــدم حــدوث دمــار آخــر يف 2021، أو 

بعده بقليل.

غزة/ نور الدين صالح:
ــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي  أكَّ
الشــيخ خــر عدنــان، أنَّ فــض أجهــزة أمــن 
يف  املحرريــن  األرسى  اعتصــام  الســلطة 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر برام 
واإلســناد  التضامــن  حركــة  يف  ــر  أثَّ اللــه، 
ماهــر  الطعــام  عــن  املــرب  لألســري 

لطة بالضعيفة. األخرس، واصًفا السُّ
وأوضــح عدنــان أن املحررين عادوا لتنظيم 
واملــدن  القــرى  يف  موزعــة  نشــاطات 
نــرة  يوميــة  فعاليــات  وإطــاق  بالضفــة، 

لألسري األخرس.
خــر  ندَّ "مل  "فلســطني":  لصحيفــة  وقــال 

عــى فــض اعتصــام املتضامــني مــن مقــر 
منظمة الصليب األحمر برام الله.

وبحســب عدنــان، فــإنَّ "أبــو بكــر" تقّمــص 
دور الناطــق باســم الداخليــة، وتربيــر فــض 
االعتصــام بالقــّوة، والتريح بأنَّ من فعلوا 

ذلك هم أرسى محررون.
التدليــس  يتــم  أْن  "مؤســف  وقــال: 
ورئيــس  ولــواء  محــرر  أســري  مــن  والكــذب 
األرسى  اســم  واســتخدام  لــألرسى،  هيئــة 
ماهــر  إســناد  رضب  لرشعنــة  املحرريــن 
يف  تــم  الحــدث  أنَّ  إىل  الفًتــا  األخــرس"، 
ظل صمت املؤسسات الحقوقية والقوى 

واإلعام.

مــع  التضامــن  جهــًدا يف محاولــة تصعيــد 
عتبنــا  ولكــن  األخــرس،  املــرب  األســري 
كبــري عــى عنــارص األجهــزة األمنيــة الذيــن 
عنــوة"،  الصليــب  مقــرات  مــن  أخرجونــا 
مشرًيا إىل أنَّ اعتصام الصليب شدَّ انتباه 

املواطنني إلرضاب األخرس.
ودعــا الــكل الفلســطيني، للتفكــري والعمل 
الطــرق والوســائل املســاندة لألســري  بــكل 
يف  االعتصــام  عــن  بديــًا  "األخــرس" 
الصليــب األحمــر، خاصــة يف ظــل تدهــور 

حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر.
يف األثنــاء، انتقــد عدنــان رّد رئيــس هيئــة 
شــؤون األرسى واملحرريــن قــدري أبــو بكر، 

ــس عــى  ونّبــه عدنــان إىل أنَّ االحتــال ُيدلِّ
الفلســطينيني عــرب متويــل صفحــات عــى 
مواقــع التواصــل االجتاعــي مثــل صفحــة 
"بدنــا نعيــش"، إليهــام رّواد التواصــل بــأن 
لألســري  عــاج  أفضــل  تقــدم  مستشــفياته 
األرض  عــى  الوقائــع  "لكــّن  امُلــرب، 

ُتخالف ذلك".
دعــم  يف  ــلطة  السُّ ــر  تأخُّ عدنــان  وانتقــد 
إرضاب األســري األخــرس، والــذي جــاء بعــد 
)78( يوًما من اإلرضاب، مبّيًنا أنَّ السلطة 
املؤسســات  مــن  أيٍّ  لــدى  تتحــرك  مل 
الدوليــة يف الخــارج ومل تقــم بواجبها حتى 
اآلن، وكان بإمكانهــا تحريــك طاقاتهــا أكــرب 

بدايــة  مــن  املعتصمــني  وتــرك  ذلــك  مــن 
الســلطة  عــى  يجــب  "كان  وقــال:  األمــر. 
مطالبــة الصليــب األحمــر القيــام بواجباتــه 
مــن  بــداًل  األخــرس،  األســري  إرضاب  تجــاه 
مقراتــه  مــن  التضامنــي  االعتصــام  فــض 
ــلطة بأنهــا ضعيفــة إذ  بالقــوة"، واصًفــا السُّ
مل تتحمل ضغط الصليب األحمر عليها.

يواصــل  األخــرس  األســري  أنَّ  إىل  يشــار 
لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب 
عــى  احتجاًجــا  التــوايل  عــى  الـــ)84( 
ميدانيــة  تطــورات  وســط  اإلداري  اعتقالــه 
وتحــركات وفعاليــات واســعة يف األرايض 

الفلسطينية.

رام الله-غزة/ محمد الدلو- وكاالت:
يواصــل األســري ماهــر األخــرس )49 عاًمــا( 
جنــني،  جنــوب  الظهــر  ســيلة  بلــدة  مــن 
إرضابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ)83( 
اإلداري،  لاعتقــال  رفًضــا  التــوايل،  عــى 
ووضعــه الصحــي يــزداد خطــورة يوًمــا بعــد 

يوم.
مــت اللجنــة الوطنيــة ألهــايل األرسى  ونظَّ
أمــس،  الدميقراطــي  الشــباب  واتحــاد 
والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  إســنادية  وقفــات 

الغربية املحتلة، دعًا لألسري األخرس.
غــزة  الوقفــات املتزامنــة يف  وشــارك يف 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ويف الضفــة املحتلــة، أمــس، ممثلــون عن 
واإلســامية،  الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل 
معنيــة  ومؤسســات  محــررون  وأرسى 

بحقوق األرسى.
يف  ياســني  مجــدي  األســري  أم  ــدت  وأكَّ
كلمــة ممثلــة عــن اللجنــة الوطنيــة ألهــايل 
وأبنائنــا  الفلســطيني  شــعبنا  حــق  األرسى 
داعيــًة  والحيــاة،  والكرامــة  الحريــة  يف 

لإلفراج الفوري عن األسري األخرس.
الدوليــة  املنظــات  ياســني  ودعــت 
واإلنســانية التــي ُوجــدت مــن أجــل توفــري 
الصمــت  مربــع  "لكــر  لــألرسى  الحايــة 
الــذي بــات مريًبا ويتســاوق مــع مخططات 
االحتــال اإلرسائيــي يف تصفيــة األرسى 

والنيل من إرادتهم وحياتهم".
وطالبت منظمة العفو الدولية واملبعوث 
الخاص لألمم املتحدة للسام يف الرشق 

أبنــاء  جميــع  عــى  يحّتــم  وأخاقــي؛ 
كل  يف  بفعاليــة  لانخــراط  شــعبنا 
األنشــطة الداعمــة واملســاندة لنضاالتهــم 

وتضحياتهم.
ودعا عبد الباقي ألوسع مشاركة والتفاف 
جاهــريي وشــعبي حــول قضيــة األرسى؛ 
التــي تعــد مــن أهــم القضايــا التــي تتطلب 

من الجميع وضعها عى سلم أولوياته.
الـــ)83( يواصــل األســري  وأضــاف: "لليــوم 
الخاويــة؛  بأمعائــه  معركتــه  األخــرس 
ا عــن معانــاة األرسى جميًعــا ملهــًا  معــربًِّ
والســجان  الظلــم  فمقاومــة  لتضحياتهــم؛ 
النفــس  طبيعــة  بــل  االنتــاء  يحددهــا  ال 

للضغــط  مادينــوف  نيكــوالي  األوســط 
عــى االحتــال اإلرسائيــي إلطــاق رساح 
األسري األخرس، خاصًة أنَّ وضعه الصحي 

ا. خِطر جدًّ
ووجهــت ياســني رســالة للصليــب األحمــر 
التاريخــي  دورهــا  إعــادة  عــى  للعمــل 
لــألرسى  أشــكالها  بــكل  الحايــة  بتوفــري 
فلســطيني  بصــوت  مطالبــًة  واملعتقلــني، 

موّحد يف دعم وإسناد األرسى.
واجب وطني

الدميقراطــي  االتحــاد  ممثــل  قــال  بــدوره 
التضامــن  إن  الباقــي  عبــد  عــي  الشــبايب 
وطنــي  واجــب  ومســاندتهم  أرسانــا  مــع 

البرشية التي تسعى للحرية".
عــن  الدفــاع  أنَّ  الباقــي عــى  وشــدد عبــد 
اإلنســاين  والتعاطــي  األرسى  حقــوق 
قضيتهــم  تدويــل  يتطلــب  مهــم،  معهــا 
العموميــة  والجمعيــة  األمــن  مجلــس  يف 
لألمــم املتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان 
ومحكمــة الجنايــات الدوليــة؛ لوضــع هــذه 

املؤسسات أمام مسؤولياتها".
الجاهرييــة  التحــركات  لتصعيــد  ودعــا 
والشــعبية يف مناطق التاس واالحتكاك 
الســاحات،  وكل  والقــدس  الضفــة  يف 
وتكثيف حملة التضامن الدولية ملساندة 
االحتــال  مارســات  ووقــف  األرسى 

األنشــطة  وتفعيــل  بحقهــم،  اإلجراميــة 
واملشــاركة الشــعبية تعبــرًيا عــن التضامــن 

الكامل مع أرسانا يف سجون االحتال.
مستشــفى  يف  األخــرس  األســري  ويقبــع 
يعــاين ظروًفــا  "كابــان" اإلرسائيــي وهــو 
إعيــاًء  يعــاين  إذ  للغايــة،  خِطــرة  صحيــة 
وإجهــاًدا شــديدين، وآالًمــا يف املفاصــل 
يف  دامًئــا  وصداًعــا  واملعــدة،  والبطــن 
الــوزن،  حــاد يف  لفقــدان  إضافــة  الــرأس، 
عــى  القــدرة  وعــدم  اتــزان،  عــدم  وحالــة 
الســوائل  مــن  الكثــري  وفقــدان  الحركــة، 
األمــاح، يف حــني تأثــرت حاســتا الســمع 

والنطق لديه.
يف  ذلــك  يؤّثــر  أن  مــن  تخوفــات  وهنــاك 
جســده،  يف  الحيويــة  األعضــاء  وظائــف 
تكــون  وعليــه  والقلــب،  والكبــد  كالــكى 
أي  يف  املفاجــئ  للخطــر  عرضــة  حياتــه 
لحظــة، وقــد تلجــأ إدارة املستشــفى إىل 
التغذيــة القريــة تحــت ذريعــة التدخــل 

االضطراري للحفاظ عى حياته.
رفضــت  قــد  االحتــال  محكمــة  وكانــت 
يف  عقــدت  التــي  جلســتها  يف  مجــدًدا 
12 أكتوبــر/ ترشيــن األول الجــاري، طلب 
بــه  تقدمــت  الــذي  عنــه  الفــوري  اإلفــراج 
محاميتــه، وقدمــت توصيــة باإلفــراج عنــه 
الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   26 تاريــخ  يف 
املقبــل، مــا يجعــل البــاب مفتوًحــا إلمكان 
وتجديــده،  اإلداري  اعتقالــه  اســتمرار 
األمــر الــذي رفضــه األســري األخــرس وأعلــن 

استمراره يف معركته حتى الحرية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
الســودانية  بالخارجيــة  الدولــة  وزيــر  أكــد 
أنَّ  العجــب،  يوســف  منصــور  الســابق، 
قــادة  بعــض  مــن  لابتــزاز  تتعــرض  بــاده 
املتحــدة،  والواليــات  العربيــة،  الــدول 
االحتــال  دولــة  مــع  التطبيــع  إىل  لدفعهــا 
اإلرسائيي، مقابل رفع اســم الســودان من 

قامئة "الدول الراعية لإلرهاب".
الهاتــف  عــرب  حديــث  يف  العجــب  وقــال 
تتعــرض  "الدولــة  "فلســطني":  لصحيفــة 
الــدول  وبعــض  األمريــكان  مــن  للخــداع 
الســيادي  املجلــس  أقــدم  إذا  العربيــة، 
االحتــال اإلرسائيــي،  مــع  التطبيــع  عــى 
فلــن ُيرفــع اســم الســودان مــن قامئة الدول 

الراعية لإلرهاب".
يف  واحــد  إنســان  يوجــد  "ال  وتابــع: 
أي  إقامــة  عــى  موافقــة  لديــه  الســودان 
عاقة مع االحتال اإلرسائيي، فالشعب 
الســوداين جميعــه يرفــض التطبيــع وعــى 
الحــكام الحاليــني الجدد االســتجابة إلرادة 
ال  خطــوة  بــأي  القيــام  وعــدم  الشــعب 

يرغب بها".
وأضــاف العجــب: "إرادة الشــعوب أقــوى 
مــن القنابــل النوويــة، لــذا يجب عى قادة 

عربيــة،  صحيفــة  وكانــت  امللــف.  هــذا 
الســودان  أنَّ  الجمعــة املاضيــة،  كشــفت 
وســلطنة عان "قد تطّبعان عاقتها مع 

إرسائيل يف األسبوع املقبل".
الســيادة  مجلــس  رئيــس  قــال  كذلــك، 
إنَّ  الربهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداين 
مباحثاتــه مــع املســؤولني األمريكيــني يف 
اإلمــارات، والتــي اســتمرت يف ثاثــة أيــام 
التطبيــع  بينهــا  مــن  قضايــا  عــدة  تناولــت 
سياســية  قــوى  وأعلنــت  )إرسائيــل(.  مــع 
يف الســودان رفضهــا القاطــع للتطبيــع مــع 

االحتال اإلرسائيي.
ومن بني تلك القوى حزب األمة القومي، 
وهــو ضمــن االئتــاف الحاكــم بالســودان، 
والحزب الوحدوي الدميقراطي النارصي.
ورفعــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامب، يف 
6 أكتوبر/ ترشين األول 2017، عقوبات 
مفروًضــا  كان  ــا  تجاريًّ وحظــًرا  اقتصاديــة 

عى السودان منذ 1997.
لكــن واشــنطن مل ترفــع اســم الســودان مــن 
قامئــة "الــدول الراعيــة لإلرهــاب" املــدرج 
اســتضافة  إثــر  يف   ،1993 عــام  منــذ 
القاعــدة  الزعيــم الســابق لتنظيــم  األخــرية 

أسامة بن الدن.

الســوداين  الشــعب  أنَّ  إدراك  الســودان 
مــع  التطبيــع  ويرفــض  شــخصية  لديــه 
عــدم  وعليهــم  اإلرسائيــي،  االحتــال 

اختباره مرة أخرى".
مــن  فلســطني  قضيــة  أنَّ  عــى  وشــدد 
القضايــا الرئيســة واملهمــة لــدى الشــعب 
عــن  الراجــع  ســريفض  الــذي  الســوداين 
حايتهــا والدفــاع عنهــا، مقابــل حفنــة مــن 

األموال التي يتم عرضها عليه.
وأشار العجب إىل أنَّ املطلوب من حكام 
الســودان، حــل أزمــات البــاد االقتصاديــة 
والداخلية، واالهتام يف القطاع الزراعي 
إليجــاد مصــدر دخل جيد للباد، بداًل من 
الذهــاب إىل بعــض الــدول، والتطبيــع مــع 

االحتال لتوفري تلك األموال.
إمكانــات  ميتلــك  الســودان  أنَّ  ورأى 
االعتــاد  طريقهــا  عــن  يســتطيع  عديــدة 
عــى نفســه بــداًل مــن اســتجداء األمريــكان 

رفع اسم الخرطوم من الئحة "اإلرهاب".
وبــنّي أنَّ املطلــوب مــن القــوى السياســية 
عــى  العمــل  جميعهــا  الســودان  يف 
رفــض التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــي، 
بعــدة  الحاليــني  الحــكام  عــى  والضغــط 
طــرق ووســائل ملنــع اتخــاذ أي خطــوة يف 

القدس املحتلة/ مصطفى صربي:
عــن  مقدســية  شــخصيات  عــربت 
عــريب،  وفــد  زيــارة  مــن  غضبهــا 
املســجد  إىل  املــايض،  األســبوع 
األقىص املبارك والصاة فيه تحت 

حاية قوات االحتال اإلرسائيي.
خلســة،  العــريب،  الوفــد  وتســلل 
خشــية  خليجــي؛  لبــاس  وبــدون 
املســجد  إىل  أمرهــم،  انكشــاف 

األقىص والصاة فيه.
الوفــد  إن  إعاميــة:  وقالــت وســائل 
وســائل  قالــت  فيــا  عــاين،  الزائــر 

أخرى بأنه إمارايت.
وأكــد رئيس الهيئة اإلســامية العليا 
الشيخ د. عكرمة صربي، أن التطبيع 
العــريب مــع االحتال "باطل وكذلك 
عــن  ينبثــق  تــرف  أو  عمــل  أي 

التطبيع فهو باطل".
وقــال صــربي: إن "الوفــد الزائــر مــن 
رشعيــة  أعطــى  وعــان  اإلمــارات 
لألقــىص  زيارتــه  يف  للمحتــل 
خلســة.. االحتــال غــري رشعــي وإننا 
العــرب  بعــض  نــرى  عندمــا  نتأّلــم 
مســار  يف  يســريون  واملســلمني 

األقــىص، بــل يصــف رشعيــة دخولــه 
ُمقــرًا  األقــىص  يدخــل  فمــن  إليــه؛ 
لــه  ليــس  إســامي،  كمقــدٍس  بــه 
برشعيــة  يقــر  أن  ودون  ادعــاء،  فيــه 

االحتال فيه أو يعززها فهو زائر". 
وقالــت الحلــواين: "أمــا مــن يدخــل 
عرب بوابة االحتال ُمقرًا مبرشوعيته 
مقتحــم  فهــو  لوجــوده  ومعــززًا 
يف  الحــق  ال ميلــك  عنــوة  لألقــىص 
دخولــه وإن كان مســلا، نعــم الوفــد 
الخليجــي الــذي دخــل األقــىص كان 
مقتحــًا كأي متطــرف صهيــوين مــن 
جاعــات الهيــكل؛ حتــى وإن صــى 

أعضاءه صاة املسلمني". 
الوفــد  "اقتحــام  أن  إىل  وأشــارت 
تــم بحايــة حايــة جهــاز  لألقــىص" 

"الشاباك"  اإلرسائيي.
وأمــا املحامــي خالــد زبارقــة فقال إن 
"الذي يتسلل إىل املسجد األقىص 
املبــارك تحــت حــراب االحتــال هــو 
يقبــل  والــذي  االحتــال؛  مــن  جــزء 
ان يكــون رأس حربــة لتمريــر الروايــة 
الصهيونيــة عــى القــدس واملســجد 

األقىص هو جزء منهم".

ال  الصــاة  حتــى  أنهــم  بدليــل 
يعرفونها". 

الزائــر دخــل  الوفــد  وأشــارت إىل أن 
"بــاب  الغربيــة  الجهــة  مــن  األقــىص 
عــربه  يدخــل  الــذي  املغاربــة" 

املستوطنون القتحام املسجد. 
املقدســية  املرابطــة  وتســاءلت 
أن  ميكــن  "هــل  الحلــواين:  هنــادي 
يقتحــم مســلٌم األقــىص؟ فمصطلــح 
االقتحــام ال يصــف ديانــة مــن يدخــل 

الرواية االرسائيلية".
الروايــة  أن  عــى  صــربي  وشــدد 
حــق  األقــىص  أن  اإلســامية 
يزيــد  مــن  وأن  وحدهــم  للمســلمني 
الفلســطينية  البوابــة  عــرب  زيارتــه 

فقط.
عمــرو:  زينــة  املرابطــة  وقالــت 
"الحثالــة البرشيــة التي تجمعت من 
مل  أقصانــا،  لتدنــس  التاريــخ  مزابــل 
يأتــوا لألقــىص متعبديــن معظمــني، 

بعد فض اعتصام إسنادي مع األسير "األخرس"
لطة ضعيفة أمام ضغوط الصليب األحمر عدنان لـ"فلسطين": السُّ

وضعه الصحي يزداد خطورة
وقفات إسنادية بغزة والضفة دعًما لألسير ماهر األخرس

وزير سوداني سابق: البالد تتعرض لالبتزاز 
مقابل التطبيع مع )إسرائيل(

غضب مقدسي من زيارة وفد عربي لألقصى: 
كـ"المستوطنين"

زيادة المخاوف اإلسرائيلية 
من "الخراب الثالث"

جانب من الوقفة التضامنية يف غزة أمس        ) تصوير/ يارس فتحي (



جنيف/ فلسطني:
دولــة  العامليــة  الالجئــني  منظمــة  طالبــت 
الحركــة  بااللتــزام بحريــة  االحتــالل اإلرسائيــي، 
لســكان قطــاع غــزة، وتخفيف القيــود املفروضة 
الطبــي  املجــال  يف  العاملــني  خاصــة  عليهــم 

واملعلمني ومقدمي الخدمات الرئيسة.
أمــس  أصدرتــه  تقريــر  يف  املنظمــة  وقالــت 
ويحمــل عنــوان "غــزة يف ظــل الحجــر املــزدوج: 
كوفيــد19 والحصــار": "يجــب عــى )إرسائيــل( 
تخفيف القيود املفروضة عى نظام التصاريح 
الوصــول  بإمكانيــة  لتزويــد ســكان غــزة  الطبيــة، 
إىل العــالج الــذي يحافــظ عــى حياتهــم وينقــذ 
حياتهــم يف الضفــة الغربيــة أو )إرسائيــل( وهــو 

غري متوفر يف غزة".
الفلســطينية  الســلطة  املنظمــة  ودعــت 
الســتئناف تنســيق خروج حامي التصاريح من 
بيــت حانــون، وتلقــي  )إيريــز(-  غــزة عــر معــر 

يف  دوالر  مليــون   200 عــن  تقــل  ال  ســنوية 
امليزانيــة األساســية لألونــروا، كــا فعلــت يف 
الطــارئ  التمويــل  إىل  باإلضافــة   ،2018 عــام 
بشــكل  الســنوية  املســاهمة  مراجعــة  وميكــن 

دوري حسب االحتياجات.
وطالبــت أيضــًا إدارة الرئيــس األمريــي دونالــد 
ترامــب بالرتاجــع عــن قرارها لعام 2018 بوقف 
األخــرى  التمويــل  وأشــكال  األونــروا  متويــل 

لألرايض الفلسطينية املحتلة.
وشــددت املنظمــة عــى رضورة إعطــاء الــدول 
الطبــي، مبــا  القطــاع  لتمويــل  األولويــة  املانحــة 
الطبيــة،  واللــوازم  املعــدات  توفــري  ذلــك  يف 
والتدريــب املهنــي والتخصــص، وســد الفجــوة 
البالغــة 5.3 مليــون دوالر املطلوبــة لالســتجابة 
الحتياجــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي 
الفلســطينية  األرايض  يف  واالجتاعــي 

املحتلة.

طلبات جديدة للحصول عى تصاريح طبية.
أن  وإىل  التأخــري،  مــن  مزيــد  "دون  وأضافــت: 
تســتأنف الســلطة الفلســطينية تنسيق تصاريح 
الصحــة  منظمــة  عــى  ينبغــي  الطبــي،  الخــروج 
العامليــة، بالتعــاون مــع الســلطات الفلســطينية 
يف  الفــور  عــى  تبــدأ  أن  واإلرسائيليــة، 
املــرىض إىل املســؤولني  وثائــق  نقــل  تســهيل 
حصــول  لضــان  والفلســطينيني  اإلرسائيليــني 
الصحيــة  الرعايــة  عــى  الحصــول  غــزة  ســكان 
االتحــاد  املنظمــة  ودعــت  للحيــاة".  املنقــذة 
خــالل  مــن  األونــروا  دعــم  ملواصلــة  األورويب 
التمويــل الــذي ميكــن التنبــؤ بــه مليزانيــة برامــج 
متعــدد  متويــل  التــزام  شــكل  يف  الوكالــة، 
الســنوات  مــع  يتناســب  مبســتوى  الســنوات، 
الســابقة )حــوايل 100 مليــون يــورو(، باإلضافــة 

إىل دعم االستجابة لحاالت الطوارئ.
بااللتــزام مبســاهمة  الخليــج  دول  طالبــت  كــا 

غزة/ فلسطني-صفا:
أعلنــت النيابــة العامــة بغــزة، مســاء أمــس، القبــض 
عــى املشــتبه بهــم يف واقعــة الخطــف واالعتــداء 
مبســجد األنصــار يف محافظــة خــان يونــس جنــوب 

قطاع غزة.
بأنهــا  مكتــوب  بيــان  يف  العامــة  النيابــة  وأفــادت 
واالعتــداء  الخطــف  واقعــة  يف  التحقيــق  بــارشت 
الرشطيــة  األجهــزة  وجمعــت  األنصــار،  مبســجد 

االستدالالت فور حدوث الواقعة.
يف  بهــم  املشــتبه  إىل  التعــرف  تــم  أنــه  وأضافــت 
النيابــة  أصــدرت  وفــوًرا  الجرميــة،  هــذه  ارتــكاب 
العامــة أوامــر القبــض بحقهــم، وبعــد املتابعــة تــم 
إلقــاء القبــض أمــس عــى أشــخاص منهــم، وتدويــن 
العامــة  النيابــة  عــى  لعرضهــم  متهيــًدا  إفادتهــم 

الستجوابهم حسب األصول.
املجتمعــي  املوقــف  العامــة  النيابــة  ومثنــت 
ملثــل  والالفــظ  الرافــض  والعشــائري  والفصائــي 
هــذه الوقائــع، مؤكدًة مضيهــا يف اتخاذ اإلجراءات 

مبقطــع  ُمرتبطــة  االختطــاف  عمليــة  أن  وُيعتقــد 
فيديــو نــرشه أحــد امُلختَطفــني قبــل الواقعــة بيــوم، 
املاليــة  مخصصاتــه  قطــع  مــن  خاللــه  اشــتىك 

ألسباب غري مررة.
وأكد املصدر أن حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها 
العســكري رسايــا القــدس شــكلوا لجنــة فــور وقــوع 
الحــدث، ولجنــة أخــرى مشــرتكة بــني الحركــة ووزارة 
الداخلية يف غزة وحركة حاس، ملعالجة الحدث 

وتبعاته.
وأثــارت حادثــة املســجد ردود فعــل غاضبــة عــى 
املســتوى الرســمي والشــعبي والفصائي، طالبت 
جلهــا مبعاقبــة املشــاركني يف الحــدث، النتهاكهــم 

حرمة املسجد وترويع املصلني.
وعــرت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف بيــان أعقــب 
للواقعــة،  الشــديد  ورفضهــا  أســفها  عــن  الحــدث 
وســيتم  مســؤول،  غــري  "تــرف  األمــر  أن  مؤكــدة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملحاســبة كل من تســبب 

بالحادث".

يف  بهــم  املشــتبه  كل  تجــاه  بحــزم،  القانونيــة 
ارتــكاب الجرميــة، وبحــق كل مــن تســول لــه نفســه 
انتهــاك ســيادة القانــون واالعتــداء عــى املواطنني 

وحقوقهم.
ويف وقــت ســابق أمــس، أفــاد مصــدر مطلــع لوكالــة 
"صفا" املحلية، بأن عددا من املطلوبني املشتبه 
مبشــاركتهم يف انتهــاك حرمــة املســجد املذكــور، 
واالعتــداء عــى مصلــني داخليــه، واختطــاف ثالثــة 

موا أنفسهم لألجهزة األمنية. منهم قبل أيام، سلَّ
حــي  يف  األنصــار  مســجد  مســلحون  وهاجــم 
"رميضــة" يف بلــدة بنــي ســهيال رشقــي خــان يونــس 
ُيعتقــد  ثالثــة  واختطفــوا  املــايض،  األربعــاء  فجــر 
أنهــم مــن رفاقهــم يف رسايــا القــدس بعــد االعتــداء 
عليهــم. ورافــق مهاجمة املســجد إطــالق الرصاص 

يف الهواء، وإرهاب املصلني.
وبعــد ســاعات مــن االختطــاف وصــل املختَطفــون 
إىل مجمــع نــارص الطبــي مصابني بكســور ورضوض 

يف أنحاء متفرقة من أجسادهم.

منظمة الالجئين العالمية تطالب االحتالل 
بتخفيف القيود المفروضة على القطاع

النيابة العامة: القبض على منفذي االعتداء 
بمسجد األنصار في خان يونس

غزة/ فلسطني:
أن  الفلســطيني،  الترشيعــي  املجلــس  يف  الرتبيــة  لجنــة  أكــدت 
اســتمرار ســلطات االحتــالل بفــرض حصــار شــامل عــى قطــاع غــزة 
األزمــات  مفاقمــة  إىل  أدى  التــوايل  عــى  عــرشة  الرابعــة  للســنة 
األرس  آالف  ودخــول  غــزة،  أهــايل  يعيشــها  التــي  االقتصاديــة 

الفلسطينية تحت خط الفقر امُلدقع.
وأشــارت اللجنــة يف بيــان أمــس، ملناســبة اليــوم العاملــي للقضــاء 
عى الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، إىل أن خطوات 
االدارة األمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
"هــددت  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  محاوالتهــا  إطــار  يف 
الالجئــني  مــن  اآلالف  ملئــات  الغــذايئ  االســتقرار  مبــارش  بشــكل 

الفلسطينيني الذين يعتاشون عى مساعدات األونروا".
وأكد اللجنة عى حق الشــعب الفلســطيني بحياة كرمية، مطالبًة 
مضاعفــة  بــرورة  الدوليــة  واملنظــات  الحقوقيــة  املؤسســات 
الجهــود اإلنســانية والقانونيــة للضغــط عــى االحتــالل برفــع حصــاره 
عــن قطــاع غــزة. كــا دعــت ندعــو حكومــة رام اللــه إىل الرتاجــع عن 
إجراءاتها العقابية ضد أبناء غزة، والتي أســهمت يف تردي الحالة 

االقتصادية ودخول أرس فلسطينية جديدة إىل خط الفقر.
للصمــود  عنوانــًا  الفلســطيني  الشــعب  "ســيبقى  وأضافــت: 
والتحدي يف مواجهة االحتالل الغاشم، ولن يستطيع املحتل من 
خــالل اســتمرار حصــاره االقتصــادي والســيايس فــرض إرادتــه عــى 

أبناء شعبنا".

التشريعي: الحصار فاَقَم 
األزمات االقتصادية في غزة

األكثر صعوبة
أريــج  لقيــا  بيــت  قــروي  مجلــس  رئيــس 
الحــايل"  "الصيــف  أن  أكــدت  عــايص، 
الــذي ميــر  كان الصيــف األكــر صعوبــة 
عــى قــرى "بيــت لقيــا وبيــت عــور وصّفا 
بامليــاه  تتــزود  التــي  املصبــاح"  وخربــة 
مــن مصــدر واحــد يتحكــم فيــه االحتــالل 

اإلرسائيي.
"فلســطني":  لصحيفــة  عــايص  وتقــول 
بكميــات  ســوى  االحتــالل  يزودونــا  "مل 
شــحيحة مــن امليــاه كان مــن املســتحيل 
يف  بامليــاه  جميعــًا  نتــزود  أْن  معهــا 
الوقــت ذاتــه وإال فلــن نجد مــاًء للرشب، 
فاضطررنــا لتقســيم امليــاه بيننــا عــى أن 

تصل املياه كل يوم لقريتني".
االحتــالل مقصــود  تــرف  أن  واعتــرت 
تقــع  فلســطينية  قــرى  ثالثــة  أن  خاصــة 
املتعلقــة  اإلرسائيليــة  الخرائــط  ضمــن 
رغبــة  إىل  يشــري  مبــا  الضفــة"،  بـ"ضــم 

إرسائيلية بتهجري سكانها. 
خفــف  مــا  أن  إىل  عــايص  وأشــارت 
األزمــة حاليــًا هــو دخــول فصــل الخريــف 
حيــث يخــف االســتهالك للميــاه بشــكل 

طبيعي.
تعطيــل  يتعمــد  "االحتــالل  وأضافــت: 

الجمعــة  يومــْي  املضخــات  إغــالق 
فــال  اليهوديــة  االعيــاد  وفــرتة  والســبت 
نســتطيع التواصل معهم، علَا بأن مياه 
"مكــروت" التــي يوردونهــا لنــا مــن خــالل 
ســلطة امليــاه الفلســطينية هــي مصــدر 

املياه الوحيد لدينا".
ويف ظــل انتشــار "وبــاء كورونــا" ضاعــف 
املواطنــني  مشــاكل  مــن  امليــاه  شــح 
حيــث أنهــم كانــوا محرومــني مــن ابســط 
حقوق االنســان وهو املاء بينا وصلت 
املئــة  لقرابــة  بـ"كورونــا"  اإلصابــات 

بالقرية، وفقًا لعايص. 
بــل  الحــد  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  ومل 
وصــل األمــر بالقامئــني عــى تلــك القرى 
لالقتتــال يف بدايــة األمــر لعــدم إدراكهــم 
األمــر  ُيحــل  ومل  امليــاه  نقــص  ســبب 
نقصــًا يف  هنــاك  أن  أدركــوا  أن  بعــد  إال 
الكميات التي يضخها االحتالل وأنشأوا 
آلية لتوزيع املياه بني بعضهم البعض. 

زيادة طردية
بــدوره، بــني رئيــس مجلس قــروي "صّفا" 
قــرى  والثــالث  القريــة  أن  فلنــة  أحمــد 
املجــاورة تتــزود بامليــاه مــن بلــدة بيــت 
1967م والكميــة مل  نوبــا املحتلــة عــام 
تزد منذ عام 1995 رغم تضاعف أعداد 

الســكان، قائــاًل: "املفــرتض اننــا نحتاج لـ 
3600  كوب باليوم للقرى األربعة".

"لكــن  "فلســطني:  لصحيفــة  فلنــة  وقــال 
فتــارة  ثابتــة  كميــة  يعطوننــا  االحتــالل ال 
يزودونــا بـــ2000 أو 3000 واحيانــًا أقــل 

أعطــال  هنــاك  بــأن  يتحججــون  وأحيانــًا 
هنــاك  أن  لــو  مضيفــًا:"   ،" باملضخــات 
ثبــات عــى رقــم معــني الســتطاع النــاس 
لحــل  لجأنــا  لذلــك   أمورهــم  تســيري 
تقســيم امليــاه بــني القــرى، فــكل قريتنْي 

يستفيدون من املياه يف يوم والقريتنْي 
األخرينْي يف يوم آخر".

فصــل  يف  تشــتد  األزمــة  أن  إىل  وأشــار 
الصيــف )بدايــة مــن شــهر يونيــو( خاصــة 
الصيــف الحــايل كانــت خانقة جدًا حتى 

اضطررنــا لجلــب ميــاه مــن قــرى مجــاورة 
عــر "التنــكات"، متابعــًا: "وفــق اتفاقيــة 
تبلــغ  امليــاه  مــن  قريتنــا  حصــة  أوســلو، 
700 كــوب يوميــًا لكن ما يصلنا أقل من 
حــارة  لــكل  بتخصيــص  فنقــوم  النصــف، 

بالقرية 12 ســاعة لالســتفادة من املياه 
لكنها ال تكفي".

