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بيت لحم-الخليل/ فلسطني:
قــت حكومــة االحتالل اإلرسائييل عىل البدء يف  صدَّ
بنــاء وحــدات اســتيطانية رشق مســتوطنة "نوكاديــم" 
املقامــة عــىل أرايض بلــدة تقــوع رشق محافظــة بيت 

لحم، جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وقــال مديــر مكتــب هيئة مقاومة الجدار واالســتيطان 

أمــس،  ترصيــح،  يف  بريجيــة،  حســن  لحــم  بيــت  يف 
وحــدات  بنــاء  يف  البــدء  عــىل  ق  صــدَّ االحتــالل  إن 
اســتيطانية رشق مســتوطنة "نوكاديــم" املقامــة عــىل 
أرايض بلــدة تقــوع وقريــة بيــت تعمر املجاورة. يذكر 

املاضيــة  األســابيع  يف  ق  صــدَّ االحتــالل  أن 
عــىل بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية عــىل 

الخرطوم-تونس/ األناضول:
الســودانيني،  عــرات  شــارك 
احتجاجيــة  وقفــة  يف  أمــس، 
تنديــًدا  الخرطــوم،  بالعاصمــة 
مــع  العالقــات  بالدهــم  بتطبيــع 

)إرسائيل(.
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  والجمعــة، 
قمــر  عمــر  املكلــف  الســوداين 
االنتقاليــة  الحكومــة  أن  الديــن، 

تطبيــع  عــىل  وافقــت 
العالقــات مــع )إرسائيــل(، 

رة شارع استيطاني شمال الخليل يهدد بالتهام أراٍض وأشجار معمِّ

االحتالل ُيصدِّق عىل البدء يف بناء وحدات 
استيطانية رشق بيت لحم
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"المجلس العربي" يستنكر بشدة التطبيع السوداني
الخرطوم.. وقفة احتجاجية ضد تطبيع العالقات مع )إرسائيل(

رغم األجواء اإليجابية

مباذا ُيفسَّ تباطؤ 
تحركات إجراء االنتخابات 
الفلسطينية الشاملة؟

غزة/ نور الدين صالح:
رغــم األجــواء اإليجابيــة التــي أعقبــت اجتامعــات 
الفصائــل الفلســطينية، بــدءًا مــن اجتــامع األمنــاء 
)حــامس(  حركتــي  باجتامعــات  انتهــاًء  وليــس 
إجــراء  إمــكان  حــول  إســطنبول  يف  و)فتــح( 
العمليــة  الخطــوات  فــإن  الشــاملة،  االنتخابــات 

وتوالــت  شــديد.  ببــطء  تســر  تــزال  ال 
الحركتــني،  مــن  اإليجابيــة  الترصيحــات 

االعتقال السيايس 
يف الضفة يعرقل 

املصــالحـة
رام الله-غزة/ جامل غيث:

توصــف  التــي  والحــوارات  الحديــث  رغــم 
لتجــاوز  وحــامس؛  فتــح  بــني حركتــي  باإليجابيــة 
مواجهــة  مســاعي  ضمــن  الســيايس،  االنقســام 
التطبيــع العــريب وخطــط الضــم اإلرسائيــيل لنحو 
الســلوك  فــإن  الضفــة،  مســاحة  مــن   )% 30(
امليــداين ال يوافــق الخطــاب، فملــف االعتقــال 
السيايس بالضفة يراوح مكانه دون أي مؤرشات 

الســلطة  أمــن  أجهــزة  تــزال  وال  إلنهائــه. 
االعتقــال  تواصــل  الغربيــة  بالضفــة 

سلفيت/ فلسطني:
حــذر النائــب يف املجلــس التريعــي نــارص عبــد 
الجــواد، مــن إعــداد املســتوطنني أنفســهم ملرحلة 
جديدة يف الضفة الغربية املحتلة، ال تقل خطورة 
عــىل الفلســطينيني عــن نكبــة عــام 1948. ولفــت 
عبــد الجــواد يف ترصيــح صحفــي أمــس، إىل أن مــا 
يحدث اليوم يف الضفة الغربية يكرر ما حدث عام 

1948، عندما أقيمت املستوطنات يف األرايض 
املحتلــة، حيــث ثبــت املســتوطنون أنفســهم قبل 
تهجــر الفلســطينيني واالســتيالء عــىل أراضيهــم. 
وأكــد أن غيــاب املقاومة الحقيقية ضد االحتالل، 
يف  الصهيــوين  للمــروع  ممهــدة  الطريــق  جعــل 

كانــوا  املســتوطنني  أن  وذكــر  الضفــة. 
يف  والطرقــات  الحواجــز  عــىل  يرتجفــون 

6 وفيات و392 إصابة بفريوس 
"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 6 وفيــات، 

و542 إصابــة بفــروس "كورونــا"، يف الضفــة الغربية. 
التقريــر  يف  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  وأوضحــت 
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النائب عبـد الجـواد يحــذر مـن إعــداد 
املستوطنني مخطًطا خطرًا يف الضفة

األخرس يواصل إرضابه لليوم الـ93.. 
وأطّباء يتوّقعون انتكاسة يف حالته

وقفة تضامنية لحركة األحرار مع األسر ماهر األخرس يف غزة أمس         )تصوير/رمضان األغا(

غزة/ صفاء عاشور:
عــاد آالف الطلبــة يف املرحلتــني اإلعداديــة والثانويــة 
إىل مدارســهم، أمــس، بعــد تعطلهــا بســبب جائحــة 
كورونــا التــي تفشــت داخــل قطاع غزة يف أغســطس/ 

آب املايض، وأعلن بسببها حالة الطوارئ.

مقاعدهــم  إىل  الطلبــة  عــودة  إجــراءات  وتخللــت 
التــزم  بعدمــا  مشــددة  وقائيــة  خطــوات  الدراســية 
الطلبــة ارتــداء الكاممــة الطبيــة، وســط تباعــد ملحوظ 

الطالــب  وعــّر  واملدرســني.  الزمــالء  بــني 
مــن طلبــة مدرســة خليــل  الجعفــراوي  عــيل 

وسط إجراءات وقائية مشددة
استئناف الدراسة للمرحلتني اإلعدادية 

والثانوية يف املدارس الحكومية بغزة
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152 إصابة بـ"كورونا" يف 

غزة و85 حالة تعاٍف
غزة/ فلسطني:

إصابــة   152 تســجيل  أمــس،  غــزة،  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وأوضحــت  تعــاٍف.  حالــة  و85  "كورونــا"،  بفــروس 
15الــوزارة يف تقريــر يومــي يرصــد مســتجدات "كورونــا" 
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القدرة لـ"فلسطني":
نسعى إىل »تسطيح منحنى 
اإلصابات« بفريوس »كورونا«

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد املتحــدث باســم وزارة الصحــة بغــزة أرشف القدرة أن وزارته 

لفــروس  الوبــايئ  التقــي  عــىل  باســتمرار  تعمــل 
الكثافــة  عــىل  تعتمــد  معايــر  طريــق  عــن  كورونــا، 

التطبيع مينح 
االحتالل موطئ 
قدم للهيمنة 
عىل املمرات 

التجارية العربية 
والدولية

8

رام الله-غزة/ محمد القوقا-وكاالت:
دخــل إرضاب األســر ماهــر األخــرس املفتــوح 
عــن الطعــام يومــه الـــ93 عــىل التــوايل، حيــث 
االمتثــال  ترفــض  االحتــالل  ســلطات  تــزال  ال 
تــردي  رغــم  الفــوري،  رساحــه  إطــالق  ملطالــب 

لطة  مطالب فلسطينية للسُّ
بتدويل قضية األرسى 
وتفعيل دور السفارات
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محافظات/ محمد األيويب:
هدمــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، منــزاًل يف 
قريــة الطيبــة الواقعــة مبحــاذاة جــدار الفصــل العنــرصي 
غــرب جنــني شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــني 

ببلــدة  منــازل مأهولــة  البنــاء يف ثالثــة  بوقــف  أخطــرت 
الســتيني  املواطــن  وأفــاد  لحــم.  بيــت  جنــوب  الخــر 
محمــود عــيل جباريــن، بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
منزلــه الــذي ال يــزال قيــد اإلنشــاء وهدمتــه بالجرافــات، 

بذريعــة وقوعــه قــرب جــدار الفصل العنــرصي. وذكر أن 
مه بالًغــا بالهــدم قبــل أربعــة أيــام، وقبــل  االحتــالل ســلَّ

اتخــاذه أي إجــراءات قانونيــة ملنع تنفيذ القرار 
التعســفي والظــامل، فوجــئ بعملية هدم البناء 

100 مستوطن يقتحمون األقصى واعتقال 14 مواطًنا من الضفة

االحتالل يهدم منزاًل يف جنني وُيخطر بوقف 
البناء يف ثالثة منازل ببيت لحم
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واشنطن تدعو مجلس األمن للتوقف 
عن مناقشة القضية الفلسطينية

نيويورك/ األناضول:
دعــت الواليــات املتحــدة، أمــس، مجلــس األمــن الــدويل، إىل التوقــف عــن طــرح 
ملف القضية الفلســطينية عىل طاولته، وقالت إن "املعادلة يف املنطقة تتغر، 
عربيــة  دول  بــني  التطبيــع  اتفاقــات  إىل  إشــارة  يبــدأ"، يف  فصــل جديــد  وهنــاك 
و)إرسائيل(. جاء ذلك يف الجلســة الشــهرية ملجلس األمن الدويل، التي عقدت 
الــرق األوســط، مبــا يف ذلــك القضيــة  عــر دائــرة تلفزيونيــة، بشــأن الحالــة يف 

الفلســطينية. ويف إفادتها ألعضاء املجلس، قالت املندوبة األمريكية 
15الدامئة لدى األمم املتحدة كييل كرافت: "مرة أخرى نجد أنفســنا يف 

وقفة احتجاجية بالخرطوم تنديًدا بتطبيع بالدهم العالقات مع )إرسائيل( أمس              )األناضول(

عودة الدراسة وفق إجراءات وقائية مشددة يف غزة أمس         )تصوير/ رمضان األغا(
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»علامء فلسطني بالخارج« تطالب 
بقوانني تجرم اإلساءة إىل اإلسالم

أنقرة/ فلسطني:
طالبــت هيئــة علــامء فلســطني يف الخــارج بــرورة إصــدار قوانــني أمميــة وُقطريــة 
تجــرم التعــرض للرمــوز اإلســالمية بالســخرية واإلســاءة، مؤكــدًة أن ازدراء األديــان 

والرموز الدينية ال يدخل عىل اإلطالق يف حرية التعبر.
وقالــت الهيئــة يف بيــان لهــا، صــدر أمس: إن تبني الرئيس الفرنيس ملنهج اإلســاءة 
للنبــي        ينقــل هــذه اإلســاءات مــن دائــرة العمــل الفــردي إىل مســتوى قــرار دولــٍة 

وهــذا تطــور خطــٌر وعــدوان كبــر عــىل أمــة اإلســالم قاطبــًة. داعيــة األمــة 
الرئيــس  التــي ميارســها  الرعونــة  هــذه  وجــه  للوقــوف يف  التحــرك  إىل 

ملسو هيلع هللا ىلص
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طرح عطاء رقم )2020/1(  - غزة / معاد

 بخصوص “ التعاقد مع متعهد لتزويد مكتب سلطة النقد 

بغزه باحتياجاتها من المحروقات للعام 2021

تعلــن ســلطة النقــد الفلســطينية عــن إعــادة طــرح العطــاء رقــم )1/2020 
) – غــزة بخصــوص " التعاقــد مــع متعهــد لتزويــد مكتــب ســلطة النقــد 
بغــزه باحتياجاتهــا مــن المحروقــات للعــام 2021 بنظــام العقــد المفتــوح "، 
وتدعــو المعنيــ�ن الراغبــن بالمنافســة علــى هــذا العطــاء إلــى االطــاع 
الموقــع  خــال  مــن  العطــاءات  و  للمناقصــات  العامــة  الشــروط  علــى 
اإللكرتونــي لســلطة النقــد الفلســطينية، ومــن ثــم الحصــول علــى كراســة 
العطــاء مــن الديــوان المركــزي فــي مقــر ســلطة النقــد – امتــداد شــارع 
الشــهداء، غــرب دوار حيــدر عبــد الشــافي، بالقــرب مــن المينــاء الثانيــة 
بغــزة ، ومقابــل مبلــغ )200) مائ�تــي شــيقل غــر مســرتدة للشــركات التــي 
لــم تقــم بشــراء كراســة العطــاء فــي المــرة االولــى، وتقديــم عروضهــم 
مرفقــة بكفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )1000) ألــف دوالر، تبقــي ســارية 
المفعــول لمــدة 90 يومــًا مــن تاريــ�خ آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويقــر 
المتعهــد المحتمــل بالمنافســة علــى هــذا العطــاء بالتزامــه التــام بتحمل 
أيــة نفقــات أو أجــور إعــان فــي حــال تمــت ترســية العطــاء عليــه، علمــًا بأن 
آخــر موعــد لتســليم العــروض هــو الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف مــن 
بعــد ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2020/11/5، وذلــك للديــوان المركــزي 

بالطابــق األول بمقــر ســلطة النقــد الفلســطينية بغــزة.

بيت لحم-الخليل/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  قــت  صدَّ
اســتيطانية  بنــاء وحــدات  البــدء يف  عــى 
رشق مســتوطنة "نوكاديــم" املقامــة عــى 
بيــت  محافظــة  رشق  تقــوع  بلــدة  أرايض 

لحم، جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار 
واالســتيطان يف بيت لحم حســن بريجية، 
ق  صــدَّ االحتــال  إن  أمــس،  ترصيــح،  يف 
اســتيطانية  بنــاء وحــدات  البــدء يف  عــى 
رشق مســتوطنة "نوكاديــم" املقامــة عــى 
تعمــر  بيــت  وقريــة  تقــوع  بلــدة  أرايض 

املجاورة.
األســابيع  يف  ق  صــدَّ االحتــال  أن  يذكــر 
الوحــدات  آالف  بنــاء  عــى  املاضيــة 
االســتيطانية عــى أرايض املواطنــني يف 

محافظة بيت لحم.
من جانب آخر، تواصل ُسلطات االحتال 

أعامل التخطيط وشق الطرق االستيطانية 
واملعروفــة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
تخــدم  التــي  االلتفافيــة"  بـ"الطــرق 
األرايض  عــى  املقامــة  املســتوطنات 

الفلسطينية.
الخليــل  شــامل  أُّمــر  بيــت  بلــدة  وتعــاين 
اســتيطاًنا وســلًبا لــأرايض لصالــح الطــرق 
إخطــارات  آخرهــا  وليــس  االســتيطانية، 
املعمــرة  الزيتــون  أشــجار  مئــات  بتقطيــع 
الشــوارع  توســيع  لصالــح  البلــدة  يف 

االستيطانية.
وأفاد املواطن صقر أبو عياش، بأنَّ طواقم 
هندســية من ُســلطات االحتال اقتحمت 
العــام  ــر  أُمَّ بيــت  شــامل  الحنونــة  منطقــة 
املايض، وأقاموا حدوًدا لتوســعة الطريق 
عــن  البعيــد  الجانــب  عــى  االســتيطاين، 

أرضه.
االحتــال  طواقــم  أن  عيــاش  أبــو  وأوضــح 

عــادت قبــل أيــام وأخطرتــه باقتــاع أشــجار 
متجــددة  خطــوة  يف  أرضــه،  مــن  الزيتــون 
باملواطنــني  التنكيــل  سياســات  ضمــن 

واملزارعني.
ولفــت إىل أنَّ ُســلطات االحتــال تتعمــد 
يف  االســتيطانية  الشــوارع  توســعة 
والقتــاع  األهــايل،  مــن  انتقاًمــا  املنطقــة؛ 
معظم األشــجار املعمرة، مشــدًدا عى أنَّ 
أصحاب األرض يرفضون اقتاع أشجارهم 

من أجل توسيع الطرق االستيطانية.
إنهــم  عيــاش:  أبــو  زيــاد  املواطــن  وقــال 
يعانــون معانــاًة كبــرة بســب الطريق الذي 
ومزارعهــم،  مســاكنهم  مــن  بالقــرب  مُيــر 
واعتداءاتهــم  املســتوطنون  حيــث 

املتكررة.
وأوضح أبو عياش أنَّ الشارع بعد التوسعة 
لن يبعد عن منزله سوى 5 أمتار، ما يعني 
زيــادة الخطــر عــى عائلته من حركة الســر 

والحوادث املرورية يف املنطقة.
ولفــت إىل أن حيــاة املواطنــني أصبحــت 
جحيــاًم بســبب هــذه الطرق االســتيطانية، 

وحركة السر النشطة طول الوقت.
مــن جانبــه، أكــد الناشــط ضــد االســتيطان 
اســتيطاين  الشــارع  أنَّ  ماريــا  أبــو  يوســف 
بامتيــاز، ويــأيت ضمــن محــاوالت االحتــال 
االســتياء عــى أكــر مســاحة ممكــن مــن 

األرايض الفلسطينية لصالح االستيطان.
االحتــال  سياســة  مــن  ماريــا  أبــو  وحــّذر 
ــع االســتيطاين، وزْعِمــه أنَّ هــذا  يف التوسُّ
الطريــق ســيخدم الجميــع، مشــًرا إىل أنَّ 
االحتال "ســيضع بوابات عســكرية ومينع 

دخول الفلسطيني إال بترصيح خاص".
لاســتياء  يســعى  االحتــال  أنَّ  ــد  وأكَّ
"غــوش  لصالــح مســتوطنة  األرايض  عــى 
الفلســطينية  الهويــة  وطمــس  عتصيــون"، 

ورمزية شجرة الزيتون.

غزة/ فلسطني:
لحقــوق  امليــزان  مركــز  دعــا 
األطفــال  حاميــة  إىل  اإلنســان 
الفاصــل  للســياج  املجتازيــن 
رشق قطــاع غــزة، مــن انتهــاكات 
ومــا  اإلرسائيــي  االحتــال 

يتعرضون له من ماحقات.
للمركــز  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 
وإســاءة  "تعذيــب  بعنــوان 
مــن  الفاريــن  األطفــال  معاملــة 
الكارثة اإلنسانية يف قطاع غزة"، 
أشــكال  عــى  الضــوء  يســلط 
التعذيــب وســوء املعاملة التي 
األطفــال  عــرات  لهــا  تعــرض 
الســياج  اجتيــاز  حاولــوا  الذيــن 
ودولــة  القطــاع  بــني  الفاصــل 
املمتــدة  الفــرة  يف  االحتــال، 
بني عامي 2015 إىل 2019.

املركــز  وتوثيــق  رصــد  وأظهــر 
جيــش  أن  الفــرة،  تلــك  يف 
االحتــال اعتقــل 96 طفــا يف 
أثنــاء محاولتهــم اجتيــاز الســياج 
الفاصــل، ومتكــن باحثــو املركــز 
هــؤالء  مــن   91 مقابلــة  مــن 
األطفال للحديث عن تجاربهم، 
لشــكل  تعرضهــم  فيهــا  أكــدوا 
مــن أشــكال التعذيــب، أو ســوء 
املعاملــة، أو اإلســاءة مبــا فيهــا 

التمييــز واإلهــامل مــن ســلطات 
اعتقالهــم  مــن  بــدءا  االحتــال، 
)مقيــدة  العازلــة  املنطقــة  يف 
باحتجازهــم  مــروًرا  الوصــول(، 
واســتجوابهم، وانتهاًء بتوقيفهم 

عقب إعادتهم إىل القطاع.
قــوات  بــأن  األطفــال  وأفــاد 
عليهــم  اعتــدت  االحتــال 
وأعقــاب  باأليــدي  بالــرب 
تعرضهــم  عــدا  البنــادق، 
وإجبارهــم  واإلهانــة  للشــتم 
وضعيــات  يف  الجلــوس  عــى 
االعتقــال  أثنــاء  يف  مؤملــة 
أســاليب  واســتخدام  والنقــل، 
فــرة  أثنــاء  يف  متنوعــة  إكــراه 
معهــم،  والتحقيــق  احتجازهــم 
املطــول  الحرمــان  تتضمــن 
بالــرب  واالعتــداء  النــوم  مــن 

واإلذالل واإلهانة.
وأضــاف األطفــال أنهــم تعرضــوا 
للحرمــان مــن الطعــام والــراب، 
املرحــاض  دخــول  مــن  واملنــع 
احتجازهــم.  فــرة  أثنــاء  يف 
املحققــني  بــأن  طفــان  وأفــاد 
عرضــوا عليهم العمل كمخرين 

لاحتال.
الرصــد  عمليــات  وأشــارت 
والتوثيــق للمركــز إىل اســتخدام 

قوات االحتال القوة املفرطة 
األشــخاص  ضــد  واملميتــة 
اجتيــاز  يحاولــون  الذيــن 
الســياج الفاصــل رغــم قدرتهــا 
التحقــق  عــى  الامحــدودة 
مــن كونهــم ال يشــكلون خطــًرا 
 8 نــوع، حيــث قتلــت  مــن أي 
الســياج،  مــن مجتــازي  أطفــال 
وأصابــت 6 آخريــن خال فرة 

التقرير.
وبشــأن األســباب التــي دفعــت 
الســياج  الجتيــاز  األطفــال 
وتعريض أنفسهم للخطر، بني 
أرجعــوا  طفــًا   59 أن  املركــز 
أرسهــم  أوضــاع  إىل  ذلــك 
فيــام  املرديــة،  االقتصاديــة 

أشــار 11 طفــًا إىل أن العنــف 
فيــام  الدافــع،  هــو  األرسي 
تباينــت دوافــع باقــي األطفــال 
املائــم  املــأوى  غيــاب  بــني 
وأســباب  االكتئــاب،  وحالــة 

خاصة مل يفصحوا عنها.
وعــى إثــر ذلك، طالب املركز 
بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع 
الحصــار  إلنهــاء  الفاعــل 
غــزة  قطــاع  عــى  املفــروض 
لحاميــة األطفــال مــن األوضــاع 
التــي  الكارثــة  االقتصاديــة 
يتعــني  أنــه  مؤكــدا  خلفهــا، 
أن  الــدويل  املجتمــع  عــى 
قــوات  مامرســات  علًنــا  يديــن 
االحتــال التــي تشــكل انتهــاكا 

لحقــوق  الــدويل  للقانــون 
الــدويل  والقانــون  اإلنســان 

اإلنساين والقانون الجنايئ.
وقــال إنــه انطاقا مــن التزامات 
القانــون  مبوجــب  )إرسائيــل( 
حاميــة  وواجــب  الــدويل 
األرايض  يف  الفلســطينيني 
يحــث  املركــز  فــإن  املحتلــة، 
املجتمــع الــدويل عــى اتخــاذ 
إجراءات فورية وفعالة لضامن 
الــدويل،  القانــون  احــرام 
الفعالــة  الحاميــة  وتوفــر 
اســتخدام  ووقــف  لأطفــال، 
القــوة  االحتــال  قــوات 
املفرطة، ومامرســة التعذيب 

وسوء املعاملة.

سلفيت/ فلسطني:
حــذر النائــب يف املجلــس التريعــي نــارص عبــد الجــواد، 
يف  جديــدة  ملرحلــة  أنفســهم  املســتوطنني  إعــداد  مــن 
الضفة الغربية املحتلة، ال تقل خطورة عى الفلسطينيني 
ترصيــح  يف  الجــواد  عبــد  ولفــت   .1948 عــام  نكبــة  عــن 
صحفــي أمــس، إىل أن مــا يحــدث اليــوم يف الضفــة الغربيــة 
يكــرر مــا حــدث عــام 1948، عندمــا أقيمــت املســتوطنات 
يف األرايض املحتلــة، حيــث ثبــت املســتوطنون أنفســهم 

قبل تهجر الفلسطينيني واالستياء عى أراضيهم.
وأكــد أن غيــاب املقاومــة الحقيقيــة ضــد االحتــال، جعــل 
وذكــر  الضفــة.  يف  الصهيــوين  للمــروع  ممهــدة  الطريــق 
أن املســتوطنني كانــوا يرتجفــون عــى الحواجــز والطرقــات 
يف الضفــة الغربيــة خــال االنتفاضة األوىل والثانية، لكنهم 
لهــم،  رادع  أي  وجــود  دون  نشــوة  لحظــات  اآلن  يعيشــون 
لتكريــس االســتيطان  لهــم  ويســتغلون حالــة األمــن املوفــر 
والطــرق االلتفافيــة. وشــدد عبــد الجــواد عــى أهميــة بنــاء 
ظــل  يف  ســليمة  أســس  عــى  حقيقيــة  وطنيــة  مصالحــة 
قائــم  ســيايس  نظــام  وإيجــاد  الســابقة،  املشــاريع  فشــل 

عــى املقاومــة واملواجهــة، لتدفيــع االحتــال مثــن احتاله 
وإشعاره أن هناك خطرا عليه يف الضفة الغربية.

وأشار إىل أن املروع الصهيوين قائم عى الضفة ويرتكز 
عى كل جبل فيها، بحيث تكون جزءًا من كيان االحتال، 
وال يكون هناك أي حل سيايس أو سيادة فلسطينية عى 
باتجــاه  يســر  االســتيطاين  املــروع  أن  مضيفــا  األرض، 
الســيطرة عــى %65 مــن الضفــة الغربيــة وصــوال إىل واقــع 
ال ميكن تغيره. واعتر أن أكر خطر هو تهجر املواطنني 
مــن أراضيهــم، وقــد يكــون مــن الضفــة الغربيــة بأكملهــا أو 
مجــرد  ويصبحــوا  كيــان،  أي  دون  الهامــش  عــى  وضعهــم 
تجمعــات ســكانية معزولــة ومحــارصة. وتعــرض النائب عبد 
الجــواد مــع عائلتــه العتــداء مــن املســتوطنني عندمــا كان 
يعمــل عــى جنــي مثــار الزيتــون مــن أرضه ببلــدة دير بلوط، 
حيث اعتدوا عليه لفظيًا بشتمهم بألفاظ نابية دون مرر.

ويــأيت  اســتيطانيا،  تجمعــا   23 ســلفيت  يف  ويوجــد 
عــى  تطــل  مرتفعــة  منطقــة  عــى  تقــع  ألنهــا  اســتهدافها 
الســاحل الفلســطيني ومنطقــة "غــوش دان" التــي تشــمل 

)تل أبيب( وغرها من مدن االحتال.

النارصة/ األناضول:
تعــرض دار مــزادات بريطانيــة أكــر مــن 250 قطعــة أثرية 
مــن متحــف "الفــن اإلســامي" غــريب القــدس املحتلــة، 
نحــو  منــذ  املتحــف  يشــهدها  ماليــة  أزمــة  وطــأة  تحــت 
إن  أمــس  العريــة  "هآرتــس"  صحيفــة  وقالــت  عامــني. 
املتحف الذي أسسته عائلة يهودية، يعرض للبيع 268 
لنــدن  قطعــة فنيــة وأثريــة يف دار "ســوثبيز" للمــزاد يف 
ماليــة  ضائقــة  ضغــوط  تحــت  الجــاري،  األســبوع  خــال 

بسبب تداعيات تفيش فروس كورونا.
يف  للبيــع  املعــروض  أن  العريــة  الصحيفــة  وأوضحــت 
مــن إجــاميل املخــزون  5 باملئــة  لنــدن ميثــل نحــو  مــزاد 
يف متحــف الفــن اإلســامي بالقــدس والــذي يقــدر بنحــو 

5 آالف و525 قطعــة أثريــة. وتابعــت أنــه مــن بــني القطــع 
املعروضــة للبيــع ســجادة تركيــة رائعــة، وخــوذة مرصيــة 
فريدة، وبعض املجوهرات النادرة والفريدة من نوعها.

يف  للمــزاد  "ســوثبيز"  لــدار  اإللكــروين  املوقــع  ووفــق 
الفــن  ملتحــف  والفنيــة  األثريــة  القطــع  تقــدر  لنــدن، 
دوالر  مايــني   9 بنحــو  للبيــع  املعروضــة  اإلســامي 

أمرييك.
عــام  اإلســامي  الفــن  متحــف  تأســيس  فكــرة  وجــاءت 
أرسة  ســليلة  وهــي  ســلومونز"  "فــرا  قبــل  مــن   1965
يهودية يف إنجلرا، وتم افتتاحه عام 1974، متخذا من 
غــريب القــدس املحتلــة مقرا له، وفــق املوقع اإللكروين 

للمتحف.