وأكــد فلنــة أن االحتــالل مل يلتــزم أساســًا 
أن  املفــروض  مــن  التــي  بالكميــات 
مــع  يتــاَش  "أوســلو" ومل  وفــق  يوفرهــا 
"اســتطعنا  وقــال:  الســكاين.  االزديــاد 
مــن  ميــاه  بجلــب  األزمــة  عــى  التغلــب 
القــرى املجــاورة ، فخــالل أربعــني يوًمــا 
القــرى  7000 كــوب مــن  فقــط اشــرتينا 
اللــه  رام  مدينــة  يف  حتــى  املجــاورة، 
النــاس  أصبــح  امليــاه  يف  عجــز  هنــاك 
املســتخرج  الواحــد  الكــوب  يشــرتون 
شــيكاًل  بخمســني  امليــاه  عيــون  مــن 
فلنــة  وأشــار  تجــارة".  امليــاه  فأصبحــت 
يف  يســاهم  القــروي  املجلــس  أن  إىل 
القــرى  مــن  للمواطنــني  امليــاه  رشاء 
املجــاورة حتــى يصبــح ســعرها أقــل عى 
املســتهلك، مضيفــًا: "هــذه أزمــة املياه 
األشد التي شهدناها منذ زمن رغم أنها 
القــرى  أن  حيــث  عــام  كل  يف  تحــدث 
الثالث املشــرتكة معنا يف املياه داخل 
نحــن  بينــا  االرسائيــي  الضــم  مخطــط 
بنــا ثالثــة مســتوطنات ال تنقطــع  تحيــط 
عنهــا امليــاه رغــم أنهــم يتــزودون بامليــاه 
من نفس املصدر الذي نتزود به نحن".

الظمأ يصيب قرى غرب رام الله في الصيف األكثر مرارًة
رام الله- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

ضمــن خطط ضــم الضفــة الغربيــة، تضيق 
القــرى  علــى  الخنــاق  االحتــال  ســلطات 

التــي تنــوي ضمها، فرغم أنهــا تحرمها من 
كميات المياه التي يجب أن ُتمنح لها وفق 
"اتفاقية أوسلو" إال أن االحتال جعل هذه 

القــرى تعيــش "الصيف األكثر مــرارة" منذ 
25 عاًمــا بســبب شــح الميــاه، األمــر الذي 
جعــل القائميــن علــى إدارتهــا يتقاســمون 

كميــة الميــاه القليلــة بينهــم فيمــا هجــر 
أصحــاب المــزارع والمصالــح التجاريــة تلــك 

القرى بحثًا عن المياه.

رام الله/ فلسطني:
للمــرة  أنــه  أمــس،  اللــه،  رام  الصحــة يف  وزارة  أعلنــت 
بفــريوس  وفيــات  ل  ُتســجَّ مل  يومــا   52 منــذ  األوىل 
ُســجلت  والقــدس، يف حــني  الغربيــة  بالضفــة  كورونــا 
226 إصابة، و156 حالة تعاٍف خالل الســاعات الـ24 
يف  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  وأوضحــت  املاضيــة. 
التقريــر الوبــايئ، أمــس، أن نســبة التعــايف مــن فــريوس 
كورونــا يف فلســطني بلغــت %87.5، يف حــني بلغت 
الوفيــات  ونســبة   ،11.7% النشــطة  اإلصابــات  نســبة 

%0.8 من مجمل اإلصابات.
الوبائيــة  اليومــي للحالــة  التقريــر  وأضافــت الكيلــة يف 
وفــاة جديــدة  أنــه مل تســجل حــاالت  لفــريوس كورونــا 
خالل الـ24 ساعة املاضية، وهي املرة األوىل التي مل 

تسجل فيها وفيات منذ 52 يوما.
وفيا يخص حاالت التعايف، فقد سجلت 156 حالة 
يف املحافظــات الشــالية )84 الخليــل، 29 جنــني، 3 

طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس(.
حســب  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
التــايل: محافظــة الخليل )39(، محافظة نابلس )49(، 
 ،)14( قلقيليــة  محافظــة   ،)45( لحــم  بيــت  محافظــة 
أريحــا   ،)12( جنــني   ،)10( والبــرية  اللــه  رام  محافظــة 

واألغــوار )12(، ســلفيت )3(، طوبــاس )1(، طولكــرم 
)36(، ضواحي القدس )5(.

ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 40 مريضــا يف غــرف 
العنايــة املكثفــة، بينهــم 6 مــرىض عــى أجهزة التنفس 

االصطناعي.
مــن جانبهــا، أفــادت وزارة الخارجية واملغرتبني، مســاء 
أمس، بتسجيل حالة وفاة جديدة يف صفوف جالياتنا 
يف العــامل بفــريوس كورونــا، لريتفع عدد حاالت الوفاة 
لرتتفــع  جديــدة  إصابــات   6 وتســجيل   ،270 إىل 

الحصيلة إىل 6502.
يف  العامــة  والقنصليــة  فلســطني  ســفارة  وأعلنــت 
وفــاة  حالــة  تســجيل  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
جديــدة يف صفــوف الجاليــة بفــريوس كورونا للمواطن 
عــدد  لريتفــع  عامــًا(   84( صقــر  عبــد  يوســف  محمــد 

حاالت الوفاة يف اململكة إىل 92 حالة.
يف  الجاليــة  أوضــاع  مبتابعــة  املختــص  الفريــق  وأفــاد 
الواليــات املتحــدة، بتســجيل 6 إصابــات جديــدة يف 
صفوف الجالية بفريوس كورونا يف كل من ميتشيغن، 
إىل  اإلصابــات  عــدد  لريتفــع  وداالس،  ونيوجــريس 
3914، يف حني مل تسجل أي حالة وفاة جديدة هذا 

اليوم ليبقى عدد حاالت الوفاة 79 حالة.

غزة/ فلسطني:
كورونــا  بفــريوس  إصابــة   86 الصحــة  وزارة  ســجلت 
بقطــاع غــزة، بعــد فحــص 1836 عينــة مخريــة خــالل 

الساعات الـ24 املاضية.
الحالــة  عــن  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة  وذكــرت 
مصــايب  مــن  جديــدة  حالــة   85 أن  أمــس،  الوبائيــة، 

عــدد  إجــايل  لريتفــع  تعافــت،  كورونــا  فــريوس 
يف  غــزة  قطــاع  يف  الجائحــة  بدايــة  منــذ  املتعافــني 

مارس املايض إىل 2737 حالة.
منــذ  للمصابــني  الرتاكمــي  اإلجــايل  أن  وأضافــت 
مارس املايض ارتفع إىل 4526 إصابة منها، 1763 

حالة ال تزال نشطة، يف حني تويف 26 مصابًا.

غزة/ فلسطني:
أطلقــت دائــرة األمومــة والطفولــة يف الرعايــة األوليــة 
بــوزارة الصحــة بغــزة، أمــس، مــرشوع فحــص الســمع 
للمواليد الجدد، وذلك يف الزيارة األوىل للتطعيم.

هــذا  أن  حلــس  نهلــة  د.  الدائــرة  مديــرة  وأوضحــت 
الرنامــج ســيطبق يف مركزيــن كمرحلــة أوىل، األول 
مركز صبحة الحرازين الصحي مبنطقة غزة، والثاين 
مركز شهداء جباليا مبحافظة الشال. وأشارت إىل 
أن دائــرة األمومــة والطفولة رشعت بتنفيذ املرشوع 

يف مركز صبحة الحرازين الثالثاء املايض.

غزة/ فلسطني: 
رشعــت بلديــة غــزة بكنس وتنظيف شــارع بغداد 
بحي الشجاعية رشق املدينة، وذلك  استعدادًا 
ملوســم األمطــار وملنــع دخــول الرمــال وانجرافهــا 

ملصارف مياه األمطار.
أمــس، أن  بيــان مقتضــب،  البلديــة يف  وأكــدت 
املدينــة  شــوارع  تنظيــف  يف  مســتمرة  حملتهــا 
قبــل حلــول فصــل الشــتاء وتفاديًا لغــرق املناطق 
هطــول  زيــادة  حــال  يف  الصحــي  الــرف  مبيــاه 

األمطار.

226 إصابة بكورونا في الضفة والقدس 
ووفاة فلسطيني بالسعودية

86 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

"الصحة" تطلق 
مشروع فحص السمع 

للمواليد الجدد

بلدية غزة تشرع 
بتنظيف مصارف مياه 
الصرف بحي الشجاعية
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 تعلـــن بلديـــة غــــزة عــــن رغبتهــا يف تلزيــم كافترييــا حديقة الجنــدي املجهول 
التابعــة لهــا باإلضافــة للســاحة األماميــة مــن الجهــة الغربيــة مبســاحة تقريبيــة 
)450(م2 بطريق الظرف املختوم وذلك خالل الفتـرة مـن 2020/10/12م 

وحتـى 2020/10/18م وفــق الشــروط التالية:
التوقيــع عــى العقــد قابلــة  تبــدأ مــن تاريــخ  التلزيــم ســنة ميالديــة  1. مــدة 

للتجديد مبوافقة البلدية فقط.
إيجــارات  قســـم  إىل  التوجـــه  املــزاودة  يف  الدخــول  يرغــب  مــن  عــى   .2
أمــالك البلديـــة بالدائــرة املاليـــة للحصـــول علـــى الئحـــة املـــزاودة ورشوطهـــا 
وذلك مقابل دفـــع مبلغ )200( شــيكل رســوم غري مســرتدة خالل الفرتة من 

2020/10/12م وحتـى 2020/10/18م قبل موعد فتح املظاريف.
3. آلية تقديم العطاء:

• تقديم الئحة املزاودة وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليهام ووضعهام 
داخل الظرف املختوم.

• وضع مبلغ التلزيم بالكامل )نقًدا أو بشيك بنيك( داخل الظرف املختوم.
• وضــع مبلــغ التأمــن املســرتد بقيمــة )5,000( شــيكل نقــًدا أو مبوجــب 

شيك بنيك أو كفالة بنكية قابلة للتجديد داخل الظرف املختوم.
• أن يقـــوم املزاود بوضـــع الظـــرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 
الثانيــة عــرة ظهــًرا مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/10/18م، وذلــك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك بغرفــه الســيد/ منســق اإلدارة العامــة 
للشــئون املاليــة ولــن يســمح ألي شــخص تقديــم الظــرف الخــاص بــه بعد هذا 

املوعد ولن يلتفت إليه.
4. ســيتم فتـــح مظاريــف املــزاودة الســاعة الثانيــة عــرة ظهــًرا من يـــوم األحد 

املوافق 2020/10/18م بنفس املكان. 
5. يف حالــة عــدم بلــوغ املــزاودة الســعر املناســب يحق للبلديــة إلغاء املزاودة 
وترسيتها بالطريقة التي تراها مناسبة ألي شخص من املتنافسن يف املزاودة 

امللغاة أو من غريهم وفًقا للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
6. ســيتم معاينــة الكافترييــا يــوم الخميــس املوافــق 2020/10/15م يف 
أثناء فرتة الدوام الرسمي للبلدية من الساعة التاسعة صباًحا حتى الواحدة 

والنصف من بعد الظهر.
7. يحـــرم كـــل مــن عليـــه مستحقـــات أو عوائــد ماليــة للبلديــة مــن الدخــول يف 
املــزاودة إال بعـــد تسديـــدها قبـــل الدخــول باملــزاودة وإحضـــار شــهادة خلــو 

طرف بذلك مـن الجهـات املختصـة بالبلدية.
8. يلتزم من ترسو عليه املزاودة إحضار شهادة عدم مامنعة )له وللعاملن 

معه( من الجهات املختصة.
9. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيار وفًقــا ملا تراه 

مناسًبا ويحقق املصلحة العامة لها.
10. يلتزم من ترسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية.

إعـالن عن تلزيم كافتيريا 
حديقة الجندي المجهول 
بطريـق الظـرف المختـوم

رشكة توزيع كهرباء
محافظات غزة

إعالن تمديد موعد تسليم
وفتح مظاريف عطاء رقم 2020/23

الخاصة:- بشراء ) أجهزة سيرفرات لزوم إدارة الحاسوب(   
تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريــف العطــاء رقــم )2020/23( والخــاص بــراء )أجهــزة ســرفرات لــزوم 

إدارة الحاسوب( وذلك وفقًا للتايل :- 
 ( الســاعة   2020/10/25 يــوم االحــد املوافــق  العطــاء  1. موعــد تســليم 

12:00 ( ظهرًا 
2020/10/27 الســاعة  يــوم الثالثــاء املوافــق  2. موعــد فتــح املظاريــف 

)11:00( صباحًا
وملن يرغب يف االطالع عىل كراسة العطاء التواصل عرب:

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

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن طرح مناقصة رقم 2020-06 
مشروع تطوير وإعادة تأهيل مستشفى الكرامة 

التخصصي )المرحلة األولى(
مالحظات: 1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. السعر بالدوالر وشامل رضيبة القيمة املضافة.
3. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

4. هذا اإلعالن ال يعترب التزامًا من الجمعية ألي رشكة.
الحصول
 وتسليم

 كراس العطاء

بــدًءا مــن يــوم األحد املوافق 2020/10/18 وحتى موعد 
أقصاه يوم الخميس املوافق 2020/10/22 قبل الساعة 

الثانية ظهًرا مقابل رسوم غر مسرتدة 100 دوالر.
- العنوان / غزة – امتداد شارع النرص -أمام برج األندلس 

تلفون رقم 082855860 فاكس: 082878055
جمعية رعاية املريض الخرية 
مستشفى الكرامة التخصيص 

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

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

دفع مبلغ مايل 300 شيكل غر مسرتد تورد إىل خزينة وزارة املالية.
العطــاءات يف  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق  العــروض  لقبــول  آخــر موعــد 
غـــزة الســاعة الحاديــة عــرة مــن يــوم االثنني املوافــق 2020/10/26 وتفتح 

املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان.
رقم العطاءاسم العطاءم

1

الجراحــات  مبنــى  يف   CT 128 SLICE جهــاز  إصــالح 
التخصيص مبجمع الشفاء الطبي وعمل عقد صيانة سنوية 

يشمل توريد وتركيب تيوب أشعة لصالح وزارة الصحة
2020/91

2
تأجــر أراٍض زراعيــة جاهــزة يف محــررة عــني جالــوت 

2020/13لصالح وزارة الزراعة

لجنة العطاءات املركزية مالحظة:
1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 
أو بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم: 0598967679

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

دعوة للمشاركة في عطاء رقم: 2020/1
)عطاء توريد حقائب صحية للسيدات(

توريــد  للمشــاركة يف عطــاء  والطفــل  املــرأة  لرعايــة  وفــاق  تدعوكــم جمعيــة 
والفتيــات  النســاء  "حاميــة  مــروع  ضمــن  للســيدات  صحيــة  حقائــب 
املهمشــات وناجيــات مــن العنــف املبنــي عــيل النــوع االجتامعــي مــن ذوات 
الثــدي مــن خــالل االســتجابة متعــددة  االعاقــة واألمــراض املزمنــة ورسطــان 
القطاعــات " والــذي تنفــذه جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل بالراكة مع 

.OCHA مركز شؤون املرأة وبتمويل من مكتب تنسيق الشؤون االنسانية
ميكنكــم االشــرتاك يف هــذا العطــاء واســتالم نســخة عــن وثائــق العطــاء مــن مقــر 
جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل ابتداًء من يوم األحد املوافق 2020/10/18 
مــن الســاعة التاســعة صباًحــا وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا. وحتــى موعــد أقصــاه 
يوم: الخميس املوافق 2020/10/22 الساعة الثانية ظهرًا، وذلك مقابل رسم 

مايل قدره 200 شيكل فقط ال غر )مائتان شيكل فقط( غر مسرتدة.
• مكان وموعد تسليم العطاء: يجب أن تعاد وثائق العطاء يف ظرف  مغلق 
ومختــوم ومعنــون باســم/ جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل مكتوًبــا عليــه 
اســم ورقــم املــروع، وذلــك حتــى موعــد أقصــاه الســاعة الثانيــة ظهــرًا يــوم 

الخميس املوافق 2020/10/22.
• سيتم فتح مظاريف العطاء من خالل اللجنة املختصة وذلك الساعة الثانية عر 

ظهرًا يوم األحد املوافق2020/10/25م ملن يرغب بالحضور من املوردين.
الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء:

• أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
• أن تكون لديه القدرة عىل تقديم فاتورة رضيبية معفاة من قيمة الرضيبة 

املضافة )فاتورة صفرية( وشهادة خصم منبع.
• التقــدم بشــهاديت خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبة الدخل 

سارية املفعول عند تسليم كراس العطاء.
كافــة  عــىل  والتأكيــد  العطــاء  مــن  كجــزء  الالزمــة  الوثائــق  بكافــة  التقــدم   •

املطلوبات أعاله.
• يجــب أن تتوفــر لديــه القــدرة عــىل تقديــم كفالة دخول العطاء بنســبة 5 % 

من قيمة العطاء.
يرفــق  وال  مكتمــل  غــر  عطــاء  كل  اســتبعاد  املظاريــف  فتــح  للجنــة  يحــق   •
املعلومــات والوثائــق الالزمــة أعــاله أو مل يســلم العطــاء يف مــكان التســليم 

املذكور أعاله أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
• رسوم اإلعالن ملدة يومني يف جريدة فلسطني عىل من يرسو عليه العطاء.

ميكــن الحصــول عــىل العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن رفــح – دوار الجــوازات 
– عــامرة عرفــات الدبــاري وملزيــد مــن االستفســار ميكنكــم مراجعــة الجمعية أو 
االتصــال عــىل جــوال: املاليــة 0598879888 أو الفنــي 0599155657 أو 
 .wefaqsociety@gmail.com  :هاتف: 082131366 أو بريد الكرتوين

حفاًظا على منصبه السياسي
"صفقة أحرار 2" ..  نتنياهو يتهرَّب 

من املواجهة مع املقاومة

)9( أعوام عىل "وفاء األحرار".. املطلوب يف الصفقة الـثانية

موظفو السلطة بغزة يلوحون بخطوات تصعيدية رفًضا للتمييز والتقاعد القرسي

غزة/ جامل غيث:
يراوغ رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل بنيامني 
ــة مــن أجــل  نتنياهــو، وال يبــدي أيَّ جديــة حقيقيَّ

اإلفراج عن جنوده األرسى يف قطاع غزة.
قلــة  ورغــم   – الفلســطينية  املقاومــة  لكــن 
اإلمكانيــات والحصــار املمتــد عــىل غــزة منــذ 14 
عامــا – ال تــزال تحتفــظ بهــؤالء الجنــود ســواء كانوا 
صفقــة  يف  ملبادلتهــم  متهيــدا  أمواتــا  أم  أحيــاء 

"وفاء األحرار 2".
وأكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، يف 
مــن األوراق  مــرة، أن املقاومــة متتلــك  مــن  أكــر 
مــا يجــرب االحتــالل عــىل إطــالق رساح األرسى يف 

سجون االحتالل.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع 
العســكري لحركة حامس، يف الثاين من نســيان/ 
جنــود  مــن  أربعــة  قبضتهــا  أن يف   ،2016 إبريــل 
دون  وصورهــم،  أســامءهم  ونــرت  االحتــالل، 

إعطاء املزيد من املعلومات.
وقالــت الكتائــب: إن أي معلومــات حــول الجنــود 
األربعــة لــن يحصــل عليهــا االحتــالل إال عــرب دفــع 
املفاوضــات  قبــل  واضحــة  وأمثــان  اســتحقاقات 

وبعدها.
جهوزية المقاومة

محمــود  اإلرسائيــيل  الشــأن  يف  املختــص  وأكــد 
اســتحقاقات  مــن  يتنصــل  نتنياهــو  أن  مــرداوي، 
جنــوده  الســتعادة  املقاومــة  مــع  التبــادل  صفقــة 

املعتقلني لدى املقاومة.
"يحــاول  "فلســطني":  لصحيفــة  مــرداوي  وقــال 
االحتــالل املرواغــة والتالعــب يف هــذا امللــف"، 
قــوة  أوراق  مــن  املقاومــة  متلكــه  مــا  أن  مؤكــًدا 
تجــرب  جديــدة  معادلــة  فــرض  قــادرة  يجعلهــا 

االحتالل لإلفراج عن األرسى.
وأشــار إىل أن أوراق القوة التي متتلكها املقاومة 
لدفــع  االحتــالل  الــزام  عــىل  قــادرة  تجعلهــا 
اســتحقاقات الصفقــة الجديــدة، ودفعه للجلوس 
ملطالبهــا،  والرضــوخ  املفاوضــات  طاولــة  عــىل 
واإلفــراج عــن األرسى، "فمطالــب املقاومــة باتــت 

معروفة للجميع".
ورأى أن االحتــالل غــر جــدى يف تنفيــذ الصفقــة، 
رئيــس  ويحــاول  اســتحقاقاتها،  دفــع  يريــد  وال 
وتقديــم  الحكــم  كــريس  عــىل  البقــاء  الحكومــة 
مصالحة الحزبية ملواجهة تهم الفساد، والرضوخ 
اســتعادة  تريــد  ال  التــي  اإلرسائيليــة  لألحــزاب 

الجنود بتقديم تنازالت للمقاومة.
جاهــزة  الفلســطينية  املقاومــة  أن  مــرداوي  وبــني 
لحظــة،  أيــة  يف  االحتــالل،  مــع  الصفقــة  لتوقيــع 
مشــدًدا أن "املقاومــة ثابتــة وواضحــة يف مواقفها 
ورشوطها ويف مقدمتها اإلفراج عن كافة محرري 
اعتقالهــم، واإلفــراج  األحــرار املعــاد  وفــاء  صفقــة 
عــن األرسى املــرىض وكبــار الســن والقدامــى، مــع 

أخذ ضامنات دولية لاللتزام ببنودها".
غضب الشارع

أبــو  ورأى املختــص يف الشــأن اإلرسائيــيل وديــع 
نصــار، أن الظــروف غــر ناضجــة بعد إلبــرام صفقة 
بــني املقاومــة واالحتــالل   "2 تبــادل "وفــاء أحــراء 

وسط رعاية دولية.
وقال أبو نصار لصحيفة "فلســطني": إن االحتالل 
واملقاومــة  الصفقــة،  اســتحقاقات  مــن  يتنصــل 
تــرص عــىل رشوطهــا إلطــالق رساح األرسى املعــاد 
اعتقالهــم كــرط أســايس وجــدي لتنفيــذ صفقــة 

جديدة.
تنفيــذ  مــن  التهــرب  يحــاول  االحتــالل  أن  وأكــد 
اســتحقاقات الصفقــة مــن خــالل املراوغــة وعــدم 
يف  نتنياهــو  "تفكــر  بســبب  معهــا،  التعاطــي 
تنــازالت  يقــدم  أن  القادمــة وخشــيته  االنتخابــات 
مســرته  عــىل  تقــى  الفلســطينية  للمقاومــة 

السياسية".
وأضــاف: "املفاوضــات التي يجريها االحتالل مع 
املقاومــة الفلســطينية بوســاطة مرصيــة، محاولــة 
إليهــام الشــارع اإلرسائيــيل بهــا والمتصاص غضبه 

وردة فعل أهايل الجنود".
ولفــت إىل أن حركــة حــامس لن تقــدم أية تنازالت 
بشــأن صفقــة التبــادل، ولــن تكتفــى بإطــالق رساح 
بــل  اإلرسائيليــة  الــروط  وفــق  األرسى  عــرات 
بإطــالق رساح األرسى املعــاد اعتقالهــم  تطالــب 
العاليــة  املحكوميــات  وأصحــاب  الســن  وكبــار 

واملرىض.
هــذا  مثــل  يف  الفلســطينية  املقاومــة  ونجحــت 
أســر   1047 بتحريــر   2011 أكتوبــر   18 اليــوم 
وأســرة عــىل دفعــات مقابــل إفراجها عن الجندي 
اإلرسائيــيل جلعــاد شــاليط، ضمــن صفقــة تبــادل 

برعاية مرصية.
وتــم اإلعــالن عــن التوصــل التفــاق عمليــة التبــادل 
التبــادل يف  جــرت عمليــة  فيــام  أكتوبــر،   11 يف 
18 مــن الشــهر ذاتــه؛ لتســطر واحــدة مــن أضخــم 

عمليات املقاومة لإلفراج عن األرسى.

غزة/ نور الدين صالح:
بغــزة،  الســلطة  موظفــو  طالــب 
وحكومــة  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
املــايل  التقاعــد  بإلغــاء  اشــتية، 
واإلداري القــري، ووقــف سياســة 
التمييــز بــني رواتــب املوظفــني يف 
بتصعيــد  مهدديــن  وغــزة،  الضفــة 

خطواتهم االحتجاجية.
جــاء ذلــك خــالل وقفــة احتجاجيــة، 
العليــا  اللجنــة  نظمتهــا  أمــس، 
للحملــة الوطنيــة الســتعادة حقــوق 
غــزة،  محافظــات  يف  املوظفــني 
املجهــول،  الجنــدي  ســاحة  يف 
مــن  واســعة  مشــاركة  وســط 
الــوزارات  مختلــف  يف  املوظفــني 
الفصائــل  الحكوميــة وممثلــني عــن 

الفلسطينية.
"راتبــي  الفتــات  املشــاركون  ورفــع 
أمانــة برقبــة الرئيــس .. نعــم إللغــاء 
التقاعد املبكر اإلجباري .. نطالب 
للقانــون  وفقــًا  الوظيفيــة  بحقوقنــا 
املوظفــني  حقــوق   .. والدســتور 

خط أحمر ال ميكن تجاوزه".
وقــال رئيــس اللجنة د. ماجد عابد: 
"مــن قلــب املعانــاة مــن جــرح غــزة 
لرفــع  الرئيــس،  إىل  نتوجــه  النــازف 

الظلــم الواقــع علينــا بعــد مــا أمل بنــا 
نتيجــة  ومعنــوي،  نفــي  ذبــح  مــن 
التعنــت يف اســتمراره منــذ مــارس 

2017 حتى يومنا هذا".
يف  كلمتــه  خــالل  عابــد  وأكــد 
بالحملــة  االســتمرار  الوقفــة 
الســتعادة  والحقوقيــة  املطلبيــة 
حقــوق املوظفــني املكفولــة قانونــًا 
ودســتوريًا، مهددا: "ســوف نستمر 
وفعاليــات  بخطــوات  بنضالنــا 
تصعيديــة قــد تصــل إىل اإلرضاب 
اإلرضاب  أو  العمــل  عــن  املفتــوح 
الجامعــي عــن الطعــام حتى تســرتد 

لنا كامل حقوقنا".
وذكــر أن الحملــة الوطنيــة الســتعاد 
حقــوق املوظفــني تشــّكلت نتيجــة 
باملامطلــة  الســلطة  اســتمرار 
املوظفــني  حقــوق  اســتعادة  يف 
متثــل  أنهــا  إىل  مشــرًا  الوظيفيــة، 
طالهــم  الذيــن  املوظفــني  جميــع 
التقاعد املايل والقري املبكر. 

وأوضح أن التقاعد املايل واإلداري 
 7000 مــن  أكــر  طــال  القــري 
موظــف مــن املحافظــات الجنوبيــة 
مــن جميــع الــوزارات، مضيفــًا "رغــم 
والتنكــر  علينــا  وقــع  الــذي  الظلــم 

لجميــع حقوقنــا الوظيفيــة واملاليــة 
إال اننــا مــا زلنــا عــىل رأس عملنا يف 
الــوزارات واملؤسســات يف  جميــع 

خدمة أبناء شعبنا".
أقــرّت  ونــوه عابــد إىل أن الحكومــة 
غــر  املــايل  التقاعــد  قــرار  بــأن 
قانوين، وصدرت قرارا بإلغائه، بناًء 
مــارس  شــهر  يف  توجيهاتهــا  عــىل 
2020، " لكن مل يتم تنفيذه حتى 

اآلن".
التمييــز  بوقــف  الســلطة  وطالــب 
الجغرايف بني موظفي املحافظات 
"فنحــن  والجنوبيــة،  الشــاملية 
شعب واحد ورئيسنا واحد ووطننا 

واحد".

املوظفــني  حقــوق  عــىل  وأكــد 
اإلداريــة واملاليــة التــي تــم خصمهــا 
عــام  مــارس  مــن  األول  مــن  اعتبــارًا 
االشــرتاكات  وتســديد   ،2017
الشهرية لهيئة التأمني واملعاشات 
وإصدار قســيمة راتب تتضمن كل 
العاملــني  املوظفــني  مســتحقات 
والــوزارات  املجــاالت  جميــع  يف 

الحكومية.
العليــا  اللجنــة  رئيــس  ودعــا 
للحملــة الوطنيــة إىل رضورة إلغــاء 
التقاعــد املــايل واإلداري القــري 
حقــوق  وحفــظ  الفــور  عــىل  الجائــر 
إىل  أحيلــوا  الذيــن  املوظفــني 
التقاعــد مــن تاريــخ القــرار الظــامل، 

واملســاواة الكاملــة يف الراتــب بني 
الشــاملية  املحافظــات  موظفــي 
العــالوات  حيــث  مــن  والجنوبيــة 

والدرجات.
وجــدد التأكيــد عىل رضورة توحيد 
الراتــب ونســبة الــرصف وإرجــاع كل 
الخصومات عىل الراتب منذ شهر 

مارس عام 2017 وبأثر رجعي.
وفرضت السلطة يف شهر نيسان/ 
عقابيــة  إجــراءات   2017 إبريــل 
تضمنــت خصــم أكر من %30 من 
رواتــب موظفيهــا يف غــزة، قبــل أن 
تقــوم بإحالــة قرابــة 7 آالف موظــف 
مــدين، و18 ألــف موظف عســكري 

للتقاعد املبكر.

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد تسعة أعوام عىل إمتام صفقة "وفاء 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  يــزال  ال  األحــرار" 
الذيــن  مــن  محــررًا  أســرًا   50 يعتقــل 
التــي  الصفقــة  ضمــن  رساحهــم  أطلــق 
متــت يف أكتوبــر 2011، وهــو مــا يشــكل 
برعايــة  تــم  الــذي  لالتفــاق  واضحــًا  خرقــًا 
وضامنــات مرصيــة، ويعرقــل إمتام صفقة 

جديدة.
إعــادة  عــىل  االحتــالل  محاكــم  وعملــت 
الصفقــة  لجميــع أرسى  الســابقة  األحــكام 
الذين تم إطالق رساحهم وأعاد اعتقالهم 
وذلــك  2014م،  صيــف  يف  الحًقــا 
كخطــوة تهــرب مــن التزاماتــه مــع املقاومة 

الفلسطينية.
وتشــرتط املقاومــة عــىل االحتــالل إطــالق 
إعــادة  تــم  الذيــن  الصفقــة  أرسى  رساح 
اعتقالهــم، كمقدمــة ألي مفاوضــات حول 

صفقة تبادل ثانية.
وقــال رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس: 
اعتقــال  بدايــة  يف  اعتقــد  الجميــع  إن 
أرسى الصفقــة ســتكون خطــوة متعجلــة، 
اســتجابة  االحتــالل  عنهــا  وســيرتاجع 

للضغوط الدولية.
"فلســطني":  لصحيفــة  فــارس  وأضــاف 
"عنــد إمتــام الصفقــة كان هنــاك وســطاء 
االتفــاق  يرعــون  مــرص  وتحديــدًا  دوليــون 
ولكــن االحتــالل رضب يف عــرض الحائــط 
كل الوســاطات ومل يأخــذ يف االعتبــار أن 

ذلك اتفاق سيايس يجب أن يحرتم".
لــن  االحتــالل  أن  واضحــا  يبــدو  وتابــع: 
محــرري  مــن  اعتقلهــم  مــن  رساح  يطلــق 
"لــذا  ثانيــة،  صفقــة  بعــد  إال  الصفقــة 
يجــب عــىل املقاومــة عــدم إعطــاء رئيــس 
أي  نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل  حكومــة 
فرصــة للراحــة وجعلــه تحــت الضغط أمام 

الجمهور الداخيل".
املقاومــة  األســر،  نــادي  رئيــس  وأوىص 
الفلســطينية بأن تحصل عىل عفو شــامل 
هنــاك  كانــت  حالــة  يف  األرسى  لجميــع 
صفقــة قادمــة، مبعنــى أن يقــوم قائــد كل 
منطقــة يف جيــش االحتالل بالتوقيع عىل 
كتاب عفو عن كل أسر حتى يتم تجنب 
حالــة  يف  الصفقــة  بعــد  محاكمتــه  إعــادة 
القدميــة،  التهــم  نفــس  عــىل  اعتقالــه  تــم 
األحــكام  بنفــس  الســجن  بــه إىل  والعــودة 

الطويلة السابقة.
وشــدد عــىل أنــه يجــب إلــزام رئيــس دولــة 
االحتــالل بالتوقيــع عــىل كتــاب عفــو عــىل 
األرسى الذيــن يحملــون هويــة إرسائيليــة، 
أو مــن تــم محاكمتهــم يف محاكــم مدنيــة، 
إمتــام  بعــد  اعتقالهــم  لتجنــب  وذلــك 

الصفقة.
وأمــا وزيــر األرسى الســابق وصفــي قبهــا، 
املقاومــة  تجــري  أن  عــىل رضورة  فشــّدد 
االحتــالل  إللــزام  "قانونيــة"  تبــادل  صفقــة 
األرسى  مــن  أي  اعتقــال  عــدم  بــرضورة 

الذين شملتهم الصفقة بعد تحريرهم.
وقال قبها لصحيفة "فلسطني": االحتالل 
مل يلتــزم يف بنــود صفقــة "وفــاء األحــرار" 
فقــام باعتقــال عدد من األرسى املحررين 
وتجــاوز  بالضامنــات،  االلتــزام  دون 

الوسطاء.
وأوضــح أن املطلــوب قبــل عقد أي صفقة 
جديــدة أن يكــون متواجــد محامــي دويل 
عــىل قــدر مــن املســؤولية، وتكــون هنــاك 
اتفاقيــة قانونيــة يكــون فيــه الطــرف األخــر 
املستشــار القضــايئ لحكومــة االحتــالل، 

ولذلك إللزامه يف جميع بنود الصفقة.

ودعــا القيــادي يف حــامس إىل عــدم تــرك 
الصفقــة القادمــة إىل النوايــا أو الوســطاء، 
لــذا يجــب إلــزام االحتــالل بشــكل قانوين، 
مــن  أي  باعتقــال  لــه  الســامح  وعــدم 
الصفقــة  ستشــملهم  الذيــن  املحرريــن 
القادمــة، أو اعتقالهــم عىل نفس القضايا 

أو وفق االعتقال اإلداري.
كــام شــدد مديــر جمعيــة "واعــد" لــألرسى 
واملحرريــن عبــد اللــه قنديــل عىل رضورة 
الصفقــة  أنجــزوا  الذيــن  الوســطاء  تدخــل 
التدخــل مجــددا مــن أجــل إجبــار االحتالل 
عــىل إطــالق رساح مــن تــم اعتقالهــم بعــد 

فرتة من إمتامها.
"فلســطني":  لصحيفــة  قنديــل  وقــال 
االحتــالل اعتقــل أكــر مــن 50 أســرا مــن 
ال  واهيــة  ذرائــع  تحــت  الصفقــة  محــرري 
قيمــة لهــا، وقــام بإعــادة األحــكام الســابقة 

لعدد منهم.
إىل  بحاجــة  امللــف  قنديــل:  وأضــاف 
املســتويات  مختلــف  عــىل  تفعليــه 
إىل  املقاومــة  داعيــا  الوســطاء،  وخاصــة 
التمســك بروطهــا قبــل الدخــول يف أي 

مفاوضات.

فارس: الصفقة القادمة 
يجب أن تشمل بنًدا لتجنب 

محاكمة األرسى مجدًدا

قبها: صفقة قانونية 
ستحمي األرسى من التهم 

السابقة

قنديل: مؤسسات 
األرسى تدعم رشوط 

املقاومة
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ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

Supply, installation, and maintenance of Desalination Plants to rehabilitate and maintain 3 

public desalination plants in Gaza Strip, < PI-GZ-01805>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action against the 

causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We ensure families can 

access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities to be free from hunger. 

Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award a supply & works 

Contract for the Supply, installation and maintenance of Desalination Plants to rehabilitate and 

maintain 3 public desalination plants. 

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the Gaza Chamber of 

Commerce & Industry or with the Contractors Union. A Contractor with Electro-mechanical 

contractor (minimum 3rd degree) and valid registration certificates can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mr. Ehab Ali Hasan, Capital Logistician, E-mail: <ealihasan@pt.acfspain.org>

or directly at the below address: Action Against Hunger – Mission Occupied Palestinian Territory

Rasheed Street, Abo Ghalioun Building 2, 6th Floor. Gaza

Open Hours: 8 am-4 pm (Gaza time) from Sunday until Thursday.

Bidding documents can be collected from above source from October 15th, 2020 11:00 AM 

until October 25th 2020 15:00 PM. The contractor must come to the office with the stamp and 

the contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include a 4,000 dollars bank guarantee valid for 90 days starting 

from the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 

process to attend at the specified time in the tender document.

The deadline for submission of bids by the contractors is 3rd of November, 2020 at 10:00 (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper and on the website. 

 Mission:

 Occupied Palestinian Territory 

إعالن تسجيل مركبة
هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان  مــن  الطنــاين  يوســف  ســميح  تامــر  أنــا/  أعلــن 
 )3016503( رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن  رقــم)803493006( 
رقــم  شــايص  وتحمــل  ذهبــي  لــون   ،2002 موديــل  فريانــا  هونــداي  نــوع  مــن 
املســتقبل  دار  رشكــة/  باســم  ســابقًا  واملســجلة   )KMHCG41BP403740(

لإلعالم ويحمل هوية رقم )563141316(، حيث إنني اشرتيت املركبة سابقًا 
اعــرتاض  لديــه  غــزة، فمــن  دائــرة ترخيــص  لــدى  اســمي  بتســجيلها عــى  وأرغــب 
عــى ذلــك عليــه أن يســجل اعرتاضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل 

واملواصالت الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

يوم زغرد كاتم الصوت ليقِصم ظهر "الشاباك"
فصائل فلسطينية: عملية 17 أكتوبر نقلة نوعّية يف العمل الفلسطيني املقاوم

ناشطون يطلقون حملة لنرصة الالجئني الفلسطينيني يف العراق

وقف تأشريات موظفي األمم املتحدة.. 
)إرسائيل( تغطي عىل جرامئها بحق الفلسطينيني

االحتالل يفرض إجراءات قمعية بحق األرسى املرضبني دعًم للجاغوب خالل لقاء اللجنة الوطنية لخدمات الطوارئ
محيسن: نسعى لتوحيد جهود تقديم 

الخدمات الصحية أوقات الطوارئ
غزة/ فلسطني:

أكد وكيل وزارة الصحة املساعد بغزة، د. مدحت محيسن: إن وزارته 
الخدمــات  بتقديــم  املتعلقــة  والسياســات  الجهــود  لتوحيــد  تســعى 
الصحيــة يف أوقــات الطــوارئ، ضمــن مشــهد وطنــي متكامــل وموحــد، 

ينعكس عى جودة الخدمات املقدمة للمواطنني.
وبــني محيســن خــالل لقاء عقدتــه وزارة الصحة للجنة الوطنية لخدمات 
مــن  عــدد  ومبشــاركة  أمــس،  الــوزارة،  مبقــر  غــزة  قطــاع  يف  الطــوارئ 
املؤسســات الحكوميــة واألهليــة والدوليــة الرشيكــة، أن اللقــاء يهــدف 
إىل تطويــر قــدرات الكــوادر الصحيــة كافــة، مبــا يضمــن توفــري خدمــات 

صحية أساسية ذات جودة خالل أوقات الطوارئ.
وأشــاد بجهــود القطــاع الصحــي األهــي ومشــاركته الكبــرية خــالل جائحة 
كورونــا، خصوصــًا خدمــات االســعاف والطــوارئ وبرنامــج التطبيــب عــن 

بعد وتنظيم الزيارات املنزلية من خالل العيادة املتنقلة.
وقال محيســن إن وزارته وبالرشاكة مع وكالة غوث وتشــغيل الالجئني" 
أونروا" اســتطاعت تحقيق االســتجابة وتقديم املســاعدة الطبية ألكرث 
مــن ربــع مليــون اتصــال لخدمــات التطبيــب عــن بعــد، إىل جانــب قيــام 
8 آالف زيــارة منزليــة ضمــن  املؤسســات األهليــة الرشيكــة بأكــرث مــن 

خدمات العيادة املتنقلة خالل الجائحة.
واختتــم اللقــاء بالتوافــق عــى تشــكيل عدد من اللجــان الفرعية ملتابعة 
الطــوارئ  أوقــات  يف  العمــل  وبروتوكــوالت  بآليــات  الخاصــة  امللفــات 

واألزمات استنادًا عى الخطة االسرتاتيجية للوزارة.

غزة/ جامل غيث:
جاهــدة  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  تحــاول 
تضييــق الخنــاق عــى عمــل املؤسســات الدولية يف 
األرايض الفلســطينية املحتلــة؛ لدورهــم يف كشــف 
الجرائــم اإلرسائيليــة املامرســة بحــق الفلســطينيني 

وأرضهم، وفق ما يقول حقوقيان فلسطينيان.
ورأى الحقوقيان يف حديثني لصحيفة "فلســطني"، 
أن القــرار اإلرسائيــي بوقــف منــح تأشــريات ملوظفي 
عمــل  دون  ســيحول  اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة 
املنظامت الدولية يف األرايض املحتلة، وسيغيب 
روايتهــم عــن العامل، ويطلق العنان لقوات االحتالل 

ومستوطنيه مبامرسة جرامئهم.
يف  أغضبهــا  التــي  االحتــالل  ســلطات  متنــح  ومل 
قامئــة  نــرش  املتحــدة  األمــم  قــرار  فربايــر  شــباط/ 
بــرشكات متــارس أنشــطة يف مســتوطنات إرسائيليــة 
غــري قانونيــة، أي تأشــريات ملوظفــي مفوضيــة األمــم 
حســبام  أشــهر،  منــذ  اإلنســان  لحقــوق  املتحــدة 

أعلنت املفوضية الجمعة املاضية.
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  باســم  املتحــدث  وكان 
املتحدة لحقوق اإلنسان، روبريت كولفيل، قال: إن 
9 مــن أصــل 12 موظًفــا أجنبًيــا تابعــني لهــذه الهيئــة 
أغســطس  منــذ  املحتلــة  األرايض  غــادروا  األمميــة 

بسبب رفض سلطاتها متديد تأشرياتهم.
سياسة ممنهجة

واعتــرب مديــر مركــز شــمس لحقــوق اإلنســان د.عمــر 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  حكومــة  قــرار  أن  رحــال، 
املتحــدة  لألمــم  تحــٍد  الدوليــني،  املوظفــني  بحــق 
للقوانــني  صارًخــا  وانتهــاًكا  الــدويل  واملجتمــع 

واالتفاقيات الدولية.
وقــال رحــال: إن "االحتــالل ميــارس سياســة ممنهجــة 
بحــق املؤسســات الدوليــة بهــدف منعهــا مــن رصــد 
األمــم  يضــع  مــا  املرتكبــة،  والجرائــم  االنتهــاكات 
املتحــدة واملجتمــع الدويل أمام مســؤولياتهم تجاه 
خــروج االحتــالل عــى القانــون الــدويل والتمــرد عليه 

بدعم أمرييك وغطاء من دول التطبيع".
وأشار إىل منع االحتالل موظفني رفيعني املستوى 
من الوصول إىل األرايض املحتلة يف وقت ســابق، 
وبينهم املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحالة 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  يف  اإلنســان  حقــوق 
التــي  اإلرسائيليــة  الجرائــم  يف  التحقيــق  ولجــان 
ارتكبت خالل العدوان عى قطاع غزة عام 2014. 
األممــي  الــدور  تغييــب  يحــاول  االحتــالل  أن  وبــني 
يف األرايض الفلســطينية مبامرســة الضغــط عليهــا 
غــوث  وكالــة  مــع  يحــدث  كــام  لروايتــه،  لالنصيــاع 
بهــدف  "أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
حصار القضية الفلســطينية وطمســها وابقاء الرواية 

اإلرسائيلية متداولة عاملًيا.
وأضــاف: "كــام يؤكــد القــرار مــدى إمعــان االحتــالل 
لــكل القوانــني والقــرارات  يف سياســية إدارة الظهــر 
يعطــى  لــن  اإلرسائيــي  "القــرار  أن  مبيًنــا  الدوليــة"، 
وســنواصل  علينــا،  لالنقضــاض  الفرصــة  االحتــالل 

عملنا لكشف جرامئه أمام املجتمع الدولية".
عمــل  دون  ســيحول  القــرار  أن  إىل  رحــال  ولفــت 
الفلســطينية،  األرايض  يف  الدوليــة  املنظــامت 
يف  عملهــا  ســتواصل  املنظــامت  تلــك  أن  مؤكــًدا 
تزويــد كل املؤسســات الدوليــة بتقاريــر عن الجرائم 

اإلرسائيلية املرتكبة بحق شعبنا.
موقف جدي

والحقــوق  الحريــات  عــن  الدفــاع  مركــز  مديــر  وعــرب 
للقــرار  رفضــه  عــن  األعــرج،  حلمــي  املدنيــة، 
اإلرسائيي، مضيًفا: "ليس غريًبا أن تتخذ ســلطات 

االحتالل مثل هذا القرار".
وحــث األعــرج األمــم املتحــدة التخــاذ مواقــف جدية 
وفورية تجرب االحتالل عى الرتاجع عن قراراه، ويك 
تتيــح املجــال أمــام الوفــود الدوليــة ملامرســة عملهــا 
واالطــالع ومراقبــة الجرائــم واالنتهاكات التي يتعرض 

لها شعبنا.
مراقبــة  عــن  املتحــدة  األمــم  دور  غيــاب  أن  وأكــد 
اإلرسائيــي  التغــول  مــن  ســيزيد  االحتــالل  جرائــم 
العمــد  النــار  كإطــالق  الفلســطينية،  األرايض  يف 
والشــيوخ،  والنســاء  األطفــال  عــى  واملقصــود 
تواجــد  ظــل  "يف  مضيًفــا:  أراضيهــم،  وســلب 
املوظفــني الدوليــني ميــارس االحتــالل جرامئــه ويف 
ومســتوطنيه  لجيشــه  العنــان  ســيطلق  غيابهــم  ظــل 

لزيادة جرامئهم".
بالحركــة  املواطنــني  حريــة  ينتهــك  القــرار  أن  وبــني 
ويعــد  الدوليــني  ذلــك املوظفــني  والســفر مبــا يف 
األرايض  يف  املتحــدة  األمــم  عمــل  عــى  تطــاول 
االنتهــاكات  مراقبــة  عليهــا  يقــع  الــذي  املحتلــة 
اإلرسائيلية وفق القانون الدويل ومراقبة األحداث.
قبــل  مــن  ومتــرد  متــادي  مبثابــة  ذلــك  أن  واعتــرب 
واألمــم  الدوليــة  الرشعيــة  قــرارات  عــى  )إرسائيــل( 
املتحــددة ملنــع رصــد الجرائــم التــي ترتكبهــا بحــق 

شعبنا الفلسطيني وأرضه.
القــرار  أن  الحريــات،  عــن  الدفــاع  ورأى مديــر مركــز 
ســيؤثر عــى عمــل األمــم املتحــدة ويغيبها عن عني 
األحــداث، وبالتــايل ستســتبدل تقاريرهــا بالتقاريــر 
يعطيهــا  "لــن  ذلــك  أن  مضيًفــا:  الفلســطينية، 
املصداقيــة الكافيــة يف مواجهــة الرواية اإلرسائيلية 

واألمريكية".
وتابــع: إن عــدم تواجــد املوظفــني األمميني خســارة 
دويل،  مبنظــور  االحتــالل  جرائــم  ملراقبــة  كبــرية 
ومجلــس  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  داعًيــا 
األمــن والجمعيــة العموميــة إلدانــة جرائــم االحتــالل 
املــامرس بحــق املؤسســات الدوليــة لتغييبهــا عــن 

رصد ومتابعة االنتهاكات.
وطالــب األعــرج األمــم املتحدة للخــروج عن صمتها 
للقــرار اإلرسائيــي ومحاســبة  والتعبــري عــن رفضهــا 
االحتــالل عليــه، مضيًفــا: "عــدم محاســبة االحتــالل 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  تغولــه  مــن  ســيزيد 
األرايض  يف  العاملــة  الدوليــة  واملؤسســات 

املحتلة".

غزة- رام الله/ عبد الله الرتكامين:
عمليــة  أن  فلســطينية  فصائــل  اعتــربت 
اغتيــال الوزيــر اإلرسائيــي رحبعــام زئيفــي 
أيــدي  عــى   2001 أكتوبــر   17 يف 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  مــن  مقاومــني 
جديــدة  نوعيــة  نقلــة  لت  شــكَّ فلســطني، 
ردًا  امُلقــاِوم  الفلســطيني  العمــل  يف 
رســالة  وأوصلــت  االحتــالل،  جرائــم  عــى 
قــادة  مــن  الشــهداء  دمــاء  بــأن  لالحتــالل 
وأبنــاء شــعبنا ليســت رخيصــة ولن تذهب 

هدرًا.
ففــي مثــل يــوم أمــس وقبــل 19 عاًمــا )17 
أبطــال  مــن  ثلــة  متكــن  2001م(  أكتوبــر 
الشــعب الفلســطيني ينتمــون إىل الجبهــة 
الشعبية، من تنفيذ عملية اغتيال ُمحكمة 
اإلرسائيــي  الوزيــر  اغتيــال  إىل  أدت 
فنــدق  يف  زئيفــي"  "رحبعــام  املتطــرف 
"ريجينــي" يف مدينــة القــدس املحتلة، 
العــام  اغتيــال االحتــالل لألمــني  ردًا عــى 

للجبهة أبو عي مصطفى.
وتعتــرب هــذه العمليــة رضبــة أمنيــة قاصمة 
نجــح  إذ  اإلرسائيليــة،  املخابــرات  لظهــر 
املنفذون بالوصول إىل عقر دار االحتالل 
وقتــل الوزيــر زئيفــي، بعــد تخطيــط محكــم 
األمنيــة  اإلجــراءات  كل  تجــاوز  ودقيــق 

املعقدة لالحتالل.
ومل يقــف فشــل مخابــرات االحتــالل عنــد 
تخطيــط  مــن  ســبقه  ومــا  الوزيــر  مقتــل 
محكــم للعمليــة، بــل تجــاوزه إىل انســحاب 
قواعدهــم  إىل  الفنــدق  مــن  املنفذيــن 

بسالم وبدون إلقاء القبض عليهم.
أي  يغفــل  مل  مســبقان  وتخطيــط  رصــد 
جانــب ولــو بســيًطا مــن جوانــب العمليــة، 
حيــث قــام املنفــذان بالرصــد املتكــرر مــن 
ومواعيــد  زئيفــي  للوزيــر  الفنــدق  داخــل 
ومراقبــة  غرفتــه،  مــن  وخروجــه  تحركــه 

مرافقيه وسيارته الشخصية.
الرصــد  أثنــاء  العمليــة  منفــذو  وقــام 
والتخطيط بالتعرف عى مداخل ومخارج 
إىل  باإلضافــة  الطــوارئ،  وســلم  الفنــدق 
تنفيــذ  بعــد  االنســحاب  طريقــة  دراســة 

العملية بنجاح.
مسافة صفر

للتنفيــذ،  الصفــر  ســاعة  حانــت  أن  وبعــد 
يف  غرفتهــم  مــن  العمليــة  منفــذو  خــرج 
الفنــدق وتوجهــوا إىل الطابــق الثامــن غرفة 

رقــم "816" التــي يتواجــد بهــا زئيفي وكان 
قــد خــرج لتنــاول طعــام الفطــور، وانتظــراه 
ســاعة،  ربــع  بعــد  غرفتــه  إىل  عــاد  حتــى 
فقامــا بإطــالق خمــس رصاصــات عليــه من 
الصــوت  كاتــم  مبسدســات  صفــر  مســافة 

أدت ملقتله فورًا.
أن  بعــد  الفنــدق  مــن  األبطــال  وانســحب 
أمتــوا مهمتهــم بنجــاح، وقــد تركــوا خلفهــم 
إعالن الجبهة الشعبية عن تبنيها للعملية 
عــى  أبــو  العــام  األمــني  اغتيــال  عــى  ردًا 

مصطفي.
املقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
"قبــل  قاســم:  حــازم  حــامس  اإلســالمية 
ومقاومتــه  كان شــعبنا  عامــًا  عــرش  تســعة 
أمــام واحــدة مــن محطــات العمــل الفــدايئ 
الجبهــة  يف  الرفــاق  نفــذ  حينــام  النوعــي 
القصــاص  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 
رحبعــام  الصهيــوين  الوزيــر  بقتــل  العــادل 

زئيفي".
وأضــاف قاســم يف ترصيــح لــه أمس: "نفذ 
الرفــاق هــذه العملية ضمــن معادلة الرأس 
العــام  األمــني  عنهــا  أعلــن  التــي  بالــرأس 
للجبهــة الشــعبية الرفيــق أحمــد ســعدات 

ثأرًا لدماء الرفيق أبو عي مصطفى". 
وبــنّي أن عمليــة قتــل الوزيــر زئيفي أوصت 
رســالتها، بأن املقاومة الفلســطينية قادرة 
يف كل مرة عى ارباك حسابات االحتالل 

وبعرثة أوراقه وتدفيعه مثن جرامئه.
وأضــاف: "تحيــة للرفــاق الذين نفــذوا هذا 
للرفيــق  وتحيــة  النوعــي،  املقــاوم  الفعــل 
االســري أحمــد ســعدات صاحــب معادلــة 
أبــو  الشــهيد  الرفيــق  لدمــاء  وتحيــة  الثــأر، 

عي مصطفى".
نقلة مهّمة

قــال املتحــدث باســم كتائــب الشــهيد أبــو 
عــي مصطفــى الجنــاح العســكري للجبهــة 
الشعبية لتحرير فلسطني "أبو جامل": إن 
عمليــة اغتيــال وزيــر الســياحة اإلرسائيــي 
 ،2001 اكتوبــر   17 يف  زئيفــي  رحبعــام 
"شــكلت نقلــة هامــة ومفصال أساســيا يف 
أنــه  إذ  العــريب الصهيــوين،  الــرصاع  تاريــخ 
يســقط  الــرصاع  تاريــخ  األوىل يف  وللمــرة 
فــدايئ  برصــاص  صهيــوين  ووزيــر  جــرال 
فلســطيني عــرويب نفــذ فيه حكم الشــعب 
وحكــم  الشــعبية  والجبهــة  الثــورة  وحكــم 
التــي ســفحها هــو وكيانــه  العربيــة  الدمــاء 

املجرم عى امتداد وطننا العريب".
وأوضح أبو جامل يف ترصيح صحفي نرش 
أمــس، أن عمليــة الســابع عــرش مــن اكتوبــر 
مل تكن صدفة ومل تأيت رضب عشواء كام 
يقولــون، كانــت عمليــة منظمــة ومدروســة 
بعناية، أرادت من خاللها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني أن توصل عدة رسائل".

وأبــرز هذه الرســائل أن "دمــاء قادتنا وأبناء 
شــعبنا وأطفالنــا ومقاتلينــا غاليــة ويقابلهــا 
|أرادت  والثانيــة  الصهاينــة"،  دمــاء  نــزف 
أن  مصطفــى  عــي  أبــو  الشــهيد  كتائــب 
تأكــد للعــامل وألنظمــة الــردة العربيــة ولــكل 
مــن يرتعــدون خوفــا عندما يســمعوا باســم 
دولة االحتالل وأذرعها األمنية والعسكرية 
بأن هذا الكيان عمليا ضعيف وهش وهو 

أوهن من بيت العنكبوت".
وأضاف "هذا النوع الفريد من العمليات 
القتاليــة ليــس جديــد عــى أبطــال كتائــب 
الشــهيد أبــو عــي مصطفــى فقبــل اعــدام 
قــوات  حاولــت  زئيفــي  رحبعــام  املجــرم 
سلســلة  تنفيــذ  الشــعبية  املقاومــة 
االعــدام  بعمليــات  عالقــة  ذات  عمليــات 
الصهيــوين  املــرشوع  لرمــوز  املنظــم 
العــدو  اعــالم  وباعــرتاف  أيضــا  وبعدهــا 
اعتقــال  عــن  اعلنــوا  الذيــن  وقادتــه 
وحاكموهــم  للجبهــة  تابعــة  مجموعــات 
بتهمــة محــاوالت اعــدام بعــض الصهاينــة 
أوملــرت  أيهــود  املجرمــني  رأســهم  وعــى 

وعوفاديا يوسف".
وتابــع أبــو جامل: "ألرسانا نقول، ومبنتهى 
تدبيــج  عــن  وبعيــدا  الثوريــة  الواقعيــة 
الشــعارات وبعيــدا عــن اطــالق الوعــودات 
يف الهواء، قســام بدماء الشــهداء وقســام 
بدمــاء الشــهيد الخالــد أبــو عــي مصطفى 
وقسام بصدق من أقسم بالثأر وأنجزه أننا 
يف كتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــى ال 
نأُل جهدا وال ندخر وسيلة ونواصل الليل 

بالنهار إلنجاز وعد الحرية املحتوم".
الجبهــة  وجــود  باســتمرار  يتعلــق  وفيــام 
وذراعهــا العســكري عــى قامئــة اإلرهــاب 
العســكري:  الناطــق  قــال  الدوليــة، 
"اإلرهــاب كفعــل هــو مــا يقــوم بــه العــدو 
يقرتفــه  مــا  وإن  أرضنــا،  عــى  الصهيــوين 
العــدو االمربيــايل األمريــي يف ســوريا و 
منــذ عقــود  وايــران وكوبــا  والعــراق  اليمــن 

هذا هو االرهاب".

وأبــرق أبــو جــامل بالتحيــة لصاحــب الوعــد 
الشــعبية  للجبهــة  العــام  األمــني  الصــادق 
غســان"  "أبــو  ســعدات  أحمــد  القائــد 
وألبطــال وحدة العمليــات الخاصة التابعة 
مصطفــى؛  عــي  أبــو  الشــهيد  لكتائــب 
الرميــاوي  ومجــدي  غلمــي  أبــو  عاهــد 
ومحمــد الرمياوي وحمدي قرعان وباســل 

األسمر.
اعادة االعتبار

وقــال القيــادي يف الجبهــة الشــعبية ماهــر 
"حملــت  اكتوبــر   17 عمليــة  "إن  مزهــر: 
الفلســطيني  شــعبنا  أن  مفادهــا  رســالة 
أن  يقبــل  ولــن  األرض  هــذه  يف  متجــذر 

تسفك دماء قادته".
وأكــد مزهــر يف ترصيــح إذاعــي أمــس، أن 
العمليــة تــأيت لتعيــد االعتبــار مــرة أخــرى 
يفهــم  االحتــالل اإلرسائيــي ال  أن  وتؤكــد 
سوى لغة القوة ولغة البارود، وتعيد  إىل 
جديــد  مجــد  إىل  بحاجــة  "أننــا  األذهــان 
معركــة  نخــوض  أن  خاللــه  مــن  نســتطيع 
النضــال مــن خــالل رضب العــدو يف كافــة 
أماكــن تواجــده عــرب العمليــات املســلحة 

التي تعيد الثقة لشعبنا الفلسطيني".
ســتواصل  الجبهــة  أن  عــى  وشــدد 
النضــال والكفــاح مبشــاركة كافــة األجنحــة 
االحتــالل  ضــد  للمقاومــة  العســكرية 
والتأكيــد  أهاليهــم,  إىل  األرسى  لعــودة 
عــى التمســك بجــذوى النضــال, وتدفيــع 
االحتــالل مثنــا باهظــا عــى جرامئــه بحــق 

أبناء شعبنا الفلسطيني. 
عمليــة  أن  األحــرار  حركــة  اعتــربت  فيــام 
لت نقلة نوعية  اغتيال السفاح زئيفي شكَّ
جديــدة يف العمــل الفلســطيني امُلقــاِوم 
وأوصلــت  االحتــالل،  جرائــم  عــى  ردًا 
دمــاء  بــأن  اإلرسائيــي  لالحتــالل  رســالة 
الشــهداء مــن قــادة وأبنــاء شــعبنا ليســت 

رخيصة ولن تذهب هدرًا.
وقالــت الحركــة يف بيان لها: "جاءت هذه 
املقاومــة  أن  لتؤكــد  البطوليــة  العمليــة 
الفلســطينية بكافــة أشــكالها حــق مــرشوع 
لشــعبنا الفلسطيني، وستبقى خنجرًا يف 
تلقنهــم دروســًا مؤملــة  خــارصة االحتــالل 
حتــى اســرتداد حقوقنــا كاملــة، فلــن ينعــم 
عــى  باألمــن  وقادتــه  الصهيــوين  العــدو 
أرضنــا وليــس أمامهــم إال الرحيــل عنهــا أو 

يدفنوا فيها".

غزة/ فلسطني:
فرضــت إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، 
مزيــًدا مــن اإلجــراءات العقابيــة بحــق األرسى الذيــن 
يخوضــون إرضاًبــا عــن الطعــام، للمطالبــة بإنهــاء عــزل 
القيادي يف الجبهة الشعبية األسري وائل الجاغوب.

وقــال مصــدر مــن داخــل ســجون االحتــالل: إن إدارة 
"عوفــر"،  معتقــل  يف  أســرًيا   17 عزلــت  الســجون 
باهظــة  غرامــات  وفرضــت  الزيــارات،  مــن  ومنعتهــم 
بحّقهــم لعــدم وقوفهم أثناء العــدد، إضافة لحرمانهم 

من "الكانتني".
يف  تنجــح  لــن  اإلجــراءات  هــذه  أنَّ  املصــدر  وأكــد 
كــر اإلرضاب املتعاظــم، إذ مــن املقــرر أن ينضــم 
لــإلرضاب خــالل منتصــف األســبوع عــرشات األرسى 
الجــدد، إلجبــار االحتــالل عــى إخــراج الجاغــوب مــن 

زنازين العزل يف "سجن رميون" الصحراوي.

الشــعبية،  الجبهــة  أطلقــت  املــايض،  والخميــس 
اســم "عهــد األوفيــاء" عــى إرضابهــم الــذي بــدأه 60 
أســرًيا إلخراج األســري الجاغوب مســؤول فرع الجبهة 
يف الســجون، مــن زنازيــن العــزل التــي نقلتــه لــه إدارة 

سجون االحتالل منذ 4 أشهر.
برنامــج  عــن  ســتعلن  إنهــا  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
نضــايل متكامــل ملعركتهــا مــع الســجان، والتــي مــن 
املتوّقع أن تشمل أرسى الجبهة ومعهم عرشات من 
األرسى التابعــني لفصائــل أخــرى، وستســتمر لفــرتة 

طويلة قد تصل ثالثة أشهر.
واعتقــل االحتــالل الجاغــوب )43 عاًما( عام 2001، 
وحكم عليه بالسجن املؤبد، وتصل مجموع سنوات 
اعتقالــه حتــى اليــوم 25 ســنة. وقــد منعــه االحتــالل 
مــن حّقــه يف الزيــارة منــذ بدايــة اعتقالــه، وبعــد أربــع 

سنوات متكنت والدته من زيارته ألول مرة.

بغداد/ فلسطني:
ينظم ناشــطون يف مجال حقوق اإلنســان حراًكا دولًيا 
واســًعا ضمــن حملــة لنــرصة الالجئــني الفلســطينيني 
ضفــاف  عــى  "فلســطينيني  بعنــوان  العــراق،  يف 

دجلة".
وقالــت الحملــة، يف بيــان صحفــي: إن الحــراك يــأيت 
والعالقــات  الفلســطينيني  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

التاريخية بني البلدين، فلسطني والعراق.
تقاريــر  سيشــمل  التحــرك  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
ومقــاالت وفيلــاًم عــن حيــاة الالجئــني الفلســطينيني 
يف العــراق، إضافــة للوحــات فنيــة تحــوي معلومــات 

مهمة.
ودعــا القامئــون عــى هــذا التحــرك وســائل اإلعــالم، 
وأصحــاب الــرأي، والكتــاب، وكل مــن يؤمــن بــرورة 

الوقوف إىل جانب الفلسطينيني يف العراق، ووقف 
كل مفاعيــل القوانــني الجائــرة بحقهــم، والكشــف عــن 
مصــري املختفــني، أن يعــرّب عــن رأيــه، وينتــرص لهــؤالء 

املظلومني.
يف  الفلســطينيني  الالجئــني  حالــة  إىل  إشــارة  ويف 
العــراق، جــاء يف بيــان الحملــة: "حــوايل 600 قتيــل، 
عــرشات املفقوديــن، معتقلــون بــال اتهــام، ضيــاع يف 
الصحــراء، تــرشد يف أكــرث مــن 30 دولــة، وحرمــان مــن 

حقوق أساسية كالغذاء والسكن".
وبينــت وجــود "محاوالت لنســف العالقات التاريخية 
بني شــعبني عاشــا فلســطني والعراق كقضية واحدة، 
عــام  العــراق  يف  يجاهــدون  الفلســطينيون  فــكان 
1942، ويقاتل العراقيون من أجل فلسطني يف عام 

1948 و1973 ويف محطات عديدة".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وهــدم املنــازل وبنــاء املســتوطنات وتوســيعها حــدث وال حــرج، إىل جانــب الحواجز 
العســكرية التــي هدفهــا إذالل أبنــاء شــعبنا، وكذلــك اعتــداءات القــوات التــي عــى 

هذه الحواجز باتت ال تطاق.
أمــا بالنســبة للقــدس، فــإن محــاوالت تهويدهــا وطمــس معاملهــا التاريخيــة جاريــة 
عــى قــدم وســاق، وقــد تضاعفــت يف أعقــاب اعــراف اإلدارة األمريكيــة باملدينــة 
عاصمة لدولة االحتالل، كام أن استفزازات املستوطنني لألهايل يومية إىل جانب 
االعتــداءات عــى املســجد األقــى واالســتيالء عــى املنــازل يف البلــدة القدميــة 
وســلوان والشــيخ جــراح، وكذلــك عمليــات الهــدم والتجريــف وغريها مــن االنتهاكات 
التــي تجــري وســط صمــت دويل رهيــب، وكأن دولــة االحتالل هي الحاكم بأمره عى 

مستوى العامل.
والوضــع يف قطــاع غــزة مل يكــن بأحســن حــال مــن الضفــة، فهــو يعيــش يف الحصــار 
الــري والبحــري املتواصــل منــذ حــوايل ١٤ عاًمــا، خلــف الفقــر املدقــع واألمــراض 
ووصلــت نســبة البطالــة فيــه إىل أكــر مــن ٦٥٪ وهــي أعى نســبة يف العــامل، لدرجة 
أن األوضاع إذا ما بقيت عليه فإن هذه البقعة من األرض الفلســطينية ســتصبح يف 

سنوات قليلة غري صالحة للعيش اآلدمي.
ناهيك باالعتقاالت اليومية التي متارسها سلطات االحتالل ضد أبناء شعبنا والتي 
تطــال الصغــار والكبــار والنســاء واألمهــات، ومحــارصة البلــدات والقــرى وإطــالق النــار 
عــى الشــبان خــالل املواجهــات مــع هــذه القــوات يف أثنــاء اقتحامهــا لهــذه البلدات 
والقرى وكذلك املدن، ما يشبه حرًبا مستمرة عى شعب أعزل ال ميلك من القوة 

العسكرية واحد يف املائة ما ميلكه جيش االحتالل.

اقتصادي صعب واستمرار االنتهاكات اإلرسائيلية ما ينذر بوقوع سيناريوهات 
مختلفة إحداها انفالت األوضاع األمنية وترضر األمن اإلرسائييل.