الخرطوم-تونس/ األناضول:
شــارك عــرات الســودانيني، أمــس، يف وقفــة احتجاجيــة 
العاقــات  بادهــم  بتطبيــع  تنديــدا  الخرطــوم،  بالعاصمــة 
مــع )إرسائيــل(. والجمعــة، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســوداين 
املكلــف عمــر قمــر الديــن، أن الحكومــة االنتقاليــة وافقــت 
عــى تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل(، وفــق وكالــة األنبــاء 
الرســمية. وبذلــك يصبــح الســودان البلــد العــريب الخامــس 
بعــد  )إرسائيــل(،  مــع  عاقاتــه  تطبيــع  عــى  يوافــق  الــذي 
والبحريــن  واإلمــارات   ،)1994( واألردن   ،)1979( مــرص 
)2020(. وقالــت "األناضــول" نقــا عن مراســلها، إن تجمع 
"سودانيون ضد التطبيع" )أهي( نظم الوقفة مبشاركة مع 

طاب كلية الطب بجامعة الخرطوم.
وحمــل املحتجــون الفتــات عليهــا عبــارات مــن قبيــل "إمنــا 
األقــى عقيــدة"، و"القــدس العاصمــة واألقــى علمهــا"، 
و"التطبيــع خيانــة واضحــة"، إضافــًة لرفــع علمــي الســودان 
محمــد  عــا  بالوقفــة،  املشــاركة  وقالــت  وفلســطني. 
رفــض  عــن  للتعبــر  احتجاجيــة  وقفــة  "هــذه  الدســوقي: 

الطاب والشعب السوداين للتطبيع مع )إرسائيل(".
وأردفــت: "ال نقبــل أن تحــل قضايانــا االقتصاديــة بوضــع يــد 
الحكومــة يف أيــدي الصهاينــة )..( كل مــا نســتطيع أن نقوم 

به سنفعله لرفض التطبيع".
بدوره، ذكر األمني العام لتجمع "القدس أمانتي" الشبايب 
)تأسس عام 2014(، معز زكريا، لأناضول، "هذه الوقفة 
االحتجاجية أقل يشء نقوم به للتعبر عن الرفض الشعبي 
للتطبيــع". وتابــع: "التطبيــع ال يحقــق مصالــح الشــعوب وال 
يحل مشــاكلها االقتصادية )..( انظر لدول الجوار التي لها 

عاقة مع )إرسائيل( هل حلت مشاكلها؟".
ودعــا مجلــس الســيادة إىل إلغــاء التطبيــع مــع )إرسائيــل(، 

ألنه ال ميثل الشعب السوداين.
ومساء الجمعة، تظاهر عرات السودانيني، يف العاصمة 
الخرطــوم، احتجاجــا عــى اتفــاق التطبيــع عقــب إعانــه من 

قبل الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
عــدة  ســودانية  سياســية  قــوى  أعلنــت  اإلعــان،  وعقــب 

رفضهــا القاطــع للتطبيــع مــع )إرسائيــل(، مــن بينهــا أحــزاب 
مشاركة يف االئتاف الحاكم.

عــن  أمــس،  العــريب،  املجلــس  أعــرب  متصــل،  ســياق  يف 
اســتنكاره الشــديد التفــاق التطبيــع الــذي تــم اإلعــان عــن 

التوصل إليه بني السودان و)إرسائيل(، برعاية أمريكية.
الرئيــس التونــي األســبق  بيــان صــادر عــن  جــاء ذلــك يف 
املنصف املرزوقي، الذي يرأس املجلس املعني بالدفاع 

عن قيم الثورات العربية وحق الشعوب يف اختياراتها.
املســتنكرة  )التطبيــع(  الخطــوة  "هــذه  أن  البيــان،  واعتــر 
املتجــاوزة لصاحيــات املرحلــة االنتقاليــة ال تعر عن إرادة 
الشعب السوداين املتمسك بعروبته وبارتباطه التاريخي 
مع القضية الفلسطينية".وأردف: "وتأيت هذه الخطوة يف 
أعقــاب الخيانــات الســابقة، التــي أقدمــت عليهــا اإلمــارات 
مرتبطــة  تكتيكيــة  أمريكيــة  مســاعي  ســياق  والبحريــن، يف 

باالنتخابات )الرئاسية املقبلة(".
ويف ســبتمر/ أيلــول املــايض، قامــت البحرين إىل جانب 
اإلمــارات بتطبيــع عاقاتهــام مــع )إرسائيــل(، وقوبل االتفاق 
بتنديــد واســع مــن الفلســطينيني، حيــث اعتــروه "خيانــة" 

و"طعنة يف الظهر".
واســتدرك: "وضمــن اســراتيجية مرتبطــة بتصفيــة القضيــة 
كامــل  عــى  )إرسائيــل(  هيمنــة  وتكريــس  الفلســطينية، 
اندماجــي يف األمــة،  نفــس تحــرري  املنطقــة، ورضب كل 

وفرض سام بطعم االستسام".
وأكــد أنــه "مــن مســؤولية الشــعوب العربية التصدي ملســار 
التطبيــع املتفــاوض بشــأنه علنــا ورسا مــع عديــد األنظمــة 
العربيــة الضعيفــة يف ظــل انهيــار لــكل مؤسســات وآليــات 

العمل العريب املشرك".
عــدة  تجمــع  حكوميــة  غــر  منظمــة  العــريب"  و"املجلــس 
شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات "الربيع العريب" 
وترســيخ الثقافــة الدميقراطيــة باملنطقــة وتبــادل التجــارب 
تأســيس  وتــم  االنتقاليــة.  املراحــل  إدارة  يف  والخــرات 
تونــس  واتخــذ   ،2014 يوليو/متــوز   26 يف  املجلــس 
العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ فروع له يف عدة دول.

رة شارع استيطاني شمال الخليل يهدد بالتهام أراٍض وأشجار معمِّ
ق على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم االحتالل ُيصدِّ

طالب بإنهاء الحصار عن غزة إلنقاذهم من الكارثة اإلنسانية
"الميزان" يدعو لحماية األطفال مجتازي السياج الفاصل من انتهاكات االحتالل

النائب عبد الجواد يحذر من إعداد 
المستوطنين مخطًطا خطرًا في الضفة

متحف إسرائيلي يبيع عشرات القطع 
األثرية من القدس في لندن

"المجلس العربي" يستنكر بشدة التطبيع السوداني
الخرطوم.. وقفة احتجاجية ضد تطبيع 

العالقات مع )إسرائيل(

غزة/ فلسطني:
بحــث النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي 
د.أحمــد بحــر، ورئيــس مجلس العاقــات الدولية 
للقضيــة  الدوليــة  الصــورة  نعيــم،  باســم  د. 
الفلســطينية، وســبل تحســينها مــن خــال خلــق 
التــي  التحديــات  ملواجهــة  دويل  عــام  رأي 

تواجهها.
وناقشا خال لقاء جمعهام أمس بحضور النائب 

هدى نعيم، مستجدات املصالحة الوطنية.

التريعــي  املجلــس  رعايــة  بحــر  أكــد  بــدوره 
املصالحــة الفلســطينية، واهتاممــه بهــا، وســعيه 

لتحقيقها منذ سنوات.
من جهته، لفت نعيم إىل تهافت بعض األنظمة 
العربيــة نحــو التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــي، 
مؤكــدا أنــه ميثــل تهديــدا لهويــة ومســتقبل األمــة 
حــراك  إيجــاد  رضورة  عــى  وشــدد  العربيــة. 
الفلســطيني  الشــعب  لصالــح  دويل  إعامــي 

وقضيته العادلة.

بحر ونعيم يبحثان الصورة الدولية 
للقضية الفلسطينية
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يف ذروة األزمــات الداخليــة اإلرسائيليــة املســتعصية بســبب كورونــا، 
أن  يتحــدث اإلرسائيليــون  السياســية،  االقتصاديــة، وعواقبــه  ونتائجــه 
التهديــد األكــر يــأيت مــن الداخــل ألول مــرة، وأن شــعوًرا تولــد لديهــم، 
بأن الخطر عىل أمنهم قادم من الداخل، وليس من الخارج، رغم سلة 

التهديدات القادمة من الدول املجاورة لهم.
معظم اإلرسائيليني ركزوا يف انتخاباتهم األخرية عىل الشؤون األمنية، 
وأدىل معظمهــم بأصواتهــم لحــزب ليكود برئاســة نتنياهو، الذي يفتخر 
بعالمته التجارية "ســيد األمن"، أو لرئيس أركان الجيش الســابق بيني 
غانتــس زعيــم حــزب أزرق- أبيــض، حتــى إن ثالثــة مــن قادتــه األربعــة 
رؤســاء أركان ســابقون: بيني غانتس وغايب أشــكنازي وموشيه يعلون، 
وهــذا يشء عــادي، فمعظــم اإلرسائيليني يــرون أن مخاوفهم الوجودية 

مرتبطة بالتهديدات األمنية.
هــذا منــوذج يصعــب كــره، ولهــذا الســبب شــكل االعتبــار األول يف 
وفــاز  1992م،  انتخابــات  يف  حصــل  كــا  اآلن،  حتــى  انتخابــات  كل 
واعتقــد  األســبق،  الحــرب  ووزيــر  األركان  رئيــس  رابــني  إســحق  فيهــا 
اإلرسائيليــون أنــه ســيكبح جــاح االنتفاضــة، وقــد اســتفاد نتنياهــو مــن 
هــذا النمــط التصويتــي، ألنــه أمــى وقتــه رئيًســا للــوزراء يلقــب نفســه 

"سيد األمن".
لكــن وصــول فــريوس كورونــا نتــج عنــه واقــع مأســاوي لنتنياهــو، فالوبــاء 
ينتــر بخــالف مصلحتــه، عــىل الصعيديــن املــدين واألمنــي، رغــم أن 
الهــدوء ســاد عــىل طــول معظــم مــا يســمى "حــدود )إرسائيــل("، ومتتــع 
اإلرسائيليــون مبســتوى عــاٍل مــن األمــن الشــخيص، وتظهــر أرقــام وزارة 
الحــرب أنــه عــىل مــدى الســنوات الـــ56 املاضية مل ُيقتــل أي إرسائييل 

نتيجة الهجات املسلحة خالل عام واحد حتى أغسطس 2019م.
مــع أن )إرسائيــل( نفــذت هجــات ضــد إيــران وحــزب اللــه، وخاضــت 
قــوًة  مكانتهــا  عــىل  وحافظــت  الفلســطينيني،  عــىل  عدوانيــة  حروًبــا 
عسكرية إقليمية عظمى، وفاجأ نتنياهو الجميع بالتطبيع مع اإلمارات 
والبحريــن والســودان، مــا عــزز مكانــة )إرسائيــل( يف املنطقــة، بجانــب 
ترامــب، واعرتافــه  األمريــي دونالــد  الرئيــس  مــع  العالقــات املمتــازة 

بـ"السيادة اإلرسائيلية" عىل الجوالن، ونقل سفارتها إىل القدس.
ا بشأن االقتصاد، وتصف  رغم كل ذلك ال يزال اإلرسائيليون قلقني جدًّ
عناويــن وســائل اإلعــالم نظامهــم الصحــي املتعطــش للتمويل، ومئات 
العمــل، ورشكات يهددهــا االنهيــار، وتظاهــرات  العاطلــني عــن  آالف 
حاشدة ضد نتنياهو املتهم بالفساد، وتفكيك الدميقراطية، ومتتلئ 
وسائل التواصل بصور أصحاب األعال يدمرون بضاعتهم احتجاًجا، 
يائســني  شــباب  وروايــات  كورونــا،  بســبب  ماتــوا  وقصــص ألشــخاص 

أصبحوا جياًل ضائًعا. 
"الحــدود"  طــول  عــىل  األمنــي  الهــدوء  أن  الغريــب  االســتنتاج  لعــل 
يتعــارض مــع مصالــح نتنياهــو، ألنــه مينــح اإلرسائيليــني مزيــًدا الوقــت 
للرتكيز عىل القضايا االجتاعية واالقتصادية، وهذه املرة األوىل يف 
ا، وال مجال  تاريخ )إرسائيل( التي يكون فيها التهديد الوجودي داخليًّ
إللقاء اللوم فيا يحدث عىل أعدائها من الخارج، ألن نتنياهو، الخبري 

ا. يف إثارة الخوف، اكتشف أن األمن آخر ما يدور بأذهانهم حاليًّ

إعالن توظيف
)محرر صحفي(

تعلن صحيفة فلسطني عن حاجتها إىل موظف للعمل بوظيفة
)محرر صحفي(

عىل أن تتوفر فيه الروط اآلتية:
1 - القدرات واملؤهالت:

• أن يكون حاصاًل عىل شهادة بكالوريوس يف الدعوة واإلعالم أو الصحافة 
واإلعالم.

• يفضــل أن ميتلــك املتقــدم خــرة ســابقة ال تقــل عــن ســنتني يف مجــال 
املؤسســات  إحــدى  لــدى  الدينيــة  للشــؤون  الصحفــي  والتحريــر  اإلعــداد 

اإلعالمية.
• ميتلك مهارات إعالمية ومعرفة جيدة بالفنون الصحفية وفهم السياسات 

التحريرية.
• أن يكون لديه قدرة عىل تحرير املواد بحسب الضوابط الرعية والقدرة 

عىل التأصيل الرعي.
• لديه خرة واطالع واسع عىل الفقه وأحكام الريعة.

• القــدرة عــىل النــر والتحريــر اإللكــرتوين والتعامــل مــع منصــات التواصــل 
االجتاعي.

• إتقان العمل عىل برامج مايكروسوفت أوفيس والرامج املحوسبة.
2 - رشوط عامة:

• أن يكون املتقدم للوظيفة متفرًغا، ويقبل العمل يف الفرتة املسائية.
• يتحمل ضغط العمل، والقدرة عىل العمل بروح الفريق.

• ميتلك مهارات االتصال والتواصل ولديه عالقات واسعة وطيبة مع كتاب 
وعلاء الريعة.

• حسن املظهر ولبق التعامل مع الجمهور الخارجي والداخيل.
• أالَّ يتجاوز عمر املتقدم )35( عاًما.

• فعــىل مــن تتوفــر فيــه الــروط املبينــة أعــاله والراغبــني بالرتشــح للوظيفــة 
تعبئة طلب التوظيف يف مقر الصحيفة وإرفاق السرية الذاتية مع صورة عن 

الشهادات الثبوتية وصورة شخصية وتسلم عىل العنوان اآليت:
لتســليم  الثالــث وآخــر موعــد  -الطابــق  الجوهــرة  -بــرج  غــزة -مفــرتق ضبيــط 

الطلبات واألوراق الثبوتية نهاية دواء يوم الخميس 2020/10/29م.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
/ADM/2020 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها
لشراء وتوريد حقائب إسعافات أولية و حقائب طوارئ 

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة 
فعــىل الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق 
املوافــق  االثنــني  يــوم  حتــى  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   2020/10/26

2020/11/2 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر للموردين املؤهلني 

آخــر  بــأن  علــًا   ، االشــرتاك  يف  الحــق  فقــط  املتخصصــني  و  املرخصــني  و 
موعد لتقديم العروض هو يوم االثنني املوافق 2020/11/9 حتى الســاعة 
الواحدة ظهرًا ، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة املشرتيات 

مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  لالستفســار ميكــن 
الفلسطيني عىل األرقام التالية: هاتف : 08-2630555– 08-2641906 

داخيل 337 فاكس : 08-2641904
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
/ADM/2020 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها
لشراء وتوريد أثاث مكتبي

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  واملســجلة  املتخصصــة  الــركات  فعــىل 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق 
املوافــق  االثنــني  يــوم  حتــى  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   2020/10/26

2020/11/2 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر للموردين املؤهلني 

آخــر  بــأن  علــًا   ، االشــرتاك  يف  الحــق  فقــط  املتخصصــني  و  املرخصــني  و 
موعد لتقديم العروض هو يوم االثنني املوافق 2020/11/9 حتى الســاعة 
الواحدة ظهرًا ، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة املشرتيات 

مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكال غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عىل األرقام التالية: هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 337 فاكس : 08-2641904
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-CII(  اسم املروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املروع الفرعي: تطوير شوارع متفرقة يف منطقة برئ النعجة )الوعري( 
1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــىل منحــة بقيمــة 130 مليون 
يــورو  مــن مجموعــة مــن الــركاء واملمولــني )االتحــاد األورويب، البنــك الدويل 
، البنــك األملــاين للتنميــة ، الوكالــة الفرنســية للتنميــة ، الحكومــة الدمناركيــة 
األملانيــة  )الوكالــة  األملــاين  التعــاون   ، الدوليــة  للتنميــة  الســويدية  الوكالــة   ،
للدعــم الفنــي والبنــك األملــاين للتنميــة(، الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة ، الوكالــة 
الســلطة  إىل  باإلضافــة   ) الهولنــدي  البلديــات  اتحــاد   ، للتنميــة  الســويرية 
الوطنية الفلسطينية يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة 
الثانيــة )MDPIII-CII(،  وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــىل منحة فرعية 
لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  مــن صنــدوق 
وتنــوي   ، )الوعــري(  النعجــة   بــرئ  منطقــة  متفرقــة يف  شــوارع  تطويــر  مــروع 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعية يف عمل دفعــات تحت العقد 
رقم )MDPIIICII-1321113 -11( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلدية 

جباليا النزلة، دائرة املشاريع، السيد/ م. اياد الهالول ، هاتف: 082479336 
فاكس: 082477020، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عرة ظهرًا من تاريخ 2020/10/27 وحتى تاريخ 2020/11/10.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2020/11/10 الساعة الثانية عرة ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية 

واالجتاع التمهيدي يوم األربعاء املوافق 2020/11/04م يف متام الساعة العارشة صباحًا، 
حيث إن االجتاع التمهيدي سيعقد يف بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
6( العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.

بلديـة جباليا النزلة
بتمويل من:

اعتراف إسرائيلي: تهديدنا 
الوجودي من الداخل ال الخارج

غزة/ محمد الدلو:
يف  اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  قالــت 
مؤسســها  الستشــهاد  الـــ25  الذكــرى 
أوفيــاء  ســيبقون  إنهــم  الشــقاقي:  فتحــي 
فيــا  الشــقاقي،  لــه  أســس  الــذي  للنهــج 
أكــد األمــني العــام للحركــة زيــاد النخالــة أن 
أفكار "الشهيد املؤسس" ستبقى حارضة 

لتعالج ما نعيشه من تحديات.
واغتيــل الشــقاقي يف 26 أكتوبــر/ ترين 
أول 1995 من قبل مجموعة من املوساد 

اإلرسائييل يف قرص.
"لــن  أمــس:  بيــان  يف  الجهــاد،  وأضافــت 
نتنــازل عــن فلســطني كل فلســطني، قضية 
مبــدأ  مــن  انطالقــا  الــراع،  يف  مركزيــة 
تحريــر  حتــى  والثــورة،  والوعــي  اإلميــان 
أرضنــا مــن دنــس املحتــل"، مشــرية إىل أن 
إىل  تحّولــت  الشــقاقي  استشــهاد  ذكــرى 
مناسبة يتجدد فيها التمسك باملقاومة.

وقالــت: "تــأيت الذكــرى األليمــة يف وقــت 
تخلــت فيــه كثــري مــن األنظمــة العربيــة عــن 
ذلــك  لألمــة،  مركزيــة  كقضيــة  فلســطني 
الشــقاقي  للشــهيد  كان  الــذي  الشــعار 
الفضــل يف إحيائــه، وترجمتــه قــوال وفعــال، 

ودفع حياته مثنا لهذا املبدأ".

وســاتها،  هويتهــا  الجهــاد  لحركــة  أعطــى 
استشــهاده  تلــت  التــي  للمرحلــة  وأعطــى 
شــاهدا  دمــه  "فــكان  وطبيعتهــا،  شــكلها 
عــىل عــر تصاعــدت فيــه روح الغطرســة 
الصهيونيــة محميــة بالنظــام الدويل الظامل 

وبعض العمالء واملأجورين وأتباعهم".
وقــال: "اقــرأوا مــا كتــب، واقــرأوا ما تحدث 
به، إنه صاحب الرؤية األصوب، وصاحب 
أبنائــه  الــذي ال يتوقــف يف  الحــي  القلــب 
الوطــن..  مــدى  عــىل  ينتــرون  الذيــن 
فتحــي الشــقاقي، مــا أكر هذا االســم، يف 
زمن تتهاوى فيه زعامات دول كرى ودول 

صغرى أمام املروع الصهيوين".
وعريــن  خمســة  وبعــد  "اليــوم  وأضــاف: 
قبضتنــا  زالــت  مــا  استشــهاده  عــىل  عامــا 
أكــر  ونحــن  العــدو،  وجــه  يف  مرعــة 
بحقنــا  التمســك  يف  صالبــة  وأكــر  قــوة 
حالــة  كانــت  مهــا   )...( فلســطني  يف 
االنحطــاط واالنهيــار التــي تحيــط بنــا والتــي 

تسكن الوضع العريب".
الوحــدة  إىل  بالدعــوة  بيانــه  الخالــة  وختــم 
الفلسطينية، "لنوقف هذا الطوفان القذر 
الــذي يحيــط بنــا ونــردد معا مقولــة الدكتور 
فتحــي الشــهرية: ملعــون صــف ال توحــده 

وأكدت الجهاد أن "املقاومة بكل أشكالها 
وعــىل كل أرض فلســطني، خيارنــا الوحيــد 

لكنس املحتل وطرده عن ثرى أرضنا".
االعــرتاف  بعــدم  تأكيدهــا  وجــددت 
بخيــارات التســوية "الهزيلــة التــي ضيعــت 
العــدو  وأعطــت  والقــدس،  فلســطني 

الصهيوين الرعية عىل أرضنا".
لفتــح  املطبعــني  "هرولــة  أن  وذكــرت 
عالقــات مشــبوهة مــع العــدو الصهيــوين، 
التمســك  عــىل  إرصارا  إال  تزيدنــا  لــن 
بقضيتنا العادلة، ولن يلغي كون فلسطني 

قضيتنا املركزية".
وقالــت الجهــاد: "كلنــا ثقــة بــأن الشــعوب 
حبــا  قلوبهــا  يف  تحفــظ  التــي  الحــرة 
أنظمتهــا  بخيانــات  تــرىض  لــن  لفلســطني 
وبيعهــا ملــرى النبــي الكريــم بثمــن بخــس 

دراهم معدودة".
أفكار حاضرة

مــن جانبــه قــال األمــني العــام للحركــة زيــاد 
النخالة، إن أفكار ورؤى الشهيد املؤسس 
كتبــت  كأنهــا  "حــارضة  الشــقاقي  والقائــد 
ومــا  نعيشــه  مــا  وتشــري إىل  لتعالــج  اليــوم 

نواجهه من تحديات".
وأوضح النخالة يف بيان أمس أن الشقاقي 

أرض  فهــذه  االستســالم،  مشــاريع  إال 
الربــاط ووحدهــم األمــوات يشــهدون نهاية 

الحرب".
باحث عن الحقيقة

املكتــب  عضــو  قــال  منفصــل،  بيــان  ويف 
إن  الهنــدي  د.محمــد  للحركــة  الســيايس 
الحقيقــة،  عــن  باحًثــا  "كان  الشــقاقي، 
إىل  مشــريًا  البحــث"،  ألدوات  ممتلــكًا 
أنــه التقــى يف رحلــة البحــث هــذه بتوفيــق 
النكبتــني(،  بــني  )مــا  ورقــة  يف  الطيــب 
مــع  تلتقــي  التــي  الفكــرة  بهــذه  وأُعِجــب 

فكرته.
"نكبتنــا  بــأن  يــرى  كان  الشــقاقي  أن  وبــني 
أساًســا هــي نكبــُة فكر وتصورات مســتمدة 
ُتقــيص  التــي  الغــرب  ورؤى  أفــكار  مــن 
وفكــر،  عقيــدة،  ميثــل  الــذي   - اإلســالم 
األفــكار  هــذه  عــىل  وتقيــم  األمــة-  وثقافــة 
أنظمة مشوهة، قمعية، متسلطة، وعميلة 
للغــرب، تقــُف عــىل نفــس أرضيــة األعداء، 
ســواًء يف الغــرب أو يف الــرق، فــال هــي 
جــزء مــن هــذا الغــرب وســياق تطــوره، وال 
وثقافتهــا  األمــة  تاريــخ  إىل  تنتمــي  هــي 
وعقيدتهــا. وهــي متثــل بذلــك حلقــًة مــن 

حلقات سيطرة الغرب عىل األمة".

أثر دامغ
أن  حــاس،  حركــة  أكــدت  بدورهــا، 
رجاالتهــا  مــن  واحــًدا  تســتذكر  فلســطني 
الصادقــني، وقائــًدا مقاتــاًل مــن أجــل حريــة 
شــعبه"، مشــرية إىل الشــقاقي مّثــل بفكــره 
وجهــاده، "أحــد روافع العمل الجهادي يف 
فلسطني، ووضع بصمة جديدة يف مسار 

النضال الوطني الفلسطيني".
قاســم  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
يف بيــان أمــس: "ســيظل األثــر الــذي تركــه 
الشــهيد الشــقاقي دليــاًل دامغــًا عــىل عجــز 
االغتيــال عــن وقــف مســار قتــال االحتــالل، 

أو تغييب فكر املقاومة والجهاد".
وأضــاف: "يف ظــالل ذكــرى التضحية التي 
نؤكــد  الشــقاقي،  الشــهيد  دمــاء  مثلتهــا 
واملــي  والهــدف،  املســار  وحــدة  عــىل 
يف تعزيــز الراكــة والتحالــف نحــو هدفنــا 
املوحــد؛ تحريــر فلســطني مــن بحرهــا إىل 

نهرها".
وأشار قاسم إىل أن دماء الشقاقي ستظل 
هزميــة  عــىل  الــدم  قــدرة  عــىل  شــاهًدا 
متحــوه  لــن  بالوطــن  الوعــي  وأن  الســيف، 
أكاذيــب املحتــل وأعوانــه، كــا أن اإلميان 

والثورة ستثمر نًرا وتحريًرا.

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة: 
ودعــاة  ومشــايخ  علــاء  شــارك 
منــددة  مســرية  يف  أمــس،  بغــزة، 
للرســول  الفرنســية،  باإلســاءة 

الكريم عليه الصالة والسالم.
أمــام  مــن  املســرية  وانطلقــت 
مســجد الشــيخ زايــد غــرب مدينــة 
الثقــايف  غــزة، وصــواًل إىل املركــز 
عــن  الفرنــي، مبشــاركة ممثلــني 
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
للقضــاء  األعــىل  واملجلــس 
الرعــي ودار اإلفتــاء الفلســطينية 
ورابطــة علــاء فلســطني واالتحــاد 
العاملــي لعلــاء املســلمني- فــرع 

فلسطني.
نــرة  الفتــات  املشــاركون  ورفــع 
الســالم،  عليــه  محمــد  للنبــي 

ومنددة باإلساءة الفرنسية.
وأكــد مفتــي محافظــة خــان يونــس 
أن  عاشــور،  إحســان  الشــيخ 
التطــاول عــىل اإلســالم والرســول، 
ال يحقــق االســتقرار واألمــن للبــالد 

املسيئة.
يف  كلمتــه  خــالل  عاشــور،  وقــال 
الوقفــة أمــام املركــز الفرنــي: إن 
"اإلســاءة لألديــان واألنبيــاء مبثابــة 
جرميــة تــدل عــىل عنريــة وحقد 

اإلســاءة. مــن جهتــه، اعتــر رئيــس 
رابطــة علــاء فلســطني د. مــروان 
الفرنســية  اإلســاءة  راس،  أبــو 
القوانــني  تعــدٍّ ســافر عــىل جميــع 

واألعراف الدولية.
تريحــات  إن  راس:  أبــو  وقــال 
الرئيــس الفرنــي مبثابــة اتهامــات 
ضــد اإلســالم، وتــدّل عــىل جهلــه 
الــذي  الحنيــف  اإلســالم  لحقيقــة 
واحــرتام  التســامح  إىل  يدعــو 

اســتمرار  أن  مؤكــدا  املســيئني"، 
نــر  شــأنه  مــن  الســلوك  هــذا 

الكراهية والعنف بني الشعوب.
ودعا عاشور املسلمني إىل نرة 
دينهــم وفــق األســاليب والوســائل 
بــأدب  واملنضبطــة  املروعــة 
يشــّوه  ال  مبــا  وتعاليمــه،  اإلســالم 
الصــورة الناصعــة للديــن الحنيف، 
مطالبــا يف الوقت ذاته، مبقاطعة 
البضائــع الفرنســية ردا عــىل هــذه 

املعتقــدات،  واحــرتام  اآلخريــن 
والعدالــة  الحريــة  إىل  ويدعــو 

ومارسة الشعائر الدينية.
وشــدد عــىل دور الــدول األوروبيــة 
للقيــام بدورهــا لكبــح جــاح منزلق 

الخطر الذي بدأته فرنسا.
ويف الســياق، نــدد رئيــس أســاقفة 
يف  األرثوذكــس  للــروم  سبســطية 
عطــا  املطــران  املحتلــة،  القــدس 
الفرنســية  باإلســاءة  حنــا،  اللــه 

عــىل  والتطــاول  "محمــد"،  للنبــي 
الديــن اإلســالمي. وحذر حنا، يف 
تريــح، أمــس، مــن ترويج خطاب 
الكراهية والعنرية أيا كان شكله 
وأيــا كان لونــه، معتــرا املتطاولني 
عــىل األديــان ال ميثلــون أيــة قيمــة 

أخالقية أو روحية أو إنسانية.
إخوتنــا  عــىل  "التطــاول  إن  وقــال: 
نرفضــه  أمــر  هــو  إمنــا  املســلمني 
كــا  وتفصيــاًل،  جملــة  وندينــه 
أننــا نرفــض أي تطــاول عــىل كافــة 
الرمــوز الدينيــة يف كل األديان يف 

عاملنا".
وأضــاف: "البــر جميعــا ينتمــون 
خلقهــا  واحــدة  بريــة  أرسة  إىل 
املــوىل الــذي مل مييــز بــني إنســان 
وإنســان، ولذلك فــإن دعوتنا التي 
نطلقهــا مــن رحــاب مدينــة القدس 

نوجههــا إىل جميــع املنتمــني إىل 
بــرورة  األديــان يف عاملنــا  كافــة 
خطــاب  تكريــس  عــىل  العمــل 
والتســامح  واملحبــة  املــودة 

والتالقي واألخوة اإلنسانية".
مواجهــة  إىل  الجميــع  حنــا  ودعــا 
مقيــت،  تحريــي  خطــاب  أي 
وإفشــال املخططــات واملؤامــرات 
بــني  الفرقــة  إثــارة  إىل  الهادفــة 

الصفوف.
الرئيــس  قــال  املــايض،  واألربعــاء 
ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــي 
إن  صحفيــة،  تريحــات  يف 
"الرســوم  عــن  تتخــىل  لــن  بــالده 
الكاريكاتوريــة" املســيئة للرســول 
وهــو  واإلســالم،  "محمــد"  الكريــم 
مــا أثــار موجــة غضــب واســعة يف 

العاملني العريب واإلسالمي.

النخالة: أفكار ورؤى المؤسس ستبقى حاضرة
في الذكرى الـ25 الستشهاده.. الجهاد: سنبقى أوفياء لنهج الشقاقي

المطران حّنا يحذر من ترويج خطاب الكراهية والعنصرية
دة باإلساءة الفرنسّية للرسول الكريم مسيرة علمائّية بغّزة مندِّ

جانب من املسرية  املنارصة للنبي صىل الله عليه وسلم يف غزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (
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إعالن عطاء توريد خضراوات وفواكه
جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.
ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2020/21 
تنميــة  أجــل  مــن  تفاهــم  وفواكــه ضمــن مذكــرة  بتوريــد خــراوات  والخــاص 
الفئــات  مــن  األطفــال  ومســاعدة  األرسيــة  التوعيــة  ونــر  املجتمــع  وتوعيــة 

املستهدفة وذلك من خالل دعمهم.
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيث سيكون االستالم بدًءا من يوم االثنني املوافق 2020/10/26 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباًحا 

حتى الساعة 1:00 ظهًرا وفًقا للروط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الريبة املضافة.
• لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

• رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء.
• يجب أن تكون الركة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

• عــىل الركــة التــي يرســو عليهــا العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة وشــهادة 
خصم املصدر مختومة أصل وحديثة التاريخ.

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

• يجــب عــىل الــركات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل 
وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
•  يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه أو تجزئتــه أو تعديــل 
كمياته أو تعديل مناطق توريده دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

•  يف حــال تجزئــة العــرض، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف اإلعــالن بــني 
املوردين نسبة وتناسب.

• التوريــد مطلــوب يف أكــر مــن منطقــة جغرافيــة )محافظــة غــزة، محافظــة 
الشامل، محافظة الجنوب(.

• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 
2020/11/04الساعة 12.30 مساء.

 2020/11/04 املوافــق  األربعــاء  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة12:30 مساء.

لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم 0595707757.
إدارة الجمعية 

إعالن عطاء توريد لحم عجل سيمنتال طازج ومشفى
جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.

ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2020/19 
والخاص بتوريد لحم عجل ســيمنتال طازج ومشــفى ضمن مذكرة تفاهم من 
أجــل تنميــة وتوعيــة املجتمــع ونــر التوعيــة األرسيــة ومســاعدة األطفــال مــن 

الفئات املستهدفة وذلك من خالل دعمهم.
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الســتالم كراس العطاء، 
حيث ســيكون االســتالم بدًءا من يوم االثنني املوافق 2020/10/26 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباًحا 

حتى الساعة 1:00 ظهًرا وفًقا للروط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الريبة املضافة.
• لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

• رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء.
• يجب أن تكون الركة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

• عىل الركة التي يرسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم 
املصدر مختومة اصل وحديثة التاريخ.

• يجب أن تكون األســعار املقدمة للعطاء ســارية املفعول ملدة ال تقل عن 
90 يوًما من آخر موعد لتسليم العطاء.

• يجب عىل الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه أو تجزئتــه أو تعديــل 
كمياته أو تعديل مناطق توريده دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

• يف حــال تجزئــة العــرض، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف اإلعــالن بــني 
املوردين نسبة وتناسب.

• التوريــد مطلــوب يف أكــر مــن منطقــة جغرافيــة )محافظــة غــزة، محافظــة 
الشامل، محافظة الجنوب(.

• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 
2020/11/04الساعة 11:30 صباًحا.

 2020/11/04 املوافــق  األربعــاء  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة 11:30 صباًحا.

لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم 0595707757.
إدارة الجمعية 

إعالن عطاء توريد دجاج قائم طازج 
جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.

ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2020/18 والخــاص 
بتوريــد دجــاج قائــم طــازج ضمــن مذكــرة تفاهــم من أجل تنمية وتوعيــة املجتمع ونر 
التوعية األرسية ومساعدة األطفال من الفئات املستهدفة وذلك من خالل دعمهم.

فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيث سيكون االستالم بدًءا من يوم االثنني املوافق2020/10/26  خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباًحا 

حتى الساعة 1:00 ظهًرا وفًقا للروط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الريبة املضافة.
•  لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

تاريــخ  االثنــني،  يــوم  الجمعيــة  مقــر  يف  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   •
2020/11/02 يف متام الساعة 12.00.

• رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء.
• يجب أن تكون الركة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

• عــىل الركــة التــي يرســو عليهــا العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة وشــهادة 
خصم املصدر مختومة اصل وحديثة التاريخ.

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

• يجب عىل الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــة لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغــاؤه أو تجزئتــه او تعديــل 
كمياته او تعديل مناطق توريده دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

•  يف حــال تجزئــة العــرض، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بــني 
املوردين نسبة وتناسب.

• التوريــد مطلــوب يف اكــر مــن منطقــة جغرافيــة )محافظــة غــزة، محافظــة 
الشامل، محافظة الجنوب (

• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 
2020/11/04 الساعة 11:00 صباحا.

 2020/11/04 املوافــق  األربعــاء  يــوم  العطــاءات  فتــح مظاريــف  ســيتم   •
الساعة 11:00 صباحا.

إدارة الجمعية لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم 0595707757.

إعالن عطاء توريد مواد تموينية 
جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2020/20 
والخــاص بتوريــد مــواد متوينيــة ضمــن مذكــرة تفاهــم مــن أجــل تنميــة وتوعيــة 
املجتمــع ونــر التوعيــة األرسيــة ومســاعدة األطفــال مــن الفئــات املســتهدفة 

وذلك من خالل دعمهم .
فمــن يرغــب بــراء العطــاء الحضور إىل مقر الجمعية الســتالم كراس العطاء، 
حيث ســيكون االســتالم بدءًا من يوم االثنني املوافق 2020/10/26 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الريبة املضافة.
• لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

• رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء .
• يجب أن تكون الركة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

• عىل الركة التي يرسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم 
املصدر مختومة اصل وحديثة التاريخ .

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

• يجب عىل الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 
او تعديــل كمياتــه او تعديــل مناطــق توريــده دون إبــداء األســباب ودون أي 

تعويض للمتقدمني بالعطاء.
• يف حــال تجزئــة العــرض، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بــني 

املوردين نسبة وتناسب.
• التوريــد مطلــوب يف اكــر مــن منطقــة جغرافيــة )محافظــة غــزة ، محافظــة 

الشامل ، محافظة الجنوب (.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء  املوافق 

2020/11/04الساعة  12:00مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األربعاء املوافق 2020/11/04الساعة 
12:00 مساء

لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم  0595707757 .
إدارة الجمعية 

نحــو  قبــل  الفلســطينية  الســاحة  وشــهدت 
وفتــح،  حــامس  حركتــي  بــني  تقارًبــا  شــهرين، 
بعــد عقــد لقــاءات جمعــت أمــني رس اللجنــة 
ونائــب  الرجــوب،  جربيــل  للحركــة  املركزيــة 
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس صالح 
العــاروري، يف كل مــن تركيــا وقطر ولبنان، يف 
انتخابــات  وإجــراء  املصالحــة  إلنجــاز  محاولــة 

عامة.
انتهاكات مستمرة

ســهى  اإلنســان  حقــوق  يف  الناشــطة  وتؤكــد 
جبارة، أنَّ أجهزة أمن الســلطة تواصل سياســة 
عجلــة  انطــالق  رغــم  الســيايس  االعتقــال 

املصالحة.
وقالــت جبــارة لصحيفة "فلســطني": "سياســة 

واالتفــاق بــني الحركتــني دون وقف االعتقاالت 
واملحاكــامت واالســتدعاءات عــىل خلفيــات 

سياسية".
واســتغربت مــن ســلوك األجهــزة األمنيــة التــي 
لهــا عــىل املعتقلــني السياســيني،  تواصــل تغوُّ
وحضــور جلســات املحاكمــة، وفــرض رشوطها 
عــىل القضــاء، واعتقــال الشــهود، مشــرة إىل 
لطة خالل جلسة محاكمتها الـ19  أنَّ "أمن السُّ
أصــدر  الجــاري،  الشــهر  بدايــة  عقــدت  التــي 
قــراًرا باعتقــال الشــاهد رغــم عــدم ارتكابــه أي 
أنــه ومــن وجهــة نظــر الســلطة  مخالفــة، ســوى 
املنســوبة  التهــم  مــن  تربئنــي  بشــهادة  أدىل 

إيّل".
ودعت جبارة لرورة تحقيق الوحدة الوطنية، 

للحظــة،  ولــو  تتوقــف  مل  الســيايس  االعتقــال 
ــلطة تواصــل االعتقال الســيايس،  وال تــزال السُّ
ومحاكمة املعتقلني، ومل يطرأ أي تغير عىل 

قضيتهم".
فتــح  حركتــي  بــني  التقــارب  أنَّ  إىل  وتشــر 
توقيــع  عــن  املتداولــة  واألحاديــث  وحــامس 
الوحــدة  واســتعادة  املصالحــة  لتعزيــز  اتفــاق 
الوطنيــة مؤخــًرا، مــا زال حــرًبا عــىل ورق، فــال 
تــزال الســلطة تعتقــل وتســتدعي يومًيــا شــباًنا 
فلسطينيني عىل خلفية سلوكهم أو نشاطهم 

السيايس.
اتفــاق  تطبيــق  رضورة  عــىل  جبــارة  وشــددت 
املصالحــة، وتنفيــذه عــىل أرض الواقــع، "فــال 
والتشــاور  للمصالحــة  جلســات  عقــد  يعقــل 

واملحاكــامت،  الســيايس،  االعتقــال  ووقــف 
الوظيفــي  والفصــل  األمنيــة،  واالســتدعاءات 
عــىل خلفيــة سياســية، إىل جانــب وقف تغوُّل 
القضــاء؛ ملواجهــة كل  عــىل  األمنيــة  األجهــزة 
القضيــة  تصفيــة  إىل  الهادفــة  املخططــات 

الفلسطينية.
عالقات عامة

التريعــي  املجلــس  النائــب يف  قــال  بــدوره 
يــارس منصــور: إن "االعتقــاالت السياســية يف 
الضفــة الغربيــة ال تــزال عىل ما هي عليه، رغم 

الحديث عن مصالحة فلسطينية".
"فلســطني":  لصحيفــة  منصــور  وأضــاف 
"الحديــث عــن املصالحــة ووقــف االعتقــاالت 
السياســية نســمعه يف اإلعــالم، فاالعتقــاالت 

أنَّ  مؤكــًدا  بالضفــة"،  مســتمرة  السياســية 
تغيــر  الضفــة مل يلمســوا أي  املواطنــني يف 

يذكر عىل أرض الواقع.
بأنهــا  األخــرة  وفتــح  حــامس  لقــاءات  ووصــف 
ذ  لقــاء عالقــات عامــة، مل تكتمل بعد، ومل ُينفَّ
ما تم التوافق عليه بعد، مشــدًدا عىل رضورة 
التــي  اللقــاءات  يف  جديــة  هنــاك  يكــون  أن 
ُتعقد، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه؛ يك يشعر 
وأن ميــارس  رأيــه،  إبــداء  يــة يف  بُحرِّ املواطــن 
املالحقــة.  دون  يــة  بُحرِّ الســيايس  نشــاطه 
وتابع: "ميكن وصف تلك اللقاءات بالعادية، 
الواقــع،  أرض  عــىل  االتفاقــات  ُترتجــم  مل  مــا 
فاملصالحــة  نتائجهــا،  املواطــن  ويلمــس 
عــىل  حــرب  مجــرد  تكــون  أال  يجــب  الوطنيــة 

ورق". وتواصل أجهزة أمن السلطة يف الضفة 
واملحاكــامت،  الســيايس،  االعتقــال  الغربيــة 
الوظيفــي،  والفصــل  األمنيــة،  واالســتدعاءات 
عــىل خلفيــة سياســية يف الضفــة الغربيــة، يف 
ظــل أجــواء املصالحــة واللقــاءات التــي تعقــد 

بني حركتي حامس وفتح.
وعقد األمناء العامون للفصائل الفلســطينية، 
اجتامًعا بني رام الله وبروت، يف 3 سبتمرب/ 
أيلــول الجــاري، تــاله اجتــامع يف كل مــن تركيــا 
وقطــر؛ يف محاولــة إلنجــاز املصالحــة وإجــراء 
مــن  العديــد  تفلــح  ومل  عامــة.  انتخابــات 
الوســاطات واالتفاقيات يف اســتعادة الوحدة 
يونيــو/ يف  االنقســام  أحــداث  منــذ  الوطنيــة 

حزيران 2007.

غزة/ نور الدين صالح:
رغم األجواء اإليجابية التي أعقبت اجتامعات 
الفصائل الفلسطينية، بدءًا من اجتامع األمناء 
)حــامس(  حركتــي  باجتامعــات  انتهــاًء  وليــس 
إجــراء  إمكانيــة  حــول  اســطنبول  يف  و)فتــح( 
االنتخابــات الشــاملة، إال أن الخطــوات العملية 

ال تزال تسر ببطء شديد.
وتوالــت الترصيحــات اإليجابيــة مــن الحركتني، 
فأكــد نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
حــامس اســتمرار الحــوار اإليجــايب والبنــاء مــع 
رس  أمــني  قــال  فيــام  كافــة،  والفصائــل  "فتــح" 
اللجنــة املركزيــة لـ"فتــح" جربيــل الرجــوب: إن 
بناء الراكة الوطنية خيار إسرتاتيجي ال عودة 
عنــه، وجميــع فصائــل العمــل الوطنــي توافقــت 
عليــه بقناعــة كمســار وخيــار لحاميــة مروعنــا 
الوطنــي. ومــع ذلــك، خرجــت بعــض األصــوات 
امُلعارضة من حركة "فتح" وخاصة من عضوي 

املراســيم  وإصــدار  االنتخابــات  وإجــراءات 
املجلســني  انتخابــات  وتزامــن  بهــا،  الخاصــة 
التريعي والوطني يف غزة والضفة والخارج.

املتعلقــة  اآلراء  يف  تبايــن  هنــاك  أن  وأوضــح 
بإجــراءا االنتخابــات بــني الفصائل الفلســطينية 
وخاصــة حــامس وفتــح، إضافــة إىل اعتبــارات 
االنتخابــات  إجــراء  تحبــذ  ال  واقليميــة  دوليــة 
قضايــا  وجــود  إىل  وأشــار  رسيــع.  بشــكل 
عالقــة بــني الطرفــني مل يتــم التوصــل إىل حــل 
فيهــام، مثــل التوافــق عــىل تزامــن االنتخابــات 
التريعيــة واملجلــس الوطنــي، وإمكانيــة حــل 
التريعــي  وأعضــاء  املوظفــني  رواتــب  أزمــة 

حاليًا أم خالل الفرتة القادمة.
مــن  جدّيــة  هنــاك  فــإن  املــرصي،  وبحســب 
الفصائــل الفلســطينية هــذه املــرّة أكــر مــن أي 
املخاطــر  تكاثــر  بســبب  وذلــك  مــى،  وقــت 
التــي تحــدق بالقضيــة الفلســطينية وتعاظمها، 

وروحــي  األحمــد  عــزام  فيهــا  املركزيــة  اللجنــة 
فتــوح، اللذيــن حّمــال "حامس" املســؤولية عن 

عدم ردها بشأن إجراء االنتخابات.
التباطــؤ  أســباب  مــا  األهــم هنــا،  الســؤال  لكــن 
بإجــراء  املتعلقــة  التحــركات  يف  الشــديد 
االنتخابــات رغــم األجــواء اإليجابيــة التي طفت 
عــىل الســطح مؤخــرًا؟ وهــل هنــاك جّديــة يف 
إجرائهــا وإنهــاء االنقســام الســيايس املســتمر 

منذ أكر من 13 سنة؟
ألبحــاث  الفلســطيني  املركــز  عــام  مديــر  ورأى 
االســرتاتيجية  والدراســات  السياســات 
يف  التباطــؤ  أن  املــرصي،  هــاين  )مســارات( 
إجــراء االنتخابــات الشــاملة يرجــع نتيجة لوجود 
خالفات بني حركتي )حامس( و)فتح( مل ُتحل 

حتى اآلن.
إن  "فلســطني"،  لصحيفــة  املــرصي  وقــال 
رشوط  عــىل  االتفــاق  يســتكمال  مل  الطرفــني 

"غــر  حاليــًا  الجاريــة  التحــركات  أن  إىل  الفتــًا 
كافية لتحقيق الوحدة".

إجــراء  مــن  أهــم  الوحــدة  تحقيــق  أن  وعــّد 
تــؤدي  أن  مُيكــن  ال  األخــرة  وأن  االنتخابــات، 
أن  موضحــًا  الوحــدة،  لتحقيــق  لوحدهــا 
حلــول  وليــس  شــاملة  رزمــة  هــو  "املطلــوب 
أخــرى  قضايــا  حســاب  عــىل  القضايــا  لبعــض 

يخرج منها الشعب والجميع منترصًا".
أسباب التباطؤ

جامعــة  يف  السياســية  العلــوم  أســتاذ  ورأى 
النجــاح الوطنيــة د. عثــامن عثــامن، أن تباطــؤ 
عــدم  أولهــا  أســباب،  لعــدة  االنتخابــات  إجــراء 
وجــود اجــامع واتفــاق داخــل حركــة )فتــح( عــىل 
مــا تــم االتفــاق عليه، وقد ال تكون هناك قناعة 

اسرتاتيجية باالتفاق عىل املدى البعيد.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  عثــامن  وأوضــح 
الســبب الثــاين قــد يكــون لــه عالقــات مبراهنــة 

يف  بايــدن  جــو  املرشــح  فــوز  عــىل  الســلطة 
شــهر  مطلــع  املقــررة  األمريكيــة  االنتخابــات 
الضغــط  عــىل  الرهــان  أي  القــادم،  نوفمــرب 
األمريــيك للعــودة إىل طاولــة املفاوضــات مــع 
)إرسائيل( بعيدًا عن "صفقة القرن والتطبيع".
وبحســب رأيه، "إذا فاز ترامب يف االنتخابات 
التوافــق  ألن  لالنتخابــات  الســلطة  ستتشــجع 
يصــب يف مصلحــة الســلطة، يف ظــل خــذالن 
بعض الدول العربية لها، واالستقواء بالفصائل 

حفاظًا عىل مروعها الوطني أمام العامل". 
قــد  لعثــامن،  والــكالم  الثالــث،  الســبب  أمــا 
يتعلــق بوجــود اعتبارات لبعض الــدول العربية 
أبــدت  التــي  الخليــج  ودول  مــرص،  وأهمهــا 
امتعاضهــا مــن عــدم مشــاركتها بهــذا اإلنجــاز، 

وعدم رغبتها بتحقيق الوحدة الفلسطينية
وبــنّي أن إجــراء االنتخابــات بحاجــة ملزيــد مــن 
والحصــول  األخــرى  الفصائــل  مــع  التفاهــامت 

يتــم  بــأن  )إرسائيــل(  مــن  أخــر  ضــوء  عــىل 
القــدس، إضافــة  إجراءهــا وخاصــة يف مدينــة 
امُلرشــحة،  للشــخصيات  بدائــل  عــن  للتوافــق 

حال اعتقل االحتالل أحدًا منها.
مــن  "أكــر  جّديــة  هنــاك  أن  عثــامن  ورأى 
املــايض" لــدى الســلطة، وذلــك بســبب عــدم 
تحقيــق أي انجــازات لهــا يف الشــأن الســيايس 
الفلســطيني، والضغوطات األمريكية والعربية 
ويف جميع املجاالت األخرى، "لذلك تذهب 
الفلســطيني  الشــارع  أمــام  الوحــدة  باتجــاه 

والعريب والدويل".
تتجــه  الســلطة  أن  إىل  أيضــا  عثــامن  ونــوه 
للوحدة وإجراء االنتخابات لقطع الطريق عىل 
أي رشعيــة بديلــة يف املرحلــة القادمــة، مثــل 
القيــادي املفصــول مــن "فتــح" محمــد دحــالن، 
العــامل  أمــام  املحادثــات  يف  ورقتهــا  وتعزيــز 

والدول العربية. 

المصالحة واالعتقال السياسي في الضفة.. حبٌر على ورق

رغم األجواء اإليجابية
ر تباطؤ تحركات إجراء االنتخابات الفلسطينية الشاملة؟ بماذا ُيفسَّ

رام الله-غزة/ جمال غيث:
رغم الحديث والحوارات التي توصف باإليجابية بين 
حركتي فتح وحماس؛ لتجاوز االنقســام السياسي، 
ضمــن مســاعي مواجهــة التطبيع العربــي وخطط 

الضم اإلسرائيلي لنحو )30 %( من مساحة الضفة، 
فإن الســلوك الميداني ال يوافق الخطاب، فملف 
االعتقال السياســي بالضفة يــراوح مكانه دون أي 

مؤشرات إلنهائه.

وال تزال أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية تواصل 
االعتقال السياسي، والمحاكمات، واالستدعاءات 
األمنيــة، والفصل الوظيفي على خلفية سياســية 

في محافظات الضفة.

وكانــت حركــة فتح قــد قالت مؤخــًرا: إنَّ الخطوات 
المقبلــة في ملــف إتمام المصالحة الفلســطينية 
ســتكون عمليــة، بمــا فــي ذلــك إصــدار المرســوم 

الرئاسي الخاص باالنتخابات.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

هل يبيع السجناء التهدئة 
مقابل شنطة دوالرات؟

لــأرسى  املعيشــية  الظــروف  بــن  كبــر  فــرق  هنــاك  ليــس 
مــن مليــوين  أكــر  وبــن حيــاة  القضبــان،  الفلســطينين خلــف 
هــو  الزنازيــن  مبفتــاح  ميســك  فالــذي  غــزة،  قطــاع  يف  إنســان 
والــذي  الســجون،  مصلحــة  يتبــع  الــذي  اإلرسائيــي  الســجان 
ميســك مبفتــاح املعابــر هــو الســجان اإلرسائيــي نفســه الــذي 
يف  فــرق  ال  املناطــق،  أو  املعابــر  أو  االرتبــاط  مصلحــة  يتبــع 

األسامء ما دامت املهمة واحدة.
غرفهــم  داخــل  ذايت  بحكــم  يتمتعــون  الفلســطينيون  الســجناء 
بشــكل ال يختلــف كثــًرا عــن واقــع حيــاة الفلســطينين يف غــزة 
غــزة متمــردة، وترفــض  أن  فــارق بســيط،  مــع  الغربيــة،  والضفــة 

تطبيق أوامر وتعليامت السجان، وتحمل يف يدها سالحها.
الســجناء الفلســطينيون يرفضون واقعهم املعييش، ويرفضون 
مــع  يشــتبكون  وقــد  فيثــورون،  ضدهــم،  الســجان  مامرســات 
الســجان باأليــدي، ويتعاركــون معــه بــكل مــا وقــع تحــت أيديهــم 
فتقمــع  اإلرسائيليــة،  الضاربــة  القــوات  لتتدخــل  أدوات،  مــن 
مطالــب  لبعــض  االســتجابة  بعــد  الهــدوء،  وتحقــق  الســجناء، 

األرسى.
والنــاس يف قطــاع غــزة يرفضــون واقعهــم املعيــيش، فيثــورون، 
ويشــتبكون مــع الســجان بــكل مــا توفــر لهــم مــن وســائل قتاليــة، 
ورغــم عنــف القصــف اإلرسائيــي، يصــل الطرفــات إىل مرحلــة 
تهدئــة جديــدة، بعــد كل جولــة مــن املواجهــات، مع االســتجابة 

لبعض املطالب الحياتية.
وقــد يلجــأ األرسى إىل اإلرضاب عــن الطعــام، ويحتملون الجوع 
لعــدة أســابيع بهــدف تحســن ظــروف معيشــتهم، ويف النهايــة 
ظــروف  عــى  طفيــف  تحســن  مقابــل  اإلرضاب  عــن  يتوقفــون 
الفســحة،  مــدة  زيــادة  ذلــك  يف  مبــا  األســوار،  خلــف  حياتهــم 
وزيــادة  الطعــام،  نوعيــة  وتحســن  األهــل،  زيــارة  زمــن  وزيــادة 
كميتــه. وقــد يلجــأ النــاس يف قطــاع غــزة إىل مســرات العــودة، 
وإطالق البالونات، ومناكفة االحتالل، وإشغاله بهدف الضغط 
عليــه لتحقيــق بعــض املكاســب، وتحســن الظروف املعيشــية 
لســكان قطــاع غــزة، مبــا يف ذلــك تحســن نوعيــة املســاعدات، 
وتوسيع مساحة الصيد، وتسهيل دخول البضائع عرب املعابر، 
وزيادة كمية الدوالرات التي ستوفر الطعام لسكان قطاع غزة.

لجــأت إىل املشــابهة بــن حيــاة األرس وحيــاة ســكان قطــاع غــزة 
بهــدف الــرد عــى أولئــك الذيــن يشــوهون املقاومة، ويشــهرون 
بها، ويعيبون عليها تســلم شــنطة الدوالرات، وتوســيع مســاحة 
الصيــد، بــل وصــل األمــر ببعضهــم أن يتهــم املقاومــة بالتعــاون 

مــع إرسائيــل ملجرد موافقة املوســاد اإلرسائيي عى 
دخــول شــنطة الــدوالرات إىل قطــاع غــزة، ووصــل األمر 

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

النفايــات الصلبــة يف محافظــات  مــروع التمويــل اإلضــايف ملــروع إدارة 
وسط وجنوب قطاع غزة

المشروع الفرعي: توريد بيس كورس ناتج كسارة محلي
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - 

صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية - عى منحة من مجموعة البنك الدويل 
وقــد حصــل مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات 
وســط وجنــوب قطــاع غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد بيس كورس ناتج كســارة محي 
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 

رقم - GPRBA-AF-JSC 01/ 2020 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من مجلس 

الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع 
غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــرتيات, الســيد/ حــازم املدهــون جــوال رقم: 
0599452956 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة 07:30 صباحــًا وحتــى الواحــدة 

والنصف ظهرًا من تاريخ 2020/10/26م وحتى تاريخ 2020/11/08م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2020/11/08م الساعة الثانية عرة ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا.

مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

ضمن مشروع "إنشاء مختبر تكنولوجيا المعلومات/ المرحلة 
األولى إلنشاء مختبر االبتكار في منطقة دير البلح"

عطاء رقم )2020/15(
    تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن   متديــد طــرح عطــاء بعنــوان توريــد 
أثــاث، ضمــن مــروع "إنشــاء مختــرب تكنولوجيــا املعلومــات/ املرحلــة األوىل 
إلنشــاء مختــرب االبتــكار يف منطقــة ديــر البلــح بتمويــل مــن " Goethe "وذلــك 
حسب املواصفات الفنية وجداول الكميات املرفقة يف كراسة العطاء، فعى 

الركات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــركات املختصــة يف مجــال )توريــد األثــاث( 

إجــراءات  كافــة  مســتوفية  تكــون  وأن  والــركات  واملؤسســات  للجمعيــات 
ومتطلبات الرتخيص والعمل وأن تكون كافة الرتاخيص سارية املفعول، وأن 

يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجــب عــى الركــة عنــد تســليم العطــاء إرفــاق شــيك بنــي أو كفالة بنكية باســم جمعية 

نوى للثقافة والفنون مصدق بقيمة 5 % من إجاميل قيمة العطاء وال يقبل التأمن النقدي، 
ويستبعد نهائيًا من املناقصة أي شيك غر مستويف للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد 

الرتسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجاميل قيمة العطاء.
4. ملن يرغب يف املشــاركة يف العطاء الحصول عى نســخة من وثائق العطاء من مقر جمعية 

نوى للثقافة والفنون-دير البلح-شارع الرتزي، وذلك اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 13 أكتوبر 
2020، خالل أوقات الدوام الرسمية من الساعة 00:8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــن االستفســارات يــوم األربعــاء املوافــق 21 

أكتوبر 2020، الساعة 12:00 ظهًرا يف مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األحــد املوافــق 01 نوفمــرب2020 

الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد 
هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30ظهرًا.

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي شاملة لرضيبة القيمة املضافة، 

وتشــمل جميــع أنــواع العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعــى املتقدم إحضار 
فاتورة رسمية باسم الركة وعى أن يكون الحساب البني باسم الركة.