الشــخصيات  مــن  كثــرًيا  أن  إىل  الفلســطينية  الضفــة  يف  املعطيــات  وتشــري 
داخــل حركــة فتــح تجــد يف نفســها األهليــة للحلول مكان رئيس الســلطة وأبرزهم 
جريــل الرجــوب أمــني رس اللجنــة املركزيــة لحركة فتــح، وماجد فرج رئيس جهاز 
املخابــرات العامــة، ومحمــود العالــول نائب عبــاس يف قيادة فتح، وآخرون ممن 
يســتعدون لهذه اللحظة وال يعلنون رصاحة مواقَفهم خشــية من رئيس الســلطة 

وخوفا من دفع الثمن.
إال أن ظهــور هــذه األســامء ونشــوة البعــض يف قيــادة فتــح للقفــز عــى كــريس 
الرئاســة يواجــه تحديــات جســاًما، وهنــاك معضــالت حقيقيــة تواجــه صاحــب 
ــا فقــدت دورهــا  النصيــب والــذي يحــاول التــزوج بجثــة موميــاء، فالســلطة فعليًّ
الروتوكوليــة،  الزيــارات  بعــض  مــن  إال  معزولــة  تقريًبــا  والرئاســة  وتأثريهــا، 
مــروع  مــع  توحــدت  بــل  راهنــت  أن  بعــد  الرفيــة،  والرقيــات  واالتصــاالت 
الســالم، وألقــت بالبندقيــة عــى قارعــة الطريــق مطمئنــة لتحيــات الخواجــا أو مــا 

اعتدنا تسميته يف الحواري شلومو.
حتى عاجلها الخواجا بطلقة الرحمة لتصبح جثة هامدة يف رصح جميل يرفرف 
عليــه أعــالم دولــة املــوز، مــع مجموعة من ضباط الكومرس املرسحي بنياشــني 

ل الضم لألرايض الفلسطينية؟ ومن قال إن االحتالل أوقف  من قال إن االحتالل أجَّ
االســتيطان؟ ومــن قــال إن االحتــالل مل يطبــق صفقــة القــرن بحذافريهــا؟ فاإلجــراءات 
ترقــى  وكلهــا  العــامل  وبــر  ســمع  تحــت  تنفــذ  األرض  عــى  األحاديــة  اإلرسائيليــة 
ملستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدويل اإلنساين ومحكمة جرائم 

الحرب يف الهاي.
فام أقدمت عليه سلطات االحتالل بالتصديق عى بناء آالف الوحدات األخرى مبا 
فيها بناء 5 آالف وحدة يف معظم املستوطنات يف الضفة املحتلة، يعد أكر تحدٍّ 
للعرب الذين يلهثون وراء ما يســمى التطبيع املذل، كام أن االســتيطان اإلرسائييل 
عموًمــا يشــكل انتهــاًكا جديــًدا يضــاف إىل سلســلة االنتهــاكات والجرائــم اإلرسائيلية 
املتصاعــدة، ونعــده جــزًءا مــن عمليــات الضــم والرسقــة والقضــم التدريجــي لــألرض 

الفلسطينية املحتلة".
األرايض  مــن  املزيــد  وســلب  املســتوطنات  بنــاء  يف  الزمــن  يســابق  االحتــالل 
الفلســطينية مبلهــاة التطبيــع وغطــاء مــن املطبعــني واملتصهينــني ومــن ثــم يزحــف 
شــيًئا فشــيًئا لضمهــا عاجــاًل أم آجــاًل، فقــد ال يكاد مرة واحــدة تخلو كلمة ضم الضفة 
األمريــي املتصهــني،  الســفري  نتنياهــو ووزرائــه وحتــى  مــن خطابــات  الفلســطينية 
فريدمان، أكد ذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع مع اإلمارات والبحرين لقوله إن الضم 
آٍت ال محال، بل إن أوىل اهتاممات االحتالل ضم الضفة الغربية، مبا فيها القدس.
كل يــوم بــل يف كل ســاعة يســجل يف الضفــة والقطــاع اعتــداءات مــن قبــل قــوات 
وكتابــة  األشــجار  واقتــالع  والقــرى  البلــدات  عــى  املســتوطنني  وقطعــان  االحتــالل 
واملمتلــكات  األرايض  فمصــادرة  للفلســطينيني،  املعاديــة  العنريــة  الشــعارات 

دولــة  األمريــي يف  والســفري  الفلســطينية  الرئاســة  بــني  التوتــر  حــدة  ارتفعــت 
االحتالل )ديفيد فريدمان( بعد أن لوح الثاين باستبدال رئيس السلطة محمود 
عباس ما مل يستأنف املفاوضات مع االحتالل، وهذا ما عدته السلطة تهديدا 
خطرا يســتهدف الرئيس، معترة تريحات الســفري األمريي إســاءة للشــعب 

الفلسطيني وأنه ال ميكن ألي جهة أن تحدد مصريه.
الســلطة  رئيــس  تــأيت يف ســياق مامرســة الضغــوط عــى  تهديــدات أمريكيــة 
لدفعــه لتبنــي الرؤيــة األمريكيــة للســالم املســامة )صفقــة القــرن(، والتــي تجــد 
فيهــا الســلطة الفلســطينية مؤامــرة تصفويــة ميكــن أن تجهــز عــى مــا تبقــى مــن 
حلم الدولة، وتقوض املروع الوطني برمته، وتحولها لســلطة معزولة وهشــة 
ــا أي فرصــة لحلــول قادمــة  فاقــدة ألي تأثــري فعــيل عــى األرض، وتنهــي نهائيًّ
عــن طريــق ترســيخ االحتــالل وإعطائــه رشعيــة، وتغيــري دور الســلطة واســتبدال 
وظيفتهــا لتصبــح ســلطة يف مولــد ال حــس وال خــر، أو إن شــئت فقــل ســلطة 

األراجوز.
هــذا وتتحــرض القيــادة اإلرسائيليــة لنشــوب رصاعــات محتملــة وفــق مــا ســمته 
)حرب الوراثة( يف حال غياب رئيس السلطة محمود عباس، ما يدفعها للخشية 
من اندالع مواجهات داخلية فلسطينية يف اليوم التايل لغياب عباس، فالوضع 
يف الضفــة الفلســطينية ال يحتمــل حــدوث مثــل هــذه املواجهــة يف ظــل وضــع 

اإلبراهيمــي«  »االتفــاق  مســمى  ترامــب  دونالــد  األمريــي  الرئيــس  إطــالق  ســبق 
عــى صفقــة التطبيــع اإلمــارايت البحرينــي الخــارسة مــع تــل أبيــب، ســبقها جهــود 
صهيوأمريكيــة وغربيــة إلعــالن ديــن جديــد باســم »الديــن اإلبراهيمــي« وتكرر عى 
لســان الســفري األمريــي يف تــل أبيــب ديفيــد فريدمــان، وهــو يصــف الصفقة بأنها 
تيمــن بـ»أبــو الديانــات الكبــرية كلهــا، وال يوجــد شــخص يرمــز بشــكل أفضــل إىل 
إمكانيــة وحــدة هــذه الديانــات الثــالث العظيمــة أكــر منــه« وهــي نفــس اللغــة التي 

تحدث بها الرئيس األمريي وهو يعلن عن الصفقة منتصف الشهر املايض.
سياســته  صعيــد  عــى  حققــه  إنجــازا  اإلبراهيمــي«  »االتفــاق  ترامــب  واعتــر 
الخارجيــة، ووظفــه -كصهيــوين متعصــب- يف الحملــة االنتخابيــة، وقدمــه عربونــا 
وعرفانا لإلنجيليني، الذين نارصوه وأيدوه يف انتخابات 2016، وأصبح ال يتحمل 
خســارة أصواتهــم، وحاجتــه لهــا للفــوز يف االنتخابــات املقــررة يف األيــام القليلــة 
القادمــة. وأضحــى االتفــاق اإلبراهيمــي ورقــة يلعــب بهــا رئيــس الــوزراء الصهيــوين 
بنيامني نتنياهو لكسب معاركه الجنائية الداخلية العديدة التي قد تؤدي به إىل 

املحاكمة والسجن.

االحتــالل  ســلطات  تهــدف  مــاذا  الســياق،  هــذا  يف  نفســه  يطــرح  ســؤال  َثــة  لكــن 
اإلرسائيليــة مــن هــذه السياســة؟ اإلجابــة اخترهــا يف كلمــة واحــدة وهــي التهجــري، 
فســلطات االحتــالل تهــدف إىل جعــل املواطنــني يرفعــون الرايــة البيضــاء، بعــد أن 
ــروا مــا ميكــن تهجــريه، إىل خــارج بالدهــم، إمــا طوًعــا بســبب عــدم قدرتهــم عــى  ُيهجَّ
تحمــل هــذه املامرســات والجرائــم املرتكبــة بحــق الجميــع أو إرغامهــم عى ذلك عن 
طريــق مواصلــة وتصعيــد االعتــداءات، ســواء مــن قبــل قــوات االحتــالل أو مــن قبــل 
قطعان املســتوطنني الذين تعدهم دولة االحتالل القوة الضاربة أو الذراع الضارب 
للمواطنني يف الضفة الغربية بدعم وحراسة قوات االحتالل التي تساندهم وتغض 

الطرف عن جرامئهم املرتكبة.
فقادة االحتالل مل يقرؤوا التاريخ جيًدا ومل يفكروا يف العبارة القائلة، الكبار ميوتون 
األوىل  االنتفاضتــني  عنــد  يتوقــف  الفلســطيني مل  فالشــعب  ينســون،  ال  والصغــار 
والثانيــة عــى مــدار العقديــن الســابقني، فهــو الــذي قــدم التضحيــات الجســام عــى 
مذبــح قضيتــه الوطنيــة، لديــه االســتعداد لتقديــم املزيــد منهــا حتــى تحقيــق أهدافه 
وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  وإقامــة  الناجزيــن،  واالســتقالل  الحريــة  يف  الوطنيــة 
القــدس الريــف. وهــو مؤمــن إمياًنــا مطلًقــا بــأن هــذه األوضــاع الســيئة والتــي تســري 

إىل األسوأ ال ميكنها أن تستمر، مهام حاول االحتالل من تصعيدها.
فشــعبنا ســيبقى صامًدا فوق تراب وطنه ولن يرحل كام يتوهم قادة االحتالل، وأنه 
سيتغلب عى كل الصعاب والعراقيل التي يفرضها عليه االحتالل الغاشم. والزمن 
هو يف النهاية لصالح الشــعوب ولصالح شــعبنا. فشــعبنا لن يهزم ولن يستســلم ولن 

يرفع الراية البيضاء مطلًقا.

التحيــة ويعزفــون ســالم  يعطــون  الباطــن،  التــي خاضوهــا يف عقلهــم  الحــروب 
االســتقالل عــى أصــوات وهديــر الدبابــات بجــوار املقاطعــة، وســالًما للباشــا 
الــذي حــرر األرض وحمــى العــرض وأرعــب املســتوطنني وحطــم حصــون الِعــدا 

بحكمته املتوقدة كام أذكر يف األغنية املدائحية لشخص عباس.
لكــن يف الحقيقــة يبــدو أن هنــاك حــراًكا تشــارك فيــه الــدول التــي فقــدت رشفها 
مــن خــالل التطبيــع مــع أطــراف دوليــة لبحث ســيناريوهات البديــل خلًفا لعباس 
العتبارات مختلفة، فرئيس الســلطة طاعن يف الســن ومريض ويرفض التســاوق 
مــع الخطــة األمريكيــة وأوقــف املفاوضــات مع االحتالل ويرفــض التطبيع وفق ما 
هو معلن، وهناك حاجة ماســة لدعم شــخصية فلســطينية ســواء من الداخل أو 
الخــارج ميكنهــا التمهيــد لتنفيــذ الخطــة األمريكيــة وفــرض الهــدوء يف األرايض 
مفاوضــات  والدخــول يف  االحتــالل  املســلح ضــد  العمــل  وإنهــاء  الفلســطينية 

عاجلة إلقامة دولة الكنتونات.
وعــى أي حــال فــإن الشــعب الفلســطيني لــن يقبــل )بحكــم الكــرزاي( وســيفرز 
قيــادة وطنيــة بعيــدة عــن املحاصصــة والفئويــة أو الوصايــة، وســيصفع األرامــل 
وعاثري الحظ صفعة مدوية تجعلهم يف أدىن سلم السلطة، ألن شعبنا عظيم 
ويحتــاج زعيــام بقــدر عظمتــه وعــى كل الصغار إفســاح الطريــق قبل أن يصبحوا 

ا للسخرية. محطًّ

من يحاسب االحتالل؟!

فزاعة البديل وسلطة "األراجوز"

عالقة صفقة التطبيع اإلماراتية البحرينية بالّدين اإلبراهيمي الجديد

د. أيمن أبو ناهية

محمد عبد الحكم دياب

فقادة االحتالل لم يقرؤوا التاريخ جيًدا ولم 
يفكروا في العبارة القائلة، الكبار يموتون 

والصغار ال ينسون، فالشعب الفلسطيني 
لم يتوقف عند االنتفاضتين األولى والثانية 

على مدار العقدين السابقين، فهو الذي قدم 
التضحيات الجسام على مذبح قضيته الوطنية، 

لديه االستعداد لتقديم المزيد منها حتى تحقيق 
أهدافه الوطنية في الحرية واالستقالل الناجزين

والمشكلة هي في معنى التوحيد، وهو 
معنى عنصري محمل بأوزار تاريخية ودينية 

وسياسية وعسكرية، وإذا ما توحد هذا 
الكيان فستؤول قيادته وسيادته للحركة 

الصهيونية والواليات المتحدة.

أحمد أبو زهري

ا فقدت دورها وتأثيرها،  السلطة فعليًّ
والرئاسة تقريًبا معزولة إال من بعض 

الزيارات البروتوكولية، واالتصاالت والبرقيات 
الشرفية، بعد أن راهنت بل توحدت مع 
مشروع السالم، وألقت بالبندقية على 

قارعة الطريق مطمئنة لتحيات الخواجا أو ما 
اعتدنا تسميته في الحواري شلومو.

»اتفــاق  عــن  اختلــف  ســبقه؛  آخــر  اتفــاق  كأي  ليــس  اإلبراهيمــي«  و»االتفــاق 
األردن  مــع  عربــة«  وادي  »اتفــاق  يشــبه  وال   )1979( الســادات  مــع  الســالم« 
)1994( فلــم يــؤدِّ أي منهــام إىل االخــراق املطلــوب، الــذي تســعى إليــه الدولة 
الصهيونية، ونفس اليشء حدث بعد توقيع »اتفاق أوسلو« مع الفلسطينيني.

كيــان  مــن  الصهيونيــة  الدولــة  نقــل  يف  اإلبراهيمــي«  »االتفــاق  عــى  وُيَعــّول 
ا، واســتمر منبوًذا؛ غري مرغوب فيه أو مرحب  ا وإنســانيًّ ا وإســالميًّ مرفوض عربيًّ
به، وتنظر تل أبيب إىل النجاح الذي حققته بالصفقة اإلماراتية البحرانية، عى 
أنــه يجعــل منهــا كيانــا مقبــواًل ومرغوًبــا فيــه، وتــرى مــن عالمــات ذلــك النجاح يف 
متكنهــا مــن وضــع إيــران يف دائــرة »العــدو البديــل« وتعمــل عــى اســتقراره يف 
صلــب العقيدتــني السياســية والدفاعيــة الخليجية، والعمــل عى تعميمه عى 

باقي الحكومات العربية.
ما أصل الحكاية؟!

وأصــل الحكايــة إن جامعــة »هارفــارد« األمريكيــة قدمــت يف عام 2004 مبادرة 
باســم »مســار الحــج اإلبراهيمــي« وتولتهــا كليــة الحقــوق بالجامعــة، وحشــدت 
لهــا مشــاركة عامليــة؛ باحثــون، ورجــال ديــن، وأصحــاب أعــامل، وعلــامء اجتــامع 
وخــراء ســياحة وآخــرون، والغطــاء املعلــن هو إحياء مســار قطعــه النبي إبراهيم 
)عليــه الســالم( ســريا عــى األقــدام؛ مــارا بأماكــن ومواقــع دينيــة وثقافيــة ومعامل 
ســياحية، قبل أكر من أربعة آالف ســنة، واتفق باحثون يف دراســات »الكتاب 
العــراق،  يف  الكلدانيــة  »أور«  مــن  خــرج  إبراهيــم  النبــي  أن  عــى  املقــدس« 
وســار مبحــاذاة نهــر الفــرات إىل »حــاران« بركيــا، مــارا بســوريا، وأرض كنعــان 

)فلسطني( وانتهى بأرض مر.
ورجع من مر مرورا بفلســطني. واختلف باحثون عى ذلك املســار، وطرحوا 
ر طول املســار املفــرض بـ1100  فرضيــات أخــرى، مــا زالــت محــل خــالف، وُقــدِّ
األردن  حتــى  فدمشــق  حلــب  إىل  واصــال  الفــرات،  نهــر  مبحــاذاة  يبــدأ  كــم؛ 
واألرايض الفلســطينية التاريخيــة؛ املســتوىل مــن الدولــة الصهيونية، وما تبقى 
منهــا مســاحة صغــرية؛ يف الضفــة الغربيــة ويف غــزة؛ والقــدس ومقــام إبراهيــم 
مبدينــة الخليــل. ومل يشــمل املســار اإلبراهيمــي املعــارص بــالد »أور، وحــاران 
الحــرم  عامليــا؛  شــهرية  ومواقــع  أماكــن  جوانبــه  عــى  وتقــع  والخليــل«  ومــر 
القــديس، ويضــم املســجد األقــى، وقبــة الصخــرة، وكنيســة القيامــة، إضافــة 

لكنيسة املهد مبدينة »بيت لحم« والجامع األموي بدمشق.
ويتوقــع رعــاة املبــادرة جــذب املســار لــزوار وباحثــني وحجــاج مــن أنحــاء العــامل، 

مســلمني  للعــرب؛  األكــر  والجــد  األنبيــاء،  أبــو  الســالم،  عليــه  إبراهيــم  ملكانــة 
ومســيحيني ويهــود، وبالتــايل ينظــرون إليــه كـ»عامــل توحيــد« ألكــر مــن ثالثــة 
مليارات إنسان، واملشكلة هي يف معنى التوحيد، وهو معنى عنري محمل 
بأوزار تاريخية ودينية وسياســية وعســكرية، وإذا ما توحد هذا الكيان فســتؤول 

قيادته وسيادته للحركة الصهيونية والواليات املتحدة.
ويتوقــع رعــاة املــروع جــذب املســار لفئــات أخــرى مــن غــري أتبــاع الديانــات 
اإلبراهيميــة، مــن املغامريــن والجغرافيني والكتاب والرحالة. عى أن ترك لهم 
حريــة قطــع املســار كامــال؛ ســريا عــى األقــدام أو مجــزأ وبــأي طريقــة تناســبهم؛ 
بواسطة الدواب، أو وسائل النقل امليكانيكية كالسيارات والحافالت وغريها. 
وعــرض الرعــاة أهدافــا أخــرى؛ ثقافيــة، وســياحية، ودينيــة، واقتصاديــة وبيئيــة 
وشــبابية ُيحققهــا املــروع. فمــن الناحيــة االقتصاديــة؛ خلــق فــرص عمــل يف 

البنى التحتية، وشق الطرق، وبناء الفنادق واملطاعم، والخدمات السياحية.
وعــرت األهــداف غــري املعلنــة عــن نفســها، وظهــرت تحــت مســمى »الناحيــة 
ناحيــة  مــن  واملســلمني  العــرب  بــني  التفاهــم  تشــجيع  ومهمتــه  االجتامعيــة«؛ 
األماكــن  وترميــم  والصيانــة  املتبادلــة،  والزيــارات  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والغــرب 
املقدســة، وعــرض الــراث الثقــايف، وركز ما اندرج تحــت »الناحية التعليمية« 
عــى رفــع مســتوى التفاهــم الدينــي والثقــايف، واعتــامد العالقــات الشــخصية 
املبــارشة، وبرامــج حاميــة البيئــة املالصقــة للمســار؛ كتنظيــف املجــاري املائية 

واألنهار.
ونظمت جامعة هارفارد يف خريف 2006 رحلة عى طول املسار اإلبراهيمي؛ 
الثــاين-  تريــن  منتصــف  يف  الفلســطينية  األرايض  وصلــوا  باحثــني  ضمــت 
نوفمــر، واجتمعــوا برجــال ديــن وشــخصيات عامــة. ووجــه إليهــم رئيــس الوفــد؛ 
األمريي الجنسية كلمة يطمنئ بها الفلسطينيون، ويعتذر عن سياسة اإلدارة 
األمريكيــة تجــاه القضايــا املحليــة واإلقليميــة، ووصــف أعضــاء مــن الوفد الكلمة 

بأنها أشاعت االرتياح بني الشخصيات الفلسطينية الحارضة)!!(.
األديــان  بــني  للحــوار  تعــزز  املبــادرة  أن  املــروع،  مديــر  آدم«  »يــوري  وركــز 
الســاموية الثالثــة، وتــروج للــراث الثقــايف باملنطقــة، وتقتفــي مســار الخليــل 
إبراهيم، وتقوي التفاهم والعالقات االجتامعية واالقتصادية، وتحقق العدالة، 
وتصون الحقوق)!!( وتأكيد نفي الطابع السيايس للمروع؛ مركزا عى الطابع 
الثقايف واملعريف للمسار اإلبراهيمي؛ غري السيايس وغري املنحاز، وامُلْحرِم 

لكل الشعوب)!!(.

السياســية،  األســئلة  مــن  وتعليقاتهــم  الفلســطينيني  مداخــالت  َتْخــل  ومل 
وتعرضــت للفيلــم الدعــايئ عــن املســار، وأوضحــوا إقــرار اإلســالم بالتعدديــة، 
ورحبــوا بفكــرة املســار، إذا مــا اســتهدفت التقريــب بــني الديانــات الســاموية، 
وأشــاروا إىل املشــكلة الحقيقيــة هــي مــا يقــوم به االحتــالل الصهيوين وتضييقه 
عــى حركــة الفلســطينيني، وارتكابــه املذابــح واملجــازر وتهويــده األرض وإقامــة 
الجــدار العــازل، ومامرســة أبشــع الجرائــم يف حــق الحــرم اإلبراهيمــي مــن ِقَبــل 
االحتالل، ورفضوا وصف الحرم القديس يف الفيلم الدعايئ بـ»جبل الهيكل«.

وأيــد رجــل الديــن األرثوذكــي الفلســطيني املعــروف عطــا اللــه حنــا، عــى مــا 
قالــه قــايض القضــاة الفلســطيني الشــيخ تيســري التميمــي عــن التعدديــة لــدى 
الشــعب الفلســطيني، وعر عن ترحيبه بأية بادرة تدعو للتســامح، وتقوم عى 
التواصــل، وكــرر التأكيــد عــى العقبــة الحقيقية تتمثــل يف االحتالل اإلرسائييل 
والتمييز العنري )األبارتهايد( الذي يصادر األرايض واملقدســات اإلســالمية 
اســتغالل  بإمكانيــة  الفلســطيني،  واآلثــار  الســياحة  وزيــر  ورصح  واملســيحية، 
إىل  ومعاناتهــم  الفلســطينيني  الصــوت  إليصــال  اإلبراهيمــي  املســار  مبــادرة 

العامل.
وردا عــى طلــب معرفــة الجهــات املمولــة، ودور الدولــة الصهيونيــة يف هــذه 
املبــادرة، وســبب اســتثناء العــراق مــن املســار؛ رد »آدم« بــأن التمويــل يعتمــد 
عى الترعات، ووجود كثري من الناس، من دول مختلفة، يســاندون املبادرة، 
الدولــة  دور  عــى  ورد  فيــه،  السياســية  األوضــاع  إىل  العــراق  اســتبعاد  وأرجــع 
الصهيونية بأنه مثل دور أي دولة أخرى مر بها املسار)!!(. ويف رده عى سؤال 
عن الدرس املستفاد من مواجهة النبي إبراهيم للطاغوت، فقال: »»درس مهم 
ميكــن فعــال االقتــداء بــه«!!، وقــال »مهمتنــا هــي خدمتكــم ومســاعدة الشــعب 

الفلسطيني، ولهذا جئنا إىل هنا لنتعاون معا من اجل إنجاز املروع«)!!(.
وبعــد كل ذلــك تجنــب »يــوري آدم« التطــرق إىل املقاصــد الصهيونيــة التــي 
حركتهــم، ومــن يقــف وراءهــم يف اقتفــاء أثــر أبو األنبيــاء إبراهيم، وال إىل الجهود 
الجاريــة منــذ ســنوات للتبشــري بديــن جديــد؛ جامــع للمســلمني واملســيحيني 
واليهود، هو »الدين اإلبراهيمي« الذي تم إعداده واخراجه يف معامل ومراكز 
األمــن واملخابــرات األمريكيــة، وكلــه لحســاب الحركــة الصهيونيــة، العاملــة عــى 
صهينــة »القــارة العربيــة« مــن املحيــط إىل الخليــج، ولألســف يجــدون الدعــم 
واملســاندة مــن صهاينــة عــرب ومســلمني، وهــذا مبحــث آخــر نتناولــه يف أقــرب 

فرصة.
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غزة/ فلسطني: 
كورونــا  مباحــث  دائــرة  قالــت 
باملباحــث العامة يف الرشطة بقطاع 
ســاعة  الـــ24  يف  أغلقــت  إنهــا  غــزة، 
املاضيــة، 97 محــاًّ ومنشــأة تجاريــة 
الســامة  إجــراءات  ملتزمــة  غــر 

العامة.

مــن   72 أوقفــت  أنهــا  وأوضحــت 
التجاريــة  املنشــآت  أصحــاب 
املخالفني، وحررت بحقهم تعهدات 

بعدم تكرار مخالفة اإلجراءات.
مواطًنــا   55 أوقفــت  أنهــا  وذكــرت 
التجــوال  حظــر  قــرار  خالفــوا 
بجميــع  املســاء  ســاعات  يف 

تجمًعــا   34 وأنهــت  املحافظــات، 
مخالًفا ملواطنني.

كورونــا  مباحــث  دائــرة  وأشــارت 
عــى  القضايــا  تلــك  تحــال  أنَّهــا  إىل 
الجهــات املختصــة بالرشطــة والنيابة 
واتخــاذ  قضيــة،  كل  حســب  العامــة 

اإلجراءات القانونية.

وحــثَّ هــؤالء عــى أهميــة رفــع الســلطة الفلســطينية 
حصــص القطاعــات اإلنتاجيــة يف املوازنــة الســنوية، 
كفــة  بتغليــب  للمصــارف  توعــز  أن  النقــد  وســلطة 
يف  لدورهــا  اإلنتاجيــة  املشــاريع  لصالــح  االقــراض 

خفض معدالت البطالة.
شــديد  انتهــاًكا  يشــكل  الفقــر  أن  عــى  وشــددوا 
األساســية يف  اإلنســان  لحقــوق  الخطــورة وجوهــري 
الســكن والصحــة والتعليم والتنقــل والحركة والعيش 

الكريم والرفاه وغرها.
تلــك التوصيــات والدعــوات تأيت يف اليــوم العاملي 
للقضــاء عــى الفقــر والذي دأب عى إحيائه يف 17 

أكتوبر من كل عام.
مركــز  مشــاريع  منســق  حطــب،  أبــو  غســان  وعــد 
دراســات للتنميــة جامعــة برزيــت، أنَّ القضــاء عــى 
الفقــر يف املجتمــع الفلســطيني أمــر الصعــب، وأنَّ 

الحد منه هو الخيار.
القضــاء  أنَّ  "فلســطني"  لصحيفــة  حطــب  أبــو  وبــنيَّ 
عــى الفقــر صعــب، لعــدم توفــر سياســات واضحــة 
والقطــاع  الحكومــة  بــني  املوزعــة  املهــام  وغيــاب 
الخــاص وهــذا تســبب يف تداخــل الصاحيات وقلة 

النتائج املؤثرة.
وبــنّي أنَّ الســلطة تتبنــى رؤيــة البنــك الدويل ملتابعة 
الفقــر، وهــذه الرؤيــة خطــرة حيــث إنهــا تعمــق الفقر، 
لــذا  مســتدامة،  إفقــار  ديناميــة  خلــق  إىل  وتهــدف 

ينبغي التحرر منها.
وذكر أبو حطب أنَّ رؤية البنك تعطي القطاع الخاص 
والحكومــة  االقتصــاد،  عجلــة  إدارة  يف  العليــا  اليــد 
دورهــا محــدود فقــط لوضــع الترشيعــات وتنظيمهــا، 
فضــًا عــن اعتــاد رؤيــة البنــك عــى فلســفة الســوق 

الحر.
وشــدد أبــو حطــب عــى أننا بحاجــة إىل منوذج يائم 
هــذا  احتــال،  تحــت  الواقــع  الفلســطيني  الوضــع 
النمــوذج يعمــل عــى التكامــل بــني الــدور الحكومــي 

والقطاع الخاص.
املانحــني  اشــراطات  إىل  حديثــه  يف  وتطــرق 
يف  التنميــة  إبعــاد  تجّنــب  يف  الفلســطينيني  عــى 
املشــاريع املمولــة، وأنَّ هــذا بحــد ذاتــه ســاهم يف 

زيادة معدالت الفقر.
كــا ألقــى باللــوم عــى الســلطة يف تخفيــض نصيب 
القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية يف املوازنة 

مــن  التنمويــة  املشــاريع  نصيــب  ووضــع  الســنوية، 
ذلــك  أنَّ  عــى  مشــدًدا  القامئــة،  ذيــل  موازنتهــا يف 
مــن أكــر العوامــل التــي تســببت يف إحــداث الفقــر 

وتعميقه.
مــن جهتــه أوضــح االختصــايص االقتصادي د. ســمر 
عبــد اللــه أن الظــروف السياســية العامــة وانتهــاكات 
االحتــال متخــض عنهــا اقتصاد فلســطيني غر قادر 
عــى النمــو، وأن ذلــك امتــد منــذ عــام 2012 وحتــى 

اآلن.
األزمــات  أنَّ  "فلســطني"  لصحيفــة  اللــه  عبــد  ــد  وأكَّ
املالية املتاحقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، 
طبقــة  مــن  جــدًدا  فقــراء  أضافــت  أنهــا  شــك  بــا 

املوظفني.
وقال: "إنَّ حجز أموال املقاصة منذ يوليو املايض، 
قد رهن ثلثي إيرادات الحكومة بيد االحتال، وبات 
املوظــف الحكومــي ال يســتلم كامــل راتبــه، فأضحــى 
غــر قــادر عــى تأمــني احتياجاتــه أو تســديد ما عليه 

من ديون".
وعــّرج عبــد اللــه يف حديثــه إىل انعكاســات جائحــة 
الفلســطيني، خاصــة  االقتصــاد  عــى رضب  كورونــا 

املشــاريع  وذوي  اليومــي،  العمــل  أصحــاب  عنــد 
التعويــض  محدوديــة  ظــل  يف  والوســطى  الصغــرى 

الرسمي عن الخسائر التي ماتزال تاحقهم.
ــه االختصــايص إىل أنَّ قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة  ونبَّ
الغربية مبقاييس الفقر، يعد أكرث معاناة ألنه يعاين 
من الحصار املفروض من 14 عاًما، وتعرض لحروب 
ثــاث، جميعهــا دمرت البنية التحتية، واملؤسســات 

اإلنتاجية وجرَّفت األرايض الزراعية. 
ر من نزع الفقر عن الفرد السات العادية التي  وحذَّ
يتمتــع بهــا، وتحويلــه إىل فــرد مجــرم، أو منحــرف، أو 

مريض نفيس.
اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  ــد  أكَّ الســياق  ويف 
والدميقراطية "شــمس" أنَّ سياســة االحتال القامئة 
محارصتهــم  خــال  مــن  الفلســطينيني  إفقــار  عــى 
ومنعهم من استثار واستغال مواردهم الطبيعية، 

زاد من الواقع خطورة وصعوبة.
وشــدد مركــز "شــمس" يف بيــان لــه عــى أنَّ إجــراءات 
بعة من جانب اإلدارة  االحتال والحصار املايل املتَّ
األمريكيــة، ال ميكــن قراءتهــا يف ســياق معــزول، بــل 
يجــب أن يتــم النظــر بقــدر ما يســّبب رضًرا للعائات 

الفلســطينية، ورفــع غــر مســبوق ملســتويات الفقــر 
والبطالــة.  وبــنّي املركــز أنَّ هــذا الواقع زاد من نســب 
الفقــر والبطالــة يف قطــاع غــزة والتــي وصلــت خــال 
%75، يف حــني أنَّ  2019 إىل مــا يقــرب مــن  عــام 

%70 من سكان قطاع غزة غر آمنني غذائًيا.

الوطنــي  الرنامــج  بيانــات  أنَّ  إىل  املركــز  وأشــار 
الفلســطيني للحايــة االجتاعيــة تفيــد بأنَّ 33,8% 

من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر املدقع. 
الفلســطينية  األرس  مــن  آالًفــا  هنــاك  أنَّ  إىل  وأشــار 
مســجلة عــى قوائــم االنتظــار لاســتفادة مــن برامــج 

وزارة التنمية االجتاعية.
 15( العمــل  عــن  العاطلــني  عــدد  أنَّ  املركــز  وذكــر 
 ،2019 عــام  يف  شــخص   343,800 فأكــرث(  ســنة 
بواقع 215,100 شخص يف قطاع غزة و128,700 

شخص يف الضفة الغربية.
وبنّي املركز أنَّ تحليًا جديًدا من منظمة "أوكسفام" 
ومنظمة متويل التنمية الدولية أظهر أنَّ دخل 42% 
مــن األرس الفلســطينية قــد انخفــض مبقــدار النصــف 
خــال فــرة اإلغــاق مــن شــهر آذار إىل نيســان مــن 

العام الجاري مقارنة بشهر شباط لنفس العام.

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر

التوصية بوضع إسرتاتيجية واقعية للحد من معدالت الفقر ورفع التنمية
غزة/ رامي رمانة:

ال تزال معدالت الفقر تســجل ارتفاًعا في األراضي الفلسطينية، 
خاصــة فــي قطاع غــزة الذي تخطــى فقره المدقع نســبة 33%، 
وذلــك لعدة أســباب بعضهــا متعلقة باالحتــال وتراجع التمويل 

المســتوى  علــى  المحليــة  التدخــات  لنقــص  وأخــرى  الدولــي، 
الرسمي وإسقاط البرامج التنموية من الموازنات السنوية.

وإزاء ذلــك أوصــى مختصــون، بوضــع اســتراتيجية واقعيــة قابلة 
للقيــاس، للحــد مــن معــدالت الفقــر فــي األراضي الفلســطينية 

بمشــاركة الجميع، في حين أوصوا باتباع نموذج يخالف "السوق 
الحــر" يعطي التكاملية بين القطاعين العام والخاص في إحداث 

تنمية تأخذ في الحسبان ظروف االحتال.

أوقفت 127 من أصحابها ومواطنين آخرين

"مبـاحث كــورونـا" ُتغلق
 97 محلًّ ومنشأة مخاِلفة يف القطاع

إعان طرح عـطاء
»OPT-GAZ-20-FOOSUP-01«مرجع العطاء

عطاء توريد وجبات متوازنة -عالية البروتين- للمرضى المقيمين
 في مستشفيات قطاع غزة

اإلغاثة األولية الدولية منظمة دولية غر حكومية وغر ربحية ال تحمل أي توجهات دينية أو سياسية وتعمل يف مجال املساعدات اإلنسانية. 
إغاثيــة  برامــج  عــدة  عــى  املنظمــة  عملــت  حيــث   2002 عــام  يف  الفلســطينية  األرايض  يف  املنظمــة  بعثــة  بــدأت 
اســتهدفت املواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. تهــدف املنظمــة إىل توفــر الحايــة واإلغاثــة لــكل املهدديــن 
بالكوارث الطبيعية واملترضرين من أعال العنف املسلح واالنهيارات االقتصادية. وتسعى للعمل يف كل القطاعات 

لتوفر املساعدات اإلنسانية عن طريق التدخل الرسيع أو لتحقيق تنمية اقتصادية طويلة املدى.
يهــدف الرنامــج اإلنســاين للمنظمــة لحايــة الظــروف املعيشــية وتحقيــق األمــن الغــذايئ للســكان املتعرضــني بشــكل 

مبارش النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل.
تعلــن منظمــة اإلغاثــة األوليــة الدوليــة عــن طــرح عطــاء توريــد وجبــات متوازنــة -عاليــة الروتــني- للمــرىض املقيمــني يف 

مستشفيات قطاع غزة )3 وجبات يوميًا ملدة سنة كاملة( وفقا للرشوط العامة التالية:
1.تتوفــر مســتندات العطــاء يف مكتــب اإلغاثــة األوليــة الدوليــة. العنــوان: غــزة – شــارع حبــوش- عــارة دريــم - الطابــق 

االول. مواعيــد العمــل الرســمي: يوميــًا مــن األحــد إىل الخميــس )مــن الســاعة 8 صباحــًا إىل 4 مســاًء(. أو ميكــن طلــب 
.gs.log-sec.manager@premiere-urgence.ps  النسخة االلكرونية بالتواصل عر الريد االلكروين

2.آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم األحــد املوافــق 01 نوفمــر 2020 قبل الســاعة الحادية عــرش صباحًا يف مكتب 

اإلغاثــة األوليــة الدوليــة يف غــزة. يجــب أن يتــم تعبئــة العطــاء بدقــة وفقــًا للمتطلبــات املكتوبــة وأن يختــم ويوقــع ويرفــق 
بــكل املســتندات اإللزاميــة. وعــى املقــاول تقديــم شــيك بنــي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 10,000 شــيكل ككفالة 

دخول العطاء سارية املفعول ملدة شهر من تاريخ إغاق العطاء، وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
3.ســيتم التوريــد يف املواقــع املختــارة يف جميــع محافظــات قطــاع غــزة بناًء عى االحتياجات التــي تحددها املنظمة، 

ووفقا ألوامر الرشاء وعى املورد التعهد بتكاليف توريد وتوصيل جميع االصناف املطلوبة وفق اإلطار الزمني.
4.مدة صاحية العطاء هي لسنة ميادية واحدة من تاريخ تسليم العرض أو حسب التاريخ املحدد واملتفق عليه.

5.متلك اإلغاثة األولية الدولية الحق بزيادة أو تقليل كميات العنارص يف البنود املذكورة يف جداول العطاء.

6.يجب تعبئة األسعار بعملة الشيكل اإلرسائييل.

7.املنظمة غر ملزمة باختيار أقل األسعار، ويتعني عى املوردين االلتزام باملواصفات املذكورة يف العطاء.

8.يجب أن تعبأ العروض كتابًة باللغة اإلنجليزية.

9.سيتكفل املورد صاحب العرض امُلختار بدفع تكاليف اإلعان بالصحيفة املحلية.

يرجى تسليم العطاءات إىل العنوان املذكور يوم األحد املوافق 01 نوفمر 2020 الساعة الحادية عرش صباحًا كحد أقىص.
الريد االلكروين: gs.log-sec.manager@premiere-urgence.ps    هاتف-فاكس: 82841171)0(

اإلغاثة االولية الدولية
Première Urgence Internationale (PUI)

رام الله/ فلسطني: 
قــال برنامــج األغذيــة العاملــي "إنــه 
املســاعدات  توفــر  عــى  يعمــل 
مــن  أرسة  آالف  لـــ410  الغذائيــة 
األشــد فقــًرا واملتــرضرة مــن كورونا 

يف فلسطني".
صــدر  بيــان  يف  الرنامــج  وأوضــح 
عنه أمس، ملناســبة اليوم العاملي 
عــى  يزيــد  ملــا  يوفــر  أنــه  للغــذاء، 
غــر  الســكان  مــن  فــرد  ألــف   345

والذيــن  فلســطني،  يف  الاجئــني 
يعتمدون عى هذه املساعدات، 
األمــن  انعــداَم  ملعاناتهــم  نظــًرا 
وقســائم  الشــديدين"،  والفقــر 
غذائيــة ملــا عــدده 65 ألف فرد من 
كورونــا،  جائحــة  مــن  املترضريــن 
واألشــخاص  الســن  كبــار  ســيا  ال 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن 
بهــدف  واألطفــال؛  والنســاء، 
التخفيــف مــن وطــأة الشــدائد عى 

ممثــل  وأوضــح  معيشــتهم.  ســبل 
ومديــره  العاملــي  األغذيــة  برنامــج 
ســتيفني  فلســطني  يف  الُقطــري 
كــرين، أن "املســاعدات الغذائية 
م هي مبنزلة رشيان حياة  التي ُتقدَّ
لــأرس األكــرث هشاشــة يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غزة، وســط تصاعد 
والشــدائد  اإلنســانية  االحتياجــات 
الناجمــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

عن القيود املتعلقة بالجائحة".

إىل  كــرين  أشــار  الصــدد،  وبهــذا 
تســاعد  املســاعدات  هــذه  أنَّ 
فقرهــم،  تفاقــم  مــن  الحــد  يف 
لديهــم، والديــون  الغــذاء  وانعــدام 

املستحقة عليهم".
وأضــاف: "يــوم الغذاء العاملي هو 
مبثابــة تذكــر بالحاجــة إىل الجهــد 
الجاعــي وتكثيفــه لاســتمرار يف 
تلبية االحتياجات الفورية ال سيا 
هشاشــة  األكــرث  لــأرس  الغــذاء 
األمــد  طويلــة  حلــول  وتوفــر 
ومزدهــرة"،  حيــاة كرميــة  ليعيشــوا 
تحدثــه  الــذي  األثــر  أنَّ  موضحــا 
برنامــج  التــي يوفرهــا  املســاعدات 
الدعــم  يتجــاوز  العاملــي  األغذيــة 
الهشــة،  للمجتمعــات  املبــارش 
مــن  املئــة  يف   85 حصــول  مــع 
فلســطني  يف  املســتهدفة  األرس 

القســائم  خــال  مــن  الغــذاء  عــى 
الرنامــج  يقدمهــا  التــي  الغذائيــة 
لــرشاء األغذيــة مــن متاجــر محليــة، 
5 مايــني دوالر  حــوايل  يتــم ضــخ 
االقتصــاد  يف  شــهر  كل  أمريــي 

الفلسطيني.
إىل  بيانــه،  يف  الرنامــج  ودعــا 
رضورة تعزيــز النظــم الغذائيــة التي 
أصبحــت ُملّحــة مــع ارتفــاع أعــداد 
العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  الجوعــى 

من جراء جائحة "كوفيد19-".
األغذيــة  برنامــج  تقديــرات  وتشــر 
العاملي إىل أنَّ عدد الذين يعانون 
الجــوع الحــاد يف العــامل قــد يــزداد 
بأكرث من 100 مليون شخص هذا 
العــام. أمــا يف البلــدان الهشــة فــإن 
املجاعــة  نحــو  لانــزالق  تعرضهــا 

ا. ميثل خطًرا حقيقيًّ

رصف دفعة جديدة
 مـن تبـرعات "عيلة 

واحــدة" ألسـر
 متعففة بغــزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتاعية، عن رصف دفعة جديدة 
مــن ترعــات مبــادرة "عيلــة واحــدة" لصالــح أرس فقــرة يف 

قطاع غزة اليوم األحد عر فروع بنك الريد.
ســُترصف  إنــه  أمــس،  ترصيــح،  يف  الــوزارة،  وقالــت 
الــوزارة  مــن  اعُتِمــد  الــذي  األســاء  لكشــف  املســاعدات 
بنــاًء عــى املعايــر التــي تنطبــق عــى الحــاالت املشــمولة 
ــه ســُتبلغ األســاء املســتفيدة  يف الــرصف، مشــرًة إىل أنَّ

برسائل نصية.
وتقــوم مبــادرة "عيلــة واحــدة" عــى تــرع عــدد مــن موظفــي 
لصالــح  ــا  اختياريًّ املاليــة  مــن مســتحقاتهم  بغــزة  الحكومــة 
ا عن طريق الدخول  األرس الفقرة مببلغ 200 شيقل شهريًّ

عى حساباتهم عر التسجيل املوحد.

غزة/ فلسطني: 
أعلــن وكيــل وزارة الشــباب والرياضــة يف غزة أحمد 
مت حتى اللحظة ما يقارب  محيسن، أنَّ وزارته قدَّ

من ستة مايني دوالر ملشاريع زواج الشباب.
وقــال محيســن إلذاعــة "الــرأي" الحكوميــة أمــس: إنَّ 
الشباب املستفيدين من مرشوع الزواج يسددون 

ا. املبلغ بـ50 دوالًرا شهريًّ
وذكــر أنَّ مــرشوع املنحــة األمريــة القطريــة للــزواج 
بــدأ يف شــهر فرايــر املــايض بقيمــة مليوين دوالر، 
مســتفيد،  شــاب  لــكل  دوالر  آالف   4 تــوزع مببلــغ 

مشــًرا إىل أن الفئــة املســتهدفة هــي ملــن تجــاوز 
الـــ35 عاًمــا، ثــم ُفتــح املجــال ألقــل مــن ذلــك ملــن 

تجاوز الـ33 عاًما.
أمّتــوا  300 شــاب  مــن  أكــرث  أنَّ  وأوضــح محيســن، 
أوراقهــم، وأخــذوا املنحــة الكاملــة، وأمتــوا زواجهــم 

يف األشهر املاضية.
وأشــار إىل الــوزارة حــددت 15 نوفمــر القــادم آخــر 
إنجــاز  تســتطيع  يك  الــزواج  عقــد  الســتام  موعــد 
املرشوع، مبّينا أنَّ 100 حالة مل تتم حتى اللحظة 

إجراءاتها لاستفادة من املنحة.

منا 6 مليني دوالر  محيسن: قدَّ
ملشـاريع زواج الشبــاب

بمناسبة اليوم العالمي للغذاء
مساعدات لـ410 آالف أسـرة مــن األشد 

فقـرًا واملتضـررة بسبب كــورونـا فـي فلسطني
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وأضاف "مطلبنا تغيري الطبقة السياســية الفاســدة التي 
مــا زالــت تتناحــر عــى الحصــص واملناصــب والكــرايس 

وما زال فسادها حارضًا يف الدولة".
ويف 17 ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، شــّكلت محاولــة 
االتصــاالت  خدمــة  عــى  مــايل  رســم  فــرض  الحكومــة 
أطلقــت  التــي  الــرشارة  واتســاب  تطبيــق  عــر  املجانيــة 
إىل  اللبنانيــن  آالف  مئــات  وخــرج  التحــركات.  أوىل 
شــوارع بريوت والجنوب والشــال والبقاع يف تظاهرات 

غري مسبوقة تخطت االنتاءات الطائفية والحزبية.
الطبقــة  وجــه  يف  عاليــًا  صوتهــم  املتظاهــرون  ورفــع 
السياسية مجتمعة. وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد 
الوضــع  تــردي  مســؤولية  وحّملوهــا  املبــاالة،  وعــدم 

االقتصادي وضيق األحوال املعيشية.
مــن  متتاليــة  أزمــات  لبنــان  شــهد  التاريــخ،  ذلــك  ومنــذ 
إىل  الفقــر،  معــدالت  فاقــم  متســارع  اقتصــادي  انهيــار 
قيــود مرصفيــة مشــّددة عــى أمــوال املودعــن، وتفــّي 
وباء كوفيد19- وأخريًا انفجار مرفأ بريوت املروع الذي 
حصد أكرث من مئتي قتيل وآالف الجرحى وألحق أرضارًا 
جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط االقتصادي.

ســاحات  أبــرز  شــّكلت  التــي  الشــهداء،  ســاحة  ومــن 
مســرية  يف  املتظاهــرون  يتوّجــه  عــام،  قبــل  التظاهــر 
إضــاءة شــعلة يف  تــم  بــريوت، حيــث  مرفــأ  وصــواًل إىل 
مجســم معــدين تــم تصميمــه خصيصــًا للمناســبة يحمــل 

شعار "ثورة 17 ترشين".
املتظاهريــن  السياســية مطلــب  الطبقــة  رحيــل  وشــّكل 
الرئيــي. وتحــت ضغــط الشــارع قــّدم رئيــس الحكومــة 
الثــاين/ كانــون  اســتقالته. ويف  الحريــري  حينهــا ســعد 

ينايــر، تشــكلت حكومــة جديــدة برئاســة حســان ديــاب، 
وزراء  ســّموا  الذيــن  وحلفائــه  اللــه  حــزب  مــن  بدعــم 

اختصاصين من خارج الطبقة السياسية.
وتراجــع زخــم التحــركات الشــعبّية مــع تشــكيل الحكومــة 
التي أقرّت ورقة اقتصادية إنقاذية، بدأت عى أساســها 
مفاوضات مع صندوق النقد الدويل مل تستمر طوياًل، 
ثّم مع تفي فريوس كورونا املستجد وتدابري االغالق 

العام، عدا عن قمع القوى األمنية للمتظاهرين.
وقال عمر واكيم لوكالة الصحافة الفرنسية "متكنت ثورة 
17 ترشيــن مــن أن تفــرض إمكانيــة ايصــال رأي النــاس.. 

وهــذا مــن أهــم انجازاتهــا" مضيفــًا "املعركــة طويلــة جدًا 
مع من يتحكمون منذ عقود مبفاصل الدولة".

الــذي عزتــه الســلطات اىل  بــريوت،  انفجــار مرفــأ  وأدى 
تخزيــن كميــات هائلــة مــن نيرتات األمونيــوم، إىل تأجيج 
اتهــم الطبقــة السياســية  الــذي  غضــب الشــارع مجــددًا 
باإلهــال. فخرجــت تظاهــرات حاشــدة، تخللهــا أعــال 
شــغب واســتهداف متظاهريــن بشــكل متعّمــد، وفــق مــا 

وّثقــت منظــات حقوقيــة عــدة. وقــدم ديــاب اســتقالته 
يف 10 آب/أغسطس.

وفشــلت القــوى السياســية الشــهر املــايض يف ترجمــة 
تعهــد قطعتــه أمــام الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون 
مهلــة  يف  أديــب  مصطفــى  يرأســها  حكومــة  بتشــكيل 
عــى  نصــت  فرنســية  طريــق  خارطــة  وفــق  أســبوعن 
اجــراء  عــى  تنكــب  محــددة"  "مبهمــة  حكومــة  تشــكيل 
اصالحات ملحة للحصول عى دعم املجتمع الدويل.

وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون يف 27 أيلول/سبتمر 
ســتة  إىل  "أربعــة  مــن  جديــدة  مهلــة  السياســية  القــوى 

أسابيع" لتشكيل حكومة، متهًا الطبقة السياسية التي 
فشلت يف تسهيل التأليف بـ"خيانة جاعية".

االستشــارات  عــون  ميشــال  الجمهوريــة  رئيــس  وأرجــأ 
األســبوع  إىل  حكومــة  رئيــس  لتســمية  امللزمــة  النيابيــة 
املقبل، يف وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصاالت 
بغالبيــة  هــذا األســبوع، يحظــى  لتســميته خــالل  كثيفــة 
خطــوة  يف  الحكومــة،  تشــكيل  مهمــة  تــويل  مــن  متّكنــه 
تثــري غضــب محتجــن مناوئــن للســلطة وبعــض القــوى 

السياسية.
مــع  للعمــل  اســتعداده  أمــس،  تغريــدة  يف  عــون  وكــرر 

انطالقــة  عــى  عــام  مــرور  "بعــد  وقــال  املتظاهريــن. 
التحركات الشــعبية، يدي مل تزل ممدودة للعمل ســويًا 

عى تحقيق املطالب اإلصالحية".
وأضــاف "ال إصــالح ممكنــًا خــارج املؤسســات، والوقــت 

مل يفت بعد".
اعتــر  الســيايس،  والجمــود  املتتاليــة  األزمــات  وأمــام 
املنســق الخــاص لألمــم املتحــدة يف لبنان يان كوبيتش 
واحتياجــات  "مظلوميــة  أّن  أمــس،  مــن  أول  بيــان  يف 
اللبنانيــن املرشوعــة ذهبــت أدراج الريــاح خــالل عــاٍم 

مروع".
معروفــة.  لبنــان  يحتاجهــا  التــي  "اإلصالحــات  إّن  وقــال 
لقــد التزمــت النخــب السياســية الحاكمــة مــرارًا وتكــرارًا 
يرســخ  الــذي  األمــر  بتعهداتهــا،  الوفــاء  دون  بتنفيذهــا، 

الوضع الراهن والشلل".
أمــام مطالــب  السياســية  القــوى  تصّلــب  ويف مواجهــة 
بعــد محــاوالت توحيــد صفــوف  تثمــر  املتظاهريــن، مل 

املجموعات املدنية والسياسية.
ويف تغريــدة، كتــب الباحــث واألســتاذ الجامعي جميل 
والقيــادة  السياســية  الرامــج  إىل  "االفتقــار  أّن  معــوض 
جعلت املسار والتقدم أمرًا شاقًا وصعبًا إىل حد ما".

إال أن األكادميــي والوزيــر الســابق طــارق مــرتي اعتر يف 
الشــعبية يف اســتمرارها، يف  الحركــة  "قــوة  أّن  تغريــدة 
تجــاوز الخيبــات، يف اســتنهاض الطاقــات التــي تفتحت 
خــالل عــام". وأضــاف "يتعــذر قياســها مبــا تحقــق عــى 
صعيــد التغيــري الســيايس وال بقدرتهــا عى توليد نخب 
حملهــا،  تواصــل  التــي  بالوعــود  بــل  جديــدة،  سياســية 
والرغبــة  بالعجــز  والشــعور  والتعــب  االمل  كل  وســط 

بالعزوف والهروب".
بـ"عــروس  ُلقبــت  التــي  )شــال(  طرابلــس  مدينــة  ويف 
شــهدتها  التــي  الســلمية  االحتجاجــات  بســبب  الثــورة" 
عى مدى أشهر، قال طه رطل )37 عامًا( لفرانس برس 

"ثورتنا.. مستمرة ولن متوت حتى نحقق مطالبنا".
وخــالل مشــاركته يف تظاهــرة مســاء أول مــن أمــس، أّكــد 

أن "ما نريده هو أن يرحلوا جميعهم".

لبنان ُيحيي الذكرى األوىل النطالق تظاهرات غري مسبوقة مناِهضة للسلطة
بيروت/ وكاالت: 

أحيــا لبنــان أمــس، ذكــرى مــرور عــام علــى انطــاق تظاهــرات 
شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، عبر سلسلة تحركات 
وتظاهــرة مركزيــة من وســط بيروت إلــى موقع انفجــار المرفأ 

المــروع، في وقت تتخّبط الباد في أســوأ أزماتها االقتصادية 
والسياسية.

وتوافــد مئــات مــن المتظاهريــن إلــى وســط بيروت بعــد ظهر 
امــس. حمــل بعضهــم العلــم اللبنانــي والفتــات عــدة ورد في 

إحداها "17 تشرين ليست ذكرى، إنها قصة مواجهة بين سلطة 
فاســدة وشــعب". وقال عبد صباغ )70 عامًا( لوكالة الصحافة 
الفرنســية "نحــن منذ عام في الشــارع، نرفع مطالب معيشــية 

وحياتية واقتصادية، ولم يتغّير شيء حتى اآلن".

بغداد/ وكاالت: 
هاجم مئات من أنصار الحشــد الشــعبي مقر 
الحزب الدميوقراطي الكردســتاين يف بغداد 
بــه تنديــدا بانتقــادات  النــار  أمــس، وارضمــوا 
لهــذا  الحــزب  يف  القيــادي  زيبــاري  هوشــيار 
املواليــة  املســلحة  الفصائــل  مــن  التحالــف 

إليران املندمج يف الدولة العراقية.
واقتحــم أنصــار الحشــد الشــعبي مقــر الحــزب 
بــارزاين  مســعود  الكــردي  للزعيــم  التابــع 
قبــل  محتوياتــه،  ودمــروا  بغــداد  وســط  يف 
إشــعال النار فيه عى الرغم من انتشــار كبري 

للرشطة.
لــوح  األســود،  الدخــان  مــن  أعمــدة  ووســط 
صــور  وكذلــك  الحشــد  بأعــالم  املتظاهــرون 
ونائــب  ســلياين  قاســم  اإليــراين  الجــرال 
قائــد الحشــد الســابق أبــو مهــدي املهنــدس 
اللذين قتال يف غارة أمريكية يف بداية العام 

الجاري.
العلــم  حــرق  عــى  أيضــا  املحتجــون  وأقــدم 
بــارزاين  مســعود  صــور  وكذلــك  الكــردي 
العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  زيبــاري  وهوشــيار 

نيويورك/ وكاالت: 
أحــد  يف  مــرصي  جنــدي  قتــل 
هجومن اســتهدفا مهمة حفظ 
يف  املتحــدة  لألمــم  الســالم 
مــا  حســب  "مينوســا"،  مــايل 
أعلنت املنظمة الدولية أمس.
إن  املتحــدة  األمــم  وقالــت 
وقــع يف  الــذي  األول  "الهجــوم 
بجهــاز  كان  كيــدال  منطقــة 
للمهمــة،  ناســف أصــاب مركبــة 

األســبق واملســؤول التنفيــذي األول للحــزب 
الدميوقراطي الكردستاين.

وندد رئيس اقليم كردســتان نجريفان بارزاين 
بقيــام "فئــة خارجــة عــن القانــون بإحــراق مقــر 
بغــداد وإحــراق علــم كوردســتان  الحــزب يف 
الحشــد  علــم  ورفــع  الكورديــة  الرمــوز  وصــور 
الشعبي عى املبنى". وقال يف بيان "ندين 

تلك الهجمة ونعدها عماًل تخريبيًا".
بــدوره، اســتنكر رئيــس الحــزب الدميوقراطــي 
الكردســتاين مســعود بــارزاين الهجــوم. وقــال 
"نديــن بشــدة هــذا االعتــداء الجبان"، مشــريًا 
إىل أن "هــذه االعتــداءات لــن تقــل مــن مكانــة 
كوردســتان".  لشــعب  العليــا  والقيــم  الكــرد 
وأضاف "ننتظر من الحكومة االتحادية اتخاذ 

االجراءات املناسبة ضد هذا االعتداء".
الحكومــة  اســبوعن  قبــل  دعــا  زيبــاري  وكان 
العراقيــة إىل "تنظيــف املنطقــة الخــراء مــن 
ووصــف  الحشــدي"،  املليشــياوي  التواجــد 
عــن  خارجــة  "قــوة  بأنــه  الشــعبي  الحشــد 

القانون".
يف  اندمــج  أنــه  الشــعبي  الحشــد  ويؤكــد 

شــخص،  مقتــل  عــن  أســفر  مــا 
وجرح آخر بجروح بالغة".

جــّد  فقــد  الثــاين  الهجــوم  أمــا 
يف متبوكتــو، عــن طريق إطالق 
معســكر  عــى  مبــارش  غــري  نــار 
مــن  عنــرص  إصابــة  عــن  أســفر 
قوات حفظ الســالم من بوركينا 

فاسو.
ويــأيت الحادثــان بعــد أيام فقط 
ال  ومــا  مدنيــا   12 مقتــل  مــن 

جانــب  إىل  قاتــل  بعدمــا  النظاميــة  القــوات 
الدولة والتحالف الدويل ضد تنظيم الدولة.
مــن جانبــه، دانــت فيــان صــري رئيســة كتلــة 
يف  الكردســتاين  الدميوقراطــي  الحــزب 
مجلــس النــواب الحادثــة. وقالــت إن "ثقافــة 
لــدى  موجــودة  زالــت  مــا  والســحل  الحــرق 
البعض"، مشرية اىل أنه "بالفعل كان هناك 

حرق سفارات وحوادث ماثلة غريها.
وأضافــت "هذه ليســت تظاهــرة ألن التظاهر 
الدســتور"،  وفــق  ســلميا  يكــون  ان  يجــب 
متهمــًة "فصائــل غــري منضبطــة بالوقــوف وراء 

هذه االعال"، من دون ذكر تفاصيل.
يف  اإلرهــاب  مكافحــة  قــوات  واتهمــت 
عــى  صواريــخ  بإطــالق  الحشــد  كردســتان 
أمريكيــون  يتمركــز جنــود  أربيــل حيــث  مطــار 

يف االول من ترشين االول/اكتوبر.
اقتحــم   ، اب/أغســطس  شــهر  نهايــة  ويف 
محطــة  الحشــد  رايــات  يرفعــون  محتجــون 
تلفزيونية تابعة لسيايس سني لبثها برنامًجا 
االيــام  اكــرث  عاشــوراء،  يــوم  يف  احتفالًيــا 

قدسية لدى الشيعة.

11 جنديــا ماليــا يف  يقــل عــن 
بوســط  ســوكورا،  يف  هجــات 

البالد.
ودان أنطونيــو غوترييــش، أمــن 
بشــدة  املتحــدة،  األمــم  عــام 
اللذيــن ارتكبــا ضــد  الهجومــن 
لحفــظ  املتحــدة  األمــم  بعثــة 

السالم يف مايل )مينوسا(.
لألمــم  العــام  األمــن  وقــال 
التــي  "الهجــات  إن  املتحــدة 

تســتهدف قــوات حفظ الســالم 
قــد  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 
مبوجــب  حــرب  جرائــم  تشــكل 

القانون الدويل".
ودعــا الســلطات يف مــايل إىل 
إللقــاء  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ 
القبــض عى الجنــاة وتقدميهم 

إىل العدالة بشكل عاجل.
ومل تعلــن أي جهــة مســؤوليتها 

عن الهجات.

باكو/ األناضول:
وقــف  إىل  وأرمينيــا  أذربيجــان  توصلــت 
إطالق نار "مؤقت" ألغراض إنسانية يف 
إقليم "قره باغ" اعتبارا من منتصف ليلة 

السبت ـ األحد.
األذربيجانيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
يف بيــان أمــس: "قــرار وقــف إطــالق النــار 
املؤقت اعُتمد عى أساس بيان رؤساء 
دول مجموعــة مينســك التابعــة ملنظمــة 
األمن والتعاون يف أوروبا يف 1 أكتوبر/ 
ترشيــن األول الجــاري، وبيانات الرؤســاء 
 5 يف  مينســك  ملجموعــة  املشــاركن 
 10 يف  موســكو  إلعــالن  ووفًقــا  أكتوبــر 

أكتوبر". يشار إىل أن أذربيجان وأرمينيا 
توصلتــا عقــب محادثاتهــا يف موســكو 
أكتوبــر   10 يف  تبــدأ  إنســانية  لهدنــة 
الجــاري بهــدف تبــادل األرسى وجثامــن 

الضحايا بإقليم قره باغ.
لكــن أرمينيــا خرقــت الهدنــة بعد أقل من 
24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة 

"كنجــة" ثــاين أكــر املــدن األذربيجانيــة 
مــن حيــث الســكان، موقعــة 10 ضحايــا 

و35 جريحا.
ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، لهجوم 
مــا  "إلــروس"،  بصــاروخ ســكود  أرمينــي 
أكــرث  وجــرح  13 مدنيــا  مقتــل  أدى إىل 

مــن 45 آخريــن، فضــاًل عــن تدمــري أكــرث 
من 20 منزاًل.

األذربيجانيــة،  العامــة  النيابــة  وأعلنــت 
أمــس، ارتفــاع حصيلة القصــف األرميني 
األذربيجانيــة  الســكنية  املناطــق  عــى 
منــذ 27 ســبتمر إىل 60 قتيــال و270 

مصابا.
ويف 27 سبتمر/أيلول املايض، أطلق 
"قــره  يف  عمليــة  األذربيجــاين  الجيــش 
بــاغ"، ردا عــى هجــوم أرميني اســتهدف 
مناطــق مدنيــة، ومتكــن الجيــش خاللهــا 
مــن تحريــر مدينتــي جرائيــل وفضــويل، 

وبلدة هدروت، وعرشات القرى.

الخرطوم/ وكاالت:
قالت الحكومة السودانية أمس: إن وفًدا 
ســيزور  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  مــن 
املخلــوع  الرئيــس  قضايــا  لبحــث  البــالد 
عمر البشري ومسؤولن سابقن آخرين.

الوفــد،  أن  للحكومــة  بيــان  يف  وجــاء 
العامــة  املدعيــة  برئاســة  ســيكون  الــذي 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنســودا، 
ســيبحث "التعــاون" مــع الســودان فيــا 
يذكرهــم  أن  دون  باملطلوبــن  يتعلــق 
املحكمــة  زيــارات  أوىل  وهــذه  باالســم. 
العــام  بالبشــري  اإلطاحــة  منــذ  للســودان 

املايض.
منــذ  الخرطــوم  يف  املســجون  والبشــري 

احتجاجــات  أعقــاب  يف  بــه  اإلطاحــة 
لــدى  مطلــوب  املــايض  العــام  حاشــدة 
بســبب  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 
وإبــادة  حــرب  جرائــم  بارتــكاب  اتهامــات 
جاعية وجرائم ضد اإلنســانية يف إقليم 

دارفور السوداين املضطرب.
الهــاي،  ومقرهــا  املحكمــة،  وأصــدرت 
مذكــريت اعتقــال بحــق البشــري يف عامــي 
العقــل  بأنــه  واتهمتــه  و2010   2009

حملتــه  خــالل  ارتكبــت  لفظائــع  املدبــر 
لسحق مترد يف منطقة دارفور.

هــارون  أحمــد  أيضــا  الســودان  واعتقــل 
وهــا  حســن  محمــد  الرحيــم  وعبــد 
التهامهــا  مطلوبــان  ســابقان  مســؤوالن 

خــالل  اإلنســانية  ضــد  جرائــم  بارتــكاب 
رصاع دارفــور الــذي راح ضحيتــه مــا يقــدر 

بنحو 300 ألف شخص.
باالتهامــات  مــرارا  البشــري  محامــي  ونــدد 
التــي توجههــا املحكمــة للرئيــس الســابق 

وقال إن لها دوافع سياسية.
حتــى  املحكمــة  عــن  تعليــق  يصــدر  ومل 

اآلن.
املدنيــة،  الســودانية  الحكومــة  وأبرمــت 
التــي تتقاســم الســلطة مــع الجيــش خالل 
ســنوات،  ثــالث  تســتمر  انتقاليــة  فــرتة 
ســابقن يف  متمرديــن  مــع  ســالم  اتفــاق 
أن  بعــد  أخــرى  مهملــة  ومناطــق  دارفــور 

حاربوا حكومة البشري لسنوات.

أذربيجان وأرمينيا تتوصالن لهدنة مؤقتة يف "قره باغ"

وفد من الجنائية الدولية
 سيزور السودان لبحث قضية البشري

أنصار الحشد الشعبي يحرقون مقرًا لحزب كردي يف بغداد

مقتل جندي مرصي يف مهمة أممية لحفظ السالم مبايل

متظاهرين وسط العاصمة بيروت يحيون ذكرى انطاق الثورة أمس        ) أ ف ب (
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سمية وبناتها الثالث.. في "أسابيع الحجر" يحفظن "رياض الصالحين"
غزة/ هدى الدلو:

لم تتوقع أن يأتي تشــجيعها وتحفيزها، إلى جانب قدرتها على 
تنظيــم وقتهــا وأوقــات بناتها الثالث بفائدة، ولكــن كان لها ما 
خططــت لــه، ففي أقل من عام تمكنت وإياهن من حفظ كتاب 
المنتخــب من ريــاض الصالحين كاماًل، وهو يجمــع )500( حديث 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تدرجــت ســمية علــي )34 عاًمــا( من بلــد جباليا، في دفــع بناتها 
الثــالث نحــو حفــظ أحاديث رســول الله صلــى الله عليه وســلم، 
فبدأت معهن بحفظ كتيب حصن المسلم لما يحتويه من أذكار 

وأحاديــث نبويــة تحفظ حافظها من الســوء وتحميــه على مدار 
اليــوم عنــد ترديدهــا صباًحــا ومســاًء، وزرعــت في داخلهــن نبتة 
التحلــي باألخــالق الحميــدة ولمــا وجدتــه من دافعيــة اقترحت 

عليهن وهي معهن التنافس في حفظ كتاب رياض الصالحين.

لصحيفــة  إبراهيــم"  "أم  املكنــاة  والدتهــن  تقــول 
يحتــاج  ولكنــه  ســهًل  ليــس  "األمــر  "فلســطني": 
إىل إخــلص ونيــة صادقــة مــع تنظيــم للوقت، إىل 
جانــب حــريص الدائــم ووالدهــن عىل تشــجيعهن 
الدعــاء  عــىل  األمــر  اقتــر  لــو  حتــى  وتحفيزهــن 

لهن".
وكانــت عبــر التــي تتوســط أخواتهــا ويبلغ عمرها 
)12( عاًمــا تختبــئ عــن عيــون أختيهــا بعــد صــلة 
املغرب لتســبقهام يف حفظ األحاديث وتســجل 

إنجاًزا تكافأ عليها بدعوة من والديها.
يف أقــل مــن عــام متكنــت األم وبناتهــا الثــلث مــن 
إمتام حفظ الكتاب كامًل، واختربتهن دار القرآن 
اختــربن  ثــم  مراحــل،  عــدة  عــىل  والســنة  الكريــم 
األعــىل  الــراوي  تضمــن  وشــامًل  كامــًل  اختبــاًرا 
وإتقــان  الكلــامت،  ومعــاين  واألدىن،  للحديــث 
اللغة الفصحى، وقد سبق لثلثتهن حفظ القرآن 

كامًل.
واســتطاعت األم أن توفــق بــني احتياجــات البيت 

وتدعــو األمهــات إىل "طــول البــال وســعة الصــدر" 
فهــم ذخــر  األعنــاق،  أمانــة يف  فهــم  أبنائهــن،  مــع 
للجنــة، "وكــوين عــىل علــم أنك بــاإلرادة والعزمية 
تصــي بأبنائــك إىل مــا تريديــن لــه، وهذا ال يعني 
عدم إعطائهم مســاحة للعب لكونهم مييلون له، 
ولكــن بالكلمــة الطيبــة والتحفيــز ميكــن أن متلــي 

قلبه".
التــي  وســعادتها  فرحتهــا  عــن  مريــم  وتحدثــت 
مل تتســع الكــون بعــد انتهائهــا مــن حفــظ الكتــاب 
كامًل، وكانت يف أثناء حفظها لألحاديث تســر 
عــىل برنامــج لتثبيــت القــرآن الــذي أمتــت حفظــه 
االبتــدايئ، وحاصلــة  الســادس  الصــف  وهــي يف 
وتأهيــل  والتجويــد  التــلوة  يف  دورات  عــىل 

السند.
وتقول: "كل أمر يف بدايته يكون صعًبا، ويحتاج 
والنيــة  العزميــة  جانــب  إىل  ومجهــود،  صــرب  إىل 
مســكت  فعندمــا  واإلخــلص،  للــه،  الخالصــة 
الكتــاب يف أول الطريــق شــعرت كأنــه يشء كبــر 

ومتابعــة بناتهــا يف التعليــم اإللكرتوين، ومراجعة 
النبويــة  واألحاديــث  الكريــم،  للقــرآن  حفظهــن 
وتعليمهــن كيفيــة حفظهــا كاملــة، فلــكل واحــدة 
منهــن كراســة خاصــة تــرع يف تقســيم الحديــث 
مــن حيــث رواتــه، ومتنــه، ومعانيه ليســهل عليهن 
الحفــظ، مشــرة إىل أنهــا اســتثمرت فــرتة الحجــر 

املنزيل يف الحفظ وتقسيم الوقت وتنظيمه.
ومل تــأُل مرفتهــن يف دار القــرآن الكريــم والســنة 
تطبيــق  عــرب  ــا  إلكرتونيًّ متابعتهــن  يف  جهــًدا 
إىل  تشــجيعهن،  يف  دور  لهــا  وكان  واتســاب، 
جانب والدهن الذي أقنعهن بأنهن ســينلن األجر 

العظيم لحفظهن والتزامهن.
وتبــني والدتهــن أنهــا المســت أثــر حفظهــن للقرآن 
يف  التزامهــن  ناحيــة  مــن  حياتهــن  عــىل  والســنة 
الفرائــض الدينيــة مــن صــلة وصــوم، ويف أقوالهن 
نطــاق  يف  والســنة  القــرآن  ويطبقــن  وأفعالهــن، 
حياتهن، حتى أن ابنتها مريم )14 عاًما( التزمت 

حجابها من دون تدخل والديها.

عندمــا  ســهل  األمــر  ولكــن  حفظــه،  أتوقــع  ومل 
تستعني بالله".