8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )100( فقط مائة شيكل ال غر، غر مسرتدة.

13. رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو  عليه العطاء.

الرئيــس  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــن  عــى 
الــرتزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )082531993:تلفون(

إعالن تمديد 
طرح عطاء / توريد أثاث

يقوم اتحاد لجان العمل الزراعي بتنفيذ مروع تعزيز حقوق املزارعن والصيادين 
للوصول لسبل عيشهم - PRFF والذي يخدم الصيادين واملزارعن \ــات يف قطاع 
غــزة والضفــة الغربيــة حيــث يقــوم اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي بطــرح عطــاء بالظــرف 

)TE 24 /10 - 2020( املغلق "عطاء توريد خطوط ري رئيسية" رقم
ميكنكــم االطــالع عــى كــراس العطــاء مــن خــالل املوقــع االلكــرتوين لالتحــاد 

www.uawc-pal.com

وعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف العطــاء الحضــور شــخصيًا لالتحــاد الســتالم 
كراس العطاء املختوم بختم االتحاد ابتداًء من يوم الثالثاء 2020/10/27 
وحتى يوم االثنن املوافق 2020/11/02 الساعة الواحدة بعد الظهر عى 

أن يتم ذلك وفق إجراءات السالمة والوقاية من فروس كورونا.
وذلك حسب الروط التالية:

1 - أن يكــون املــورد لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول حســب 
األصول املتبعة.

2 - أن يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.
3 - تأمن ابتدايئ لدخول العطاء %5 من قيمة العطاء.

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  االتحــاد  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   -  4
2020/11/03 حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف نفــس 

اليوم والوقت بجلسة مغلقة.
5 - رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

6 - يحــق لالتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 
األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.

7 - االتحاد غر ملزم بقبول أقل األسعار.
8 - ملزيد من االستفسار واملعلومات االتصال عى مقر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون تلفاكس: 2879959 – 08

توريد خطوط ري رئيسية
 )TE 24 /10- 2020( رقم

أعلن أنا/ محمد مهدي زيك جعرور عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 408005122 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )461/ 2020(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: 
1 -محمد نايف عثامن رشاب من سكان خانيونس هوية رقم 900821232

رقــم  هويــة  خانيونــس  ســكان  مــن  األســطل  ســليامن  أحمــد  -محمــد   2
 938577681

بصفته وكيال عن: حمد وحمدي/ أبناء منصور إبراهيم املرصي ونافذ وإسامعيل 
وخالد ومحمد والسيد وهاين وعبد الله ومها وباكزة وفاطمة وهنادي أبناء حمد 

منصور املرصي ويارس وأسامة ومحاسن أبناء حمدي منصور املرصي. 
مبوجب وكالة رقم: 4685 / 2020 الصادرة عن خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 73 القسيمة 18 املدينة خانيونس 

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الصحــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أكــد 
تعمــل  وزارتــه  أن  القــدرة  أرشف  بغــزة 
بشــكل متواصــل عــى التقــي الوبايئ 
معايــر  خــالل  مــن  كورونــا،  لفــروس 
تعتمــد عــى الكثافــة الســكانية وحجــم 
املنطقــة  يف  بـ"كورونــا"  اإلصابــات 
الواحــدة مــا يــدل عــى درجــة الخطــورة 
وفقــًا  تصنيفهــا  ثــم  ومــن  املنطقــة  يف 
للتصنيفــات الثالثــة: خــرضاء أو صفــراء 

أو حمراء.
لصحيفــة  ترصيــح  خــالل  القــدرة  وقــال 
التقــي  "خــالل  أمــس:  "فلســطن" 

الوبــايئ يف الفــرتة الفائتــة تبــن للــوزارة 
مــن  عــدد  يف  األحمــر  اللــون  ثبــات 
املناطق، وهو أمر مقلق ألنه يدل عى 
عــدم التــزام املواطنن بالشــكل الكايف 
بإجــراءات الســالمة والوقايــة، مــا يعطي 

فرصة النتشار الوباء".
الوبــايئ  التقــي  "جهــود  وأضــاف: 
املناطــق  وســاق يف  قــدم  عــى  تجــري 
رضــوان  والشــيخ  )الرتكــامن  املذكــورة 
حــدة  لكــر  حانــون(  وبيــت  والربيــج 
لتضافــر  تحتــاج  ولكنهــا  الوبــاء  انتشــار 
واألرس  األفــراد  مســتوى  عــى  الجهــود 
لهــا  ســمح  التــي  واالطــارات  واملجتمــع 

حتــى  ومــدروس  متــأنٍّ  بشــكل  بالعمــل 
ال يتطــور الوضــع لشــكل صعــب مثلــام 
لقطــاع  املجــاورة  األماكــن  يف  حــدث 

غزة".
وأشار القدرة إىل أن املرحلة الحساسة 
بإجــراءات  االلتــزام  تتطلــب  الحاليــة 
الســالمة والوقايــة وأن يتحمــل الجميــع 
انتشــار  تثبيــط  أجــل  مــن  املســؤولية 
الفــروس يف قطــاع غزة، مشــرًا إىل أنه 
مطلــوب مــن كل فــرد تحمل مســؤولياته 
عــى صعيــده الشــخي واألرسي ويف 

املساجد واملدارس.
ملنــح  نســعى  حاليــا  "نحــن  وتابــع: 

احتياجاتــه  لتلبيــة  فرصــة  املجتمــع 
الحيويــة  القطاعــات  مــن  العديــد  يف 
املســاجد"؛  وفتــح  للدراســة  كالعــودة 
مؤكــدا اهميــة التــزام املواطنــن خاصــة 
ســتتداخل  الــذي  الشــتاء  فصــل  يف 
مــع  املوســمية  االنفلونــزا  اعــراض  فيــه 
فروس كورونا ما يشكل عبئا عى فرق 

التقي الوبايئ.
بذلــت  وزارتــه  أن  عــى  القــدرة  وشــدد 
جهــودا كبــرة لتســطيح منحنــى انتشــار 
يف  لالرتفــاع  عودتــه  لكــن  الفــروس 
بعــض املناطق واســتمرار وجود مناطق 

حمراء ينذران بواقع صعب.

يف  االســتمرار  ميكــن  ال  انــه  وبــن 
إغــالق قطــاع غــزة ألنــه ال يحتمــل ذلــك 
يفــرض  مــا  االقتصاديــة  الناحيــة  مــن 
باإلجــراءات  الشــعور  املواطــن  عــى 
واملؤسســات  الــوزارة  بهــا  قامــت  التــي 
الريكة حيث قســمت قطاع غزة لـ55 
حيــا ســكنيا مقســمة إىل أجــزاء متناهيــة 
يف الصغــر بحيــث يتــم التعامــل مع كل 

منطقة بشكل معزول عن األخرى.
الصحــة:  وزارة  باســم  الناطــق  وأضــاف 
مــع  التعامــل  يف  الحربــة  رأس  "لكــن 
ملنــع  املواطــن  التــزام  هــو  الفــروس 

وجود بؤر جديدة.

غزة/ صفاء عاشور:
عــاد آالف الطلبــة يف املرحلتــن اإلعداديــة 
والثانوية إىل مدارســهم، أمس، بعد تعطلها 
التــي تفشــت داخــل  بســبب جائحــة كورونــا 
املــايض،  آب  أغســطس/  يف  غــزة  قطــاع 

وأعلن بسببها إعالن حالة الطوارئ.
إىل  الطلبــة  عــودة  إجــراءات  وتخللــت 
وقائيــة  خطــوات  الدراســية  مقاعدهــم 
مشــددة بعدمــا التــزم الطلبــة بارتــداء الكاممة 
الزمــالء  بــن  ملحــوظ  تباعــد  وســط  الطبيــة، 

واملدرسن.
طلبــة  مــن  الجعفــراوي  عــي  الطالــب  وعــرّب 
عــن  غــزة،  مبدينــة  الوزيــر  خليــل  مدرســة 
بعــد  الدراســة  بالعــودة إىل مقاعــد  ســعادته 
توقــف طويــل، مؤكــًدا التزامــه بــكل إجــراءات 
وزارة  إليهــا  دعــت  التــي  والســالمة  الوقايــة 
خــالل  ومــن  نراتهــا  يف  والتعليــم  الرتبيــة 

املدرسن.
"فلســطن":  لصحيفــة  الجعفــراوي  وقــال 
ولقــاء  املــدارس  افتقــدوا  الطــالب  معظــم 
األصدقاء وأصابهم امللل بســبب بقائهم يف 
املنــزل، باإلضافــة إىل أن التعليــم اإللكرتوين 
صعــب "لذلــك فــإن التعليــم وجًهــا لوجــه مــع 

األساتذة هو األفضل".
وذكــر الطالــب يف الصــف الثامــن اإلعــدادي 
ارتــداء  عــى  يحرصــون  الطلبــة  جميــع  أن 
األيــدي  وغســل  بالتباعــد  وااللتــزام  الكاممــة 
باســتمرار، الفًتا إىل أن هذا نابع من حرصهم 
عى وقاية أنفســهم، وعدم اإلصابة بفروس 

كورونا لتبقى العملية الدراسية مستمرة.
ذات  يف  الدينيــة  الرتبيــة  أســتاذ  ووصــف 
عــودة  أجــواء  القصــاص،  فيصــل  املدرســة 
املدرســة  أن  إىل  الفًتــا  بـ"الجميلــة"،  الطلبــة 
حرصت عى تشكيل لجنة طوارئ، وعملت 
عــى اســتقبال الطلبــة، وقيــاس درجــة حــرارة 
مل  مــن  عــى  الكاممــات  وتوزيــع  الطلبــة 

ُيحرِضها.

أن  "فلســطن"  لصحيفــة  القصــاص  وأكــد 
مــن  جــًدا  كبــًرا  التزاًمــا  شــهد  األول  اليــوم 
الطلبــة عــى ارتداء الكاممــة وتعقيم األيدي، 
وقــد اســتكملت املدرســة دورهــا مــن خــالل 
عــى  دراســية  أول حصــة  يف  الطلبــة  إرشــاد 

أهمية إجراءات السالمة.
وأكد مدير مدرسة خليل الوزير عبد الحليم 
صيــام، أن املدرســة اتخــذت كل اإلجــراءات 
للطلبــة  العامــة  والســالمة  بالوقايــة  الخاصــة 

واألساتذة.
عــى  ُوزِّعــوا  الطلبــة  أن  صيــام  وأوضــح 
الطلبــة  عــدد  تقســيم  خــالل  مــن  مرحلتــن، 
يف املدرســة البالــغ عددهــم ألف طالب إىل 

قسمن.
وذكر لصحيفة "فلســطن" أن تقســيم الطلبة 
األســبوع(،  يف  دوام  أيــام  )ثالثــة  لنصفــن 
منبًها إىل أن خروج الطلبة لالسرتاحة ينقسم 
التباعــد االجتامعــي،  عــى فرتتــن؛ لضــامن 

وتقليل االختالط.
الكتــب،  اســتلموا  الطلبــة  أن  إىل  ولفــت 

األســاتذة  بــدأ  للدراســة  األول  اليــوم  ومنــذ 
معهــم بالدراســة مــن بداية املنهــج املعتمد، 
هــو  اإللكــرتوين  التعليــم  أن  عــى  مشــدًدا 
ا،  مســاند للتعليــم الوجاهــي، وليــس أساســيًّ
وليشغل الطالب وقته يف األيام التي ال يأيت 

فيها إىل املدرسة.
إجراءات مرضية

)بــدر  مدرســة  يف  كثــًرا  الحــال  تختلــف  وال 
الشــجاعية،  حــي  يف  للبنــات(  األساســية 
مشــددة،  وقائيــة  إجــراءات  شــهدت  والتــي 
نالــت إعجــاب الطالبــة جود رجب يف الصف 
مــن  كبــًرا  اهتامًمــا  الحظــت  التــي  التاســع، 
يف  العامــالت  وكل  واملديــرة  ســاتها  مدرِّ

املدرسة.
عــن  "فلســطن"  لصحيفــة  رجــب  ت  وعــربَّ
ســعادتها بالعــودة للدراســة بعــد انقطــاع دام 
أشــهر، مؤكــدة أنهــا ســتعمل كل مــا يلــزم مــن 
أجــل اســتمرار الدراســة مــن داخــل املدرســة 
كان  الــذي  اإللكــرتوين  التعليــم  عــرب  وليــس 
صعًبــا، وليــس مبقدورهــا املتابعــة مــن خالله 

مع جميع املعلامت.
الشــخصيات  مــن  عــدد  حضــور  أن  وبّينــت 
جميــع  جعــل  املدرســة  إىل  االعتباريــة 
االلتــزام  أهميــة  مبــدى  يشــعرن  الطالبــات 
أن  خاصــة  اتباعــه،  عليهــن  بالواجــب 
الشــخصيات التــي تواجــدت للمدرســة فيهــا 
ممثلــون عــن الــوزارة، املخاتــر، أوليــاء األمور 

وغرهم.
وكانت وزارة الرتبية والتعليم العايل بغزة قد 
أعلنــت اســتئناف الدراســة لطلبــة الصفــوف 
من السابع وحتى الحادي عر يف املدارس 
ضمــن  وذلــك  غــزة،  مبحافظــات  الحكوميــة 
املرحلة الثانية من العودة اآلمنة للمدارس.

وبدأت املرحلة األوىل يف العارش من أكتوبر 
بالثانويــة  وطالبــة  طالــب  ألــف   )36( بعــودة 

العامة إىل مدارسهم، كمرحلة أوىل.
بروتوكــول  عــى  الــوزارة  تجهيــزات  وتســتند 
صحي ودليل إجرايئ للعودة اآلمنة للدراسة.

وشــملت تجهيــزات الــوزارة تنظيــف وتطهــر 
واألبــواب،  واملقاعــد،  الصفيــة،  الغــرف 

والنوافــذ، والســاحات، واملمــرات، واملبــاين 
صحيــة  إرشــادات  ووضــع  املدرســية، 
وإشــارات للتباعد، وكيفية اســتقبال الطلبة، 
ودخولهــم للفصــول، إضافــة إىل تجهيــز خطــة 

تعليمية يف املنهاج والتدريس.
خطة متدرجة

واملجلــس  التعليــم  وزارة  مــن  وفــد  وتفقــد 
البلديــات  ورؤســاء  الفلســطيني  التريعــي 
وممثلن عن أولياء األمور واملجتمع -أمس- 
مــدارس  يف  الدراســة  اســتئناف  عمليــة 

مديريتي خانيونس والوسطى.
زيــاد  د.  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وكيــل  وهنــأ 
ثابت الطلبة واملجتمع بعودة الدراسة وقال: 
"ننفذ خطة متكاملة للعودة اآلمنة للدراسة، 
حيث بدأنا املرحلة األوىل الخاصة بالثانوية 
العامــة واليــوم املرحلــة الثانيــة للصفــوف مــن 

السابع حتى الحادي عر".
أن  عــى  أمــس،  بيــان،  يف  ثابــت،  وشــدد 
هــو  والصحيــة  الوقائيــة  باإلجــراءات  االلتــزام 
العنوان الستمرار الدراسة بالوضع الطبيعي، 
وأوليــاء  التدريســية  والطواقــم  الطلبــة  داعًيــا 
اإلجــراءات  بالتــزام  االســتمرار  إىل  األمــور 
الصحيــة والوقائيــة، التــي نرتهــا الــوزارة يف 
ووســائل  املــدارس  وصفحــات  املــدارس 

التواصل االجتامعي.
املجلــس  وفــد  أشــاد  الزيــارة  وخــالل 
التريعــي باســتئناف التدريــس، وإجــراءات 
وزارة التعليــم املتبعــة، يف ســبيل توفــر بيئة 
مدرســية، وجــو تعليمــي تربوي، وصحي آمن 

يف املدارس.
مــن جهتــه، أكــد مديــر التعليــم يف محافظــة 
خان يونس أ. سعيد قديح خالل الجولة التي 
الرتبــوي  دائــرة اإلرشاف  برفقــة مديــر  نفذهــا 
العمليــة  أن  رمضــان،  د.إبراهيــم  بالــوزارة 
الســالمة،  إجــراءات  وفــق  تســر  التعليميــة 
اإلجــراءات  وتطبيــق  الصحيــة،  والوقايــة 

االحرتازية ملواجهة فروس كورونا.

القدرة لـ »فلسطني«: نسعى إىل تسطيح منحنى اإلصابات بفريوس "كورونا"

وسط إجراءات وقائية مشددة
استئناف الدراسة للمرحلتني اإلعدادية والثانوية يف املدارس الحكومية بغزة

ذ خطة متكاملة للعودة اآلمنة للدراسة ثابت: الوزارة تنفِّ

طالب عى مقاعد الدراسة بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا                  )تصوير/ رمضان األغا(
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
اىل املدعــى عليــه/ جــال ســعيد عبــد قوامنــه مــن قضــا عــكا وســكان عــكا 
ومجهول محل اإلقامة فيها االن يقتيض حضورك اىل محكمة رفح الرشعية 
2020/11/29الســاعة الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر  يــوم االحــد املوافــق 
الغيــاب  مــن  للــرر  تفريــق  2019/834وموضوعهــا  أســاس  الدعــوى  يف 
واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعية: فوزية ســعدي محمــد زيارة من 
غــزة وســكان رفــح. وان مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك 
يجري بحقك املقتىض الرشعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول 

وحرر يف 2020/10/25.
قايض محكمة رفح الرشعية 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )463/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد يــارس ديــاب صبــاح مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 801104225 

بصفته وكيا عن: منى يارس دياب قنن
مبوجب وكالة رقم: 4141 / 2016 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خانيونس

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض، التاريخ: 10/26 / 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
 محكمة دير البلح الرشعية 

إعالن جريدة صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية 
اىل املدعــى عليهــا / هالــة محمــد عطيــوه ســامل مــن جمهوريــة مــر وســكان 
ديــر البلــح ســابقا ســكان جمهوريــة مــر حاليــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا 
اآلن يقتــيض حضــورك اىل محكمــة ديــر البلــح الرشعيــة يــوم االثنــني املوافــق 
2020/11/29 الساعة الثامنة صباحا وذلك بخصوص دعوى طاعة أساس 
رقــم 2020/351م املرفوعــة ضــدك مــن قبــل زوجك املدعي / عاطف عبد 
القــادر فــوزي الكــرد مــن بيــت طيــا وســكان ديــر البلــح وان مل تحــري يف 
الوقت املعني او ترســي وكيا عنك يجر بحقك املقتىض الرشعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/10/25م .
قايض دير البلح الرشعي/ محمود سامل مصلح

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

إعالن وراثة
الرشعيــة  الشــجاعية  محكمــة  عــن  صــادر  وراثــة  اعــان  شــهادة  قدمــت 
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار عائلــة نــر مؤرخــة يف 
املنعــم  عبــد  الحميــد  عبــد  ســليم  املرحــوم  أن  تتضمــن  2020/10/26م 
بصــل املتــويف بتاريــخ 1959/1/24م انحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف 
زوجتــه األوىل بحريــة حســن رصصــور املشــهورة بصــل ويف اوالدهــا منــه وهــم 
ســعيد واســعد ومنــر ونعيمــه ويف زوجتــه الثانيــة بريــرة الجاروشــة ويف أوالده 
منهــا الذكــر وهــو عبــد الكريــم واالنــاث وهــن زهــر وزهــرة وصبــاح ثــم بتاريــخ 
1966م توفيــت بريــرة املذكــورة وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقايل يف اوالده 
املتولديــن لهــا مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا ســليم املذكــور وهــم عبــد الكريــم 
واالنــاث وهــن زهــر وزهــرة وصبــاح ثــم بتاريــخ 1972/1/22م توفيــت بحريــه 
املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف اوالدهــا املتولديــن لهــا مــن 
زوجها املتوىف قبلها ســليم املذكور وهم ســعيد وأســعد ومنر ونعيمة ويف 
ابنتها املتولدة لها من زوجها املتوىف قبلها محمد عبد الحميد عبد املنعم 
بصــل وهــي امنــة ثــم بتاريــخ 1994/4/12م تــويف ســعيد املذكــور وانحــر 
ارثه الرشعي واالنتقايل يف زوجته رســمية عبد الرحمن جرب ســكر املشــهورة 
بصــل ويف اوالده منهــا وهــم جميــل ومحمــد وجال ورفيق وخميس ويوســف 
وجميلة وجمات وريم وهناء وهنادي فقط وال وارث له سوى من ذكر وليس 
لــه وصيــة واجبــة او اختياريــة وال اوالد كبــار توفــوا حــال حياته وتركوا ورثة فمن 
لــه حــق االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة املحكمــة الرشعيــة خــال 

خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش، تحريرا يف 2020/10/26م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعية
محمد طاهر شحادة

مساحة حرة
د. عصام شاور

كلٌّ يغني عىل لياله
تتحــرك قــوى الــرش بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ضد 
كل  عــىل  مســبوقة  غــر  برسعــة  وقضيتهــم  الفلســطينيني 
عــىل  اإلرسائيــي  لاحتــال  تغــول  مــع  بالتــوازي  الجبهــات، 
أرايض الضفة الغربية والقدس، إىل جانب استمرار الحصار 
والتحديــات  املســتجدات  هــذه  وأمــام  غــزة،  لقطــاع  الخانــق 
الخطــرة ال نجــد أي تغيــر يذكــر عــىل الحالــة الفلســطينية, 
فمــن املفــرتض أن نكــون قد رتبنا البيت الفلســطيني ووحدنا 
التحديــات  مــع  بجديــة  للتعامــل  خططنــا  ووضعنــا  صفوفنــا 

الداخلية والخارجية.
الرئاســة الفلســطينية مــا زال لديهــا األمــل يف مجلــس األمــن 
عهدهــا،  ســابق  إىل  املفاوضــات  إلعــادة  املتحــدة  واألمــم 
وتدعــو إىل مؤمتــر للســام، وتؤكــد متســكها بعاقــات حســنة 
مــع أنظمــة عربيــة ســددت لنــا الطعنــات تلــو الطعنــات، حتــى 
إنها متنع الرد عليها أو انتقادها احرتاًما لسيادة تلك الدول، 
وهــذا يفــرس عــدم وجــود نتائج حقيقيــة لجهود املصالحة بني 
فتــح وحــاس، وكأن ورقــة املصالحــة تســتخدم فقــط لتهديــد 
أطــراف خارجيــة، وهــذا كام قلنــاه ســابًقا وأكدنــا أنه لن ينجح 
وراعــي  اإلرسائيــي  العــدو  ومنهــا  األطــراف  كل  ألن  مطلًقــا، 
شــوًطا طويــًا  قطعــت  العربيــة  والــدول  األمريــي  "الســام" 
مبتعــدة عــن اتفاقيــة أوســلو وحــل الدولتــني، الــذي مل يعــد 
لــه وجــود إال يف مخيلــة قــادة منظمــة التحريــر الذيــن بلغوا من 
الكرب ما بلغوا وليس لديهم املتسع ملاحقة رساب السام. 
أمــا الحكومــة فهــي تعمــل وال تعمــل، تشــجب وتســتنكر وتعد 
أمــا  ولكــن املحصلــة "ال يشء"،  املوظفــني،  بحلــول ومتنــي 
الــوزراء فــكلٌّ منهــم مشــغول مبــا يهمــه، ذاك يســتهلك وقتــه 
بالدفــاع عــن املــرأة وحقوقهــا، وآخــر عــن الثقافــة ومتطلباتهــا، 
أيــن وصــل، باملختــر: كلٌّ منهــم مشــغول  وثالــث ال أدري 

بيشء ال عاقة له بالتحديات الحقيقية.
أمــا فصائلنــا -إال حــاة غــزة- فلــكلٍّ منهــا مــا يشــغله، إذ تصبــح 
لهــا  وتحشــد  القــرن،  صفقــة  مــن  أكــرب  هنــاك  أو  هنــا  حادثــة 
هــي محــور  الحادثــة  تلــك  وكأن  اإلعــام  لهــا  ويســخر  الحشــود 
الفصائــل  تعــود  أن  واألصــل  الفلســطينية،  والقضيــة  الــراع 
والقيادة والحكومة إىل أساس القضية ولب الراع، وأن يكون 
هنــاك وحــدة صــف وموقــف وفعــل أمــام الجرائــم التي ميارســها 
املحتــل اإلرسائيــي، والخيانــات التــي ترتكبهــا بعــض األنظمــة 
العربيــة، وتوكلــوا عــىل اللــه )عــز وجــل( بــداًل مــن التــوكل عــىل 

مجلس إرهاب وأمم متحدة ضد شعبنا ومصالحنا وقضيتنا.

لطة بتدويل قضية األرسى وتفعيل دور السفارات مطالب فلسطينية للسُّ

األخرس يواصل إرضابه لليوم الـ93.. وأطّباء يتوّقعون انتكاسة يف حالته

خالل ورشة نظمتها لجنة األسرى
مختصــون يدعــون إلــى حملــة قانونّية ضــد االعتقــال اإلداري

عزة/ محمد عيد: 
دعــا مختصــون يف قضايــا األرسى إىل 
اإلداري  االعتقــال  ضــد  قانونيــة  حملــة 
ضــد  )إرسائيــل(  تســتخدمه  الــذي 

الفلسطينيني دون معاير محددة.
ورشــة  خــال  أمــس،  هــؤالء،  وشــدد 
عمــل إلكرتونيــة نظمتهــا لجنــة األرسى، 
عــىل رضورة توحيــد الجهــود القانونيــة 
اإلداريــني  األرسى  عــن جميــع  لإفــراج 
والعمــل عىل إلــزام )إرسائيل( بالقانون 

الدويل. 

تنظيمــه يف  تــّم  الــذي  اللقــاء،  وحــر 
مركــز الحريــة لإعــام مبدينــة غــزة عــرب 
تطبيق ZOOM، نخبة من املختصني 
القانونيــني، وأرسى محرريــن، وأعضــاء 

عن لجنة األرسى.
للقــوى  األرسى  لجنــة  عضــو  وقــال 
منصــور  إبراهيــم  واإلســامية  الوطنيــة 
بلــغ  إّنــه وفًقــا لإحصائيــات املختلفــة 
االحتــال  ســجون  يف  األرسى  عــدد 
منــذ العــام 1967 ما يقارب 850 ألف 
أســر، يوجــد منهــم اليــوم نحــو 4800 

أســر ما زالوا يف ســجون االحتال من 
بينهم 350 معتقل إداري.

ولفت منصور إىل أّن األرسى اإلداريني 
تصنيــف  أي  تحــت  يعتقلــون  ال 
قانــوين "فــا هــم ســجناء جنائيــون وال 
ليســوا  وبالتأكيــد  سياســيني  ســجناء 
املطلــب  أن  موضًحــا  حــرب"،  أرسى 
االسرتاتيجي لنضاالت الحركة األسرة 

تحقيق االعرتاف بهم كأرسى حرب.
تقصــر  أســباب  عــن  وتســاءل 
الفلســطينية  الحقوقيــة  املؤسســات 
الســلطة  ومؤسســات  جهــة،  مــن 
الفلسطينية من جهة أخرى تجاه قضية 
املؤسســات  نحــو  وتوجههــا  األرسى 
واســع  عــدد  لطــرح  الدوليــة  والهيئــات 
مــن الجرائــم اإلرسائيليــة بحــق األرسى، 
"التعذيــب  املثــال  ســبيل  عــىل  منهــا 

والقتــل أثناء التحقيق واإلهال الطبي 
واالعتقال اإلداري".

أّن  عــىل  األرسى  لجنــة  عضــو  وشــّدد 
الوحيــدة  الدولــة  هــي  االحتــال  دولــة 
االعتقــال  متــارس  التــي  العــامل  يف 
أبنــاء  مــن  واســع  عــدد  بحــق  اإلداري 
الشــعب الفلســطيني، يف حني ما زال 
شــعبنا هو الوحيد الذي مل يطرق باب 
أصحــاب  ملحاســبة  الــدويل  القانــون 

هذه الجرائم.
يف  القــايض  أوضــح  جهتــه،  مــن 
املحكمــة الدوليــة لتســوية املنازعــات 
فؤاد بكر، أّن ما يؤكد ارتكاب االحتال 
لجرائــم حــرب، هــي املــادة 8 مــن نظــام 
الجنايــات  ملحكمــة  االســايس  رومــا 
الدوليــة، املــادة 2 مــن اتفاقيــة جنيــف 
دوليــًا،  عرفــًا  تشــكل  والتــي  املشــرتكة 

وقــرار  الهــاي  اتفاقيــة  مــن   42 املــادة 
مجلس االمن 242 و338 و1515.

االستشــاري  الــرأي  إىل  بكــر  وأشــار 
بـــ2004 يف  الدوليــة  العــدل  ملحكمــة 
44 مــن  74، واملــادة  73 و  الفقرتــني 
مــن   49 املــادة  الجرائــم،  اركان  وثيقــة 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وهــذا ميكننــا 
الفلســطينيني  األرسى  تصنيــف  مــن 
حــرب  كأرسى  االحتــال  ســجون  يف 
القــايض  وبــنّي  مختطفــني.  رهائــن  أو 
بكــر أّن حــق مارســة االعتقــال اإلداري 
وفــق  الــدويل  القانــون  يف  مكفــول 
االعتقــال  يكــون  أن  وهــا،  رشطــني 
وثانيهــا  مفتوحــًا،  وليــس  محــدودًا 
املدنيــني  عــىل  حقيقــي  خطــر  وجــود 
الواقعــني تحــت االحتــال واملقصــود 

هنا الشعب الفلسطيني.
خطة مدروسة

خالــد  واملحامــي  الناشــط  وبــنّي 
نحــو  التحــرك  أحقيــة  الدســوقي 
املحاكــم الدوليــة دون موافقة أية جهة 
رســمية ســواء فلســطينية أو إرسائيلية، 

رشط أن نســتويف الخطــوات القانونيــة 
أمــام املحاكــم اإلرسائيليــة مــع التأكيــد 
عىل رضورة موافقة األسر عىل حمل 

قضيته للمحاكم الدولية.
قصــور  إىل  الدســوقي  وأشــار 
الفلســطينية  الحقوقيــة  املؤسســات 
الفلســطينية  الرســمية  واملؤسســات 
اتجــاه جرائــم  القيــام مبســؤولياتها  يف 

االحتال بحق األرسى.
مــن  مجموعــة  بتنظيــم  مقرتحــًا  وقــّدم 
عــام  املحامــني يف األرايض املحتلــة 
48 تعمــل وفــق برنامــج طويــل املــدى 
مــن 18-6 شــهر تســتلم جميــع قضايــا 
أمــام  عنهــا  والرتافــع  اإلداري  االعتقــال 
واالســتئناف  التمهيديــة  املحاكــم 

والعليا اإلرسائيلية.
عنهــا  ســينتج  الخطــوة  هــذه  إّن  وقــال 
األرسى  هــؤالء  مــن  جــزء  عــن  اإلفــراج 
معــه  نتابــع  لــه  التمديــد  يجــري  "ومــن 
لنأخــذ منه تريحًا بقصور مؤسســات 
واملؤسســات  الفلســطينية  الســلطة 
الحقوقية الفلســطينية، وحينها ميكننا 

للمحكمــة  بتلــك امللفــات  أن نذهــب 
نذهــب  أن  األدىن  بالحــد  أو  الدوليــة 
العليــا  املحكمــة  اىل  امللفــات  بهــذه 
األرسى  هــؤالء  لتصنيــف  اإلرسائيليــة 
وبالتــايل  خطورتهــم  لدرجــة  وفقــًا 
لهــذا  وفقــًا  اعتقالهــم  فــرتات  تحديــد 

التصنيف".
حركــة  يف  القيــادي  شــّدد  بــدوره، 
املدلــل  أحمــد  اإلســامي  الجهــاد 
الســبيل  هــو  األرسى  أن إرضاب  عــىل 
اإلداري،  االعتقــال  ملواجهــة  الوحيــد 
مبــا  الحقوقيــة،  املؤسســات  مّتهــًا 
فيهــا اللجنــة الدولية للصليب األحمر، 

بالتقصر تجاه األرسى.
الــرادع  غيــاب  إىل  املدلــل  وأشــار 
الــدويل القانوين والحقوقي ومحاســبة 
الجنايــات  محكمــة  يف  االحتــال 
مــن  تقصــر  لوجــود  منوهــًا  الدوليــة، 
الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة 
وخاصة بقضية األسر ماهر االخرس.

األرسى  قضيــة  تدويــل  إىل  ودعــا 
والشــعب  الحقوقيــني  وطالــب 

الفلســطيني يف الضفة بإعاء صوتهم 
ماهــر  لأســر  دعــًا  االنتفــاض  يف 

االخرس يف معركته.
من جهته، لفت الناطق الرسمي باسم 
مكتــب إعــام األرسى معــاذ أبــو رشخ، 
نــرة  يف  اإلعــام  ودور  أهميــة  إىل 
تحديــد  إىل  داعًيــا  األرسى؛  قضيــة 
الجهــة التــي يجب مــن خالها مخاطبة 
الجمهور الداخي الفلسطيني باعتبار 

قضية األرسى هي قضية وطنية.
ترّكــز  أن  رضورة  عــىل  رشح  أبــو  وأكــد 
مخاطبــة  عــىل  الخارجيــة  املخاطبــة 
املؤسســات الدوليــة عــرب املؤسســات 
للســلطة  الفلســطينية  الرســمية 
األرسى  قضيــة  لوضــع  الفلســطينية 
وجرائم االحتال والتجاوزات القانونية 

مثل االعتقال اإلداري عىل الطاولة.
الجوانــب  عــىل  الرتكيــز  إىل  ولفــت 
ســجون  يف  لــأرسى  اإلنســانية 
الضــوء  تســليط  خــال  مــن  االحتــال، 
الســن واألطفــال  عــىل املــرىض وكبــار 

ونقلها للعامل.

غزة/ محمد الدلو:
ــلطة  السُّ قيــادة  فلســطينيون  طالــب 
الرســمي،  املســتوى  عــىل  بالتحــرك 
وتفعيــل دور الســفارات يف الخــارج عــرب 
عــىل  الضغــط  وكذلــك  الخارجيــة،  وزارة 
يف  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 
مســؤولياتها  لتحمــل  والخــارج؛  الداخــل 

تجاه قضية األرسى.
حركــة  نظمتهــا  وقفــة  خــال  ذلــك  جــاء 
األحــرار الفلســطينية يف قطــاع غــزة أمس، 
األخــرس  ماهــر  لأســر  وإســناًدا  دعــًا 
املــرب عــن الطعــام منــذ 92 يوًمــا عــىل 
التوايل؛ رفًضا العتقاله اإلداري، مبشاركة 
قادة وممثلني عن الفصائل الفلسطينية، 
واملؤسســات العاملــة يف مجــال األرسى 

وأرسى محررين وذوي األرسى.
ــد األمــني العــام لحركــة األحــرار خالــد  وأكَّ

يــزال  ال  األخــرس  األســر  أنَّ  هــال  أبــو 
يرفــع شــعار الجــوع وال الركــوع، وال يقبــل 
أن يتحــدث مبفــردات الهزميــة والرتاجــع، 
مشــواره  يف  االســتمرار  عــىل  مصمــًا 
أو  االنتصــار،  إمــا  ومــردًدا:  النضــايل 

الشهادة.
معركــة  يخــوض  األخــرس  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطيني  شــعبنا  عــن  نيابــة  الكرامــة 
باالســتمرار  ُمطاَلــب  هــو  والــذي  أجمــع، 
يف وقفــات الدعــم واإلســناد انتصــاًرا لــه، 
ــه  مشــدًدا عــىل أن ذلــك جهــد امُلِقــل وأنَّ

زاٌد معنوٌي لأسر.
الضغــط  عوامــل  تكثيــف  عــىل  وحــثَّ 
وتصعيــد  االحتــال،  عــىل  املؤثــرة 
عــىل  خاصــًة  كافــة،  بأشــكالها  املقاومــة 
أرض الضفــة، واصًفــا مــا يعيشــه األخــرس 
خطــر  يف  وحياتــه  العصيبــة،  باللحظــات 

حقيقي.
املســتوى  عــىل  التحــرك  "يجــب  وقــال: 
دور  وتفعيــل  الفلســطيني،  الرســمي 
وزارة  عــرب  الخــارج  يف  الســفارات 
عــىل  الضغــط  وكذلــك  الخارجيــة، 
يف  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 
مســؤولياتها  لتحمــل  والخــارج؛  الداخــل 

تجاه قضية األرسى".
من جانب آخر عدَّ أبو هال تطاول فرنسا 
محمــد  النبــي  عــىل  برئيســها-  -ممثلــة 
صــىل اللــه عليــه وســلم "معــاداة للبرشية 
واإلنســانية جمعــاء، ولــكل املســلمني يف 
العــامل"، داعًيــا األمــة العربيــة واإلســامية 
مــن  كل  وجــه  يف  واالنتفــاض  للتحــرك 

يتطاول ويحاول اإلساءة لنبي األمة.
ه عضو  ويف كلمتــه عــن لجنــة األرسى، وجَّ
املكتــب الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة 

ة يف اليوم الوطني  طال أبو ظريفة التحيَّ
القلــب منهــن  الفلســطينية، ويف  للمــرأة 
واألســرات  والشــهداء  األرسى  أمهــات 

داخل السجون اإلرسائيلية.
رديًفــا  تــزال  وال  كانــت  املــرأة  أنَّ  ــد  وأكَّ
كفاحًيــا ونضالًيــا عــرب مســرة الثــورة، جنًبا 
إىل جنــب مــع الرجــل؛ دفاًعــا عــن حقــوق 

شعبنا يف العودة والحرية واالستقال.
املســؤولية  االحتــال  ظريفــة  أبــو  ــل  وحمَّ
الكاملــة عــن حياة األســر األخــرس، وأدان 
يف الوقــت نفســه ازدواجيــة املعايــر مــن 
املجتمــع الــدويل يف التعامــل مــع حقوق 
اإلنسان، والِقَيم اإلنسانية، عندما يتعلق 
لاحتــال  الوحــيش  بالســلوك  األمــر 
بحــق  الفاشــية  ومحاكمــه  اإلرسائيــي، 

األرسى.
وطالــب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 

بحقــوق  املعنيــة  الدوليــة  واملؤسســات 
اإلنســان، بالضغط عىل حكومة االحتال 
للحركــة  العادلــة  للمطالــب  لاســتجابة 
األسرة الفلسطينية، مبا يف ذلك إغاق 
ملــف االعتقــال اإلداري، وتطبيــق اتفاقيــة 
األرسى  عــىل  والرابعــة  الثالثــة  جنيــف 
معهــم كأرسى  والتعامــل  الفلســطينيني، 

حرب. 
السياســية  القــوى  جميــع  ودعــا 
واملجتمعيــة الفلســطينية لالتفاف حول 
تحســني  أجــل  مــن  نضالهــم؛  يف  األرسى 
االعتقــال  أرسى  خاصــة  َأرْسهــم،  ظــروف 
ملــف  بتحويــل  ــلطة  السُّ مطالًبــا  اإلداري، 
االعتقــال اإلداري إىل منصــة املؤسســات 
حكومــة  ومحاســبة  ملســاءلة  الدوليــة؛ 
عــىل  ســجونه  وإدارة  االحتــال،  وجيــش 

الجرائم التي ترتكبها بحق األرسى.

رام الله-غزة/ محمد القوقا-وكاالت:
األخــرس  ماهــر  األســر  إرضاب  دخــل 
عــىل  الـــ93  يومــه  الطعــام  عــن  املفتــوح 
التــوايل، حيــث ال تــزال ســلطات االحتــال 
رساحــه  إطــاق  ملطالــب  االمتثــال  ترفــض 
الصحــي  وضعــه  تــردي  رغــم  الفــوري، 
"كابــان"  العــاج يف مشــفى  عــىل رسيــر 
األطبــاء  توقــع  وقــت  يف  اإلرسائيــي، 
انتكاســة يف حالتــه الصحيــة، مــع صعوبــة 
الوقــوف،  عــىل  قدرتــه  وعــدم  الرؤيــة،  يف 

وآالم شديدة يف أنحاء جسمه.
الفلســطيني  األســر  نــادي  رئيــس  وقــال 
قــدورة فــارس: إن الحالــة الصحيــة لأســر 
“خطــرة  الطعــام  عــن  املــرب  األخــرس 

جدا”.
أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  فــارس  وأضــاف 
يف  انتكاســة  يتوقعــون  "األطبــاء  محــذرا 
وعــدم  الرؤيــة،  يف  صعوبــة  مــع  حالتــه، 
قدرتــه عــىل الوقــوف، وهناك آالم شــديدة 

يف أنحاء جسمه".

ويصارع األسر األخرس اآلالم التي ترب 
املفاصــل،  وخاصــة  جســده،  أنحــاء  كل 
حيــث مل يعــد يقــوى عــىل الحركــة، وتــزداد 
خطــورة وضعــه الصحــي يومــا بعد يــوم، مع 
طــول أيــام اإلرضاب، ويف تســجيل جديــد 
لــه، ظهــر األخــرس وهــو عىل رسيــر العاج، 
وأوضــح أن حالتــه الصحيــة تتدهــور بشــكل 
كبــر، وقــال “أشــعر بــآالم يف القلــب كأنهــا 

سكاكني”.
ولــن  معركتــه،  يف  اســتمراره  عــىل  وأكــد 
مــن األرس،  إال وهــو حــر  أّي طعــام  يتنــاول 
مطالبــا بإلغــاء االعتقال اإلداري كلّيًا وليس 
انتزاعــًا  تنتــزع  “الحريــة  وقــال  تجميــده، 
مــن االحتــال وليــس عــرب اســتجدائها مــن 
مجلــس األمــن، مضيًفــا، “يجــب أن يكــون 
وهــو  عدونــا  وجــه  يف  كاألســود  أرسانــا 

ضعيف أمام إرادتكم”.
وبجــوار الغرفــة التــي يتواجــد فيهــا األســر 
الذيــن  عائلتــه،  أفــراد  هنــاك  األخــرس، 
إرضاب  يف  الســبت  ليــل  منــذ  رشعــوا 

مفتــوح عــن الطعــام، وهــي أبنــاءه وزوجتــه 
ويطالبــون  املريضــة،  املســنة  ووالدتــه 

بإطاق رساحه، قبل فك اإلرضاب.
وقــد ظهــر األخــرس يف صــور مــن املشــفى 
وهــو يحتضــن طفلتــه، التــي مل يراهــا منــذ 
أن بدأ اإلرضاب، وقد كانت طفلته ظهرت 
وتطلــب  تبــي،  وهــي  مؤثــرة  لقطــات  يف 
الدخول لغرفة والدها يف املشفى، حيث 
كان هناك رجل أمن مينعها من الدخول.

قــررت  قــد  االحتــال،  ســلطات  وكانــت 
الجمعــة إلغــاء "تجميــد" االعتقــال اإلداري 
 23 يف  اصدرتــه  الــذي  األخــرس  لأســر 

أيلول/ سبتمرب املنرم.
واعتقــل األخــرس بتاريــخ 27 متــوز 2020، 
معتقــل  إىل  اعتقالــه  بعــد  نقلــه  وجــرى 
"حــوارة" وفيــه رشع بإرضابــه املفتــوح عــن 
الطعام، ونقل الحقا إىل سجن "عوفر"، ثم 
جــرى تحويلــه إىل االعتقــال اإلداري ملــدة 
أربعة أشــهر وثبتت املحكمة أمر االعتقال 

الحقا.

واســتمر احتجازه يف ســجن "عوفر" إىل أن 
تدهــور وضعــه الصحــي مــع مــرور الوقــت، 
إدارة ســجون االحتــال إىل ســجن  ونقلتــه 
بدايــة  حتــى  فيهــا  وبقــي  الرملــة"،  "عيــادة 
إىل  ُنقــل  أن  إىل  املنــرم  أيلــول  شــهر 
حيــث  اإلرسائيــي  "كابــان"  مستشــفى 
اليــوم، بوضــع صحــي  تاريــخ  يحتجــز حتــى 
صعــب وخطــر، ويرفــض أخــذ املدعــات 

وإجراء الفحوص الطبية.
يف الـ23 أيلول/ سبتمرب 2020، أصدرت 
يقــيض  قــرارا  لاحتــال  العليــا  املحكمــة 
اعتــرب  وعليــه  اإلداري،  اعتقالــه  بتجميــد 
الحقوقيــة  واملؤسســات  األخــرس  األســر 
أن أمــر التجميــد مــا هــو إال خدعــة ومحاولــة 
إنهــاء  يعنــي  وال  اإلرضاب  عــىل  لالتفــاف 

اعتقاله اإلداري.
أكتوبــر  األول/  ترشيــن  مــن  األول  ويف 
2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب 
املحكمــة  رفضــت  عنــه،  باإلفــراج  جديــد 
اعتقالــه  قــرار تجميــد  عــىل  وأبقــت  القــرار 

اإلداري.
يذكر أن األســر األخرس متزوج وأب لســتة 
أبنــاء أصغرهــم طفلــة تبلــغ مــن العمــر ســتة 
أعــوام، وتعــرض لاعتقــال مــن قبــل قــوات 
واســتمر   1989 عــام  مــرة  ألول  االحتــال 
أشــهر،  ســبعة  ملــدة  حينــه  يف  اعتقالــه 
واملرة الثانية عام 2004 ملدة عامني، ثم 
أعيــد اعتقالــه عــام 2009، وبقــي معتقــا 
إداريا ملدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 

2018 واستمر اعتقاله ملدة 11 شهرا
واالســامية  الوطنيــة  القــوى  ودعــت 
ملحافظــة رام اللــه والبــرة، ألوســع مشــاركة 
اللجنــة  مقــر  أمــام  املقــرر  االعتصــام  يف 
الدولية للصليب األحمر يف مدينة البرة، 

اليوم الثاثاء اسنادا لأسر األخرس.
وطالــب رئيــس الــوزراء يف رام اللــه محمــد 
الدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  اشــتية، 
األســر  حيــاة  إلنقــاذ  العاجــل  بالتدخــل 
بأمعائــه  يقــاوم  إنــه  قــال  الــذي  األخــرس، 

الخاوية “عتمة السجن وقهر السجان”.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أحــدث أنــواع األســلحة والعتــاد ضــد قبيلــة عربية أخرى بعــد أن مكنت لها 
يف تلــك األرض، ولكــن انقلبــت مخططاتهــا رأًســا عــى عقــب، فبعــد أن 
متكنــت حليفتهــا التــي تخالفهــا يف املذهــب مــن تلــك الديــار نقضــت 
عهدهــا، فوقــع مــا كان محظــوًرا ومل تفلــح كل الوســاطات بإعــادة األمــور 
لســابق عهدهــا، فشــنت الحــرب الــروس بــا طائــل منــذ خمــس ســنوات 
خلــت، أمــا القبيلــة التــي تنــوي الذهاب يف رحلة الشــتاء طلًبا للرزق فقد 
حباها الله نهرين يجريان وأرًضا خصبة شاسعة مرتامية األطراف تستطيع 
إطعــام العــرب جميًعــا، لــو أحســن اســتغالها، ولكــن من العجــب العجاب 
أن تذهــب هــذه القبيلــة يف رحلتهــا الشــتوية نحــو القــدس املغتصبة من 
الصهاينــة طلًبــا للــرزق، وأن تذهــب القبيلــة التــي متلــك املــال وتجيــش 

الجيوش يف رحلتها الصيفية طلًبا لألمن.
 وإذا كان العرب قدمًيا قد حققوا أمنهم الغذايئ والوطني برحلتي الشتاء 
والصيف بعزة وكرامة، دون منة من أحد، ومل يخونوا يف سبيل ذلك أبناء 
جلدتهــم ومل يتنكــروا لعروبتهــم ومل يفرطــوا بأرضهــم، فــإن العــرب اليــوم 
يســعون إىل الحصول عى "عى ما هو بني أيديهم من أمن ورزق" ممن 
ا لهــم بكل معــاين الذل والخــزي، معللني  اتخــذوه يف يــوم مــن األيــام عــدوًّ
ذلك مبصلحة تلك القبيلة رغم وجود املال والخري بني ظهرانيهم، ولكن 

الله )سبحانه( قد مينع اإلنسان النعمة وهي بني يديه.

عاقــات  تقيــم  والبحريــن  اإلمــارات  بعــد  عربيــة  دولــة  ثالــث  هــي  الســودان 
كنــا  الحــاالت  مــن شــهرين، ويف كل  أقــل  مــع )إرسائيــل( يف  كامــل  تطبيــع 
وظهــر  قلــب  يف  طعنــة  ونعدهــا  التطــورات  هــذه  ونديــن  ونســتنكر  نرفــض 
القضيــة الفلســطينية، وقمنــا بتظاهــرات وحــرق أعــام وســحب ســفراء وعقــد 
اجتامعــات، ولكــن التطبيــع متواصــل وال يبــدو أنــه يف طريقــه إىل التوقــف، 
فاألمــر أصبــح مختلًفــا متاًمــا عــام كانــت تنــادي بــه القوميــة العربيــة، إذ يف 
بدايــة وأواســط القــرن املــايض ومــع بدايــة تصديــر النفــط والنهضــة العربيــة 
كانــت فلســطنُي رمــًزا للعواصــم العربيــة وقلًبــا للتعاطــف الــدويل، أمــا اليــوم 
فقــد أصبحــت )إرسائيــل( رمــًزا للســام وقلًبــا لاســتثامرات االقتصاديــة مــع 

الدول العربية، فامذا حدث؟!، وما الذي تغري؟! 
لقــد لعبــت السياســة األمريكيــة طــوال الســنوات املاضيــة دوًرا مهــامًّ يعكس 
صورة )إرسائيل( منوذًجا يجب االحتذاء به أو عى األقل عدم املساس به، 
فإما أن تقبلوا األمر الواقع، وإما ال عاقات بيننا وبينكم، فإن اخرتتم األوىل 
ــا  كان خــرًيا لكــم وأســلم؛ )فإرسائيــل( اليــوم كانــت ومــا زالــت عبًئــا اقتصاديًّ
عــى اإلدارة األمريكيــة، فهــي مــا زالــت تندرج تحت مفهــوم "الدول الريعية" 
أي الــدول التــي تعتمــد يف اقتصادهــا عــى املســاعدات الخارجيــة أو عــى 
تشــغيل الــدول األخــرى إقطاعاتهــا، واليــوم بعــد أكــر مــن ســبعة عقــود عــى 
إعطائهــم أرض فلســطني وطًنــا لهــم، بــدأ العــامل يبحــث كيــف يجعــل هــذه 
الدولــة الريعيــة دولــة منتجــة تعتمــد عــى نفســها للتخلــص مــن هــذا العبء، 
ولكونهــا تقــع يف منطقــة الــرق األوســط وجــب عــى جميــع الــدول العربيــة 
ــا وفاتــورة  املطّبلــة للتقــارب األمريــي أن تدفــع فاتــورة )إرسائيــل( اقتصاديًّ

الخيانة، فام املقابل؟ 

كنــت حينــذاك طفــًا صغــرًيا وكانــت فــريوز تبحــث عــن شــادي بني تال 
الريف الحزين بعد أن مىض عى نكبتنا يومها عرون عاًما، واغتصب 
الخــراء وقتــل األطفــال والنســاء، ورشد  االحتــال )اإلرسائيــي( أرضنــا 

اآلالف منهم، ورسق البرئ من أصحابها عنوة بقوة الساح.
مشــاعر شــادي كانــت تحركــه نحــو الــوادي البعيــد، فأخــذ يركــض بــراءة 
الطفولــة ويــرح بــني التــال والحكايــات يناظــر الحــرب مــن مــكان بعيــد 
قبــل أن تغافلــه اليــد اآلمثــة، وفــريوز تغنــي وتركــض خلفــه تحمــل خوفهــا 
بــني جنباتهــا، واألحــداث متــر رسيعــة قبــل أن يكتــب عليــه الضيــاع وعى 

أحامه الريئة االندثار. 
وعــادت فــريوز لتنشــد: "أجــراس العــودة فلتقــرع"، وبينــام الطفــل يتفقــد 
أباه وجده بني الركام بعدما زرعا األرض الخراء حتى تقرحت أيديهام 
ومــألت تجاعيــد الســنني وجهيهــام يف تغريبــة فلســطينية حذفــت قــًرا 
يــرد  هــؤالء مسلســل  نظــر  التغريبــة يف  وكأن  العــريب،  القامــوس  مــن 
حكايــات النكبــة الفلســطينية األليمــة فقــط، ومــا علمــوا أن حلــم العــودة 
مغروس يف تلك التجاعيد، كلام مر عليه الزمان تفتحت مكللة بالورود 

عى جثامني الشهداء حني نشيعهم، وكأنها مل تكن نكبتهم.
يف ذلــك الزمــان كان هنــاك أمــل لــدى الطفل أن خلفه جيوًشــا وعســكًرا، 
يتكــئ عــى نصبهــم، يرتســم العــريب يف مخيلتــه ممشــوًقا، وتغنــي فريوز 
ويغنــي أصحــاب الحلــم العــريب قصيدتهــم، وأجــراس النكبــة هنــاك تقرع 
طبولهــا، ومتــي األيــام وذاك الطفــل مل يكــر، مــا زالــت قدمــاه متضيان 
بــه إىل حلــم العــودة، يتنقــل مــن انتفاضــة الحجــارة إىل انتفاضــة األقــى 
إىل هبــة املقدســيني هنــاك يف ســاحة النــزال يداعــب األحجار مبقاعه 
ويرجم به جيش االحتال، وينشد يف لهفة: "باد العرب أوطاين" يغني 
ويدنــدن، يتأمــل فيمــن يلــوح لــه مــن بعيد عله يرى الطريــق أو حتى يلوح 
لــه صاحــب العبــاءة املهــاب ليأخــذ بيــده الصغــرية، فأملــه معلــق بتلــك 

الجيوش تقاتل االحتال، تفكري طفويل محض.
مضت الســنني رسيًعا مع كل لحن تبحث فيه تلك الطفلة عن شــادي، 
ومع حلم عريب يزيل ظلمة الليل الحالك، ومهام بعدت املسافات فا 

يزال شعاع النور يلمع من بعيد واألمل يكر مع الطفل.
ضاع شادي يا فريوز، فقد وىل زمن االنتصارات العربية، وأصبح أصحاب 
العامئــم يبحثــون عــن أمجــاد مزيفــة، ودبــت الفرقــة بــني اإلخــوة الاهثــني 
خلف السام املزعوم، أصبحوا يدفعون مثن حامية أمريكية مل تكن لو 
أنهم مل يخضعوا، وأصبحت جيوشهم العتيدة العصا التي يرفعونها يف 
وجه الشــعوب الثائرة، ليحموا بها ســلطانهم املزيف وكروشــهم الكبرية، 

ولو أنهم متسكوا بعروبتهم ملا صار هذا حالهم.
ضــاع شــادي، فقــد مــىض زمــن بعيــد وذاك الطفــل مل يكــر بعــد، هــوت 
أحامــه وذهبــت أدراج الريــاح، مــع تأشــرية عبــور أو لقمــة عيــش يقتــات 
يف  هنــاك  عــريب  وعمــق  واالحتــال  البحــر  بــني  حــارصوه  شــعب  منهــا 
وبــدأت  الحصانــة،  تــاج  وتلبســهم  عنهــم  أمريــكا  تــرىض  يك  الجنــوب، 
الحصون العتيدة تتســاقط كأوراق الخريف، فكل يوم يســقط حصن من 
تلــك املنيعــة ويكشــف عــن زيــف جديــد يف وطننا العــريب األكر، ونكبة 
شــعبنا تتمــدد بــني براثــن األزمــان، وقضيتنــا باتــت رهــن مصالــح خرافهــم 

السمينة.
كرت أنا والطفل ال يزال يف صدري ومل يكر وأصبح حلمه مجرد لعاب 
يســيل عــى دميــة جديــدة أو كــرة خبــز يابســة، يازمــه التيــه، ويقلــب 
ذكرياتــه مــن نكبــة إىل نكســة ومــن مذبحــة إىل حصــار، ليســتقر بــه املقام 
بــني  يتنقلــون  و)إرسائيــل(،  أمريــكا  رضــا  ســبيل  يف  حمقــاء  ُفرقــة  عنــد 
العرافات ومزادات التطبيع، والطفل يلعن فيهم صمتهم وقلة حيلتهم.

وتتســابق الخطــوات العربيــة تجــاه )إرسائيــل( يف مســار بعيــد كل البعــد 
عــن قضيــة شــادي ويباعــد بــني حلمــه بالعــودة إىل وطنــه وأرض أجــداده، 

العــرب التطبيــع والتعــاون مــع  وكــرة الجليــد تتدحــرج مــع إشــهار بعــض 
)إرسائيــل( يف العلــن، بــدأت مبؤمتــر البحريــن التطبيعــي الكبــري، وعــى 
املنصــة عــراب التطبيــع كوشــنري وكأنه شــاعر يف عــكاظ العرب، بارع يف 
وينصتــون  ويســتندون  يتســمرون  العامئــم  وأصحــاب  املــزادات،  إعــان 
فالبيــع  الثمــن،  ومــا  باعــوا  مــاذا  يفهمــون  لعلهــم  العربيــة،  غــري  لكلامتــه 
دولــة  التطبيــع  إعــان  مشــوار  وتكمــل  شــعوبهم،  دم  والثمــن  نفطهــم؛ 
اإلمارات تلحقها البحرين بركبها ويساق إىل جانبهم يف حظرية التطبيع 

عساكر السودان. 
ضــاع حلــم التحريــر بأيــد عربيــة وضاعــت معــه أنغــام العروبــة يــا فــريوز، 
بيديــه  الطفــل  خطهــا  مذكــرات  مجــرد  الفلســطينية  القضيــة  وأصبحــت 
عــى تــال قريتــه البعيــدة، بعــد أن تركونا وحدنــا نقاتل، وتآكلت مركزية 

الرصاع العريب )اإلرسائيي( وحرصت بني الفلسطينيني و)إرسائيل(.
ــا يغضــب،  لكــن الطفــل عــى صغــر ســنه يحمــل بــني ضلوعــه قلًبــا حجريًّ
ففي غزة الصمود كر فيه الثأر، ويف عرقه تنبض كرامة املقاتل من زمن 
النبــوة، وأزيــز رصاصهــم يضــج يف أذنيــه كل يــوم، لتنهــض معه ثورة قلب 
ثائــر، ويهــب رجــال املقاومــة الفلســطينية أْن ال تحــزن معك الله يا أعظم 
شــعب، حتــى لــو بــاع أصحــاب العامئــم وطنهــم األكــر وتجــاوزت نكبتنــا 
اثنــني وســبعني عاًمــا، فهنــا جيــش عظيــم يصنــع املســتحيل ويرب بيد 
من حديد، يتنقل بني املعارك ويحقق االنتصارات العسكرية واألمنية، 
يســحق الباغــي ويخطــف جنــوده ويــؤمل عــدوه يف محطــات فلســطينية 
مرفــة، فلتمســح دمعــك يــا ولــدي، فالطفــل فيــك، وإن مل يكــر فهــو مل 

يهن؛ فخلفه جند ثائر يصنع املجد الكبري.
ضاع شادي يوًما، لكنه ما زال موجوًدا هناك يف باحات األقى يصي 
بني الجموع، وهنا يف قلب مقاوم عى ثغر غزة الباسم، ينتظر بكل أمل 

لحظة الرجوع املرتقبة.