وتضيــف: "ليــس هنــاك أجمل مــن أن تضم كتاب 
اللــه يف صــدرك حافًظــا لــه غيًبــا، وتقتــدي بســنن 

وأخلق رسول الله بحفظك ألحاديثه".
جــوالت املنافســة مل تهــدأ بينهــن جميًعــا مــن األم 
منهــن  واحــدة  فــكل  وســجود،  وعبــر  مريــم  إىل 

ر جهدها ووقتها يف السباق يف الحفظ. تسخِّ
أمــا عبــر فتعــرب عــن شــعور الراحــة النفســية إىل 
جانــب الســعادة بعــد حفظهــا لريــاض الصالحــني 
الــذي علمهــا أشــياء وزاد مــن معلوماتهــا التــي مل 

تكن تعرفها من قبل.
أمتــت  وقــد  أعــوام(   10( ســجود  وأصغرهــن 
حفــظ القــرآن مؤخــًرا، ونظمــت وقتهــا بــني اللعــب 
ا  والدراسة والحفظ، ومل يشكل عليها عبًئا إضافيًّ

ما دام يوجد رضا نفيس.
وبعــد هــذا اإلنجــاز يطمحــن جميعهــن الســتكامل 

برنامج تثبيت القرآن.

بته الجائحة.. "اللوح والطباشورة" عصب الدراسة عودُة مشهٍد غيَّ
غزة/ يحيى اليعقوبي:

ه طفل صغير عاد  تحتضــن كتاب اللغة العربية بيــن ذراعيها وكأنَّ
إلى أمه بعد غياب طويل، ممسكة بيدها األخرى »الطباشورة« 
تنفض عن نفسها عبء »وغلبة« التعليم اإللكتروني، ومشكالت 

التحميــل، والتنزيــل، وتعطــل البرامــج، وأصــوات البائعيــن التــي 
أفشلت تسجيل العديد منها، خلفها مسرح الشرح )اللوح( الذي 
ال غنــى عنــه، تنفــرد الطالبــات أمــام ناظريها مع مســافة تباعد 

بينهن بحيث تجلس كل طالبة على طاولة، عادت لحمة مشهد 
غيبتــه جائحــة »كورونا« عن المعلمة والطالبات والذي يشــكل 

أساس العملية التعليمة خاصة في مرحلة الثانوية العامة.

"فلسطين" ترصد أجواء الدراسة في إحدى مدارس التوجيهي بغزة

تقرأ مدرســة اللغة العربية يف الصف الثاين عر علمي مبدرســة 
ُمــَك  "َوُيَعلِّ قرآنيــة:  آيــة  درويــش  نجــاة  غــزة  الريــس مبدينــة  بشــر 
ِمــن َتْأِويــِل اأْلََحاِديــِث َوُيِتــمُّ ِنْعَمَتــُه َعَلْيــَك"، قبــل أن تســأل؛ تــرح 
للطالبــات: "طبًعــا هــذه كلهــا أحــداث مير بها ســيدنا يوســف، وهو 
الكريــم ابــن الكرمــاء.. نبــي، ابــن نبــي )يعقوب("، ثــم تدخل يف جو 
األســئلة: "مــا إعــراب يتــم وإعــراب الهاء يف نعمته وآل؟"، تتســابق 
"يتــم؛  إحداهــن:  تجيــب  ثــم  للهــواء،  أيديهــن  رفــع  يف  الطالبــات 
فعــل مضــارع مرفــوع وعلمــة رفعــه الضمــة، والفاعل ضمر مســترت 

تقديره هو، ونعمة: مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة".
يعقــوَب؟ ملــاذا ُفِتحــت؟ تســأل املدرســة، وتأتيهــا إجابــة جامعيــة 
فوريــة: "ألنهــا اســم مــن أســامء األنبياء وهي ممنوعــة من الرف"، 
ثــم توضــح املدرســة قائلــة: "أســامء األنبيــاء ممنوعــة مــن الــرف، 
عــدا األســامء املجموعــة بكلمــة "صن شــمل" وهي ســيدنا، صالح، 

ونوح، وشعيب، ومحمد، ولوط" وبعضها مينع ويرف.
قابلتنا املدرسة درويش بوجه تعلوه ابتسامة مرقة سعيدة بهذا 
الجــو التفاعــي بعــد خمــس دقائــق اســتمعنا فيهــا لجزء مــن الحصة 
الوجاهــي،  التعليــم  عــن  االســتغناء  ميكــن  "ال  فتقــول:  الرابعــة، 
فاللــوح عصــب الدراســة يف توصيــل املعلومــة، ويختر ســاعات 
مــن التعليــم اإللكــرتوين، الــذي ال أرى فيــه الطالبــات )...( هنــا عــن 
إن  أعــرف  وملمحهــا،  إجابتهــا،  وطريقــة  للطالبــة،  نظــريت  طريــق 
كانت حزينة، أو غر مستوعبة، كام أننا نعاين التعليم اإللكرتوين 

فيام يتعلق بعدم معرفتنا الكافية للربامج التي تسهل األمر".
تركيز ومعلومة "ديلفري!"

"طبًعــا، أنــت هــان بالصــف بتلتهيــش بالجــوال، داميــا مركــز، ممكــن 
تســتفرس عــن ســؤال مــش فاهمــه، يف التعليــم اإللكــرتوين ممكــن 
يجيــك إشــعار، النــت يكــون ضعيــف )...( يف أســبوع مــن رجعتنــا 
عــىل املدرســة قــدرت أصحــح كتــر معلومــات مش منتبهــة الهم"، 
هــذا الــكلم العفــوي املختــر قالتــه الطالبــة ياســمني أبــو حصــرة 

التي تجلس عىل املقعد الثاين.

علميــة  برســومات  زاهيــة،  بألــوان  امللونــة  الفصــول  عــن  فضــًل 
متعددة تحفز الطلبة، يف داخل كل فصل تلحظ مسافات تباعد 

بني الطالبات مرتديات الكاممة.
نظــرة  الوحيــدي، هــي األخــرى لديهــا  الرياضيــات فاطمــة  مدرســة 
يف عــودة الدراســة الوجاهيــة: "نحــاول توظيف التعليم اإللكرتوين 
عــن طريــق برامــج لتوصيــل املعلومــة بأبســط الطــرق للطلبــة، مثــل 
الوجاهــي  الحضــور  يبقــى  لكــن  التفاعليــة،  الربامــج  اســتخدام 
شــيًئا أساًســا، لكــن مــع تقليــص وقــت الحصــة وعددهــا عــىل مــدار 
ــا مثــًل لــديَّ حصــة أو حصتــان يف األســبوع نحــاول  األســبوع، حاليًّ

توظيفها بالرتكيز عىل األهم".
وجــدت الطالبــة منــار جنديــة )توجيهــي أديب( عــودة الدراســة طوق 
نجــاة لهــا، لكونهــا تفضــل ذلــك عــىل التعليم اإللكــرتوين، مصارحة 
بلهجــة عاميــة ضاربــة يــًدا بيــد: "مــن ناحيتــي معنديــش أي وســائل 

عــىل طاولــة أخــرى تضــع الطالبة ياســمني أبو خاطــر أدوات التعقيم 
اللزمــة لحاميتهــا مــن انتقال العــدوى: "أعقم الطاولة واملقعد من 
الطالبة التي جلست قبي؛ فيجب االهتامم بهذه األشياء حتى ال 
تعدي أمك، أو أباك، أو أخاك، كام نحافظ عىل ارتداء الكاممة" 
تقول كذلك عن الدراسة وبدت سعيدة يف ذلك بضحكة سبقت 
صوتهــا: "بتكــون املــس )معلمــة( عنــدك بتســألها أي ســؤال مــش 
عارفــه، بتوصلــك املعلومــة عــىل طول، وممكــن تتعلم من إجابات 

الطالبات وهدا بتوفرش بالتعليم اإللكرتوين". 
يف أثنــاء جولتــك داخــل مدرســة بشــر الريس مبدينــة غزة، يلفت 
املدرســة  ملعــب  جانبــي  عــىل  املدرســية  الحديقــة  انتباهــك 
إىل  النفــس،  يف  منعشــة  روًحــا  تبــث  التــي  الخــراء  بأشــجارها 
أرضيتهــا اللمعــة وممراتهــا وأدراجها املنظفة جيًدا، فآثار قشــطها 
باملياه والصابون مل تجف بعد، تبعث من األرض رائحة التعقيم، 

تواصــل مــع املدرســة عــىل اإلنرتنــت، واآلن وجــود املعلــم معــك 
بخفف الضغوط النفسية وبحفزنا".

رن الجــرس، انتهــت الحصــة الدراســية، يف األثنــاء تســر مدرســة 
املعركــة،  أرض  مــن  خــارج  مقاتــل  مثــل  حبــوش،  تهــاين  الكيميــاء 
مغــربة بـ"الطباشــر" التــي تغطــي ملبســها مــن "ساســها لراســها"؛ 
وهــذا مــا زاد ســعادتها، وقالــت قبــل أن تذهــب للحصــة األخــرة: 
الــرح دون  الصعــب  مــادة علميــة )كيميــاء( فمــن  "كــوين أدرس 
االستفســار  إىل  تحتــاج  جزئيــات  فهنــاك  أمامــي،  الطالبــة  وجــود 
عنهــا يف ســاعة الــرح، كــام عانيــت موضوع التعليــم اإللكرتوين، 
فتحتاج ملجهود كبر يف تسجيل الرح، وإرفاقه عىل اإلنرتنت، 
وتحتــاج إىل هــدوء للتســجيل، ففجــأة ميــر شــخص أو صــوت لبائــع 

مثًل يخرج بالتسجيل".
التركيز على األهم

مديــرة مدرســة بشــر الريــس الثانويــة للبنــات ســعاد العمــري، تقــول 
إنــه ووفًقــا للظــروف الحاليــة جــرى تقســيم الطلبــة ملجموعتــني كل 
التدريــس عــن  إكــامل  ا، ويتــم  أيــام أســبوعيًّ تــداوم ثلثــة  مجموعــة 
طريق الصفوف االفرتاضية عرب اإلنرتنت، باتباع إجراءات السلمة، 
الكاممــة،  وارتــداء  الشــخصية  النظافــة  عــىل  واملحافظــة  والتباعــد، 

وتعقيم كل مرافق املدرسة، وتنظيم الراء من املقصف.
تضيــف العمــري لصحيفــة "فلســطني": "هــذه األمــور كانــت تحتاج 
بعــد  واآلن  الطالبــات،  وأداء  املعلــامت  إرشاف  بــني  تناغــم  إىل 
بشــكل  تســر  األمــور  أن  نــرى  فإننــا  الدراســة،  عــودة  مــن  أســبوع 
ممتــاز"، مؤكــدة أهميــة التعليــم الوجاهــي لطلبــة الثانويــة العامــة، 
ا،  دراســيًّ عاًمــا  عــر  اثنــي  الطالبــة  فيهــا  يختــم  كمرحلــة حساســة 
و"ليــس مــن الســهل اختتــام مســرة طويلــة بــيء مــن االختــلف 

بطبيعية التدريس".
يناســب  مبــا  املدرســة،  مديــرة  وفــق  املنهجيــة،  املــواد  قســمت 
حضور الطالب، بتحديد املواد الثقل األكرب يف الدرس، وترحيل 

األنشطة والتدريبات للصفوف االفرتاضية.
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افتتح بشروط الوقاية بعد إغالقه بسبب جائحة كورونا

"سوق الشجاعية".. بابتسامة رضا يقصُد الناُس "الحياة"

على سطح منزل.. "باسل" يعيد الحماس لالعبي "التايكوندو"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
"أهاًل وســهاًل؛ تفضلوا"، أخيًرا عاد خميس مريش إلى عمله في ســوق 
الشــجاعية الشــعبي، للترحيــب بالزائرين بال خوف، يجلــس واضًعا "رجاًل 
علــى رجــل"، بعدمــا قضــى قرابــة شــهر ونصــف الشــهر أســوة بزمالئه 

يخضعون لمحاذير وقيود فرضت على الحركة في ظل جائحة كورونا.

وجود مريش في عمله مثل طائر عاد إلى "عشه"، وفرحته ترفرف على 
جناحيه، هندم نفســه جيًدا صباًحا مع عودة الحياة لســوق الشــجاعية، 
ــا باهًتــا، وقد صفف شــعره على "ســنقة عشــرة"،  مرتدًيــا قميًصــا ورديًّ

تكحله ابتسامة بكل من يقابله.

غزة/ مريم الشوبكي:
تدريب التايكوندو »أون الين« لم يســتهِو باسل أبو شمالة، 
ولــم يجــد فيه متعــة وال أثًرا في الالعب الذي لن يســتطيع 
تطبيــق الحــركات الجديــدة التــي يعلمــه إياهــا عــن طريــق 
اإلنترنــت، ولكنــه كان يواصــل مرغًمــا بســبب إغــالق ناديــه 

»األمل الرياضي«.
حينمــا ضربــت جائحــة »كورونــا« عمــق قطاع غزة وســجلت 
إصابــات داخــل المجتمع فــي أواخر أغســطس/ آب الماضي، 
أغلقت معها جميع المحال التجارية واألندية الرياضية أيًضا.

وجد أبو شــمالة في عرض والد أحد طالبه باســتثمار ســطح 
بيتــه بدياًل عن صالة النادي لمواصلة تدريبات ابنه والطالب 
اآلخرين، فرصة تشبث بها كي يعيد اللياقة والحماس لالعبين، 

ويحافظ على الشغف متقدا فيهم اتجاه التايكوندو.

"مبســوط كتــر اين رجعــت للعمــل، الواحــد تعــب 
وزهق، كنا ننزل نفتح ساعة، ساعتني )بحذر شديد( 
لكــن اآلن انتهــى كل ذلــك بالنســبة ملريــش بعــد قــرار 
الجهــات الحكوميــة املختصــة يف غزة بالســاح بفتح 

السوق مع اتباع اإلجراءات الوقائية.
عــى قارعــة الطريــق؛ تجلــس الســتينية "أم محمــد" 
واضعة أمامها ظرفني برتقاليني وتجلس عى طاولة، 
مالبــس  والوافديــن  الزائــرات  أمــام  بيديهــا  متســك 
املســاحة  تزيــد  ال  بـ"بالجالتــني"،  خريفيــة  أطفــال 
املخصصة لها عى مرت مربع يساعدها أحد أبنائها.

هي عى ذات الحال منذ 13 عاًما، أكلت الشــمس 
مالمحهــا املتحالفــة مــع اللون الداكــن وكذلك ابنها، 
عــى  بــرزت منهــا تغطــى  التــي  الرضــا  ابتســامة  لكــن 
ذلــك كلــه: "الــيل نــاوي عى الرزقة ربنــا برزقه، واليل 

ناوي عى السرتة ربنا بسرته".
ســت أم محمــد ســتة أبنــاء  مــن هذيــن املظروفــني درَّ
اســتقبلتنا  بعــد،  يتخرجــا  اثنــان مل  منهــم  جامعيــني 
بابتســامة مرشقــة ووجــه بشــوش، يف األثنــاء تتجمــع 
حولهــا بعــض النســوة لــرشاء مالبــس، يف حــني هــي 

"أم علي".. "بركة السوق"
آيــة  الشــابة  تحــدث  هنــا  متغــر"  الســوق  "حاســة 
الجعربي شقيقتها وها تسران يف أحد املمرات، 
تــرى تغــًرا واضًحــا عــى حــال الســوق، مفــرة ذلــك 
بــأن "حركــة املواطنــني فيــه محدودة، كــا أن العديد 

من املحال فيه تغلق أبوابها".
عــى  عــربت  بضحكــة  تــرد  الســوق؟  نزلــت  ملــاذا 
قائلــة:  تالشــت،  ثــم  الــربق  مــن  أرسع  مالمحهــا 
"ســمعنا أن الســوق فاتح، فنزلنا لرشاء مالبس هدية 
ألخي مبناســبة يوم ميالده، وشــقيقتي رافقتني ألنها 

ستشرتي قالب جاتوه".
زادت ابتســامتها هــذه املــرة: "حابــني نعملــه مفاجأة 

ملا يروح من الشغل".
يعــوق حركتــك أي  لــن  بــني ممراتــه،  خــالل جولتــك 
بــل  الســابق،  يف  ســرك  خــط  يعطــل  كان  ازدحــام 
قليلــة،  دقائــق  يف  بعــرض"  "طــوال  الســوق  ســتجول 
فوجــود النــاس أقــل مــن أن يعــوق حركتــك، بســبب 

الجائحة.
هناك، أي زبون عابر ميثل "صيًدا" يطارده البائعون 

كذلك تقتطع ثواين للحديث، كلاتها هنا خرجت 
عفويــة لصحيفــة "فلســطني": "زي مــا انــت شــايف، 
هينا تحت الشمس، بتشقى وبتتعب بعرق جبينك 
وال بتحتــاج تــروح عــى جمعيــة خريــة )...( الحمــد 
للــه ميكــن النــاس مــا تصدق، لكن درســت ســتة أوالد 

بالجامعات من هاي البسطة".
حاولــت أم محمــد إنهــاء املعانــاة التــي تصــف حالهــا 
بتلك الكلمة وهي تبيع عى الرصيف، وأن تســتأجر 
ــا يبلــغ إيجاره الســنوي ثالثة آالف دينار،  محــالًّ تجاريًّ
لكن شــخًصا ما كان قد ســبقها إليه وظفر به"؛ تتغر 
الفصــول األربعــة، تتبــدل ظالل واتجاهات الشــمس، 
لكــن تبقــى الحاجــة عــى هيئــة جلوســها، تعــود مبــا 

يسد "رمق العيش".
شــعورك بعــد افتتــاح الســوق؟ تنظــر بعينــني تربقــان 
فيــه،  طريقهــا  عابــرة  ضحكــة  تســلك  ووجــه  فرًحــا 
للــه  الحمــد  واللــه  "آه  ذلــك:  عــن كل  يعــرب  وصــوت 
انبســطنا؛ كانــت أمورنــا صعبــة بــاألول، فــش معيــل، 
مــا أخدنــاش حاجــة، لكن أجا الشــتا وأواعــي الصيفي 

وديناها عى املخازن".

"بأجمــل عبــارات التخفيــض" وأحيانــا يدللونــه "بــس 
تعــال واشــرتي"، ورغــم ذلــك مــن يوجــد يف الســوق 
مــن النــاس، جــاء ألجل مناســبة طارئة احتاج فيها إىل 

مالبس.
أمــام حاصــل مغلــق، تفــرد "أم عــيل" جنديــة مالبــس 
هــذه  النايلــون،  مــن  أرضيــة  عــى  داخليــة  أطفــال 
افتتــاح  خــرب  األخبــار وصلهــا  تتابــع  ال  التــي  الســيدة 
لقائنــا  مــن  الســوق متأخــًرا، فحــرت قبــل ســاعتني 
الشــقاء  مــن  أخــرى  حكايــة  مالمحهــا  يف  معهــا، 
واملعانــاة، تعــرب عنهــا بكلــات قليلة تختــر حالها: 
"الحمد لله هذه البسطة، تعيل قرابة 12 فرًدا، قالوا 
يل بالبيــت: هــي فتــح الســوق روحــي ترزقــي، فجئــت 

إىل هنا".
حــرة:  صوتهــا  ويف  أمامهــا،  املالبــس  إىل  تشــر 
"واللــه كلهــا ديــن يف ديــن؛ النــا شــهرين محجوريــن 
مدخلــش علينــا شــيكل، اللــه أعلــم كيــف كنــا نــاكل 
الواحــد   )...( زعــرت  يــوم  جبنــة،  يــوم  حالنــا،  وندبــر 
بدهــوش روحــة الســوق ويقعــد بــني الــزمل )الرجــال( 

لكن مجربة ندور عى رزقتنا".

يف أحــد املمــرات، تزيــن املالبس الشــتوية لألطفال 
شــتوية  مالبــس  كومــة  وأمــام  املحــال،  أحــد  حائــط 
للبــاس  طلبهــا  عــى  العثــور  الزبائــن  إحــدى  تحــاول 

"جميل ورخيص".
عــرت عــى طلبهــا وفاصلــت صاحــب املحــل حتــى 
مثنــه،  مــن  وأنزلــت  بنــايت(  )ترنــق  مالبــس  اشــرتت 
تتباهــي منتشــية "بانتصارهــا" يف الــرشاء: "مــا أنــت 
أوالده،  يطعمــي  دوب  يــا  الواحــد  الوضــع  شــايف 
وهــادي األواعــي لبنــت أختي، رغــم ظروفها الصعبة، 
مــا هانــش عليهــا ببنتهــا مالبــس جديــد )...( هــدول 

أوالد صغار بطلعوا عى والد عمهم".
قابلتنــا فرحــة العكلــوك وشــقيقتها هبــة التــي تحمــل 
بيدها عدة مظاريف، يف أحد ممرات السوق، وهي 
وقتهــا  مــن  فأخذنــا  منــه،  للخــروج  الخطــوات  تســارع 
قليــاًل، تقــول عــن ســبب نزولهــا: "جئــت واشــرتيت 
عدنــا  اآلن  يل،  وحــذاء  لشــقيقتي  خريفــي  بيجامــة 
للــدوام والعمــل وهنــاك احتياجــات تريدهــا، صحيح 
األكل والرشب اليشء األســايس، لكن هناك أشــياء 

طارئة تجربك عى النزول للسوق".

املــدرب أبــو شــالة مــن محافظــة خــان يونــس حاصــل 
عمــل   2004 منــذ  رياضيــة،  تربيــة  بكالوريــوس  عــى 
مدرًبا للفنون القتالية، ومن ثم تخصص مدرًبا لرياضة 

التايكوندو يف العام ذاته.
عــى  عكــي  أثــر  لــه  كان  الرياضيــة  األنديــة  إغــالق 
شــالة  أبــو  يقــول  الرياضــة،  هــذه  ومحــرتيف  متــدريب 
رياضــة  بالــذات  "التايكونــدو  "فلســطني":  لصحيفــة 
ــا، لذا  ــا وخارجيًّ مرتبطــة بجــداول مســابقات تقــام داخليًّ
ال ميكــن التوقــف عــن التدريب يوًمــا واحًدا، وواصلت 
التدريب عرب مواقع التواصل االجتاعي، وإن مل يكن 

األمر فعااًل".
أبنائهــم  وبنــاء عــى طلــب األهــايل مبواصلــة تدريــب 
يف مــكان مفتــوح، فكــر يف شــاطئ البحر أو املتنزهات 
ولكنهــا  التدريبــات  إلقامــة  مناســبة  كأماكــن  العامــة 
أغلقت أيضا، حتى جاء عرض ماهر داود الذي له ابن 
محــرتف لهــذه الرياضــة واثنــني آخريــن يتدربــان عليهــا 

أيًضا.

ســبتمرب املنرم، وتأخر اســتئناف األنشــطة الرياضية 
سيؤخر حصولهم عى الحزام".

بفعــل  االضطــراري  األنديــة  إغــالق  أن  إىل  ويشــر 
الجائحــة يســبب تراجًعــا يف اللياقــة البدنية للمتدرب، 
ألنهــا رياضــة تعتمــد عــى حركــة األرجــل بنســبة 90%، 
والتوقــف عــن التدريــب ملــدة طويلــة يعيــد املتــدرب 
إىل نقطــة الصفــر، حيــث يســتغرق وقًتــا يف اســتعادة 
قبــل  مســبًقا،  عليهــا  تــدرب  التــي  والحــركات  لياقتــه 

االنتقال إىل التدريب عى حركات جديدة.
والتدريب الوجاهي له أثر ال ميكن أن يرتك التدريب 
اإللكــرتوين، يوضــح أبو شــالة أن املتدربني يعتمدون 
املبــارش  فالتدريــب  املــدرب،  عــى  أســايس  بشــكل 
يجعلهــم  بعــد  عــن  التدريــب  أمــا  الحــاس،  يعطيهــم 

مييلون إىل الكسل.
ومــع تعطــل األنديــة فقــد أبو شــالة كغرهــم من عال 
القطاع الخاص مصدر رزقهم، حيث يبني أن  الجائحة 

أن أثرت عليهم من الناحية املالية.

أن  ســيا  ال  الفرصــة  "اســتثمرت  شــالة:  أبــو  يضيــف 
ســطح البيــت كان يخصصــه ماهــر لتدريــب أبنائــه وبــه 
بعــض األدوات التــي تســمح مبواصلــة التدريــب ويعــد 
وطالًبــا  أبنــاءه  أدرب  وأصبحــت  مؤقًتــا،  جيــًدا  بديــاًل 
آخرين يف ســطح البيت يوًما يف األســبوع ملدة ســاعة 
أصبحنــا  ثــم  ومــن  األمــل،  حــي  مــن  جميعهــم  ونصــف 

ا". نتدرب يومني يف األسبوع حاليًّ
الذيــن يقطنــون حــي  الطــالب  التدريــب عــى  يقتــر 
األمل فقط، ووصل عددهم كا يذكر إىل 15 متدرًبا 
ما بني األطفال واألشبال والناشئني، ستة أشخاص يف 
الحصــة التدريبيــة الواحــدة، ملتزمــني إجــراءات الوقاية 

والتباعد االجتاعي.
التايكونــدو،  العبــي  تواجــه  التــي  الصعوبــات  وعــن 
املنشــأ  كوريــة  الرياضــة  "هــذه  شــالة:  أبــو  يتحــدث 
تقــوم عــى األحزمــة، كل أربعــة أشــهر يجب أن يتخطى 
الالعــب حزاًمــا، وهنــاك 14 متدرًبــا مــن املفــرتض أن 
يخوضوا فحًصا للحصول عى الحزام األسود يف شهر 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
-1 من دول القرن 

األفريقي – متشابهان 
-2 مباح شرعا + سرق 
-3 حكم بالقتل – زيت 

مبعثرة 
-4 فبراير مبعثرة – ضمير 

للغائبات 
-5 عقل + ميزة 
معكوسة + يفر

-6 يرقد + مختلفان 
-7 أشعة إكس + للنهي 
-8 أكلة أردنية مشهورة 

+ فرقة عظيمة في 
الجيش 

-9مؤلف كتاب النظرات 
والعبرات 

العمودي
-1 جيوس جرارة – ارتقى
-2 يلهو + سمين + ل

-3 صحراء – كبير في السن 
معكوسة 

-4 ثالثة أرباع والء + والدتي 
+ عكس اثبات معكوسة  

-5 علم مذكر + حول + 
متشابهان 

-6 ثلثا خير معكوسة – 
عملة عربية + خاصتي 

معكوسة 
-7 شاي باالنجليزية – عاتبه 

معكوسة + حرف
-8 كوكب ليس له أقمار 

– هر 
-9 استنتاج 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

سائل فضي يستخدم في صنع ميزان 
الحرارة  يتكون من 6 أحرف 

حل الكلمة الضائعة

األلمنيوم – النحاس – الحديد – البالستيك – األكسجين – 
ذهب – القصدير – البرونز – الرصاص– الفضة – الزمرد – الجير 

– الزنك – شمع – فحم – زيت – لم – د 

فلسطيني يستخدم الطني لصناعة  األفران  يف خان يونس جنوب قطاع  غزة     )  أ  ف ب (
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الزئبق

48 مليون مستخدم 
"نيتفلكس" شاهدوا 

هذا المسلسل
واشنطن/ وكاالت:

أعلنــت شــبكة "نتفيلكــس" للرتفيــه عــن أكــر عمــل درامــي خــاص بها مشــاهدة يف عام 2020، 
والذي تخطى عدد مشاهداته أكر من 48 مليون مشاهد.

وذكــرت نيتفلكــس، يف منشــور عــر حســابها عــى موقــع "تويــرت": "يف أول 28 يوما فقط، كان 
هناك 48 مليون مستخدم عى موعد مع املمرضة ريتشد".

وتابعــت بقولهــا "هــذا يجعــل مسلســل ريتشــد، أكــر موســم أصــي مــن إنتاجاتنــا )نيتفلكــس( 
مشاهدة يف هذا العام".

ومسلســل "ريتشــد" مقتبس عن رواية كني كييس لعام 1962 تحت اســم "أحدهم طار فوق 
عش الوقواق".

مسلسل ريتشد، الذي تم تصنيفه عى أنه مسلسل إثارة نفيس، من بطولة سارة بولسون.
حينــا   ،1947 عــام  يف  ريتشــد  ميلدريــد  املمرضــة،  قصــة  لــرتوي  "ريتشــد"  أحــداث  تــدور 
وصفــت للعمــل يف مستشــفى نفــيس شــال كاليفورنيــا، لبــدء تجــارب جديــدة ومقلقــة عــى 

العقل البرشي يف مهمة رسية.

أغىل عمل أديب يباع يف تاريخ 
دار "كريسيت" للمزادات ووصل 

لماليني الدوالرات
واشنطن/ وكاالت:

بيعــت نســخة نــادرة مــن أحــد أعــال شكســبري، بـــ 10 ماليــني دوالر لتصبــح النســخة األدبيــة األغــى 
التي يبيعها دار كريستي للمزادات.

وبحســب دار كريســتي، فــإن املجموعــة املكونــة مــن 36 مرسحيــة، والتي نــرشت بعد وفاة الكاتب 
املرسحي بفرتة قصرية، هي واحدة من خمس نسخ كاملة ال تزال مبثابة ملكيات خاصة.

اللغــة  يف  األدبيــة  املجموعــات  أهــم  مــن  األوىل"،  "املطويــة  باســم  املعــروف  الكتــاب  ويعتــر 
اإلنجليزيــة، وتضــم هــذه املجموعــة 18 عمــال مل يســبق نرشهــا يف نســخ مطبوعــة قــط، ولــوال ذلــك 

كان من املمكن أن تضيع بني طيات التاريخ، وتضمنت مرسحية ماكبث و الليلة الثانية عرشة.
ونــرش الكتــاب رســميا يف عــام 1623، بعنــوان تراجيديــات وكوميديــات وتاريخيــات الســيد ويليام 
شكسبري، من قبل املمثلني جون هيمنج وهرني كونديل، صديقي الكاتب املرسحي اإلنجليزي.

وبحسب دار املزادات، فإنه عى الرغم من إصدار ما يقرب من 750 نسخة من املطوية األوىل، 
ليس هناك ســوى 235 نســخة يعرف أنها قد بقيت حتى يومنا هذا، بحســب ما نرش موقع "يس 
إن إن". من بني هذه النسخ، تعتر 56 منها فقط مكتملة، وجميعها تقريبا يف الوقت الحايل يف 

حوزة مؤسسات يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة.

ذوبان الجليد يف األلب يكشف عن 
كنوز مخفية منذ آالف السنوات

باريس/ وكاالت:
أتاح ذوبان األنهر الجليدية يف جبال األلب لعلاء اآلثار اكتشاف كنوز تاريخية كانت مدفونة 

منذ نحو عرشة آالف عام.
وبحســب وكالــة األنبــاء الفرنســية، قــال مارســيل كورنيليســن الــذي قاد البعثــة املوفدة إىل موقع 
يعــود للعــر الحجــري املتوســط بالقــرب مــن نهــر برونيفــرم الجليــدي يف كانتــون أوري يف رشق 
سويرسا: "نتوصل إىل اكتشافات مذهلة تفتح لنا بابا عى شق من علم اآلثار ليس يف وسعنا 
النفــاذ إليــه عــادة". وحتــى التســعينيات، كان يســود اعتقــاد أن إنســان مــا قبــل التاريــخ مل يكــن 
يقصــد أعــايل الجبــال، وعندمــا اكتشــف "أوتــيس"، وهــو صيــاد كان يعيــش قبــل 5300 ســنة 
حفظــت جثتــه بالكامــل يف الجليــد، ظــن كثــريون أن هــذه املوميــاء التــي اكتشــفت ســنة 1991 
يف النمسا تشكل استثناء، غري أن اكتشافات مذهلة يف بعض األحيان أثبتت أن جبال األلب 

كانت بالعكس مقصدا يرتاده اإلنسان القديم منذ آالف السنني.
ويقول كريستيان آوف دير ماور، وهو عامل آثار من كانتون أوري: "بتنا نعلم أنهم كانوا يتسلقون 
الجبال حتى علو قد يصل إىل ثالثة آالف مرت للبحث عن بلورات وغريها من املواد األولية".

وعر عى كنانة من قالفة شــجر البيتوال صنعت قبل ثالثة آالف ســنة تقريبا من العر الراهن 
يف ممــر شــنيدييوخ الجبــي يف منطقــة األلــب يف كانتــون بــرن عى ارتفــاع أكر من 2700 مرت، 
ما يؤكد أن املنطقة زاخرة باألدوات األثرية. وعر يف فرتة الحقة عى رسوال من الجلد وحذاء 

للصّياد عينه مع مئات القطع األخرى التي يعود بعضها إىل 6500 سنة.
وتقــول عاملــة اآلثــار ريغــوال غوبلــر: "إنــه ألمــر شــيق بالفعــل العثــور عــى أشــياء مــا كنا لنكتشــفها 

خالل أعال الحفر، ألن الجليد حافظ عليها بشكل جيد".
واكتشــفت العاملة يف ســبتمر/أيلول أوراقا معقودة من نخل الرافية تعود عى األرجح إىل ما 

قبل ستة آالف سنة تشبه سلة مضفرة من املادة عينها عر عليها العام املايض.

بعد 15 سنة.. فرنسا 
تسلم المغرب نحو 25 ألف 

قطعة أثرية منهوبة
الرباط/ وكاالت:

ســّلمت الســلطات الفرنســية رســميا املغــرب نحــو 25 ألــف قطعــة أثريــة، تــم ضبطهــا مــن طــرف 
الجارك الفرنسية خالل عملية املراقبة، وهو ما يعكس تنامي آفة نهب السلع الثقافية.

وأفــادت مصــادر إعــالم فرنســية أن عمليــة تســليم هــذه القطــع، جــرى خــالل مراســم أقيمــت، يف 
متحف ثقافات املتوســط )موســيم( يف مدينة مرســيليا جنويب فرنســا، مشــرية إىل أن الســلع التي 

يقدر وزنها بثالثة أطنان لن تصل إىل املغرب إال يف أواخر الشهر الجاري.
وقال مدير الجارك يف مدينة مرســيليا، غي جان باتيســت، خالل مراســيم التســليم إن عمليات 
التدقيــق تعــود إىل عامــي 2005 و2006، ونّفــذت يف مدينتــي مرســيليا وبربينيــان، حيــث كان 
الســائقون، وجميعهم من الجنســية املغربية، يقودون ســيارات فارهة. وكانوا يقّدرون قيمة الســلع 

"التي غسلت وعولجت وفق األصول".
وأضاف أن فرتة الحجر استغرفت أكر من 15 سنة بسبب اإلجراءات القانونية، وخاصة القضائية 

منها، مشريا إىل أنه تم فرض غرامات عى املهربني بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
مــن جانبــه قــال مديــر الــرتاث يف املغــرب، يوســف خيارة إنها "لحظة تاريخيــة مع إعادة هذا الرتاث 
إىل أرضــه". وأردف أن "أحــداث العــام 2005 أفضــت إىل مســار ســمح بتدريــب عنــارص الجــارك 

والقضاة بغية توفري موارد برشية كفوءة للتصّدي لهذه اآلفة".
ومــن بــني هــذه القطــع، جمجمــة متســاح محفوظــة جزئيــا يف غشــائها وأحفوريــات وأســنان أســاك 

وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إىل العر الحجري الحديث.
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غزة/مؤمن الكحلوت:
يعقد اتحاد كرة القدم مساء اليوم, اجتامعًا هامًا له مبقره املؤقت 

يف مبني اللجنة األوملبية غرب مدينة غزة.
وســيدرس االتحاد العديد من املواضيع الهامة, أبرزها ُمســتجدات 
انطــالق املوســم الريــايض الجديــد, بعــد اإلعالن عــن فتح املالعب 
وعودة النشاط الريايض لقطاع غزة من قبل وزارة الصحة واملجلس 

األعىل للشباب والرياضة.
وشــطب  قيــد  بــاب  فتــح  موعــد  تحديــد  االتحــاد,  وســُيناقش  كــام 
الالعبــن, باإلضافــة للتطــرق الســتكامل تشــكيل اللجــان املختلفــة 

لالتحاد.
أمــام األنديــة بشــكل منتظــم,  أمــس  أبوابــه  القــدم  اتحــاد كــرة  وفتــح 
بعــد اإلعــالن عــن فتــح األندية واملؤسســات الرياضية يــوم الخميس 

املايض, بعد إغالق قارب الشهرين.
ومن املتوقع أن يشهد االجتامع صدور قرار بتحديد موعد انطالق 
بطــوالت الــدوري للموســم 2021-2020، وذلــك بعدمــا تأخــر عــن 
موعــده امُلقــرر ســابقًا يــوم 25 مــن شــهر ســبتمرب املــايض، وذلــك 
بســبب تفــي فــروس كورونــا يف املجمــع الداخــي مبحافظــات 

غزة.
ومــن امُلرجــح أن يــم اإلعــالن عن منتصف شــهر فربايــر القادم موعدًا 
الفتتــاح املوســم، ال ســيام يف ظــل اإلعــالن عــن إعــادة فتــح األنديــة 
واالتحادات واملالعب والصاالت بقرار من لجنة الطوارئ يف غزة.