عرفــت العــرب قدمًيــا رحلتــني إحداهــام صيًفــا واألخــرى شــتاًء، أمــا رحلــة 
الصيــف فكانــت نحــو الشــام، وأمــا رحلــة الشــتاء فكانت نحــو اليمن، وكان 
الهــدف مــن هاتــني الرحلتــني جلــب الــرزق إىل ديارهــم، التــي كانت أرًضا 
قفًرا ال ماء فيها وال زرع، وقد ذكر الله )سبحانه وتعاىل( هاتني الرحلتني 
مــن هاتــني  اللــه عليهــم  بنعمــة  العــرب  بكتابــه يف ســورة قريــش، مذكــًرا 
الرحلتــني بتحقيــق أمنهــم الغــذايئ وأمنهــم الوطنــي، وقــد جــاء ذلــك يف 
عجــز الســورة الكرميــة بقولــه )تعــاىل(: "فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي 

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
بعد أكر من ألف وأربعامئة عام يقوم العرب برحلتني مشــابهتني، ولكن 
نحو القدس "املغتصبة" تقريًبا للدواعي نفسها، عى اختاف الظروف 
واألسباب لكل من ذهب أو سيذهب بإحدى هاتني الرحلتني، فالقبيلة 
مــن  القــدس املغتصبــة  نحــو  الصيــف  العربيــة األوىل ذهبــت يف رحلــة 
اليهود، وكان ذهابها طلًبا لألمن "املفقود"، أما القبيلة الثانية التي تزمع 

عى القيام برحلة الشتاء فتذهب طلًبا للرزق وتحقيق األمن الغذايئ.
 مــن املفارقــات العجيبــة أن العــرب قدمًيــا حينــام قامــوا بهاتــني الرحلتــني 
كانت بادهم قفًرا وأرضهم قاحلة، وليس لهم قوة تذكر يف ذلك الزمان، 
أمــا اليــوم فالقبيلــة التــي ذهبــت إىل رحلــة الصيــف طلًبــا لألمــن مــا زالــت 
جيوشها تحارب عى حدودها الجنوبية منذ خمس سنوات، مستخدمة 

منــذ قرابــة 30 عاًمــا، نتلقــى الخيبَة بعــد األخرى، وأصبحت الحقيقة واضحة 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  ميثــاق  تعديــل  فمنــذ  ملواراتهــا،  مجــاَل  ال 
والتخي عن حقنا يف املقاومِة مبختلف السبل، والزج بنا يف أتون املتاهة 
يتعاظــم،  الوطنيــة  وهويتنــا  بحقوقنــا  املســاس  منحنــى  أخــَذ  التفاوضيــة، 
فأصبــح مــن الواضــح أن تحصيــل حقوقنــا بهــذه الوســائل مــا هــو إال درٌب مــن 
دروِب الوهــم وانعــدام الجــدوى، ومــا هــو إال رساٌب يحســَبُه الظــآن مــاًء بعــد 
أن خــا الجــو لتفتيــت وضعــف قــوة دول املواجهــة ســوريا والعــراق صاحبتــي 
تاريخيــة  مواقــف  ولهــام  االســتيطان،  ملشــاريع  الرافضــة  الحقيقيــة  القــوة 
مشــهودة ضــد الكيــان الصهيــوين، ومواجهــات وحــروب مبــارشة، منــذ أن زرع 
هذا الرطان يف قلب األمة العربية، وهو الداء الوبيل الذي يقف وراء كل 

ما تعاينه األمة العربية من مشاكل.
اليــوم -يــا لألســف!- وجــدت دول الخليــج نفســها أمــام فرصــة للتعامــل مــع 
املرصيــة  املبــادرة  فســبقتها  اســتثناء،  ليســت  ذلــك  يف  وهــي  الصهاينــة، 
التــي مل تســتفد منهــا مــرص رغم ثقلها العــريب واملناطقية، والعاقة األردنية 
القامئــة مــع الكيــان الصهيــوين التــي ال فائــدة منهــا لــألردن إذ بقــي اقتصادهــا 
فقــرًيا ومل يوقــف الكيــان التوســع وبنــاء املســتوطنات ومل يحــد من محاوالت 

إنهاء الرعية الفلسطينية عى أرضها.
مل تكــن هــذه االتفاقــات آنيــة، وإمنــا تدبــري طويــل مــن العاقــات االقتصاديــة 
وتبادل الخراء والرامج واملعارض يف الخفية والعلن، وضمن مخطط ينفذ 
برعايــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، املتحديــة آلمــال وطموحــات األمــة يف 
متزيــق مواقفهــا تاريًخــا وقيــاًم وديًنــا، يعاونها عى ذلك من يســري يف فلكها 

بتقارب وانسجام املواقف ضد ردود أفعال قد تصدر من هنا وهناك.

 ومــن الغريــب أن يذهــب العــرب إىل طلــب الــرزق واألمــن مــن قبائــل 
اليهــود، الذيــن مــا عرفهــم العــرب إال بالشــح والبخــل والجــن والخيانــة 
ونقض العهود وبخس الناس أشــياءهم، منذ أن جاوروهم يف الجزيرة 
العربيــة قبــل ألــف وأربعامئــة عــام، فهــل اختلفــت صفات اليهــود اليوم 
عــن يهــود األمــس؟، أم أن الشــواهد تؤكــد أن يهــود اليــوم أكــر خســة 
وتآمــًرا ولؤًمــا وكيــًدا مــن يهــود الجزيــرة العربيــة قدمًيــا، ولــو كان اليهــود 
ــا أهــل نخــوة وكــرم وشــجاعة، أكان أخرجهــم رســول اللــه )صــى اللــه  حقًّ
عليــه وســلم( مــن مدينتــه؟، أم أن العــرب نســوا تاريخهــم ونســوا هــدي 
جيوشــهم  عنهــم  تغنــي  عــادت  ومــا  حضارتهــم  رســالة  وفقــدوا  نبيهــم 
وأموالهــم وأرضهــم شــيًئا؛ فطلبــوا رزقهــم وأمنهــم مــن أكــر أهــل األرض 
جبًنــا وبخــًا؟!، كيــف يخــون العــريب أخــاه العــريب وقــد كان يبــذل دمــه 
ومالــه وبنيــه يف ســبيل إغاثــة اللهفــان ونــرصة املظلــوم؟!، هــل نــي 
العــرب مآثرهــم التــي تغنــى بهــا األدبــاء والشــعراء عــى مــر الزمــان مــن 
املــروءة وعلــو الهمــة والوفــاء بالعهود والشــجاعة والفروســية والكرم؟!، 
أم أن ما يحدث اليوم هي كبوة عربية لن تطول مدتها، لتعود عاديات 
بنــي يعــرب مظللــة برايــة اإلســام تــرب األرض طــواًل وعرًضــا تجــدد 
مجــًدا ليــس ينســاه التاريــخ وتعيــد حضــارة تــرق شمســها عــى ظلمــة 

آذن فجرها بالبزوغ؟

لقــد شــطبت بعــض األنظمــة العربيــة مــن ذهنهــا الءات قمــة الخرطــوم الثــاث 
حتــى  تفــاوض  وال  اعــرتاف  وال  صلــح  ال  ١٩٦٧م:  عــام  حــرب  هزميــة  بعــد 
يعــود الحــق ألصحابــه، وقــد ذهبــت إىل التطبيــع دون أي اســتفتاء شــعبي أو 
جامهــريي، وهنــاك نوعــان مــن أنظمــة التطبيــع: مثــة مــن يطبــع لخوفــه عــى 
كــريس الحكــم ألنــه يعــرف أن رشعيــة بقائــه ال تعتمــد عــى رشعيــة شــعبية 
يف  لوجــوده  األمريــي  الدعــم  عــى  تعتمــد  ولكنهــا  حقيقيــة،  دميقراطيــة 
الســلطة، ومــع ذلــك ال ُيظهــر العــداء للقضيــة الفلســطينية، ويحــاول تســويغ 
التطبيــع بالتكتيــك وال يســمح ملواطنيــه بالتواصــل املبــارش مــع الصهاينــة، 
مــع  التعــاون  يف  الفجــور  ذروة  إىل  ويصــل  الحــدود  كل  يتجــاوز  مــن  ومثــة 
عــى  العلنــي  التآمــر  مــع  واملســلمني،  العــرب  قضايــا  وخيانــة  املغتصبــني 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، ومحاولــة توطــني قواعــد عســكرية ومخابراتيــة 
للصهاينة يف مناطق أخرى بالوطن العريب، والتعاون الشــامل مع الصهاينة 
ملحاربــة الهويــة اإلســامية، وفتــح نوافــذ االخرتاق الثقــايف إللقاء املودة إىل 
قتلــة األطفــال والنســاء ومغتصبــي الديــار واملقدســات، ويشــجع عــى هــذا 
االخــرتاق ويرعــاه، ويحــاول غســل الدمــاغ لألجيــال القادمــة وتغييــب قضيــة 
األقــى، وتصويــر الصهيــوين أنــه منــوذج لإلنســان املتفــوق، وتكريس عقدة 

النقص تجاه الصهاينة.
فهــذا املســتوى األخــري مــن التطبيــع املــذل يجــب أن يســجل يف موســوعة 
خاصــة للخيانــات، ويــدرس لألجيــال القادمــة ملعرفة كيــف تكون الهزمية من 
الداخــل، وكيــف كان خطبــاء الســوء يســوغون هــذا االنبطــاح وهــذه الخيانات 
وتســويقها أنهــا مجــرد صلــح مــع األعــداء أو هدنــة، كــرت كلمــة تخــرج مــن 

أفواههم.

اليوم ضاع شادي يا فريوز

رحلة الشتاء والصيف نحو القدس

التطبيع بني خيانات وخيبات العرب

شادي أبو صبحة

د. أيمن أبو ناهية

ولى زمن االنتصارات العربية، وأصبح 
أصحاب العمائم يبحثون عن أمجاد مزيفة، 

ودبت الفرقة بين اإلخوة الالهثين خلف 
السالم المزعوم، أصبحوا يدفعون ثمن 

حماية أمريكية لم تكن لو أنهم لم يخضعوا، 
وأصبحت جيوشهم العتيدة العصا التي 

يرفعونها في وجه الشعوب الثائرة.

لم تكن هذه االتفاقات آنية، وإنما تدبير 
طويل من العالقات االقتصادية وتبادل 
الخبراء والبرامج والمعارض في الخفية 

والعلن، وضمن مخطط ينفذ برعاية الواليات 
المتحدة األمريكية.

المستشار أسامة سعد

وإذا كان العرب قديًما قد حققوا أمنهم الغذائي 
والوطني برحلتي الشتاء والصيف بعزة وكرامة، 
دون منة من أحد، ولم يخونوا في سبيل ذلك 

أبناء جلدتهم ولم يتنكروا لعروبتهم ولم يفرطوا 
بأرضهم، فإن العرب اليوم يسعون إلى الحصول 

على »على ما هو بين أيديهم من أمن ورزق« 
ا لهم بكل  ممن اتخذوه في يوم من األيام عدوًّ
معاني الذل والخزي، معللين ذلك بمصلحة تلك 

القبيلة رغم وجود المال والخير بين 
ظهرانيهم، ولكن الله )سبحانه( قد 

يمنع اإلنسان النعمة وهي بين يديه.
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 االختصــايص االقتصــادي د.هيثــم دراغمــة، يــرى أن 
الســودان ســيكون بوابــة الســتثامرات االحتــال يف 
وســيعتمد  باملــوارد،  غنــي  كونــه  الزراعــي  الجانــب 
العاملــة  األيــدي  عــى  اإلرسائيليــن  العمــل  أربــاب 
الســودانية ذات األجــور املنخفضــة مقارنــة بالعــامل 

اآلسيوين واألوروبين.
وقــال دراغمــة لصحيفــة "فلســطن: "إذا مــا تطورات 
بــن الســودان واالحتــال يف مســتويات  العاقــات 
أكرث مام هو متوقع، أعتقد أن اســتثامرات مشــركة 
إرسائيلية سودانية تتجه نحو القطاع الزراعي حيث 
باملــوارد  غنيــة  الســودانية  األرايض  مــن  كثــًرا  أن 
الطبيعية التي قد تستخدمها دولة االحتال لصالح 

اقتصادها. 

ن أرباب العمل  وأضاف دراغمة: "أن التطبيع سيمكِّ
يف دولــة االحتــال مــن اســتقطاب عاملــة ســودانية 
أرخص من العاملة اآلسيوية واألوروبية، مشًرا إىل 
أن ذلــك بــا شــك ســيخفض مــن طلــب املشــغلن 

اإلرسائيلين عى األيدي العاملة الفلسطينية".
وأشــار دراغمــة إىل أن الفائــدة السياســية مــن تطبيع 
االحتــال مــع مملكــة البحريــن أكــرث منهــا اقتصادية، 
ذلك أن البحرين فقرة مقارنة بدول الخليج األخرى، 

حيث إنها تعتمد عى السعودية يف التمويل.
ــه االقتصــادي دراغمــة إىل أن التطبيع اإلرسائييل  ونبَّ
مــع اإلمــارات ســيمّكن االحتــال مــن الحصــول عــى 
يشــريها  التــي  مــن  أقــل  بأســعار  الخليجــي  النفــط 
مــن دول أوروبــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

يعطــي االحتــال فرصــة ذهبيــة إلبقــاء مخــزون النفط 
املكتشف يف منطقته مخبأ خدمة ألجياله القادمة.
ــا،  عامليًّ للنفــط  رئيًســا  ُمنِتًجــا  اإلمــارات  وُتعــد 
األوضــاع  يف  ــا  يوميًّ برميــل  مايــن   3 مبتوســط 
الطبيعية، ومتتلك سادس أكرب احتياطيات مؤكدة 

من الخام.
وميتلــك الســودان مقومــات زراعيــة هــي األكــرب يف 
املنطقــة العربيــة، بواقــع 735 مليــون دونــم صالحــة 

للزراعة بجانب مساحة غابية 218 مليون دونم.
مــن جانبــه، يعتقــد االختصايص االقتصادي د. نائل 
موىس أن املكاسب السياسية التي ستجنيها دولة 
االحتــال مــع تطبيعهــا العريب أكــرث من االقتصادية، 

وستكون مرضة جًدا يف القضية الفلسطينية. 

إرسائيــل  إن  "فلســطن"  لصحيفــة  مــوىس  وقــال 
باملقاييــس  محــدودة  إمكانــات  ذات  صغــرة  دولــة 
يف  قــدم  موطــئ  لهــا  يكــون  أن  تحــاول  العامليــة، 
املنطقة العربية، والتحكم يف القرارات من املنظار 

األيديولوجي والسيايس.
وأضاف موىس: "أن االحتال ســيتمكن من توســيع 
العــريب  التطبيــع  ظــل  يف  وغرًبــا  رشًقــا  صادراتــه 
املتوقع زيادته مع قادم األيام، وستزيد استثامرات 

رشكات االحتال".
وأشار موىس إىل أن دولة االحتال قامئة عى سوق 
حــر متقــدم تقنًيــا، وتعــد قطــع األملــاس واملعــدات 
عاليــة التقنيــة واألدويــة مــن بن أهــم الصادرات، يف 
حن تشمل وارداتها الرئيسة النفط، واملواد الخام، 

والحبوب، واملعدات العسكرية. 
األمريــي  الــدور  حديثــه  يف  مــوىس  واســتعرض 
إقامــة  عــى  العربيــة  الــدول  حمــل  يف  املحــوري، 
عاقــات اقتصاديــة مــع االحتــال، مبّيًنا أن واشــنطن 
كانــت تطلــب مــن الــدول العربيــة إنهــاء مقاطعتهــا 
لاحتــال رشًطــا لعقــد اتفاقيــات تجــارة حــرة ثنائيــة 
منظمــة  إىل  ولانضــامم  املتحــدة  الواليــات  مــع 

التجارة الدولية ورشوط التجارة الحرة. 
يجدر اإلشارة إىل أنه عى الرغم من وجود عاقات 
مــر  مــن  وكل  االحتــال  بــن  ســام  واتفاقيتــي 
)1979( واألردن )1994( فإن البلدين العربين مل 

يشــهدا زخــاًم يف االتفاقيــات التجاريــة واالقتصادية 
مع تل أبيب.

غزة/فلسطن:
قــال رئيــس االتحــاد العــام لنقابات 
عامل فلســطن ســامي العميص: 
صفــوف  يف  البطالــة  نســبة  إن 
العــامل بالقطــاع بلغــت أكــرث مــن 
%70، بفعل الحصار اإلرسائييل، 

وانتشــار فــروس كورونــا، وهــو مــا 
فاقم من حجم معاناتهم.

زيــارة  خــال  العمــيص  ولفــت 
اإلغاثــة  ملؤسســة  نقــايب  وفــد 
التعــاون  لبحــث  )IHH(؛  الركيــة 
املشــرك لخدمــة العــامل، إال أن 
األوضــاع الحياتيــة للعــامل تأثــرت 

كثرا.
أعــداد املتعطلــن  وأشــار إىل أن 
مليــون  ربــع  تجــاوزت  العمــل  عــن 
عاطل، مشًرا إىل أن نحو )140( 
ألــف عامــل تــرضروا مــن الجائحــة، 
يف حــن فاقــت خســائرهم )40( 

مليون دوالر.
العــامل  قطــاع  أن  العمــيص  وأكــد 
ســيحتاج فــرة كبــرة للتعــايف مــن 
اآلثار التي ســببها فروس كورونا، 

يف ظل عدم قدرة مئات املصانع 
أعاملهــا،  ومامرســة  العــودة  عــى 
مصنــع   2000 بــن  مــن  أن  مبيًنــا 
العــودة  مــن  مصنــع   500 متكــن 

للعمل.

األكــرث  هــم  العــامل  فئــة  أن  وبــن 
األزمــات  جــراء  مــن  تــرضًرا 
تكاتــف  إىل  داعًيــا  املتاحقــة، 
جهــود  تقديــم  أجــل  مــن  الجميــع 

اإلغاثة الطارئة لهم.

النقــايب،  املســؤول  وطالــب 
صنــدوق  إطــاق  بــرضورة 
جميــع  بــه  تشــارك  طــارئ  وطنــي 
املؤسســات لتعويض العامل عن 

الخسائر التي لحقت بهم.

التطبيع مينح االحتالل موطئ قدم للهيمنة عىل املمرات التجارية العربية والدولية
غزة/ رامي رمانة:

 إن هرولــة الــدول العربيــة للتطبيــع مــع االحتالل اإلســرائيلي، 
يزيــد من تعظيم اقتصاد تل أبيب، خاصة في النواحي الزراعية، 
والتكنولوجية، والعسكرية، ويمكنها أيًضا من شراء نفط عربي 

بأســعار مخفضــة.  بــل إن األدهــى- حســبما يــرى اختصاصيــون 
اقتصاديــون- أن التطبيــع يمنــح االحتــالل موطــئ قــدم فــي 
الممــرات التجارية العربيــة والدولية؛ لمراقبتهــا، والتحكم في 
الصادرات والواردات.  وأعلنت الســودان في 23 أكتوبر تطبيع 

عالقاتها مع االحتالل اإلســرائيلي، وســبق ذلك إعالن البحرين 
التطبيع في 11 سبتمبر الماضي، في حين كان إعالن اإلمارات 
المفاجــئ للتطبيــع مــع االحتــالل فــي 13 أغســطس الماضي 

ضربة للشعب العربي والفلسطيني على وجه التحديد.

رام الله/ فلسطن:
أســعار  أن  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  أفــاد 
الضفــة  البنــاء وشــبكات امليــاه يف  تكاليــف 
الغربيــة ســجلت ارتفاًعــا خــال شــهر أيلــول 

)سبتمرب( املايض.
بهــذا  أصــدره  تقريــر  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
الخصوص، أول من أمس، أن أسعار تكاليف 
ارتفاًعــا  ســجلت  الســكنية  للمبــاين  البنــاء 
نســبته 0.13 % خــال شــهر أيلــول، مقارنــة 
بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القيايس 
ألســعار تكاليف البناء للمباين الســكنية إىل 
105.97، مقابل 105.83 خال شهر آب.

الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
وأســعار   ،%  0.34 نســبته  ارتفاعــًا  العــامل 
مجموعــة اســتئجار املعــدات ارتفاعــًا نســبته 
الخامــات  مجموعــة  وأســعار   ،%  0.15
واملــواد األوليــة ارتفاعــًا طفيفًا نســبته 0.03 % 
بالشــهر  مقارنــة  2020م  أيلــول  شــهر  خــال 

السابق.
كــام ســجلت أســعار تكاليــف البنــاء للمبــاين 
نســبته  ارتفاعــًا  الضفــة  يف  الســكنية  غــر 
مقارنــة  املرصــود،  الشــهر  خــال   %  0.13
بشــهر آب، إذ ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار 
إىل  الســكنية  غــر  للمبــاين  البنــاء  تكاليــف 
الشــهر  خــال   105.55 مقابــل   ،105.69

الذي سبقه )سنة األساس 2013=100(.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت 

وأســعار   ،0.34% نســبته  ارتفاعــًا  العــامل 
مجموعــة اســتئجار املعــدات ارتفاعــًا نســبته 
الخامــات  مجموعــة  وأســعار   ،%  0.12
نســبته  طفيفــًا  ارتفاعــًا  األوليــة  واملــواد 
%0.04 خــال شــهر أيلــول 2020م مقارنــة 

بالشهر السابق.
كــام ســجلت أســعار تكاليــف البنــاء ملبــاين 
العظــم يف الضفــة ارتفاعــًا نســبته 0.26 %، 
تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ 
البنــاء ملبــاين العظــم إىل 103.16، مقابــل 
)ســنة  الــذي ســبقه  الشــهر  خــال   102.89

األساس 2013=100(.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
وأســعار   ،%  0.96 نســبته  ارتفاعــًا  العــامل 
مجموعــة اســتئجار املعــدات ارتفاعــًا نســبته 
0.15 %، يف حن سجلت أسعار مجموعة 
طفيفــًا  انخفاضــًا  األوليــة  واملــواد  الخامــات 
مقداره 0.07 % خال شــهر أيلول 2020م 

مقارنة بالشهر السابق.
الطــرق  إنشــاء  كــام ســجلت أســعار تكاليــف 
انخفاضــًا  الضفــة  يف  املختلفــة  بأنواعهــا 
مقــداره 0.41 % خــال شــهر أيلــول، مقارنــة 
بشــهر آب، إذ انخفــض الرقــم القيــايس العام 
 ،107.77 إىل  الطــرق  تكاليــف  ألســعار 
مقابــل 108.22 خــال الشــهر الــذي ســبقه 

)شهر األساس كانون األول 2008=100(.
اســتئجار  مجموعــة  أســعار  وســجلت 
 ،%  0.67 مقــداره  انخفاضــًا  املعــدات 

وأســعار مجموعــة الخامــات واملــواد األوليــة 
وأســعار   ،%  0.58 مقــداره  انخفاضــًا 
مجموعــة تكاليــف تشــغيل معــدات وصيانــة 
حــن  يف   ،%  0.20 مقــداره  انخفاضــًا 
وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
العــامل ارتفاعــًا نســبته 0.31 % خــال شــهر 

أيلول 2020م مقارنة بالشهر السابق.
تكاليــف  العــام ألســعار  املــؤرش  كــام ســجل 
ارتفاعــًا  الضفــة  يف  امليــاه  شــبكات  إنشــاء 
العــام  املــؤرش  ارتفــع  إذ   ،%  0.18 نســبته 
ألســعار تكاليــف إنشــاء شــبكات امليــاه إىل 
114.23، مقابــل 114.02 خــال شــهر آب 
)شهر األساس كانون الثاين 2010=100(.

ســجل  امليــاه،  شــبكات  مســتوى  وعــى 
الرقــم القيــايس ارتفاعــًا نســبته 0.24 %، إذ 
ارتفــع الرقــم القيــايس إىل 119.77، مقابــل 
الــذي ســبقه )شــهر  119.48 خــال الشــهر 

األساس كانون الثاين 2010=100(.
وعــى مســتوى خزانــات امليــاه، ســجل الرقــم 
القيايس ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05 %، إذ 
ارتفــع الرقــم القيــايس إىل 102.06 مقابــل 
الــذي ســبقه )شــهر  102.01 خــال الشــهر 

األساس كانون الثاين 2010=100(.
شــبكات  إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
املجاري يف الضفة انخفاضًا طفيفًا مقدراه 
إذ  2020م،  آب  بشــهر  مقارنــة   %  0.09
 ،109.55 إىل  القيــايس  الرقــم  انخفــض 
مقابــل 109.66 خــال الشــهر الــذي ســبقه 
)شهر األساس كانون الثاين 2010=100(.

غزة/ فلسطن:
الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  نفــت 
وجــود  حــول  املتداولــة  الشــائعات 
الكاجــو  كميــات  يف  تســوس 

املستوردة إىل قطاع غزة.
عبــد  الــوزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
تريحــات  يف  مــوىس  أبــو  الفتــاح 
إلذاعة "صوت األقىص": إن الكاجو 
وصالــح  "ســليم  الغــزي  الســوق  يف 
للرقابــة  ويخضــع  لاســتخدام"، 
عــرب  لغــزة  دخولــه  عنــد  والفحــص 

املعابر.
نســمح  "لــن  أنــه  مــوىس  أبــو  وأكــد 
بدخــول أي ســلعة فاســدة ومنتهيــة 
الصاحية"، مشــدًدا عى أن الســلع 
غــر الصالحــة ُتتلــف عــى الفــور يف 
اإلجــراءات  كل  اتخــاذ  مــع  املعــرب 

القانونية.

ارتفاع مؤرش أسعار تكاليف البناء 
وشبكات املياه بالضفة الشهر املايض

»االقتصاد« تنفي وجود تسوس 
يف كميات الكاجو املستوردة يف غزة

العميص: نسبة البطالة يف صفوف عامل غزة بلغت 70 %

اللرية الرتكية تهوي
 إىل أدىن مستوياتها

 عىل اإلطالق
إسطنبول/ وكاالت:

تراجعــت العملــة الركيــة إىل أدىن مســتوياتها عــى اإلطــاق 
مســجلة 8.05 مقابــل الــدوالر األمريــي أمــس، نتيجــة لقلــق 
املســتثمرين حيــال قــرار البنــك املركــزي إبقــاء ســعر الفائــدة 

الرئيس دون تغير األسبوع املايض ومخاوف جيوسياسية.
والخــاف  املتحــدة  الواليــات  مــع  العاقــات  يف  التوتــر  أدى 
مــع فرنســا والنــزاع بــن تركيــا واليونــان عــيل الحقــوق البحريــة 

واملعارك يف ناجورنو قرة باغ إىل إثارة قلق املستثمرين.
ونزلــت اللــرة أكــرث مــن واحــد باملئــة عــن مســتوى إغــاق يــوم 
الجمعــة البالــغ 7.9650 لــرة وكانت األســوأ أداء يف األســواق 
الناشئة. فقدت العملة 26 باملئة هذا العام وأكرث من نصف 

قيمتها منذ نهاية 2017.
"تصاعــد  محــيل  ببنــك  الــرف  ســوق  يف  متعامــل  وقــال 
واالتحــاد  املتحــدة  الواليــات  مــع  الجيوسياســية  التوتــرات 
األورويب هــو مصــدر جديــد لضغــوط ُتضعــف اللــرة. العوامــل 
األخــرى هــي الشــكوك يف مصداقيــة السياســة النقديــة ومدى 

ماءمة عائد اللرة".
األســايس عنــد 10.25  الفائــدة  البنــك املركــزي ســعر  أبقــى 
باملئة ورفع نافذة الســيولة املتأخرة إىل 14.75 باملئة، قائا 
إن تشــديدا واســعا لألوضــاع املاليــة قــد تحقــق بالفعــل بعــد 

خطوات الحتواء مخاطر التضخم.
كان مــن املتوقــع أن يرفــع البنــك املركــزي ســعر الفائــدة 175 
نقطــة أســاس إىل 12 باملئــة يــوم الخميــس املــايض يف ظــل 
القلــق  للــرة والــذي أوقــدت رشارتــه بواعــث  األداء الضعيــف 
النقــد  الحتياطيــات  الحــاد  والتناقــص  مرتفــع  تضخــم  حيــال 

األجنبي.

السياحة التونسية عىل 
حافة االنهيار مع تراجع حادٍّ 

للوافدين والعائدات
تونس/ وكاالت:

كشــفت بيانــات رســمية تونســية، أمــس، عــن وضــع يقــرب مــن 
االنهيــار للقطــاع الســياحي يف تونــس يف ظــل تقلــص حــادٍّ لعــدد 

الوافدين والعائدات املالية.
يف  اســتامع  جلســة  يف  عــامر،  الحبيــب  الســياحة  وزيــر  وقــال 
الربملــان، أمــس، إنــه مــن املتوقــع تســجيل تراجــع يف العائــدات 
بنســبة 66 باملئــة ويف عــدد الوافديــن بنســبة 79 باملئــة طــوال 

العام الحايل.
وألقــت األزمــة الصحيــة املرتبطــة بوبــاء كورونــا بظالهــا بقــوة عى 
نشــاط القطــاع الحيــوي الــذي كان ســجل رقــام قياســيا يف عــدد 

الوافدين يف 2019 فاق تسعة ماين سائح.
ولكــن عــامر أوضــح أن املؤسســات الســياحية مل تكــن يف أفضــل 

حاالتها حتى قبل جائحة كورونا وتدابر اإلغاق.
الــذروة  فــرة  يف  حــدة  أكــرث  األزمــة  عــن  املرتبــة  اآلثــار  وكانــت 
بــن متوز/يوليــو وأيلول/ســبتمرب املاضيــن، حيــث تراجــع عــدد 
يف  ذاتهــا  بالفــرة  مقارنــة  باملئــة   88 بلغــت  بنســبة  الوافديــن 

.2019

ألــف فرصــة عمــل   50 وتســبب الوضــع الحــايل يف فقــدان نحــو 
مــا ميثــل 13 باملئــة مــن نســبة العــامل يف هــذا القطــاع املشــغل 
ألــف عامــل إىل جانــب إغــاق العديــد مــن   400 إجــامال لقرابــة 

املؤسسات السياحية.
وقال الوزير عامر إن عودة هذه املؤسسات إىل نشاطها العادي 
اليــزال بعيــد املــدى، الفًتــا إىل أن املؤسســات غــر قــادرة عــى 

تحمل أعباء مالية لفرة أطول.
هــذه  لحاميــة  مراجعتهــا  تــم  اإلجــراءات  بعــض  أن  الوزيــر  وأعلــن 

املؤسسات بهدف دفعها للمحافظة عى فرص العمل.
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قطر تدين "خطاب التحريض" ضد األديان وتحذر من تعمد اإلساءة للرسول
أردوغان يدعو ملقاطعة البضائع الفرنسية ويطالب األوروبيني بوقف حمالت الكراهية

مقتل 20 يف رضبات
 جويَّة عىل معسكر 
للمعارضة السورية

بريوت/ وكاالت: 
قــال املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ومصــدر باملعارضة 
ســوريا  غــرب  شــال  يف  معســكر  عــى  جويــة  رضبــات  إن 
يديــره مقاتلــون مــن املعارضــة تدعمهــم تركيــا أســفرت عــن 

مقتل 20 شخصا عى األقل يوم أمس.
وقــال مصــدر املعارضــة إن الرضبــات الروســية اســتهدفت 
مــع  الحــدود  مــن  القريبــة  الشــام يف قاعدتــه  فصيــل فيلــق 

تركيا، ما أدى إىل مقتل 20 شخصا. 
وقدر املرصد السوري لحقوق اإلنسان ومقره بريطانيا عدد 

القتى بنحو 34 قتيال فضال عن عرشات الجرحى.
ودفعــت قــوات الحكومــة الســورية، بدعــم من القــوة الجوية 
مــن  جيــب  إىل  للتقهقــر  املعارضــة  مقاتــي  الروســية، 
األرايض املجــاورة لرتكيــا بعــد أكــر مــن تســع ســنوات مــن 
الرصاع الذي فجرته االحتجاجات ضد الرئيس بشــار األســد 

يف عام 2011.
وأرســلت أنقرة آالف الجنود إىل املنطقة هذا العام لوقف 
تقــدم الحكومــة الســورية ومنــع تدفــق الالجئــن مــن منطقــة 

إدلب الحدودية إىل تركيا.
اســتهدفت  الجويــة  الرضبــات  إن  املعارضــة  مصــدر  وقــال 
معسكرا قرب كفر تخاريم عى بعد نحو عرشة كيلومرتات 

من الحدود الرتكية يف محافظة إدلب.

حزب البعث يف العراق يعلن 
وفاة عزة الدوري خليفة صدام حسني

رئيس االتحاد اإلفريقي: استئناف محادثات سّد النهضة الثالثّية اليوم

أنقرة-عواصم/ وكاالت: 
دعــا الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغان 
ســّاه  ملــا  حــد  وضــع  إىل  أوروبــا  زعــاء 
أجندة الرئيس الفرنيس املعادية لإلسالم 
مقاطعــة  إىل  الــرتيك  الشــعب  دعــا  كــا 

البضائع الفرنسية.
لإلســالم  العــداء  أن  مــن  أردوغــان  وحــّذر 
مدعومــة  سياســة  أصبــح  واملســلمن 
الــدول  بعــض  يف  الرؤســاء  مســتوى  عــى 

األوروبية.
أوروبــا  يف  املســلمن  أن  إىل  وأشــار 
كالتــي  ممنهجــة  عنــف  لحملــة  يتعرضــون 
العامليــة  الحــرب  قبــل  اليهــود  لهــا  تعــرض 
الثانيــة، وقــال إنــه يخــى أن تكــون هنــاك 
خطــة "أكــر ظالمــا ومكــرا بســبب مــا يجري 

للمسلمن يف أوروبا".
الكريــم  النبــي  عــى  الهجــوم  أن  وأضــاف 
محمــد -صــى اللــه عليه وســلم- بدأ بدعم 
إميانويــل  الفرنــيس  الرئيــس  مــن  وتحفيــز 
ماكــرون املحتاج للرعاية العقلية، حســب 

تعبريه.
اإلســالم  وعــداء  العنرصيــة  أن  إىل  ولفــت 
بالقــدرات  يطيحــان  نفســيان  مرضــان 

العقلية لإلنسان أيا كان منصبه.
ووّجــه نــداء إىل شــعبه بخصــوص مقاطعــة 
تشــرتوا  "ال  قائــال:  الفرنســية  املنتجــات 
يف  وذلــك  أبــدا"،  الفرنســية  املنتجــات 
أســبوع  افتتــاح  حفــل  خــالل  ألقاهــا  كلمــة 
املجمــع  يف  الرشيــف،  النبــوي  املولــد 

الرئايس بالعاصمة أنقرة.
لكافــة  دعــوة  أردوغــان  الرئيــس  وّجــه  كــا 
جانــب  إىل  للوقــوف  العــامل،  زعــاء 
وقــال  فرنســا،  يف  املظلومــن  املســلمن 
األوروبيــن  "املســؤولن  عــى  يجــب  إنــه 
يقودهــا  التــي  الكراهيــة  حملــة  يوقفــوا  أن 

ماكرون".
األملانيــة  املستشــارة  أردوغــان  وخاطــب 
أنجيال مريكل قائال: أين حرية األديان التي 
تزعمونهــا، كيــف ألكــر من 100 رشطي أن 
يداهمــوا مســجدا يف بالدكــم؟ معتــرا أن 
أثنــاء  مداهمــة الرشطــة األملانيــة ملســجد 

صالة الفجر ليست حدثا عاديا.
لــن  أنهــم  مــن  األوروبيــن  أردوغــان  وحــّذر 
يســتطيعوا تحقيق أي مكســب من معاداة 

اإلسالم واملسلمن.
أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  ونــددت 

مــريكل بترصيحــات أردوغــان التي وصفتها 
بـ"التشهريية" ضد ماكرون.

مــن جهتــه، قــال االتحاد األورويب إنه يعمل 
حريــة  تتضمــن  التــي  ِقَيمــه  عــن  للدفــاع 

العبادة ويف الوقت ذاته حرية التعبري.
ودعــا للتعــاون والحــوار مــن أجــل الوصــول 
هــو  البديــل  ألن  املشــرتك،  الفهــم  إىل 

طريق الكراهية وزيادة سوء الفهم.
كــا جــدد االتحاد األورويب دعمه لفرنســا، 
اجتــاع  عقــد  يســتبعد  ال  أنــه  إىل  مشــريا 
األوروبيــن  الخارجيــة  لــوزراء  اســتثنايئ 

ملناقشة األوضاع بن تركيا وفرنسا.
وضعــت  األخــرية  القمــة  أن  عــى  وشــدد 
توقعــات بالنســبة ملــا تنتظره من تغيري يف 
القمــة املقبلــة  ســلوك تركيــا حتــى موعــد 
ســيتم  وأنــه  األول،  ديســمر/كانون  يف 
التــي ســيتم  اإلجــراءات  يف حينــه تحديــد 

اتخاذها.
ويف الســياق ذاتــه، اتســع نطــاق الدعــوات 
إىل مقاطعــة البضائــع الفرنســية يف كثــري 
الــدول العربيــة واإلســالمية، ردا عــى  مــن 
إميانويــل  الفرنــيس  للرئيــس  ترصيحــات 
للرســول  الرســوم املســيئة  بشــأن  ماكــرون 

محمد صى الله عليه وسلم.
البضائــع  مقاطعــة  دعــوات  وانتــرشت 
النبــي  عــن  املدافعــة  والوســوم  الفرنســية 
بشــكل  وســلم-  عليــه  اللــه  -صــى  محمــد 
التواصــل  مواقــع  عــى  للغايــة  كبــري 

االجتاعي.
ويف الســياق، أدانت قطر، أمس، تصاعد 
خطــاب التحريــض الشــعبوي ضد األديان، 
عليــه  محمــد  للنبــي  اإلســاءة  وتعمــد 

السالم.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، يف بيان، 
رفضها التام لكافة أشكال خطاب الكراهية 

املبني عى املعتقد أو العرق أو الدين.
وأفاد البيان بأن "هذا الخطاب التحرييض 
الشــعبوي شــهد منعطفــا خطــريا باســتمرار 
لتكــرار  واملمنهجــة  املؤسســية  الدعــوات 
مــن مليــاري مســلم  يقــارب  مــا  اســتهداف 

حول العامل".
إىل  اإلســاءة  "تعمــد  مــن  قطــر  وحــذرت 
شخص الرسول الكريم، األمر الذي ترتب 
تجــاه  العــداء  موجــات  يف  تزايــد  عليــه 
مكــون أســايس مــن مكونــات املجتمــع يف 

دول العامل املختلفة".

إىل  الــدويل  املجتمــع  قطــر  ودعــت 
الوقــوف أمــام مســؤوليته يف نبذ الكراهية 
قيــم  دعــم  عــى  مؤكــدة  والتحريــض، 
والعمــل  املشــرتك،  والعيــش  التســامح 
والســلم  األمــن  مبــادئ  إرســاء  عــى 

الدولين، حسب البيان ذاته.
وتــم عــرض الرســوم املســيئة يــوم الجمعــة 
مــا  فرنســا،  يف  حكوميــة  مبــان  عــى 
العــريب  العــامل  يف  واســعا  غضبــا  أثــار 

واإلسالمي.
الخارجيــة  وزارة  دعــت  أمــس،  مــن  وأول 
لحمــالت  فــوري  وقــف  إىل  الفرنســية 
مقاطعــة املنتجــات الفرنســية، وقالــت إن 
املوجهــة  والهجــات  املقاطعــة  دعــوات 

ضد فرنسا تديرها أقلية متطرفة.
وكان ماكرون عّلق عى حمالت املقاطعة 
التــي تســتهدف منتجــات فرنســية بأنــه ال 
يحــرتم  وأنــه  أبــدا  يرتاجــع  يشء ســيجعله 

كل أوجه االختالف بروح السالم.
وتحــذر مــن تعمد اإلســاءة للرســول دعت 
أمــام  الوقــوف  إىل  الــدويل  املجتمــع 
مســؤوليته يف نبــذ الكراهيــة والتحريــض، 

وفق بيان للخارجية القطرية.

بغداد/ وكاالت: 
العــراق  يف  االشــرتايك  العــريب  البعــث  حــزب  أعلــن 
أمــس، وفــاة أمينــه العام، عــزة إبراهيم الدوري، عن 78 

عاما دون توضيح أي مالبسات حول وفاته.
والــدوري هــو أحــد قادة النظام العراقي الســابق، حيث 
توليــه  منــذ  حســن  صــدام  الراحــل  للرئيــس  نائبــا  كان 
الحكــم يف 1979، وحتــى الغــزو األمــرييك للعراق عام 

.2003

قائــال  الــدوري،  البعــث  حــزب  عــن  صــادر  بيــان  ونعــى 
"عــى أرض العــراق أرض الربــاط والجهــاد، ترجــل اليــوم 
)أمس( من عى صهوة جواده فارس البعث واملقاومة 
الوطنيــة العراقيــة، رمــز الشــجاعة والبطولــة والتضحيــة 
القائــد املؤمــن الهــام الرفيــق، عــزة إبراهيــم، وهــو يف 
أعــى قمــم املجــد والعطــاء ثابتــا صابــرا محتســبا مؤمنــا 
الحــرة  بالحيــاة  وشــعبه  أمتــه  وبحــق  البعــث  مبســرية 

الكرمية".
وشــغل الــدوري مركــز نائــب رئيس مجلس قيــادة الثورة 
وقبلهــا عــدة مناصــب رفيعــة، مــن بينهــا منصــب وزيــر 

الداخلية ووزير الزراعة.
اختفــى   2003 عــام  للعــراق  األمــرييك  الغــزو  وبعــد 
تســلم  أنــه  العراقــي  البعــث  حــزب  وأعلــن  الــدوري، 
منصب األمن العام للحزب خلفا لصدام حسن بعد 

إعدامه عام 2006.
ونســبت للــدوري تســجيالت صوتيــة ومرئيــة يف فرتات 
مختلفة منذ ذلك الحن، وظهر يف أول تسجيل مريئ 

  65 الذكــرى  مبناســبة   2012 أبريل/نيســان  يف  لــه 
لتأسيس حزب البعث.

وأشــارت تقاريــر إعالميــة إىل أن الــدوري يتزعــم تنظيا 
مسلحا يسمى "الحركة النقشبندية".

وكانت أمريكا قد رصدت 10 مالين دوالر ملن يتقدم 
قتلــه،  أو  الــدوري  اعتقــال  إىل  تقــود  معلومــات  بــأي 
مجموعــة  ضمــن  بطاقــة  عــى  صورتــه  بوضــع  وقامــت 
أوراق اللعــب ألهــم املطلوبــن العراقيــن مــن قبلهــا، 

حيث كان املطلوب السادس للقوات األمريكية.
املجلــس  يف  القيــادي  حــذر  الجــاري  الشــهر  ومطلــع 
األعى اإلســالمي يف العراق ووزير الداخلية األســبق، 
النقــالب  مبخطــط  وصفــه  مــا  الزبيــدي،  جــر  باقــر 

عسكري يف البالد يرعاه الدوري.
صفحتــه  عــى  حينهــا  نــرشه  مقــال  يف  الزبيــدي  وقــال 
عى فيســبوك بعنوان "االنقالب العســكري القادم يف 
العــراق"، إن "املؤمتــرات التــي عقدهــا حــزب البعــث 
املنحل يف أمريكا ودول غربية أخرى هي نواة ما يجري 

اآلن من حراك يقوده الجناح العسكري للحزب".
التحشــيد  تــم  "هــذه املؤمتــرات  أن  الزبيــدي  وأضــاف 
لهــا مــن بعــض الشــخصيات املحســوبة عــى العمليــة 
 ،2003 عــام  للبــالد  األمــرييك  الغــزو  بعــد  السياســية 
يف  مقيمــن  بعثيــن  ومــن  العــراق،  مــن  وهربــت 
كردســتان العراق ودول غربية"، مشــريا إىل أنها انتهت 
بقــرار تفويــض الجنــاح العســكري للبعــث بعد أن فشــل 

مرشوع الحزب السيايس.

أديس أبابا/ وكاالت: 
ســرييل  اإلفريقــي  االتحــاد  رئيــس  قــال 
بــن  املفاوضــات  إن  أمــس  رامافوســا 
ســد  بشــأن  والســودان  ومــرص  إثيوبيــا 
النهضــة الــذي تكلــف مليــارات الدوالرات 
اليــوم  ستســتأنف  األزرق  النيــل  عــى 
الثالثــاء، بعــد نحــو شــهرين مــن انســحاب 

مرص من املحادثات.
الــدول  بــن  املريــر  الخــالف  يــزال  وال 
الثــالث بشــأن مــلء ســد النهضــة اإلثيــويب 
وتشــغيله دون حــل حتــى بعــد أن بدأ ملء 

الخزان خلف السد يف يوليو متوز .
أفريقيــا  جنــوب  رئيــس  رامافوســا  وقــال 
يف بيــان "اســتئناف املفاوضــات الثالثيــة 
بشــأن ســد النهضــة ... هــو إعــادة تأكيــد 
عمليــة  يف  األطــراف  لــدى  التــي  للثقــة 

املفاوضات التي تقودها أفريقيا".
يومــن  بعــد  املحادثــات  اســتئناف  يــأيت 
األمريــي  للســفري  إثيوبيــا  اســتدعاء  مــن 
عــى  "تحريــض  بأنــه  وصفتــه  مــا  بســبب 
الرئيــس  مــن  ومــرص  إثيوبيــا  بــن  الحــرب" 
األمريــي دونالــد ترامــب بشــأن الخــالف 

حول السد.
إىل  الجمعــة  يــوم  دعــا  قــد  ترامــب  وكان 
اتفــاق بــن البلديــن، لكنــه قــال إنــه الوضع 
ذلــك  "تفجــر  قــد  القاهــرة  وإن  خطــري 

السد".

إن  الســودانية  الــري  وزارة  وقالــت 
مناقشــات اليــوم الثالثــاء ســتتناول شــكال 
للخــراء  فيــه  يتــاح  للمحادثــات  جديــدا 

واملراقبن دور أكر.
أســاليب  إن  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
رؤســاء  إىل  ســرتفع  الجديــدة  التفــاوض 
الدول للبت فيها واستئناف املفاوضات 

عى أساس جدول زمني محدد.
عــى  تحصــل  التــي  مــرص،  وانســحبت 
أكــر مــن 90 يف املئــة مــن إمداداتهــا مــن 

النيــل  نهــر  مــن  الشــحيحة  العذبــة  امليــاه 
وتخــى أن يدمــر الســد اقتصادهــا، مــن 
أن  بعــد  آب  أغســطس  يف  املفاوضــات 
جديــدا  زمنيــًا  جــدوال  إثيوبيــا  اقرتحــت 

مللء سد النهضة.
خرقــت  إثيوبيــا  إن  أيضــا  ترامــب  وقــال 
املتحــدة  الواليــات  فيــه  توســطت  اتفاقــا 
تقليــص  عــى  أجــره  مــا  النــزاع،  لحــل 
وخفضــت  لهــا.  املخصــص  التمويــل 
الواليــات املتحــدة 100 مليــون دوالر مــن 

املســاعدات إلثيوبيــا يف ســبتمر أيلــول 
بسبب موقفها من سد النهضة.

وقــال نــواب إثيوبيــون يــوم أمــس: إنــه "ال 
قوة عى وجه األرض" ســتوقف اســتكال 
الســد وإنهــم مســتعدون للدفــاع عنــه مــن 
الهجــات الداخليــة والخارجيــة عــى حــد 

سواء.
وقــال النــواب يف بيــان "ســندافع عــن أي 
وخارجيــة  داخليــة  ومؤامــرات  هجــات 

محتملة وسنكمل السد".

يف  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة 
بيــان رفــع حالة القــوة القاهرة عن 
النــوف  ورأس  الســدرة  مينــاءي 

)رشق(، ومبارشة ترتيبات اإلنتاج 
مبراعــاة معايــري األمــن والســالمة 

العامة وسالمة العمليات.

وزيــر  قــال  متصــل،  ســياق  ويف 
ســريغي  الــرويس  الخارجيــة 
الفروف إنه تم التوصل إىل وقف 

بفضــل  ليبيــا  يف  النــار  إطــالق 
الجهود الروسية والرتكية.

موســكو  أن  الفــروف  وأضــاف 

طرابلس/ وكاالت: 
الوطنيــة  املؤسســة  أكــدت 
انتهــاء  أمــس،  ليبيــا  يف  للنفــط 
الحقــول  كافــة  يف  اإلغالقــات 
واملوانــئ الليبيــة، يف حــن قــال 
وزيــر الخارجيــة الــرويس ســريغي 
الفروف إنه تم التوصل إىل وقف 
بفضــل  ليبيــا  يف  النــار  إطــالق 
كــا  وأنقــرة،  موســكو  جهــود 
جــددت حكومــة الوفاق متســكها 

بالتعاون العسكري مع تركيا.
فقــد أعلنــت املؤسســة الوطنيــة 
للنفــط يف ليبيــا رفــع حالــة القــوة 
القاهــرة عــن حقــل الفيــل جنــوب 
انتهــاء  مؤكــدة  البــالد،  غــريب 
الحقــول  كافــة  يف  اإلغالقــات 

واملوانئ الليبية.
املتقاعــد  اللــواء  قــوات  وكانــت 
حصــارا  فرضــت  حفــرت  خليفــة 
معظــم  عــى  أشــهر   8 ملــدة 
حقــول وموانــئ النفــط يف البــالد 
مــا  فيهــا،  اإلنتــاج  وأوقفــت 

تســبب بخسائر فادحة لالقتصاد 
الليبي.

صفحتهــا  يف  نرشتــه  بيــان  ويف 
عــى فيســبوك ذكرت املؤسســة 
مليتــة  رشكــة  مــن  طلبــت  أنهــا 
يعــود  أن  الفيــل  حقــل  مشــّغلة 
معدالتــه  إىل  تدريجيــا  اإلنتــاج 

الطبيعية خالل األيام القادمة.
مجلــس  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  إدارة 
مصطفــى صنــع اللــه إن "الليبين 
ســلبيا  كان  الحصــار  أن  فهمــوا 
اليوميــة،  حياتهــم  عــى  للغايــة 
وأنهم يدعمون بقوة عودة اإلنتاج 

النفطي عى أسس صحيحة".
أهميــة  عــى  اللــه  صنــع  وشــدد 
ضبط الخطاب اإلعالمي، مؤكدا 
املوثــوق  الوحيــد  املصــدر  أن 
اإلنتــاج  كميــات  عــن  لإلعــالن 
املتوقعــة يصــدر عــن املؤسســة 

الوطنية للنفط.
ويــوم الجمعــة املــايض، أعلنــت 

العمــل  يف  مســتمرتان  وأنقــرة 
أطــراف  مواقــف  تقريــب  عــى 
عمليــة  بــدء  أجــل  مــن  النــزاع 

التسوية السياسية.
الــروس  الخــراء  أن  عــى  وشــدد 
واألتــراك يســاهمون يف الوقــت 
بــن  املصالحــة  يف  الحــارض 
ليبيــا،  يف  املتحاربــة  األطــراف 
الجهــود  نجــاح  إىل  مشــريا 
املشــرتكة يف إقامــة نظــام لوقــف 
إطــالق النــار، وكذلــك اســتئناف 

نشاط القطاع النفطي.
موســكو  أن  الفــروف  وأكــد 
مستمرة يف العمل عى تقريب 
لألطــراف  التفاوضيــة  املواقــف 
إطــالق  أجــل  مــن  املتحاربــة 
عــى  بنــاء  سياســية  تحــوالت 
الــدويل  األمــن  مجلــس  قــرارات 

ومخرجات مؤمتر برلن.
دفــاع  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
العقيــد  الليبيــة  الوفــاق  حكومــة 
صــالح الديــن النمروش إن قوات 

حفــرت  خليفــة  املتقاعــد  اللــواء 
تواصــل عمليــات الحشــد وإقامة 
التحصينات واملعسكرات ونقل 

املرتزقة.
حكومــة  أن  النمــروش  وأضــاف 
ترفــض أي حــل يتضمــن  الوفــاق 

وجود حفرت.
للدولــة  األعــى  املجلــس  وكان 
وقــف  باتفــاق  رحــب  ليبيــا  يف 
الرحــالت  وعــودة  النــار،  إطــالق 
القاهــرة  القــوة  ورفــع  الجويــة، 
واملوانــئ  الحقــول  بعــض  عــن 
االتفــاق  إن  قــال  لكنــه  النفطيــة، 
ال يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال 
ضمنيــا  أو  رصيحــا  اعرتافــا 
برشعية القوة املعتدية، حسب 

وصفه.
االتفــاق  هــذا  أن  عــى  وشــدد 
الســلطة  أبرمتــه  مــا  يشــمل  ال 
التنفيذيــة املتمثلــة يف حكومــة 
الوفــاق مــن اتفاقيــات رشعية مع 

تركيا.

حكومة الوفاق تتمسك بالتعاون العسكري مع تركيا 
رفـــــع الحصــــــار عــــــن حقــــــول النفــــــط فـــــي ليبيـــــا

حقل الفيل للنفط جنوب ليبيا 

سد النهضة اإلثيويب
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إيمان.. حكاية شاّبة تكافح للخالص من غسل الكلى
رفح/ هدى الدلو:

حالة إعياء مفاجئة اضطرب لها قلبها وأيقظت الهواجس 
فــي رأســها: »معقول ما أفكــر فيه صحيح؟، هل ســأعود 
للمربع األول من المعاناة والوجع؟، ولكن هذه المرة األمر 
يبــدو مختلًفا، إذ اقتصر على ضيق تنفس وخنقة ال أعرف 
منهــا للنــوم طعًمــا وال للقعــدة مذاًقــا«، هــذه األعــراض 
ظهــرت بعــد مــدة مــن حصولهــا علــى وحدات دم بســبب 
االنخفاض المفاجئ الذي تسبب لها بضغٍط ليفشل الكلية 

المزروعة التي أنهت معاناتها من غسل الكلى.

أعادهــا ذلــك قــًرا للمعانــاة، وزادت جائحــة كورونــا 
الطــن البلــة يف اســتكامل إجراءاتهــا الطبيــة لزراعــة 

جديدة.
الشــابة إميــان أبــو تبانــة )30 عاًمــا( تقطــن يف الحــي 
الســعودي الواقــع مبدينــة رفــح، مريضــة فشــل كلوي 
للمــرة الثانيــة بعــد 12 عاًمــا مــن زراعــة الكليــة، تعــود 

ملعاناة غسل الكىل مجدًدا.
يف املرة األوىل –كام توضح لصحيفة "فلسطن"- 
العامــة  الثانويــة  مرحلــة  إلمتــام  تســتعد  كانــت 
تكــون  بــأن  حلمهــا  يحقــق  معــدل  عــىل  والحصــول 
معلمــة أجيــال، ولكــن فاجأتهــا أعراض ليــس لبعضها 
التهــاب  حيــث  ســببها،  تعــرف  ومل  ببعــٍض،  عالقــة 
يف الجيــوب األنفيــة، وتقيــؤ مســتمر، واصفــرار يف 

الوجه، وبعد فحوصات طبية تبن فشل كليتها.
إعــالن فشــل كليتهــا كان صعًبــا عليهــا: "مل أســتطع 
تــرح يف مصــري  الهواجــس  اســتيعابه، وأخــذت 
الكثــر،  وغرهــا  ومســتقبيل  ودراســتي  وصحتــي 

بإحــدى  فيــه  ألتحــق  الــذي  باليــوم  "أحلــم  تضيــف: 
للخريجــن  الصعــب  الوضــع  رغــم  غــزة،  جامعــات 
والبطالة التي يعانون منها، ولكن الشهادة الجامعية 

لها شأن عظيم".
اســتثمرت  مجتمعهــا  يف  نشــطة  تكــون  وحتــى 
موهبتها يف التجميل بفتح "صالون" نسايئ، كانت 
تكابــر عــىل وجعهــا لتقــي ســاعات يومهــا، وتلبــي 
احتياجاتها، وتســاعد عائلتها التي تعاين ســوًءا يف 

الوضع االقتصادي؛ بفعل الحصار وانعكاساته.
وضعها الصحي بدأ يتحســن إىل أن باغتتها أعراض 
صعبــة إغــامء ودوار وتعــب قبــل 10 شــهور، كشــف 
األطبــاء انخفــاض قــوة دمهــا مــن 10 إىل 4، وضعــت 
يدهــا عــىل قلبهــا تخــى أن تعــود إىل املربــع األول 

من معاناتها.
نــزول الــدم املفاجــئ دفعهــا للحصــول عــىل تحويلــة 
ألخــذ   املحتلــة،  القــدس  مستشــفيات  إىل  طبيــة 
ليصدمهــا  املزروعــة،  الكليــة  مــن  )عينــة(  "خزعــة" 

هــل سأســتطيع أن أكمــل حيــايت؟، فأعلــم أن العالج 
يحتــاج لوقــت طويل وتغيــب عن الدوام املدريس، 

وقد يالزمني حتى آخر يوم يف عمري".
مل يكــن يشء أمامهــا ســوى الرضــا بقــدر اللــه، لينهي 
معاناتها قبل أن تطول، وســافرت بعد شــهرين فقط 
ونجحــت  واألمل،  الوجــع  مــن  وتنتهــي  كليــة  لزراعــة 

عمليتها.
تعليمهــا  إكــامل  حرمتهــا  املعانــاة  مــدة  قــر  عــىل 
اضطــرت  إذ  مصريــة،  مرحلــة  أهــم  يف  املــدريس 
والدتهــا إىل الحصــول عــىل إذن لهــا لتأجيل املرحلة 

الدراسية عاًما حتى تشفى. 
وعــادت إميــان يف العــام التــايل لدراســة التوجيهــي 
بعــد  لــه  األمــر  فــكان  بعــام،  يصغرنهــا  طالبــات  مــع 
نفيس، ما تطلب منها مجاهدة طويلة حتى صدور 
أمامهــا  عائًقــا  كانــت  الضعيفــة  ومناعتهــا  النتائــج، 
لاللتحــاق بالدراســة الجامعيــة، إذ كانــت تحتــاج إىل 

تغذية معينة لضامن سالمتها.