وكان اتحاد كرة القدم حدد يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري موعدًا 
الفتتــاح موســم بطولتــي دوري املحرفــن، وبطولــة دوري االحــراف 

الجزيئ.

يجتمع لتحديد موعد انطالق 
بطوالت الدوري في غزة

اتحاد كرة القدم

اتحاد بيت حانون
يبدأ فترة اإلعداد بعد كورونا

غزة/ عالء شاميل: 
أعلــن املــدرب محمــد العــاموي املديــر الفنــي لفريــق كــرة القــدم 
اســتعدادًا  تدريباتــه  اســتئناف  حانــون،  بيــت  اتحــاد  بنــادي  األول 
ملنافسات دوري الدرجة املمتازة للموسم القادم 2020-2021. 
وقــال العــاموي يف ترصيحــات صحفيــة إن الفريــق ســيبدأ فــرة 
اإلعداد غدًا ضمن خطة شاملة وصواًل ألعىل درجة من الجاهزية 

الفنية والبدنية قبل انطالق املوسم الجديد. 
وكان العــاموي قــد بــدأ فــرة اإلعداد يف بداية أغســطس املايض 
بخــوض عــدد مــن التدريبــات قبــل أن يتوقــف النشــاط الريــايض 

قــرًا بســبب انتشــار فــروس كورونــا يــوم 24 من شــهر أغســطس 
املايض. 

املجلــس  قــرار  بعــد  للتدريبــات  حانــون  بيــت  عــودة  وســتكون 
األعىل للشباب والرياضة بإعادة فتح املالعب استعدادًا لعودة 
النشــاط الريــايض الــذي مــن املتوقــع أن ينطلق املوســم الجديد 

يف بداية ديسمرب القادم.
وســيكون املوســم القــادم هــو املوســم الثــاين لبيــت حانــون يف 
الدرجــة املمتــازة بعــد أن حقــق نجاحــات الفتــة يف موســمه األول 

يف دوري األضواء، والذي احتل فيه املركز الرابع.

غزة/ عالء شاميل: 
حــدد املــدرب ســامي الشــنطي املديــر الفنــي لفريــق كــرة القــدم 
األول بنــادي التفــاح، الطموحــات التــي يســعى لتحقيقهــا برفقــة 
القــادم  املوســم  املمتــاز  الــدوري  يف  سيشــارك  الــذي  فريقــه 

.2020-2021

وقــال الشــنطي إن الفريــق ال زال يحــاول التعاقــد مع العبن جدد 
الكتــامل خطــوط الفريــق وضــامن الظهــور بشــكل قــوي وتحقيــق 

نتائج تضمن للفريق تحقيق هدفه من املوسم املقبل.

وأكد الشنطي أن التفاح استطاع التعاقد مع العبن يستطيعون 
صناعة الفرق معه يف املوســم القادم، مشــرًا إىل أن طموحات 
الهبــوط  وتفــادي  املمتــازة  الدرجــة  يف  البقــاء  ســتكون  الفريــق 
ومحاولــة الحصــول عــىل مركــز متقــدم يف حال متكــن من تحقيق 

الهدف األول.
القــوة  عــىل  تعتمــد  غــزة  القــدم يف  كــرة  أن  إىل  الشــنطي  ونــوه 
وليست عىل األسامء دون االنتباه لطبيعة األداء وهو ما قد يؤثر 

عىل مستوى األندية يف الدوري املمتاز.

الشنطي يحدد طموحات 
التفاح في الموسم الجديد

دون رئيس في والية شهدت 3 رؤساءخدمات المغازي 
غزة/مؤمن الكحلوت:

يعيــش نــادي خدمــات املغــازي فــرة مــن أســوء 
فراتــه, عــىل مــدار مــا ُيقــارب 7 عقــود مضــت, 
جــراء عــدم االســتقرار اإلداري الــذي ُيخيــم عــىل 

أجواء النادي, منذ 3" سنوات تقريبًا.
شــخصيات   "3 النــادي  رئاســة  عــىل  وتنــاوب 
مختلفة خالل والية واحدة فقط, ومل يستمر كل 

رئيس أكرث من عام ومن ثم يتقدم باستقالته.
عــدم االســتقرار اإلداري, جعــل فــرق النــادي يف 
مختلــف األلعــاب, تبتعــد عــن منصــات التتويــج, 
ومنهــا مــا اندثــر أصاًل، فيام أصبح بعضها ُمهددًا 

باالندثار يف املستقبل القريب.
جــاء مجلــس اإلدارة الحــايل, وفريــق كــرة القــدم ال 

ومــا  الغربيــة,  بالضفــة  للعــب  واالنتقــال  الفريــق 
زال مستوي الفريق يرنح, واإلدارات تتخي عن 

العبن, دون التعاقد مع العبن تعزيز.
فريــق تنــس الطاولــة وصــل لنهــايئ بطولــة الــكأس 
عليــه  معقــودة  اآلمــال  وكانــت  أعــوام,   3 قبــل 
لتحقيــق األلقــاب, فــال ُيعــرف مصــره حتــي اآلن, 
وكذلــك فريــق كــرة اليــد الــذي بــدأ ُيقــارع الفــرق 
قبــل عامــن, وُعــززت صفوفــه بالعبــن مميزيــن 
أصبح ُمهماًل, ومل يعد موجودًا بن الفرق اآلن.

وحــاول مجلــس اإلدارة التوافقــي الحــايل, ترميــم 
فــرق النــادي وتوفــر االحتياجــات رغــم الضائقــة 
املالية الصعبة, فقام برميم صالة األفراح بدعم 
مــن املجلــس األعىل للشــباب والرياضــة، لتكون 

ميلك سوي 3 العبن يف سجالته, فبدأ بالبحث 
عــن العبــن ُجــدد, وتعاقــد مــع أكــرث مــن 18 العبــًا 
لتعويــض الراحلــن, واضطر لتكرار ذلك املوســم 

الحايل, لعدم جاهزية الالعبن الناشئن.
الحصــان  والــذي كان  القــدم,  كــرة  وعــاين فريــق 
األســود لبطولــة الــدوري املمتــاز يومــًا مــا, ولعب 
بــن فرقهــا يف عــدة مواســم, مــن شــبح الهبــوط 
لــدوري الدرجــة الثانيــة ملــدة موســمن متتالين 
قبل عامن, لكنه نجا بأعجوبة يف أكرث من مرة.

مــدار  عــىل  غــزة  بطــل  وهــو  الســلة,  كــرة  فريــق 
التتويــج  ملنصــات  يصعــد  مل  عديــدة,  ســنوات 
منــذ أكــرث مــن 5 مواســم, بعــد اســتغناء اإلدارات 
الســابقة عــن أكــرث من العــب, وترك بعض العبي 

بعــض  وإيجــاد  للنــادي,  األكــرب  الدخــل  مصــدر 
الحلــول لتوفــر متويــل للنــادي, إىل أن اســتقال 
رئيــس النــادي أحمــد النشــوي, بســبب الخــالف 
مــع تنظيــم فتــح كــام رصح, تالهــا اســتقالة عضــو 
خالفــات  وجــود  مــع  الشــطي,  ريــاض  اإلدارة 
للنــادي,  الجديــد  الرئيــس  هويــة  عــىل  كبــرة 
لتضــع النــادي يف مــأزق جديــد ُيهدد مصره يف 

املوسم القادم.
بتغيــر  فتــح  لحركــة  الريــايض  املكتــب  قــرار 
ممثليهــا يف إدارة املغــازي يعتــرب القــرار الثالــث 
مــن  العديــد  يثــر  مــا  وهــو  واحــدة،  دورة  خــالل 
املؤسســة  الــذي جعــل  و  االســتفهام,  عالمــات 

ترزح تحت وطأة عدم االستقرار اإلداري.

لألســبوع  رئيــس  بــدون  النــادي  ُيعــاين  واليــوم 
الثالــث تواليــًا, أمــام أعن عشــاق ومحبي النادي 
الذيــن ُســلبوا حقهــم بتحقيــق مصــر املؤسســة 

بعد أن أصبح مرهونًا بقرار تنظيمي .
حالة من الحزن الشــديد تعيشــها جامهر مخيم 
املغازي ملا آلت إليه األمور يف النادي, يف ظل 
يــرب املؤسســة حاليــًا,  الــذي  اإلداري  الفــراغ 
بعــد قــرار املكتــب الريــايض الحــريك بحركة فتح 
بتغير ممثليها يف مجلس اإلدارة قبل أسبوعن 
عــىل  بــات  البديــل, حيــث  أن تضــع  وأكــرث دون 
أصحــاب القــرار يف مخيــم املغــازي البحــث عــن 
حلــول جذريــة ملــا ُيعانيــه النــادي, إلنقــاذ اإلرث 

التاريخي للمخيم قبل فوات األوان.
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لندن/ وكاالت:
حقــق النجــم املــري محمــد صــاح إنجازًا جديدًا بإحــرازه الهدف رقم 100 
إيفرتــون يف  هــز شــباك  ليفربــول يف جميــع املســابقات، عندمــا  بقميــص 
الدقيقــة 72 يف مواجهــة الفريقــن أمــس، عــى ملعــب "غوديســون بــارك"، 
"الربميريليــغ"،  اإلنجليــزي  الــدوري  مــن  الخامســة  الجولــة  ضمــن منافســات 

والتي انتهت بالتعادل اإليجايب بنتيجة 2-2.
ونجــح النجــم املــري يف رفــع رصيــده إىل 100 هدفــا، خــال 159 مبــاراة 

منذ وصوله يف صيف عام 2017 قادما من فريق روما اإليطايل.
وجــاءت أهــداف محمــد صــاح الـــ 100 مــع ليفربــول، بواقــع 79 هدفــا يف 
الــدوري اإلنجليــزي، خــال 113 مبــاراة، 20 هدفــا يف دوري أبطــال أوروبــا، 

خال 35 مباراة وهدف يف كأس االتحاد اإلنجليزي، خال 4 مباريات.
ووفقــا للموقــع الرســمي للنــادي فإنــه صــاح أصبــح الاعــب الـــ17 يف تاريــخ 

ليفربول الذي يحقق ذلك اإلنجاز.
وبات "الفرعون" ثالث أرسع العبي النادي تسجيا لـ 100 هدف مبشاركته 
يف 159 مباراة، خلف روجر هانت )144 مباراة( وجاك باركينسون )153 

مباراة(.

يسجل الهدف رقم 
100 مع ليفربول

ُمَحصن في مانشستر
يونايتد أمام ريال مدريد

بوغبا
لندن/ وكاالت:

أكــدت تقاريــر بريطانيــة أن مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي قرر متديد عقــد العبه الفرنيس 
بول بوغبا لعام جديد ليستمر معه حتى صيف 2022.

وجــاء هــذا التمديــد مــن جانــب واحــد، عــرب قيــام النــادي، وفــق وســائل إعــام بريطانيــة، 
بتفعيــل بنــد يف عقــد الاعــب يتيــح لــه متديــد االرتبــاط بــه لعام إضايف، وهــو ما قد يعد 
رضبة ألحام الاعب باالنتقال إىل ريال مدريد اإلسباين مجانا بنهاية املوسم الحايل.

وكان بوغبــا رصح قبــل أيــام خــال وجــوده يف معســكر منتخــب فرنســا يف فــرة التوقــف 
قــرار  أن  أكــدت  التقاريــر  لكــن  مــا،  لريــال مدريــد يومــا  اللعــب  بأنــه يرغــب يف  الــدويل 

مانشسر يونايتد تم اتخاذه قبل تريحات الاعب، وال عاقة له بها.
ويــأيت قــرار النــادي بعــد ســاعات مــن تريحات الرنويجي أويل غونار سولســكاير مدرب 
يونايتد، والتي أكد فيها أن بوغبا "العب فريقنا، وسيســتمر معنا لعامن مقبلن، وهو 

بالتأكيد يركز متاما عى تقديم أفضل ما لديه معنا، ونحن ننتظر أفضل أداء منه".

لندن/ وكاالت:
ســوق  يف  جديــد  ســباق  لدخــول  وبرشــلونة  مدريــد  ريــال  اإلســباين  الثنــايئ  يســتعد 
االنتقاالت الصيفية العام املقبل، من أجل التنافس عى ضم الربتغايل برونو فرنانديز، 

العب وسط مانشسر يونايتد اإلنجليزي.
وذكرت صحيفة "الصن" الربيطانية أن عماقي "الليغا" يتابعان عن كثب تطور الاعب 
الــدويل الربتغــايل داخــل ملعــب "أولــد ترافــورد" رغــم مــرور 8 أشــهر فقــط عــى انضاممــه 
للشياطن الحمر، قادما من سبورتنغ لشبونة الربتغايل مقابل 68 مليون جنيه إسرليني.

وأشارت الصحيفة إىل استياء فرنانديز من استبداله بن شوطي مباراة مانشسر يونايتد 
األخرية يف الدوري اإلنجليزي ضد توتنهام هوتسبري، والتي خرسها فريقه بنتيجة 1-6.

ونجح صاحب الـ26 عاما يف تســجيل 14 هدفا بكل املســابقات منذ انتقاله لليونايتد، 
مام جعله أحد أهم الاعبن يف تشكيلة املدرب الرنويجي أويل غونار سولسكاير.

محمد صالح

محط أنظار 
وصراع برشلونة 

وريال مدريد

فرنانديز

وجهًا لوجه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرجاء المغربي × الزمالك المصري

القاهرة/ )أ ف ب(:
يحــل اليــوم الزمالــك املــري ضيفــًا عــى 
نصــف  يف  املغــريب،  البيضــاوي  الرجــاء 

نهايئ دوري أبطال إفريقيا.
العــارشة  الســاعة  عنــد  املبــاراة  وتقــام 
محمــد  ملعــب  عــى  القــدس  بتوقيــت 
الخامس يف العاصمة االقتصادية للمغرب 
الدار البيضاء، وذلك بعد توقف املسابقة 
انتشــار فــريوس  منــذ ســبعة أشــهر بســبب 

كورونا املستجد.
كــرس  والزمالــك  الرجــاء  مــن  كل  ويأمــل 
الفريــق  تــوج  إذ  اللقــب،  عــن  صيامهــام 
 ،1999 آخرهــا يف  مــرات  ثــاث  املغــريب 
والزمالك خمس مرات آخرها يف 2002.

مزهــوا  اللقــاء  األخــر"  "النــرس  ويدخــل 
بتتويجه بلقب الدوري املحيل بعد غياب 

ســبع ســنوات، إذ يأمــل حصــد ثاثيــة نــادرة 
هذا املوســم بإضافة اللقب القاري ولقب 

كأس العرب لألندية األبطال.
الربتغــايل  مدربــه  فيســعى  الزمالــك،  أمــا 
ثانيــة  مــرة  الزمالــك  يقــود  الــذي  باتشــيكو 
عــن مخلفــات  بالفريــق  لنــأي  يف مســريته، 
قــرار اللجنــة األوملبيــة بعــزل رئيــس النــادي 

مرتىض منصور.
نهــايئ  أن  القــاري  أعلــن االتحــاد  أن  وســبق 
تأهــل  القاهــرة حــال  نوفمــرب ســيقام يف   6
األهــيل والزمالــك ويف املغرب بحال تأهل 
القرعــة  حســمت  فيــام  والرجــاء،  الــوداد 
الجمعــة بــان مر ستســتقبل النهايئ بحال 
تأهل فريقن من املغرب ومر. ويحصل 
البطــل عــى جائــزة ماليــة بقيمــة 2,5 مليون 

دوالر.

لندن/ )أ ف ب(:
حــرم قــرار مــن حكــم الفيديــو املســاعد "يف ايــه آر" ليفربــول حامــل 
اللقــب مــن الفــوز عــى غرميــه وجــاره إيفرتــون، املتصدر-املفاجــأة 
للدوري االنجليزي لكرة القدم هذا املوسم، عندما ألغى هدفا يف 
الوقــت بــدل الضائــع مــن اللقاء الذي انتهــى بالتعادل االيجايب 2-2 
يف افتتاح املرحلة الخامسة أمس عى ملعب "غوديسون بارك".

وســجل الســنغايل ســاديو مانيه العائد اىل املنافســات بعد تعافيه 
مــن فــريوس كورونــا املســتجد )3( واملــري محمــد صــاح )72( 
هــديف ليفربــول، فيــام أحــرز مايكل كــن )19( ودومينيك كالفرت-

لوين هّداف املوسم هديف أصحاب االرض )81(.
وســجل جــوردان هندرســون الهــدف الثالــث لليفربــول يف الوقــت 
بــدل الضائــع قبــل ان يلغيــه "يف ايــه آر" بقــرار مثــري للجــدل بداعــي 

تسلل عى املمرر مانيه.
ورفــع ايفرتــون رصيــده اىل 13 نقطــة معــززا صدارتــه إثــر تعــادل أول 
بعــد اربعــة انتصــارات، فيــام رفــع ليفربــول رصيــده اىل 10 نقاط يف 

املركز الثاين مؤقتا.
يخــرج  أن  النفــس يف  املوســم مينــي  هــذا  املتألــق  ايفرتــون  وكان 
فائــزا عــى غرميــه يف 17 اكتوبــر، وهــو التاريــخ الــذي حقق فيه آخر 
انتصاراته عى ليفربول يف جميع املسابقات منذ عرشة أعوام يف 

2010 ليفشل للمباراة الـ23 تواليا يف إسقاط جاره.
وكان ليفربــول ســقط ســقوطًا مدويــا 7-2 يف املرحلــة الرابعــة أمــام 
مضيفــه أســتون فيــا قبــل فــرة التوقــف الدوليــة، ليكتفــي بالتعــادل 
للمــرة الثامنــة مــع ايفرتــون يف آخر تســع مباريات جمعت الفريقن 

يف الدوري عى ملعب "غوديسون بارك".

وهذه املرة االوىل التي يدخل فيها ايفرتون دريب الـ "مريسيسايد" 
وهو يف صدارة الرتيب منذ سبتمرب 1989.

ــر ســاومثبتون احتفاليــة املهاجــم الــدويل األملــاين تيمــو فرينــر  وعكَّ
بافتتاح غلته التهديفية يف الربميري ليغ بثنائية وانتزع تعادال قاتا 

من مضيفه تشليس 3-3، عى ملعب ستامفورد بريدج.
كاي  و29(،   15( الدقيقتــن  يف  فرينــر  بثنائيــة  تشــليس  تقــدم 
اىل  انتقالــه  منــذ  تشــليس  مــع  التهديفيــة  غلتــه  بــدوره  هافريتــس 

صفوفه هذا الضيف أيضا قادما من باير ليفركوزن.
وقلــص ســاومثبتون الفــارق عــرب داين إينغــز )43( وتــي أدامــس 
فيســرغارد  يانيــك  الدمنــاريك  املدافــع  يــدرك  أن  قبــل   ،)57(
هــذه  يف  الضائــع  بــدل  الوقــت  مــن  الثانيــة  الدقيقــة  يف  التعــادل 

املباراة.

إيفرتون يتعادل 
مع ليفربول 

ويواصل صدارة 
الدوري اإلنجليزي

السيتي يتغلب على أرسنال 
وساوثهامبتون يتعادل

مع تشيلسي

مدريد/وكاالت:
هــذا  بإســبانيا  األوىل  الدرجــة  لــدوري  الصاعــد  قــادش  فريــق  وجــه 
املوســم لطمــة قويــة إىل ريــال مدريــد حامــل لقــب البطولــة وتغلــب 
عليه -1صفر يف عقر داره أمس، باملرحلة السادسة من املسابقة.

واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة االنتصارات يف الدوري اإلسباين بعد 
تعادلن متتالين وحقق فوزا مثينا -2صفر عى مضيفه سلتا فيجو 
بنفــس املرحلــة التــي شــهدت اليــوم أيضــا فــوز غرناطــة عــى إشــبيلية 

-1صفر.

بهزميتــه  مدريــد  ريــال  منــي  ســتيفانو"،  دي  "ألفريــدو  اســتاد  عــى 
األوىل يف املوسم الحايل وتجمد رصيده عند عرش نقاط من خمس 
مباريــات فيــام حقــق قــادش فــوزا تاريخيــا عــى الريــال لريفــع رصيــده 
إىل عرش نقاط أيضا ويقفز للمركز الثاين بفارق األهداف فقط خلف 

الريال وأمام غرناطة.

يف  للمبــاراة  الوحيــد  الهــدف  لوزانــو  أنتــوين  الهنــدورايس  وســجل 
الدقيقة 16 ليقود قادش إىل الفوز التاريخي عى املليك.

وأكــد املهاجــم األوروغويــاين لويس ســواريز مجــددا أنه صفقة جيدة 
ألتلتيكــو حيــث ســجل الهــدف األول للفريــق يف الدقيقــة السادســة 
فيــام أضــاف البلجيــيك يانيــك كاراســكو الهــدف الثــاين يف الدقيقــة 

األخرية من املباراة.
وبهــذا، ســجل ســواريز هدفــه الثالــث مــع أتلتيكــو هــذا املوســم بعــد 
هدفيه يف شــباك غرناطة يف أول مشــاركة له مع الفريق منذ انتقاله 

من برشلونة عندما قاد الفريق للفوز 1-6 عى غرناطة.
ورفع سواريز رصيده إىل 150 هدفا يف الدوري اإلسباين حتى اآلن 

وذلك يف أقل من 200 مباراة خاضها باملسابقة حتى اآلن.
ورفــع أتلتيكــو رصيــده إىل مثــاين نقــاط يف املركــز الخامــس وتجمــد 

رصيد سلتا فيجو عند خمس نقاط يف املركز الثالث عرش.

قادش ُيلحق الهزيمة األولى بريال مدريد
أتلتيكو يستعيد نغمة االنتصارات 

إبراهيموفيتش 
يحسم الديربي 

ويعزز صدارة ميالن

الدوري اإليطالي

روما/ )أ ف ب(:
إبراهيموفيتــش  زالتــان  الســويدي  املهاجــم  حســم 
املتعــايف مــن كورونــا ديريب ميانو )1-2( بتســجيله 
هدفــن مبكريــن يف مرمــى إنــر أمس ضمــن املرحلة 
معــززًا  القــدم،  لكــرة  اإليطــايل  الــدوري  مــن  الرابعــة 

صدارة فريقه الذي مل يخرس او يتعادل بعد.
وســجل زالتــان العائــد إىل التشــكيلة بعــد تعافيــه من 
فــريوس كورونــا املســتجد هــديف ميــان يف اول ربع 
روميلــو  البلجيــيك  ســجل  فيــام  و16(،   13( ســاعة 

لوكاكو هدف إنر الوحيد )29(.
مســتغًا  الصــدارة،  يف  نقطــة  بـــ12  ميــان  وانفــرد 
ســجلها  نابــويل،  أمــام   4-0 الكبــرية  أتاالنتــا  خســارة 
وماتيــو  و27(   23( لوزانــو  هريفينــغ  املكســييك 
بوليتانو )30(، والنيجريي فيكتور أوســيمهن )43(، 
أتاالنتــا  هــدف  المــرز  ســام  الهولنــدي  ســجل  فيــام 

الوحيد )69(.
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االحتالل يصيب 3 شبان   ... 

الزهار: سنكرس عنجهية املحتل    ... 

وعولجت حالتان ميدانيا.
املواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
االحتــالل  قــوات  اقتحــام  بعــد  اندلعــت 
حيــث  البلــدة؛  أطــراف  عــى  وانتشــارها 
تعمــد الجنــود إطــالق الرصــاص املعــدين 
املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز والصــوت 

تجاه املواطنني.
وأشــار شــتيوي إىل أن البلدة تشــهد موجة 
قمــع  إىل  تهــدف  مســبوقة  غــر  تصعيــد 
املســرة، مؤكــدا اســتمرارها حتــى تحقيق 

أهدافها.
الجمعــة  شــهدت  قــدوم  كفــر  وكانــت 
مواجهــات مامثلــة أصيــب خاللها عرشات 
باالختنــاق  صحفيــون  منهــم  املواطنــني 
املســرة  االحتــالل  جيــش  قمــع  خــالل 
لالســتيطان  املناهضــة  األســبوعية 
واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلق منذ 

أكرث من ١٧ عاما.
التــوايل  عــى  التاســعة  للســنة  وتتواصــل 
املناهضــة  األســبوعية  املســرات 
الشــارع  بفتــح  واملطالبــة  لالســتيطان، 
تغلقــه  الــذي  قــدوم  كفــر  لبلــدة  الرئيــس 
التوســعات  لصالــح  االحتــالل  قــوات 

االستيطانية.
يف سياق متصل، اعتدت قوات االحتالل 
أمس عى عرشات املواطنني يف تظاهرة 

مناهضــة لالســتيطان مبســافر يطــا جنــويب 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل  مدينــة 

املحتلة.
وأفــاد منســق لجنــة حاميــة وصمــود جبــال 
جنــوب الخليــل ومســافر يطــا فــؤاد العمــور 
لوكالة "صفا"، بأن قوات االحتالل اعتدت 
تظاهــرة  يف  املشــاركني  املواطنــني  عــى 
دعــت لهــا لجنة الحاميــة، واللجان الوطنية 
وإقليم حركة فتح يف بلدة يطا، واحتجزت 
الحاج "سليامن الهذالني" لعدة ساعات.

للتصــدي  جــاءت  التظاهــرة  إن  وقــال 
تهــدف  التــي  االحتــالل  ملامرســات 
"أم  خربــة  أرايض  عــى  لالســتيالء 
توســعة  خــالل  مــن  و"الثعلــة"،  الزيتونــة" 
مســتوطنة "ماعــون" عى حســاب أرايض 

املواطنني.
االحتــالل  مامرســات  أن  العمــور  وأوضــح 
مســتمرة منــذ خمســة أشــهر ببنــاء كرفانات 
املســتوطنات،  لتوســعة  أراٍض  ومصــادرة 
يف  الفاعلــة  للمشــاركة  املواطنــني  داعيــا 
التظاهرة األســبوعية للتصدي ملامرســات 

االحتالل االستيطانية.
نحــو  مســتوطنون،  قطــع  آخــر  جانــب  مــن 
30 شــجرة زيتــون يف بلــدة قريــوت جنويب 

نابلس شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وذكــرت هيئــة مقاومــة الجدار واالســتيطان 

زيتــون  شــجرة   30 قطعــوا  مســتوطنني  أن 
يف قريوت للمواطن بالل محمود رجا.

اعتداءاتهــم  املســتوطنون  ويواصــل 
الضفــة  يف  املواطنــني  بحــق  اليوميــة 
جيــش  بحاميــة  املحتلتــني،  والقــدس 

االحتالل اإلرسائييل.
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
عمليــات تجريــف واســعة طالــت أكــرث مــن 
ألــف دونــم مــن أرايض املواطنــني الواقعــة 
العنــري  والتوســع  الضــم  جــدار  خلــف 
عــى  املقامــة  "آريئيــل"  مســتوطنة  قــرب 
أرايض املواطنني شامل مدينة سلفيت.
ضخمــة  كســارات  أن  عيــان  شــهود  وذكــر   
جرفــت الرتبــة وكــرست الحجــارة يف "واد 
العنــري  الفصــل  جــدار  خلــف  هيــاج" 
جنــوب مســتوطنة "اريئيــل، كــام صــودرت 

تربة الواد.
جرافــات  أن  محليــة،  مصــادر  وأوضحــت 
واد  يف  العمــل  عــن  تتوقــف  ال  االحتــالل 
هيــاج وواد عبــد الرحمــن ورأس قــرة شــامل 
األرايض  أصحــاب  إخطــار  دون  ســلفيت 
يتــم  كان  كــام  التجريــف  أو  باملصــادرة 

سابقا.
 وأفــاد الباحــث يف مركــز أبحــاث األرايض 
أعــامل  أن  موقــدي  رائــد  الفلســطينية 
التجريف تأيت بهدف إقامة حي استيطاين 

جديد تابع ملستوطنة "آريئيل".
يشــار إىل أن مســتوطنة أريئيــل املعروفــة 
بـ"إصبــع أريئيــل االســتيطاين"، الذي ميتد 
عدة كيلومرتات عى تلة مرتفعة، تتوسع 
عى حســاب أرايض الفلســطينيني بثالثة 

أضعاف مساحتها الحالية.
يف  اســتيطاين  تجمــع  أكــر  ثــاين  وتعــد 
املخطــط  شــملها  وقــد  الغربيــة،  الضفــة 
االحتــالل  حكومــة  نرشتــه  الــذي  الجديــد 
للجانــب  وإظهــارًا  الضــم  لخطــة  تطبيقــًا 

التوسعي الجديد.
كام يجعلها موقعها الجغرايف قادرة عى 
فيــام  قســمني،  الغربيــة إىل  الضفــة  قســم 
بجامعــة  املتمثلــة  العامــة  املرافــق  تضــم 
طالــب  ألــف   30 مــن  أكــرث  تحتــوي  كبــرة 

وطالبة.
طريــق  يســمى  مــا  جوارهــا  مــن  وميــر 
الســاحل  يصــل  الــذي  الســامرة"  "عابــرة 
الفلســطيني باألغــوار، كــام أن خطــة آلــون 
أريئيــل  مســتوطنة  مــن  تبــدأ  االســتيطانية 

إىل غور األردن".
االحتــالل  مخططــات  أن  إىل  يشــار 
األرايض  تهــدد  املســتمرة  االســتيطانية 
الزراعيــة يف محافظــة ســلفيت، وتقلــص 
مســاحة املراعــي، وتغتــال الــرثوة الزراعية 

املوجودة.

صوافطة: اإلصرار الفلسطيني كفيل بإفشال الضغوط الدولية 
"الحاج" يدعو "فتح" لعدم االلتفات لضغوط وقف الحوار مع حامس

األوقاف: التزام املواطنني
 سيحدد املسار بشأن املساجد

غزة/ فلسطني:
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  ــدت  أكَّ
الدينيــة يف قطــاع غــزة، أن مــدى التــزام 
املواطنــني إجــراءات الســالمة والوقاية 
أو  املســاجد  فتــح  اســتمرار  ســيحدد 

إعادة إغالقها مجدًدا.
وأوضــح املتحــدث باســم الــوزارة عــادل 
أمــس،  الهــور يف تريحــات صحفيــة 
أنَّ قرار افتتاح املساجد مرفق برضورة 
اتبــاع جميــع اإلجــراءات الوقائيــة التــي 
عليهــا  قــت  الصحــة وصدَّ وزارة  أقرَّتهــا 
وزارتــا الداخليــة واألوقاف. وذكر الهور 
أعــادت  الــوزارة  أنَّ  "الــرأي"،  إلذاعــة 
افتتــاح املســاجد  األيــام املاضيــة  يف 
دراســة  وبعــد  محافظــات،  ثــالث  يف 
املســاجد،  هــذه  ملتابعــة  مســتفيضة 
وعولجــت،  الســلبيات  بعــض  رُِصــد 
إيجابيــة وتدفعنــا  الصــورة كانــت  لكــن 

لالستمرار يف فتح املساجد.
غــزة  محافظتــي  "بخصــوص  وأضــاف: 
متابعــات  لدينــا  كانــت  والشــامل، 
وقــراءة للخريطــة الوبائيــة، حتــى وصلنا 

املســاجد  افتتــاح  إمــكاِن  إىل  أخــًرا 
يف هاتــني املنطقتــني، لتوفــر عنــارص 
األمان كام هي متوفرة يف املحافظات 
الثالث الســابقة، مع اســتثناء املناطق 

املصنفة حمراء".
بعــض  أغلقــت  الــوزارة  أنَّ  وذكــر 
التــي  املاضيــة  األيــام  يف  املســاجد 
تكــرر عــدم التزامها إجراءات الســالمة، 
مــن جديــد إلعطائهــا  افتتاحهــا  وأعيــد 
فرصة جديدة من االلتزام واالنضباط.

وقــال: "مــدى االلتــزام مــن املواطنــني 
املصلــون  التــزم  فــإذا  املعيــار،  هــو 
إجــراءات الوقايــة املعلنــة مــن الــوزارة، 
يلتزمــوا  مل  إن  أمــا  الفتــح،  فسيســتمر 
إدارة  نعطــي  ثــم  ونوجــه،  نرشــد  فإننــا 
املسجد إنذاًرا، وإذا استمر األمر عى 

حاله يكون القرار بإغالق املسجد".
لــكل  لجــان  وجــود  إىل  الهــور  وأشــار 
الطــوارئ  لجنــة  مــع  تتواصــل  مســجد 
األوقــاف، وجاهــزة  املركزيــة يف وزارة 
الستقبال املصلني يف محافظتي غزة 

والشامل بدًءا من فجر اليوم األحد.

جنني/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  دعــا 
"حــامس"، خالــد الحــاج، حركــة "فتــح" لــرضورة 
االلتزام بالحوار مع حركته، واالستمرار به وعدم 

الرتاجع عنه.
أمــس،  صحفــي،  تريــح  يف  الحــاج  وطالــب 
قيــادة حركــة فتــح بعــدم االلتفــات إىل الضغــوط 
بوقــف  العربيــة  الــدول  وبعــض  األمريكيــة 
أن مصلحــة  عــى  مــع حــامس، مشــددًا  الحــوار 
ويف  الحــوار،  هــذا  يف  الفلســطيني  الشــعب 
إنهــاء االنقســام، وتجديــد الرشعيــة لــكل النظــام 

السيايس الفلسطيني.
املكتــب  رئيــس  نائــب  تريحــات  وحــول 
السيايس لـ"حامس" صالح العاروري بخصوص 
العــاروري  أن  الحــاج  أكــد  األمريكيــة،  الضغــوط 
تحــدث بلغــة القائــد الوطنــي بعيــدا عــن الحزبيــة 
والفصائليــة وأوضــح معامل القضية الفلســطينية 

وما تتعرض له من مخاطر.
التــي  ذّكــر باملخططــات  العــاروري  أن  ونبــه إىل 
ضــد  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  تنفذهــا 
بالتهديــد والوعيــد  الفلســطينية ســواء  القضيــة 
أو باإلغــراءات املاديــة مــن أجــل طمــس معاملها 
والتطبيع مع املحتل، وعّده جزءا من املنظومة 

العربية واإلسالمية.
بثتــه  متلفــز  لقــاء  خــالل  قــال  العــاروري،  وكان 
رفضــت  حركتــه  إن  الفضائيــة،  "األقــى"  قنــاة 
حــوارا مــع اإلدارة األمريكيــة حول "صفقة القرن" 

املزعومــة، معتــًرا أن "الطلــب األمرييك للحوار 
مع حامس كان هدفه شق املوقف الفلسطيني 
التحريــر"،  منظمــة  قيــادة  لتهديــد  واســتخدامه 

دون أن يوضح من قدم هذا الطلب، ومتى.
ويف الســياق، أكــد القيــادي يف حركــة حــامس 
نــادر صوافطــة أن تريحــات الشــيخ العــاروري 
تواجدهــم  أماكــن  كل  املواطنــني يف  وضعــت 
يف حقيقــة مــا يحــدث خــالل لقــاءات املصالحة 
خاصة وأن الشــارع الفلســطيني متعطش لنجاح 

مسار الوحدة الوطنية.
وأكــد صوافطــة يف تريــح صحفــي، أن حــامس 
ماضيــة قدمــًا يف إنهــاء االنقســام والوصــول اىل 
رشاكــة حقيقيــة يف امليدان من خالل املقاومة 

الشعبية والدخول يف منظمة التحرير.
كفيــل  الفلســطيني  اإلرصار  أن  عــى  وشــدد 
بإفشال الضغوط الدولية عى مسار املصالحة 
وجــود  مــع  الصحيــح  االتجــاه  يف  تســر  التــي 
األمريكيــة  واإلدارة  االحتــالل  ميارســها  عقبــات 

وبعض الدول العربية.
ونبه اىل أن الخيار الوحيد ملواجهة الضغوطات 
حقيقيــة،  ملصالحــة  وصــواًل  الحــوار  اكــامل  هــو 
وعــدم تفــرد أي جهــة فلســطينية بالقــرار بعيــدًا 

عن االجامع ألنه سيمثل خسارة للجميع.
ألي  مجــال  هنــاك  يعــد  "مل  صوافطــة:  وقــال 
اســتجابة لضغوطــات متارس مــن خالل أمريكيا 
أو االحتــالل أو دول عربيــة إلفشــال املصالحــة، 
املصالحــة  هــو  ملواجهتهــا  الوحيــد  والســبيل 

امليــدان  يف  الجميــع  ورشاكــة  الحقيقيــة 
والسياسة".

ايصــال  أراد  العــاروري  أن  شــك  ال  وأضــاف:" 
فتــح  حركــة  وقــادة  أبنــاء  لكافــة  طأمنــة  رســالة 
بــأن حــامس ال تســعى للســيطرة عــى الســلطة 
حقيقيــة  رشاكــة  تريــد  بــل  التحريــر  ومنظمــة 
التحديــات  كل  مواجهــة  خاللهــا  مــن  نســتطيع 
القضيــة  ضــد  تحــاك  التــي  واملؤامــرات 

الفلسطينية".
وشــدد صوافطــة عــى أن الرشاكــة الحقيقيــة ال 
بــد أن تكــون مــن خــالل انتخابات شــاملة مشــًرا 
إىل وجــود حــوارات إذا تــم االتفــاق فيهــا عــى 
صيغة معينة ســيتم عرضها عى بقية الفصائل 
والقــوى الفلســطينية ألن أي انتخابــات ســتكون 
مبوقــف  للخــروج  الفلســطيني  الــكل  مبوافقــة 

موحد.
الفلســطينية تقاربــا  الســاحة  ومؤخــرا، شــهدت 
عقدهــا  لقــاءات  بعــد  و"فتــح"،  "حــامس"  بــني 
وقطــر  تركيــا  مــن  كل  يف  بالحركتــني  قــادة 
ولبنــان، إلنهــاء ملــف االنقســام الداخــيل وإمتام 

املصالحة، وإجراء انتخابات عامة.
وكانــت الحركتــان قــد اتفقتــا يف تركيــا، الشــهر 
املــايض، عــى "رؤيــة" تتعلــق بإنهــاء االنقســام 
وتوحيد الصف ملجابهة ما تتعرض له القضية، 
وأكدتــا أن هــذه الرؤيــة ســتعرض قريبــا "ضمــن 
مشــرتك  بيــان  بحســب  شــامل"،  وطنــي  حــوار 

حينها.

جماهري غفرية ُتشيِّع جثماَنْ قياديَّْي 
يف حماس بخان يونس ورفح

خان يونس-رفح/ محمد القوقا:
شيعت جامهر غفرة يف مدينتي خان يونس ورفح جنويب قطاع غزة جثامين 
القياديني يف حركة املقاومة اإلسالمية حامس، الدكتور علم الدين أبو عايص 
واملهنــدس ماجــد ســامل جابــر. وتــويف أبــو عــايص مســاء الجمعــة عــن عمــر ناهز 
66 عاًمــا، ويعــد أحــد قــادة حــامس يف خــان يونــس، يف حــني تــويف جابــر يــوم 

الثالثاء خالل رحلة عالج يف تركيا ويعد أحد قادة حامس يف رفح.
حــامس  مــن  قــادة  أمــس  عــايص  أبــو  املهنــدس  جثــامن  تشــييع  يف  وشــارك 
يتقدمهــم عضــوا املكتــب الســيايس للحركــة الدكتــور خليــل الحيــة واملهنــدس 

نزار عوض الله، إىل جانب حشد من املواطنني.
وأثنــى الحيــة يف كلمــة أمــام املشــيعني مبســجد حمــزة يف مدينــة بنــي ســهيال 
رشقــي خــان يونــس، عــى ســرة ومناقــب الراحــل، خاصة خــالل عمله يف صفوف 
الحركــة يف عــدة مياديــن. وقــال: "نــودع أخــًا عزيــزا، وأســتاذا كرميــًا عرفنــاه بإميانــه 
وإخالصــه، وصــره، وهــو مــن الذيــن كان لهــم فضــل الســبق يف العمل الخري يف 
قطاع غزة". وأشاد الحية بالراحل وعمله يف الجامعة اإلسالمية عميدا ومحارضا 
لــه، فأســس جمعيــة  الطــالب  مــن خاللهــا بحاجــة  التــي شــعر  التجــارة،  يف كليــة 

أصدقاء الطالب لتقديم الخدمة والعون للطالب.
ونعت حامس فقيدها الراحل، وقالت إنه ُعرف "بعطائه الكبر لخدمة اإلسالم 
واملســلمني، ومّثــل مســاعدًا ومعاونــًا لقيــادة الحركــة ومؤسســها الشــيخ أحمــد 

ياسني رحمه الله، خاصة يف سنوات املحنة واالبتالء".
وأضافــت حــامس أنــه "كان رائــًدا يف العمــل الخــري وصاحب فضل عى قطاع 
غــزة الحبيــب، وتــرأس الجمعيــة اإلســالمية يف املنطقــة الرشقيــة مبدينــة خــان 
يونــس". وأول مــن أمــس، شــيع مئــات املواطنــني جثــامن القيــادي املريب ماجد 
جابر يف مدينة رفح مبشاركة النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي الدكتور 

أحمد بحر وقادة من حامس.
شــعبنا  أبنــاء  إىل  الراحــل  فقيدهــا  حــامس  حركــة  نعــت  ســابق  وقــت  ويف 

الفلسطيني، وقالت إنه قائد من قادتها، وعنوان من عناوينها.
وتــويف املــريب جابــر مســاء الثالثــاء املــايض يف تركيــا بعــد رصاع مــع املــرض 

وبعدها نقل جثامنه إىل قطاع غزة ليدفن يف أرضه.

مصطفى الصواف

وفاء األحرار مدرسة 
األقوياء يف التفاوض

اليوم األحد 18/10/2020 الذكرى التاسعة لصفقة وفاء األحرار، 
التي مبوجبها تم تحرير ما يزيد عى ألف من البواسل األبطال من 
املعتقلــني يف ســجون االحتــالل الصهيــوين. قــد ال تكــون صفقــة 
وفــاء األحــرار األوىل يف تاريــخ الثــورة الفلســطينية ولكنهــا كانــت 
نوعية يف كل ما جرى فيها عى مدى خمس سنوات من تفاوض 
بني املقاومة واالحتالل عر وسطاء أملان ومريني، وكان موقف 
املفاوض الفلسطيني صلبا ثابتا منذ اليوم األول وكانت الكشوف 
واألسامء والنوعيات املراد اإلفراج عنها جاهزة من األشهر األوىل 
لعمليــة األرس، ورغــم مراوغــة االحتــالل فــإن املفاوض الفلســطيني 
كان كــام كان دون تغيــر يف املوقــف ورضــخ االحتــالل يف النهايــة 
وأبطــل قوانــني كان يــر عليهــا مثــل األيــدي امللطخــة بالدمــاء مــن 

األرسى األبطال حسب وصفه.
وبــات  التفــاوض  يف  إبداعــا  الفلســطيني  املفــاوض  ســجل  فقــد 
مدرسة يعتد بها ملن يريد التفاوض وقد أبدع عى مدى سنوات 
خمــس يف إخفــاء شــاليط والحفــاظ عليــه حيــا، ومــا كشــفته وحــدة 
ســلطات  متلكــه  مــا  كل  رغــم  فلســطيني  لــكل  مفخــرة  كان  الظــل 
فشــلوا  ولكنهــم  وعمــالء،  رصــد  وأدوات  تكنولوجيــا  مــن  االحتــالل 
يف الوصــول شــاليط، ولعلــه كان مفاجــأة ذلــك الفيديــو الــذي ُنرش 

لوحدة الظل عى شاطئ البحر رفقة شاليط .
ولعــل الحلقــة التــي فاجــأت الجميــع لحظة تســليم شــاليط للجانب 
يكــون  أن  والتوقــع  الوصــف  فــاق  بإخــراج  رتبــت  التــي  املــري، 
الفلســطينيون وصلــوا ملــا وصلــوا إليــه مــن إخــراج عســكري مذهــل 
بعــد  التســليم  تابــع وشــاهد عمليــة  مــن  لــكل  بــل  االحتــالل  ليــس 

االتفاق.
نعــم، االحتــالل اليــوم مل يتعلــم مــن صفقــة وفــاء األحــرار، ومــا زال 
مياطــل ويســوف ويخــدع أهــايل الجنــود األرسى والذيــن أرسوا يف 
عــدوان 2014 عندمــا أوهــم مجتمــع االحتــالل أنهــم قتــى دون أن 
ميلك دليال واحدا عى مقتلهم إال التخمني، والحقيقة ال يعلمها 
إال الجهــة اآلرسة فهــي التــي متتلــك املعلومــة املتعلقــة بوضعهــم 

وزاد األمر بعد أرس اإلثيويب والعريب. 
يحاول االحتالل أن يتذاىك، ويريد ما يثبت أن األرسى أحياء وهو 
يعلــم رشوط اآلرسيــن، وهــي موجــودة لديــه ويف نفــس الوقــت هو 
يفــاوض مفاوضــني ســبق أن فاوضهــم ويعلــم أنهــم عنــد رشوطهــم 
التفــاوض  فتــح  وقبــل  أول رشوطهــم  ومــن  يبدلــون  أو  يغــرون  وال 
حــول صفقــة تبــادل جديــدة هــو اإلفــراج عمــن اعتقلهــم االحتــالل 
ممــن حــرروا ضمــن صفقــة وفاء األحرار، هذا هو املفتاح للتفاوض 
حــول صفقــة جديــدة وهو يعلم يف نفس الوقت أن الفلســطينيني 
جاهزون لكل يشء ويعلم أيضا أنهم عند رشوطهم ولكن املراوغة 

واملامطلة عند االحتالل صفة مالزمة له.
يف الختام ال خوف عى اآلرسين لجنود االحتالل فقد عودونا عى 
الثبــات والتمســك مبــا يريــدون وأن الصفقة تنتظــر تخيل االحتالل 
عــن غطرســته، ولــن تطــول، وســيكون للفلســطينيني مــا يريــدون إن 

شاء الله، ويسألونك متى هو قل عىس أن يكون قريبا.

األرسى من سجون االحتالل اإلرسائييل، مشدًدا عى 
أنهــا ســتكرس عنجهيــة املحتــل مــرة أخــرى كــام فعلــت 

يف "وفاء األحرار" عام 2011.
جــاء ذلــك يف مقابلــة للزهــار نرشهــا "مركــز حضــارات 
مبناســبة  واإلســرتاتيجية"،  السياســية  للدراســات 
الذكرى التاسعة لـ"وفاء األحرار" التي حررت املقاومة 

مبوجبها 1047 أسًرا وأسرة من سجون االحتالل.
ولخــص الزهــار أهــم مالمــح الصفقــة يف أنهــا كــرست 
يف  أخالقيــة  قضيــة  وأنهــا  االحتــالل،  وعنجهيــة  إرادة 
يف  للمعتقلــني  اإلنســاين  والُبعــد  حــامس،  عقيــدة 
الســجون، إضافــة إىل الُبعــد اإلنســاين لعائالتهــم مــن 
املحرريــن  مــن  واالســتفادة  وأمهــات،  وآبــاء  أطفــال 

الستكامل دورهم يف التحرير ولسبب خرتهم.
وقــال الزهــار إن عقبــات كثــرة واجهتهــا املقاومــة قبــل 
إبرام الصفقة وأهمها "مراوغة العدو اإلرسائييل وكرثة 
عــدد األرسى يف الســجون وصعوبــة الخيــارات بينهــم، 

وعدم التزام االحتالل مبا تم االتفاق عليه، فضال عن 
رغبــة أكــرث مــن طــرف ليكــون الوســيط يف املفاوضــات 

غر املبارشة بني املقاومة واالحتالل.
وأرجــع أســباب تأخــر إنجــاز صفقــة جديــدة وذلــك بعد 
مرور أكرث من ســت ســنوات عى أرس كتائب القســام 
الصفقــة  تداعيــات  "إىل  االحتــالل،  مــن جنــود  لعــدد 
األوىل عى االنتخابات الصهيونية الداخلية، واعتقاد 
االحتــالل بإمــكان إفشــالها بعمــل عســكري، وقــد تبــدد 
هــذا الوهــم، وقــد يكــون الســبب تغــر وضــع الوســيط 

الداخيل".
الزهــار:  قــال  الســجون  داخــل  لــأرسى  رســالته  ويف 
وعــى  رشعــي  واجــب  األرسى  رساح  إطــالق  "إن 
والوطنيــة  اإلنســانية  العنــارص  تتكــون  األســاس  هــذا 
تعــاىل  اللــه  واألخالقيــة والسياســية واألمنيــة، وأســأل 
أن نراهــم قريبــًا بيننــا وأن يســتكملوا دورهــم يف تحرير 

فلسطني كل فلسطني".

لجنة الرتبية بالترشيعي تعقد جلسة استامع لوكيل وزارة الصحة
غزة/ فلسطني:

والقضايــا  الرتبيــة  لجنــة  عقــدت 
باملجلــس  االجتامعيــة 
الترشيعي، أمس، جلسة استامع 
يوســف  الصحــة  وزارة  لوكيــل 
مســؤويل  مــن  وعــدد  الريــش  أبــو 
الوزارة لالطالع عى جهود الوزارة 

يف مواجهة جائحة كورونا.
اللجنــة  رئيــس  الجلســة  وتــرأس 
الجمــل،  الرحمــن  عبــد  النائــب 
مبشــاركة مقررهــا النائــب خميس 
النجــار واألعضــاء النواب: يوســف 
الرشايف، وسامل سالمة، ومحمد 
ويحيــى  نعيــم،  وهــدى  شــهاب، 

العبادسة.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الجلســة 
تــأيت يف إطــار متابعة خطط وزارة 
داعيــًا  كورونــا،  ملواجهــة  الصحــة 
إىل االلتــزام بضوابــط الوقايــة مــن 
عــى  مؤكــًدا  الفايــروس،  انتشــار 
املواطنــني  وعــي  تعزيــز  رضورة 
الوقائيــة  اإلجــراءات  بأهميــة 
الشــخصية  النظافــة  مثــل  الذاتيــة 
وارتــداء  االجتامعــي  والتباعــد 

الكاممــات والتعقيــم وغرهــا مــن 
اإلجراءات.

بــدوره دعــا النائــب العبادســة إىل 
رضورة إعطاء أكر مساحة ممكنة 
للنشــاط االقتصــادي وفق ضوابط 
تضمن الحد من انتشار الفروس 
يف غــزة، وكذلــك اعتــامد ضوابط 
للمخالطــني  إلكرتونيــة  رقابــة 
مبــا  البيــوت  يف  املحجوريــن 
بتعليــامت  التقيــد  يضمــن 

وإرشادات الوزارة الوقائية.
إىل  نعيــم  النائــب  دعــت  وفيــام 
اعتامد الحجر املنزيل للمصابني 
مــع مراعــاة االلتــزام بجميع عوامل 
النائــب  أكــد  املطلوبــة،  الوقايــة 
يف  الحــزم  أهميــة  الــرشايف 
التعاطي مع املخالفني إلجراءات 
الوقايــة، خاصــة يف ظل اكتشــاف 

إصابات يومية بني املواطنني.
النجــار  النائــب  دعــا  ناحيتــه  مــن 
ماليــة  مكافــآت  رصف  إىل 
للطواقــم الصحيــة التــي تقــف يف 
للحــد  األوىل  املواجهــة  خطــوط 
مــن انتشــار الجائحــة، مشــرًا إىل 

مــن  املترضريــن  تعويــض  رضورة 
نتيجــة  الصحيــة  املهــن  أصحــاب 

الجائحة.
كــام أثــار النائــب ســالمة مشــكلة 
تفاقــم معانــاة عــرشات العاملــني 
املرافــق  تنظيــف  رشكات  يف 
الصحيــة الذيــن تأثروا ســلبًا بفعل 

انتشار الجائحة يف غزة.
وخــالل الجلســة قــّدم أبــو الريــش 
عــن  نبــذًة  الصحــة  وزارة  وكيــل 
مــن  للحــد  الــوزارة  طواقــم  جهــود 
إىل  مشــرًا  الجائحــة،  انتشــار 
إصابــة العديــد من الكوادر الطبية 
األوىل  الصفــوف  يف  العاملــة 
حــرص  مؤكــدًا  كورونــا؛  ملواجهــة 
الــوزارة عى عدم تقييد األنشــطة 
األخــذ  مــع  للمواطنــني،  الحياتيــة 
إجــراءات  فــرض  االعتبــار  بعــني 
صحيــة وقائيــة تحــول دون انتشــار 

الفايروس يف غزة.
الــوزارة  أن  الريــش  أبــو  وذكــر 
مبكــر  إنــذار  منظومــة  جهــزت 
الجائحــة،  ملواجهــة  صحيــة 
غــزة  محافظــات  تقســيم  تشــمل 

جغرافيًا إىل مناطق آمنة ومناطق 
مــكان  اكتشــاف  بحســب  حمــراء 

الفايروس.
التــي  اإلنجــازات  أبــرز  وحــول 
حققتهــا الــوزارة أوضح أبو  الريش 
يف  خاًصــا  قســام  تجهيــز  تــم  أنــه 
جميع املستشفيات، وتخصيص 
والــرتيك  األورويب  املستشــفيني 

للتعامل مع مصايب كورونا.
عــى  حرصــت  الــوزارة  إن  وقــال 
توفــر عالجات أصحاب األمراض 
واســتمرار  بيوتهــم،  يف  املزمنــة 
الالزمــة  الصحيــة  الرعايــة  توفــر 
والقلــب  الــكى  مــرىض  لحــاالت 
الحــاالت  مــن  وغرهــا  والــوالدة 
طواقــم  تنظــم  كــام  الطارئــة، 
الــوزارة زيــارات توعوية وإرشــادية 

للمحجورين يف البيوت.

غزة/ فلسطني:
الديــن  ضيــاء  املستشــار  العــام  النائــب  اســتمع 
املخــدرات  جرائــم  ومســتجدات  لواقــع  املدهــون، 
يف قطــاع غــزة، وآليــات املعالجــة اإلجرائيــة لقضايــا 
اإلجرائيــة  القضايــا  بعــض  وناقــش  املخــدرات، 
وردع  القانونيــة  املالحقــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي 

املجرمني.
جــاء ذلــك يف أثنــاء لقائــه املديــر العــام للمكافحــة 
بــأداء  أشــاد  حيــث  أمــس،  القــدرة،  أحمــد  العميــد 

يف  ودورهــا  وأفــراًدا،  ضباًطــا  املكافحــة  إدارة 
وأســلوبها  املخــدرات،  جرميــة  ومحاربــة  محــارصة 
املخــدرة،  املــواد  منابــع  بتجفيــف  االســرتاتيجي 
عــر املراقبــة الدوريــة للمعابــر واملنافــذ الحدودية، 

وضبط املرّوجني وتقدميهم للعدالة.
يف  القضــاة  الســادة  أداء  عــى  املدهــون  وأثنــى 
اآلونــة األخــرة، وإصدارهــم أحكاًمــا قضائيــة رادعــة 
الَعــْود؛  جرائــم  أصحــاب  بحــق  خاصــًة  ومشــددة، 

باعتبارهم يهددون السلم واألمن املجتمعي.

النائب العام يناقش مع املكافحة
 واقع جرائم املخدرات واملعالجات اإلجرائية
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طبيب يتنبأ بتشكل "قوات 
خاصة من البكترييا" يف روسيا

موسكو/ وكاالت:
أفــاد الطبيــب الــرويس، أليكــي بيســمرتني، بــأن االســتخدام غــر 
قــوات  ظهــور  إىل  يــؤدي  أن  الحيويــة ميكــن  للمضــادات  املنضبــط 

خاصة من البكتريا.
بــدؤوا ملعالجــة  الــروس  وأوضــح الطبيــب، لراديــو "ســبوتنيك"، أن 
أنفســهم دون استشــارة طبيــب بســبب الخــوف مــن فــروس كورونا، 
فيتناولــوا املضــادات الحيويــة دون حســيب وال رقيــب ملنــع حدوث 

مضاعفات أو اإلصابة بااللتهاب الرئوي.
والحــظ بيســمرتني، أنــه عاجــًا أم آجــًا، ســيؤدي هــذا إىل تطويــر 
مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية، و"يف غضون عام أو عامني، 
حتــى االلتهــاب الرئــوي العــادي لــن يكــون لديــه عــاج... وستتشــكل 

"قوات خاصة من البكتريا".
وشــكك بيســمرتني يف فوائد األدوية املضادة للفروســات. وقال 
إن "الغالبيــة العظمــى مــن األدويــة التــي تصنــف عــى أنهــا مضــادات 
فروســية غــر فعالــة، مشــًرا إىل أن عــدًدا مــن هــذه األدويــة لهــا آثار 

جانبية يف حالة عدم وجود فائدة.
يف نفس الســياق، قالت رئيســة هيئة رقابة االســتهاك يف روســيا، 
آنــا بوبوفــا، إنــه ال يوجــد دواء فعال مئة يف املئة ضد "كوفيد19-". 
ووفقــا لهــا، هــذا هــو "الــيء الرئيــي الــذي ال منلكــه اليــوم". كــا 
أشــارت إىل أن غالبيــة الــروس املصابــني بفــروس كورونــا هــم مــن 
العاملني يف املكاتب، وأشارت إىل أن االلتزام الصارم بقواعد منع 

انتشار الفروس سيخفض من مستوى انتشار الفروس.

أفيجان.. تعرف إىل الدواء الياباين 
لعالج كورونا ومخاطره المحتملة

طوكيو/ الجزيرة نت:
اليابــان  يف  بطلــب  تقدمــت  إنهــا  هولدنغــز  فيلــم  فوجــي  رشكــة  قالــت 
 )Avigan( "أفيجــان"  عقــار  اســتخدام  عــى  املوافقــة  عــى  للحصــول 
املضاد لإلنفلونزا كعاج ملرض "كوفيد19-" الناجم عن عدوى فروس 

كورونا املستجد، وذلك يف بيان عى موقع الرشكة.
وكانت الرشكة قالت الشهر املايض إن دراسة يف املرحلة األخرة عى 
"أفيجــان" أظهــرت ِقــَر فــرات التعــايف بالنســبة ملــرىض "كوفيــد19-" 
الذين يعانون أعراضا غر حادة، وإنها ستســعى لتقديم طلب للحصول 

عى موافقة الجهات التنظيمية هذا الشهر عى أقرب تقدير.
وأظهرت الدراسة التي شملت 156 مريضا يف اليابان أن الذين عولجوا 
بأفيجان تحسنت حالتهم بعد 11.9 يوما مقارنة مع 14.7 يوما للمرىض 

الذين تناولوا دواء وهميا.
 -)favipiravir( "وأفيجــان -املعــروف أيضــا باســمه العلمي "فافيبرافــر
حاصــل عــى املوافقــة يف اليابــان كــدواء لإلنفلونزا. ويخضــع حاليا ملا ال 
يقــل عــن 16 تجربــة رسيريــة يف أنحــاء العــامل، لكن ال تزال هناك مخاوف 
بشــأن العقــار بعدمــا أظهــرت دراســات عــى حيوانــات أنــه يســبب عيوبــا 

خلقية يف املواليد، وفقا ملا ذكرت رويرز.
ووفقــا لبيــان الرشكــة فــإن "أفيجــان" دواء مضــاد لإلنفلونــزا طّورتــه "فوجــي 
فيلــم تويومــا كيميــكال" )FUJIFILM Toyama Chemical(، وحصــل 
عــى موافقــة التصنيــع والتســويق املحــي يف مــارس/آذار 2014 لعــاج 
اإلنفلونــزا. وقــال البيــان إن أفيجــان مينع بشــكل انتقــايئ بوليمراز -إنزيم- 
الحمض النووي الريبي )RNA polymerase( الرضوري لتكاثر فروس 
اإلنفلونــزا. وبســبب هــذه اآلليــة كان مــن املتوقــع أن يكــون ألفيجــان تأثــر 
مضــاد عــى فــروس كورونــا املســتجد، ألن فــروس كورونــا يحمــل مــواد 

وراثية من نوع RNA، وهو من نوع فروسات اإلنفلونزا نفسها.
التجــارب  مــن  الثالثــة  املرحلــة  كيميــكال"  تويومــا  فيلــم  "فوجــي  وأجــرت 
الرسيرية يف اليابان يف مارس/آذار من هذا العام ملرىض "كوفيد19-" 

املصابني بالتهاب رئوي غر حاد.

مذيعة تلفزيونية تكشف 
تفاصيل انتصارها عىل الرسطان

لندن/ وكاالت:
الربنامــج الصباحــي "ذيــس مورنينــغ"، الربيطانيــة  كشــفت مقدمــة 

فيليبا كاي، تفاصيل انتصارها يف معركة الرسطان.
ووفقــا لصحيفــة "ذا مــرور" الربيطانيــة، خضعــت فيليبــا البالغة من 
العمــر 40 عاًمــا لعمليــة جراحيــة خطــرة يف األمعــاء بعــد تشــخيص 

إصابتها بالرسطان يف املرحلة الثانية.
وبحســب الصحيفــة، أمضــت فيليبــا يف وحــدة العنايــة املركزة مدة 
عــرشة أيــام، ثــم نقلــت بعدهــا إىل غرفــة خاصــة يف املستشــفى. 

ونتيجة لذلك، متكنت من التعايف من املرض.
إننــي  القــول  ميكننــي  تقريًبــا،  شــهًرا   18 منــذ  مــرة  وقالــت:"ألول 

شفيت متاما من الرسطان".
ويف أيلــول / ســبتمرب املــايض، قالــت مقدمــة الربامــج التلفزيونيــة 
إنهــا خضعــت للعــاج الكيميــايئ ملــدة ســتة أشــهر، والــذي كان مــن 
إضافيــة  جراحــة  إىل  احتاجــت  لكنهــا  الــورم،  يعالــج  أن  املفــرض 

لهزمية املرض يف النهاية.
وشــددت فيليبيــا عــى رضورة التنبــه ألعــراض املــرض يف مراحلــة 
األوىل والتي تشمل ظهور الدم يف الرباز، وآالم املعدة املستمرة، 

واالنتفاخ، وعدم الراحة ، والتعب الدائم.

يف حادثة نادرة.. 
مياه المحيط تقذف 

سلحفاة جلدية الظهر 
مهددة باالنقراض

لندن/ وكاالت:
ذكــر  عــى  أســراليا  يف  الســاحلية  بيتــش  مرميــد  بلــدة  ســكان  عــر 
يبلــغ طولــه  الظهــر،  الســاحف جلديــة  مــن فصيلــة  ســلحفاة ضخمــة 

مرين ونصف ويزن نصف طن، قذفته مياه املحيط إىل الشاطئ.
املحيطــات  عــامل  عــن  الربيطانيــة  ميــل"  "ديــي  صحيفــة  ونقلــت 
ســيوبهان هوليهــان قولــه: "هــذه هــي املــرة األوىل التــي يحــدث فيهــا 
هذا منذ 16 عاًما.. نادرا ما يتم قذف الســاحف من هذا النوع إىل 

الشاطئ، فهي تعيش يف أعاق املحيطات ومتوت هناك".
وبحســب الصحيفــة، قــام العــامل بفحــص ذكــر الســلحفاة النافــق بحًثــا 
عــن إصابــات، وتــم إرســاله إىل مــكان ترشيــح الجثــة لتحديــد الســبب 

الدقيق للوفاة.
ريتشــموند صــوًرا  هــويل  البحريــة  األحيــاء  نــرشت عاملــة  مــن جانبهــا 
للســلحفاة النافقــة عــى حســابها يف "انســتغرام" وكتبــت: "بالقــرب 
منــي أكــرب ســلحفاة بحريــة يف العــامل، ســلحفاة جلديــة الظهــر. كنــت 
أرغب دامًئا يف التعرف عى هذه األنواع، ولكن ليس بهذا الشكل".

مــن  األنــواع  أكــرب  هــي  الظهــر  جلديــة  املحيــط  ســاحف  أن  يذكــر 
عــى  حقيقــي  درع  وجــود  بعــدم  وتتميــز  عامــة.  بصفــة  الســاحف 
ظهرهــا، لكــن ظهرهــا محمــي بــدرع مــن الجلــد الســميك، وتــم إدراجهــا 

يف الكتاب األحمر لاتحاد الدويل كونها مهددة باالنقراض.

السودان أمام رشوط.. 
وال ضمانات!

هــل تكــون الســودان الدولــة العربيــة الثالثــة عــى طريــق التطبيــع مــع 
مصــادر  مثــة  البحريــن؟!  ومملكــة  العربيــة  اإلمــارات  بعــد  )إرسائيــل( 
إعاميــة متعــددة تؤكــد موافقــة الخرطــوم بقيــادة املجلــس العســكري 
االنتقــايل عــى التطبيــع. املتحــدث العســكري قــال: نحــن نتحــدث عن 
عاقــات دبلوماســية، وال نتحــدث عــن تطبيــع! وأكاد ال أفهــم الفرق بني 
األمريــن، فقمــة التطبيــع هي إقامة العاقات الدبلوماســية، والعاقات 
الدبلوماسية تقوم عى االعراف املتبادل، والتعامل الثنايئ بحسب 
املصالــح، ويشــمل التجــارة، والصناعــة، والســياحة وتبــادل الخــربات، 
بــني عاقــات  فرقــا  أجــد  ال  أنــا  ذلــك.  وخــاف  االســتثارات،  وتعزيــز 

دبلوماسية متبادلة، ومدلوالت التطبيع.
نعود ونعدل السؤال: هل سيقيم السودان عاقات دبلوماسية مع تل 
أبيب؟! الجواب ميلكه ثاثة أطراف. الطرف األول: قادة السودان من 
عســكريني ومدنيــني، وهــؤالء مــا زالوا مختلفــني فيا بينهم، فريق يرى 
فيــه فرصــة لرفــع اســم الســودان مــن قامئــة اإلرهــاب األمركيــة، وتطبيــع 
عــى  األمركيــة  الــرشوط  يف  يــرى  وفريــق  واشــنطن،  مــع  العاقــات 
التطبيــع مــا ال ميكــن القبــول بــه، هــذا مــن ناحيــة، ومن ناحيــة أخرى فإن 
األحــزاب الســودانية ترفــض التطبيــع، ورمبــا تتخــذه أداة لهــدم القيــادة 
العســكرية وتجرميهــا، ال ســيا أن هــذه األحــزاب تتشــكك يف جــدوى 

ومصداقية الفوائد العائدة عى السودان.
والطرف الثاين هو البيت األبيض ودرجة متســكه بالرشوط الخمســني 
إال ثاثــة، كــا نــرش بعضهــا اإلعــام، وعلق عليها املفكــر الكويتي عبد 
اللــه النفيــي. ومــن هــذه الــرشوط طــرد الصــني مــن الســودان، وإقامــة 
قاعــدة أمركيــة يف الســودان، وال أظــن أن الشــعب الســوداين ميكــن 
أن يقبــل بهذيــن الرشطــني، ناهيــك عــن بقيــة الــرشوط. ويف ظنــي أن 
الســودان مل يحصــل عــى ضانــات أمركيــة قويــة لرفــع اســم الســودان 
مــن قامئــة اإلرهــاب فــور تبــادل الســفراء، ومل يحصــل الســودان عــى 
ضانات إماراتية أو سعودية لتمويل عجز املوازنة السعودية، وإقامة 
اســتثارات كبــرة يف الســودان، ونحــن نعلــم مــدى األزمــة االقتصاديــة 
تتمكــن  مل  حيــث  مؤخــرا،  الســودان  منهــا  يعــاين  التــي  واملعيشــية 

الحكومة من توفر حاجة املواطنني اليومية من الخبز!
والطرف الثالث هو الشــعب الســوداين الذي عاش عقودا عى رفض 
)إرسائيــل(، وكراهيتهــا الحتالهــا فلســطني والقــدس، وتاريــخ األحــزاب 
السودانية قائم عى تأييد النضال الفلسطيني، وفلسطني هي عامل 
الحكــم  يف  قلنــا  مهــا  والســودان  واألحــزاب،  الشــعب  بــني  مشــرك 
العســكري يبقــى لديــه مســتوى ال بــأس بــه مــن الدميقراطيــة، والجــدل 
بالسياســة  يشــتغل  الســوداين  الشــعب  وجــل  واإلعامــي،  الســيايس 

يوميا، وهو ال يخضع لرؤية قادته كا يخضع أهل الخليج مثا.
أنا شخصيا أرى أن السودان لن يكون الدولة الثالثة، ال سيا أن رشوط 
أمركا عليه ثقيلة، ورمبا تكون الدولة الثالثة دولة بعيدة عن السودان. 
هــذا وإن تجربــة البلــدان اإلفريقيــة مــع تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل( 
كانــت  مــا  عــى  اإلفريقيــة  البلــدان  تحصــل  فلــم  فاشــلة،  شــبه  تجربــة 

تتوهم أنها ستحصل عليه من املصالح من )إرسائيل ومن أمركا(.