األطبــاء: "ارجعــي اغســيل يف غــزة؛ فــال داعــي ألخذ 
كأنهــا  وبــدت  أمامهــا  الدنيــا  الخزعــة"، هنــا ضاقــت 
والتعــب  الوجــع  أن  "شــعرت  صدرهــا،  عــىل  تطبــق 
واملعاناة ستالزمني، وكأين كربت قبل أواين" تقول 

إميان.
الــدم  وحــدات  أن  هنــاك  األطبــاء  "اكتشــف  تتابــع: 
الخمــس التــي اقتحمت جســدي واحــدة تلو األخرى 
تســببت بضغــط يف الــدم، فــأدت إىل فشــل الكليــة 
املزروعــة، وهنــا عــدت ألالزم ماكينات غســل الكىل 

وأجاورها أربع ساعات".
لغســل  إميــان  تحتــاج  األســبوع  يف  مــرات  ثــالث 
تحســب  الجهــاز،  بجانــب  فيهــا  تجلــس  الــكىل، 
الدقائــق الثقيلــة التــي متــر عليهــا دون القــدرة عــىل 
الحركــة خوًفــا مــن أن يصــدر الجهــاز صوًتا، فال ميكن 
لهــا إال أن تحــرك شــفتيها بقــراءة القرآن، أو الحديث 
مــع املــرىض الذيــن يجاورونهــا لتشــغل وقتهــا: "يــوم 
الغسل الكلوي ال ميكن أن أستثمره بيشء، وعندما 

أعود للبيت تالزمني القشعريرة والحرارة العالية".
ا،  ا وجســديًّ ونفســيًّ ــا  بــات صعًبــا عليهــا صحيًّ األمــر 
هــذا إىل جانــب نظــرة بعــٍض غــر اإليجابيــة، عندمــا 
الغســل،  ماكينــة  عــىل  تجلــس  شــابة  يشــاهدون 
أذنيهــا  تصــم  أن  تحــاول  التــي  الشــفقة  وكلــامت 
مــن  أكــر  املــؤمل  "ولكــن  تســتدرك:  ســامعها،  عــن 
ذلــك كلــه أن صحتــي أصبحــت بالنــازل مــن الغســل 

املتكرر".
هــي  فحوصــات  أجــرت  كورونــا  أزمــة  بدايــة  وقبــل 
وأخوها ليتربع لها بكلية ألجل زراعتها يف جسدها، 
ولكنهــا تقــول: "إن جائحــة كورونــا زادت مــن معانايت 

عندما عرقلت حصويل عىل تحويلة طبية".
وتحلــم بــأن يــأيت اليــوم الــذي تنتهــي فيــه معاناتهــا، 
وتفتــح عينيهــا بعــد انتهــاء مفعــول املخــدر )البنــج( 
يف إثــر العمليــة الجراحيــة، ليبرشهــا طبيبهــا بنجــاح 
ــا دون  العمليــة، لتتمكــن مــن مامرســة حياتهــا طبيعيًّ

غسل ووجع ومعاناة.

ريماس النحال.. طفلة "تلبس روح والدها تاج الوقار"
قاومت وحدتها بحفظ »كالم الرحمن«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
لــم تعــرف كثيًرا عن طفولتها ســوى أنها فقدت والدهــا على عكس ما تتمنى، 
كبرت ريماس النحال مع األيام محملة بالهموم، مقيدة بأغالل الفراق، تتشارك 
هــي والالجئــون في صعوبة الحال بين أزقة مخيم »الشــاطئ« غرب غزة، فكل 

ركن فيه شاهد على مأساة أخرى، إال أن كل ذلك لم يهدم حلم هذه الطفلة.
مبكــًرا  بالنجــاح  كبــرة  طاقــة  رميــاس  داخــل  منــت 
والتفــوق، وكانــت البداية إمتــام حفظ القرآن الكريم 
وهــي مل تتجــاوز 10 أعــوام، لتصنــع من املحنة التي 
مــرت بهــا ســلاًم يرســل أوىل نفحاتــه إىل روح والدها 

لتلبسه تاج الوقار.
تــويف والــد رميــاس يف 2015م، فــكان يعاين مرًضا 
عضــااًل أمّل بــه قبــل ثــالث ســنوات مــن وفاته،  وخالل 
هــذه املــدة عــاىن كثــًرا نتيجــة هــذا املــرض متنقــاًل 
بــن أروقــة مستشــفيات القطــاع حتــى خارجه، وترك 

خلفه أربعة من األبناء )ثالثة أوالد وبنًتا(.
يف كنــف جدتهــا بــدأت رحلــة رميــاس، التــي ترويهــا 
لصحيفة "فلسطن" عمُتها املحفظة للقرآن إميان: 
"لكوين جزًءا من العائلة أشارك يف تربيتهم جميًعا، 
ولكــن العامــل األهــم يف تعويضهــم عــن فقــد أبيهــم 
هــو جدتهــم التــي تحــاول جاهدًة تلبيــة رغباتهم قدر 
املســتطاع، لعــدم إشــعارهم مبــرارة الوحــدة وحــرة 

الفقد".
هــي  "كثــرة  عابــرة:  ومضــات  حديثهــا  عــىل  متــر 
املواقــف الصعبــة التــي مرت بهــا رمياس خالل هذه 
املــدة، فكانــت عندمــا تجلــس لتحفظ القــرآن أحياًنا 
تشــعر ببعــض الصعوبــة يف الحفــظ، فتبــي وتنــادي 
بصــوت عــاٍل: "وينــك يــا بابا، وينك يــا بابا؟!"، ذلك 

والقــت خــالل هــذه املــدة اهتامًمــا وتحفيــًزا كبرين 
من العائلة، فكانت البداية هي حفظ نصف صفحة 
من القرآن، وتدرج حفظها ليصبح صفحة كاملة، ثم 

صفحتن يف اليوم".
ومل يخــُل األمــر مــن التحفيــز: "عندمــا تنهــي حفــظ 
جــزء مــن القــرآن كنــا نقــدم لهــا هديــة ونحقــق لهــا مــا 
عندمــا  املوقــف،  ســيد  هنــا  االهتــامم   )...( تحــب 

تلقى تشجيًعا حتاًم ستندفع للقمة".
"دامًئــا مــا كانــت رميــاس تفكر بكيفيــة إلباس والدها 
تــاج الوقــار؛ والحلــم تحقــق بفضــل اللــه وأنهت حفظ 
كتــاب اللــه كامــاًل"، لكــن رميــاس مل تكــن األوىل بــن 
إخوتها التي تحفظ القرآن، فسبقها شقيقها الحافظ 
أشــهر  خمســة  قبــل  النحــال  حــامدة  الكريــم  للقــرآن 
تقريًبــا، تضيــف العمــة: "وال يــزال الحلــم يطــرق بابنــا 

بأن مين الله علينا بحفظ بقية اإلخوة كتاب الله".
إذاعــة  عــىل  صــوت  مكــرب  ميســك  شــخص  مثــل 
مدرســية يتحــدث بلغــة عربيــة فصحــى، ووجــه يشــع 
منــه بريــق األمــل، تقــول رميــاس ويقطــر الفــرح هــذه 
املــرة مــن صوتهــا: "عشــت مــع والــدي أياًمــا جميلــة 
عىل صغر سني، لكن رحل مبكًرا وكانت أمنيتي أن 
ألبسه "تاج الوقار"، والحمد لله فعلت ذلك، واآلن 

حلمي التفوق بالدراسة وأن أصبح دكتورة".

ألنهــا تعــي متاًمــا أنهــا كانــت البنــت املدللــة ألبيهــا 
املوقــف  وهــذا  ليســاعدها،  بجانبهــا  تريــده  وأنهــا 
البيــت  يف  ســمعها  مــن  وكل  يتكــرر  كان  مــا  كثــًرا 

يبي أمًلا لهذا املوقف الذي ال تحسد عليه.
معلامتهــا  كانــت  بدراســتها،  رميــاس  تفوقــت 
يبديــن اهتامًمــا كبــًرا بهــا لتفوقهــا ونظــًرا إىل حالتها 
حفــظ  مســرة  بــدأت  عندمــا  "وأيًضــا  اإلنســانية؛ 
القــرآن يف املســجد اكتشــفنا قدرتهــا الكبــرة عــىل 
النورانيــة  القاعــدة  بــدورة  فألحقناهــا  االســتيعاب؛ 
عــىل  أســبوع، وحصلــت  خــالل  فأنهتهــا  )الذهبيــة( 
بــدأ اهتــامم جمعيــة دار  معــدل امتيــاز"، ومــن هنــا 
بحلقــات  فألحقــت  بهــا،  والســنة  الكريــم  القــرآن 
الشــفيع للمتفوقــن يف الحفــظ إىل أن أمتــت حفظ 

القرآن.
دراســتهم،  يف  متفوقــن  وإخوتهــا  رميــاس  كانــت 
ومــن  االمتيــاز،  معــدالت  عــىل  يحصلــون  كانــوا  إذ 
االســتيعاب  عــىل  القــدرة  لديهــم  أن  اكتشــف  هنــا 

والحفظ.
ترافقنــي  رميــاس  كانــت  "عندمــا  عمتهــا:  تســتذكر 
إىل املســجد كان لهــا ميــول نحــو حلقــات التحفيظ، 
فكانــت تحفــظ بعــض الســور القصــرة، وبعــد ذلــك 
الغــريب،  التحفيــظ يف املســجد  بحلقــات  ألحقتهــا 
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"سرير  
األسرار"

املغــريب  للــروايئ  األوىل  الروايــة  هــي  األرسار"  "رسيــر 
البشري الدامون، صدرت يف عام 2008 عن دار اآلداب 
البريوتيــة. تــدور أحــداث الروايــة يف أحــد األزقــة الفقــرية 
املهملــة مــن مدينــة تطــوان التــي أجــاد الكاتــب وصفهــا 
وتعرفهــا  أحدهــا  يف  تعيــش  وكأنــك  معــه  تشــعر  حتــى 
ذات  العريقــة  املغربيــة  املدينــة  تطــوان  املعرفــة.  حــق 
الطابــع املعــاري األندلــي، والتــي مــا فتئــت تحتفــظ 
بعطر التاريخ العريب اإلسالمي بني ثناياها، تحنو عليها 
سلســلة  عــى  املتوســط  البحــر  ســاحل  عــى  غفوتهــا 
جبليــة مرتفعــة وتزيدهــا رونقــًا وتضاعــف مــن مصاعبهــا 

والتحديات التي تقف يف وجهها.
الروايــة  عــرت  التــي  بطلتهــا  لســان  عــى  الروايــة  ُتحــى 
وخرجــت منهــا بغــري اســم، ويبــدو أن األمــر كان مقصــودًا 
ليقول لنا كاتبها أن هذه األحداث ال تخص ُأنثى بعينها، 
بــل تراهــا تنــال مــن إناث ُكرث، وجدن أنفســهن يف الدرك 
األســفل مــن مــكان موبــوء ال دخــل لهــنَّ فيــه، ألننــا عــادة 
لســنا نحــن مــن نختــار أهلنــا وأنفســنا ومــكان ســكننا وال 

حتى ظروفنا االجتاعية واالقتصادية. 
اكتفــت فتاتنــا بــأن تحــي قصتهــا املؤملــة التــي تحــرك 
يف القــارئ املشــاعر اإلنســانية تجــاه الفئــات املهمشــة 
وطننــا  يف  بهــا  ُيســتهان  ال  كــرثة  باتــت  والتــي  والفقــرية 
العــريب، ويــا ليــت الفقــر فقــط هــو مــا أحــال عيشــها كدرًا 

وضيقًا!
بلغــة سلســة، ملتزمــة، ال تتنــاول األلفــاظ القبيحــة كتــب 
الدامــون روايتــه هــذه، رغــم ُقبــح املــكان الذي تــدور فيه، 
والفئة التي تسلط عليها الضوء. "داركم دار بغايا" بهذه 
العبارة الصادمة تبدأ أحداث الرواية عى لســان الطفلة 
ســعيدة والتــي يرفــض أهلهــا أن تلعــب مع راويــة الرواية. 
لتليها الصدمة الثانية بأن" ماما زاهية" ليست والدتك. 
تــرد القصــة تفاصيــل العــامل الســفيل الــذي تكــرث فيــه 
واالغتصــاب،  والرقــة،  والدعــارة،  ــكر،  والسُّ البلطجــة، 
والنميمــة، والتــآزر االجتاعــي يف امللــات يف الوقــت 
ذاتــه، دون أن ُيســتثنى مــن ذلــك طفــل أو امــرأة أو كبــري 
يف الســن. وحتــى عندمــا تناولــت الروايــة املشــاعر التــي 
فاضــت يف نفــس الراويــة تجــاه فتــى وســيم، رسعــان مــا 
ينبــض  ظــل  قلبهــا  أن  رغــم  إرادتهــا  مبــلء  عقلهــا  لفظــه 
مبشــاعر فياضة تجاهه حدتها إىل رفض البطل الشــجاع 
عيْل، كان ذلك برومانســية رقيقة ُعذرية، مل يقرتب من 
الُفحــش واالبتــذال كــا هــو حال عدد ال يكاد ُيحىص من 

الروايات األخرى. 
رغــم أن الــدار الكبــرية التــي يتقاطر عليها الضيوف لرشاء 
البغــاء، كانــت أحــد األبطــال املكانيني إضافــة إىل الحارة 
واملقرة، إال أن الرسالة الواضحة الناصعة التي يتلقفها 
فكــر القــارئ وخاصــة عندمــا تكون أنثى هي: ابتعدي عن 
تك، حافظي عى نفســك حتى  ما قد يشــوه طهرك وعفَّ
ال تكــوين الخــارسة األكــر، فالضيــاع هــو مصــري مــن تنزلق 
يف مهــاوي مثــل هــذه الــدار، والتــي جــاءت عــى لســان 
يس األمــني الشــيخ الوقــور:" اللهــم باعد بينها وبني تلك 

الدار".
الكبــرية  للــدار  تصويــره  الكاتــب  عــى  أســتغرب  مل 
ومقدمات الخدمة فيها عى أنهن نادمات عى ما فرطن 
رن الراويــة يف أكــرث من موضع يف الرواية من  فيــه، ويحــذِّ

السقوط كا سقطن هن.
األمر الغريب يف رواية البشري الدامون أنه ركز يف الجزء 
األخــري مــن الروايــة عــى الشــاب الشــجاع الشــهم عــيْل، 
الذي انترص عى الخنازير حني هاجمن حقول الذرة يف 
القريــة، بينــا انهــزم أمــام صعلــوك خطــف خطيبتــه مبلء 
إرادتهــا حــني اختــارت أن تهرب من البيت الذي احتواها 
طــوال طفولتهــا، وآثــرت إىل تفــر إىل عــامل رسق وهجــه 
بصريتهــا، مثــل فتيــات كثــريات غريهــا ليــؤول بهــن املــآل 
يف بيوت مثل الدار الكبرية، والجلوس يف األماكن التي 

ال تقبلها حرة لنفسها.
وفقــأوا  وبطنــه،  عــيْل  وجــه  وأتباعــه  الصعلــوك  شــطب 
عينه، وعاهات أخرى.. كل ذلك ســعيًا الســرتداد كرامة 
أهدرتهــا مــن كانــت خطيبتــه يومــًا برغبــة منهــا.. وتكــون 
لعــيل  عــن مرثيــة  عبــارة  الروايــة  مــن  األخــرية  الصفحــات 
الــذي دفــع مثنــًا غاليــًا مل يكــن عليــه أن يدفعــه عــى هذه 

الشاكلة.

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية

غزة/ مريم الشوبكي:
يعيش قطاع غزة حالًيا مرحلة تخفيف القيود المفروضة على 
الحركــة بســبب جائحــة كورونــا، باســتثناء المناطــق المصنفة 
"حمــراء"، وعادت عجلة الحياة للدوران من جديد، مع تشــديد 
وزارتي الصحة والداخلية على ضرورة االلتزام بإجراءات الوقاية 

والتباعد االجتماعي لمنع تفشي المرض بوتيرة أسرع.

لكــن هــذا التخفيــف ال يعنــي الالمبــاالة فــي لبــس الكمامــة 
ة والتزام مســافة متر بين األشــخاص، وغســيل األيدي  الطبيَّ
وتعقيمهــا بالكحــول –كمــا يؤكــد خبــراء- إذ إن أي اســتهتار 
وتراٍخ في تطبيقها من شأنه أن يؤثر سلبا في جهود مكافحة 

الجائحة.

تخفيف "قيود كورونا"
ال يعني "الالمباالة"

التثقيــف وتعزيــز الصحــة يف وزارة الصحــة  مديــر دائــرة 
بغزة معني الكريري، يقول: "إن مفهوم التعايش الجزيئ 
مــع فــريوس كورونــا هــي أن تعــود عجلــة الحيــاة للــدوران 
مــن جديــد مبناحيهــا املختلفــة عــى أن يحافظ املواطن 
متحركــة  مــرض  بــؤرة  باملطلــق  يكــون  وأال  نفســه  عــى 

يلتقطه ويعاود نرشه لآلخرين".
ويؤكد الكريري لصحيفة "فلسطني" أن "الحيطة والحذر 

وااللتزام بإجراءات الوقاية هو لصيق لهذا املفهوم".
ويقول: "املواطن وصل إىل مرحلة نسبية من امتصاص 
بشــكل جّيــد  أظهــر  اإلعــالم  املــرض،  هــذا  مــن  الصدمــة 
النــاس  لــدى  وأصبــح  الفــريوس،  هــذا  وطبيعــة  خطــورة 
وبالّتــايل  العــامل،  وتطــوره يف  املــرض  عــن  عاليــة  ثقافــة 

التزم يف املرحلة األوىل باملحاذير".
آخــذ  الحــذر  هــذا  أن  الواضــح  "مــن  الكريــري:  ويتابــع 
الفــريوس  انتشــار  عــى  عــام  اقــرتاب  مــع  بالرتاخــي، 
وانتشــاره  الفــريوس  عــى  يتعرفــوا  مل  العلــاء  يــزال  مــا 
متواصلــة،  لدراســات  ويخضــع  كامــل،  بشــكل  وتطــوره 
عــى الرغــم مــن وجود قفــزات يف توفري أدوية وعالجات 

وتطعيات".
ويحــذر مــن إهــال البعــض "لبــس الكامــة أو االكتفــاء 
بوضعهــا عــى الفــم دون األنــف، أثنــاء ركــوب الســيارات 
الكــرى  التجاريــة  واملحــال  املــوالت  يف  التســوق  أو 
واملصاعــد، وهــي مــن األماكــن التي يجــب أن يكون فيها 

ا". االلتزام حديديًّ
كــا يحــذر الكريــري مــن أن الرتاخــي يف اتخــاذ إجــراءات 

بــرشى عــودة: "قطــاع غــزة مكون من األرسة املمتدة فكل 
مربــع  ويســكنون يف  فــرًدا   40 إىل   30 مــن  تكــون  أرسة 
بــؤر  الحــاالت وتفــي  زيــادة  واحــد، وهــذا يعمــل عــى 

املرض، ما يزيد من أعباء وزارة الصحة".
وتضيــف عــودة لصحيفــة "فلســطني": " يف القطــاع )مــا 
5000 شــخص  يزيــد عــن( مليــوين شــخص أي مبعــدل 
يف كل كليــو مــرت مربــع، وهــذا ســيزيد عــدد اإلصابــات، 
مزمنــة،  أمــراض  مريــض  ألــف   90 وجــود  عــن  ناهيــك 
وباالستهتار يف اتباع اجراءات الوقاية ميكن أن يجعلهم 

ضحايا لجائحة "كورونا"".
وتحــذر مــن أن االســتهتار بإجــراءات الوقايــة ســيؤدي إىل 
زيادة أعداد الوفيات، وارتفاع املنحى الوبايئ، وتســارع 
تفــي الفــريوس، وبالتــايل ســتواجه الجهــات املختصــة 

صعوبة يف السيطرة عى املرض.
خطــورة  يرتقــب  أجمــع  العــامل  أن  إىل  عــودة  وتشــري 
اإلنفلونــزا املوســمية حاليــا،  تفــي  ظــل  الفــريوس يف 
وتطبــق  أعراضهــا مــع أعــراض "كوفيــد19-"، ومــع اغــالق 
البيــوت بســبب بــرودة الجــو وقلــة ســطوع الشــمس يؤثــر 

عى تعقيم األماكن والبيوت، وفق إفادتها.
وتختم حديثها: "الشخص املستهرت يكون فعله الوبايئ 

كالنار يف القش، يصعب السيطرة عليها".
التجــوال  الوطنــي حظــر  وتفــرض وزارة الداخليــة واألمــن 
بــدءا  غــزة  قطــاع  محافظــات  يوميــا يف جميــع  املســايئ 
مــن الثامنــة مســاًء، ضمــن اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة 

جائحة كورونا.

الوقاية يهدد "بتفي الفريوس بشكل أكر".
ويشــدد عــى وجــوب االلتــزام بإجراءات الوقاية من لبس 
الكامــة الطبيــة واالبتعــاد مســافة مــرت، وغســل اليديــن 
وتجنــب  العمــل،  مــكان  أو  البيــت  إىل  الوصــول  عنــد 

االقرتاب من الوجه عند التحدث.
وينبــه الكريــري إىل رضورة التشــديد يف اتخــاذ اجراءات 
الوقايــة يف ظــل العــودة إىل املــدارس، مــع التــزام الطلبة 
بارتداء الكامة داخل الفصل وساحة املدرسة، وعودة 
فتــح املســاجد يف القطــاع، باســتثناء املناطــق املصنفــة 
بالكامــة  االلتــزام  املواطنــني  مــن  يســتوجب  حمــراء، 

وإجراءات التباعد االجتاعي أيضا.
ويشري إىل حاجة املجتمع لتبني لثقافة احرتام املباعدة 
كجزء حضاري ووقايئ،  ويجب أن تكون مســئولية الفرد 

و رب العمل التذكري بااللتزام بإجراءات الوقاية.
ويشــدد عــى أن االســتهتار هــو بعــد شــخيص، والوقايــة 
أنــه  يتوقــع  بشــخصه  مــن يســتهرت  بعــد مجتمعــي،  ذات 
يهمــل ذاتــه، ولكنــه قــد يصبــح بــؤرة خطــرية لنقــل املــرض 
ال  األشــخاص  مــن  أن80%  إىل  مشــريا  آخــر،  لشــخص 
تظهــر عليهــم األعــراض وقــد يعملــون عــى نقلــه لآلخرين 

يف ضوء عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.
ال  يوميــا،  تســجل  التــي  اإلصابــات  أن  الكريــري  ويذكــر 
تعنــي عــدم وجــود حــاالت مصابــة أخــرى مل تظهــر عليهــم 
األعراض، ويكونوا ناقلني للمريض ودون أن يعوا ذلك.

"كالّنار يف القش"
من جهتها تقول أخصائية التثقيف الصحي بوزارة الصحة 



روعة الخريف تتربع في أحواض نهر غورالييك في والية أسكي التركية     )األناضول(

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -من أسماء يوم القيامة + 

أرض جرداء معكوسة 
2 -مادة قاتلة + اختراع + 

حرف 
3 -انت باإلنجليزية – طليق 
معكوسة + حيوان قطبي 

4 -من البهارات + من زوجات 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

5 -أخطأ + خضوع ورضوخ 
6 -ثالثة أرباع نقاء معكوسة 
+ مكان للعب + بيت الدجاج 

7 -مرض معكوسة + واجه 
ورد - حالة الشخص النفسية 

8 -جمع رمح +إله 
9 -شعوب – خاصتنا 
معكوسة  + سارق 

معكوسة 

العمودي:
1 -تهكم وسخرية 

2 -حرف جزم - يقابلكم
3 -بلد اسيوي يعني بلد 

األحرار 
4 -ملك بابل الذي بنى 

الحدائق المعلقة 
5 -نصف اتقى – عداد 

مبعثرة + اسم موصول 
6 -يدرك مبعثرة + التعود 

على تعاطي العقاقير
7 -ذهب ولم يعد + 

قطف الثمار + من 
الكواكب  

8 -زهرة – شديد البرد 
9 -أحرف متشابهة – 
حرف نصب + مكان 

شديد االرتفاع 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

اسم عالمي يطلق على رتبة فريق أول في 
الرتب العسكرية يتكون من 5 حروف 

 عسكري -مالزم – نقيب – لواء – فريق – 
وكيل – مدير – عريف – مشير – جنود- عقيد 

– شرطي – إنتربول – رقيب – قائد – رتب 
– قسم – نظارة – سجن – مقدم – عميد – 

ضابط – لم – لن – ر- ب
حل الكلمة الضائعة

جنرال
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بهذه النصائح تحمي قلبك من األمراض
بريوت/ وكاالت:

ــا، فقد قدمت خبــرية تغذية مجموعة  مبــا أن الحفــاظ عــى صحــة القلــب يعــادل بقــاء اإلنســان حيًّ
مــن النصائــح للحفــاظ عــى ســامته. صحيفــة "النهــار" اللبنانيــة نقلــت عــن اختصاصيــة التغذيــة 
نورهان نارص تحذيرها من مخاطر إهامل القلب، ولذلك قدمت عدة نصائح للحفاظ عى هذا 

العضو الهام.
وجاءت النصائح كاآلتي: 

أواًل: تناول الدهون المفيدة.
تجنب الدهون املشبعة )Saturated and Trans-fats( املوجودة بكرثة يف الوجبات الرسيعة 

والتي تدخل يف تصنيع العديد من الوجبات الخفيفة )السناك( املوجودة يف السوبرماركت.
واستبدلها بالدهون املفيدة، عى سبيل املثال: زيت الزيتون، واملكرسات النيئة، واألفوكادو، 

و البذور كبذور الكتان، واألسامك الدهنية كالساملون.
ثانيا: تناول الخضار والفاكهة.

ينصــح بتنــاول الخضــار والفاكهــة لكونهــا قليلــة الســعرات الحراريــة وغنيــة باألليــاف والفيتامينــات 
واملعادن. وتعترب من الوجبات الخفيفة املثالية والصحية، ومن أبرز األمثلة:

.K الخرضوات ذات األوراق الداكنة لغناها بفيتامني
.)Lycopene(  البندورة لغناها بالليكوبني

التوت غني مبضادات األكسدة.
ثالًثا: تناول اللحوم قليلة الدهون.

ينصح باستبدال اللحوم الغنية بالدهون كاللحوم العضوية والنقانق ببدائل أكرث صحية كصدور 
الدجاج منزوعة الجلد واألسامك. إىل جانب إدخال البقوليات كمصدر للربوتني النبايت.

رابًعا: تناول الحبوب الكاملة.
الحبوب الكاملة غنية باأللياف التي تعزز صحة القلب، لذا، ننصح بإدخال املأكوالت التالية إىل 
النظام الغذايئ:  خبز القمحة الكاملة، و الشوفان و املعكرونة السمراء، واألرز األسمر أو البني.

خامًسا: تخفيف كميات الملح في الطعام.
تقليــل كميــات امللــح يف الطعــام )الصوديــوم( إىل mg 2,300 أو أقــل، وتجنــب مصــادر امللــح 
الخفية كاملعلبات واملخلات والوجبات الرسيعة والكاتشــاب وصويا الصوص. واســتبدل هذه 

الخيارات باألعشاب والخردل إلضفاء نكهة عى املأكوالت من دون كميات امللح الكبرية.
ويف الختــام: ال يجــب أن نغفــل عــن أهميــة الرياضــة كجــزء أســايس للوقايــة مــن أمــراض القلــب 

"من الكشمير وشعر الحصان".. خاصة أن جمعية القلب األمريكية تنصح بامليش 10 آالف خطوة يوميا.
قيمة خرافية لسرير الملكة إليزابيث

لندن/ وكاالت:
أجرت "ماتراس نيكست دي" دراسة كشفت املبلغ الذي رصفه املشاهري 
عى أرستهم ودخلت امللكة إليزابيث قامئة السبع األوائل مببلغ يزيد عن 

مئة ألف دوالر.
وحصلــت امللكــة عــى املرتبــة الثالثة المتاكها رسير باهظ الثمن مصنوع 

من مواد عالية الجودة.
ذيــل  مــن  مصنــوع  وهــو  ســاعة،   700 مــن  أكــرث  الرسيــر  إكــامل  واســتغرق 
الحصان من أمريكا الاتينية والكشــمري املنغويل وأكرث من 2500 كم من 

خيوط الحرير.
ومتتلــك امللكــة العــرات مــن املنــازل امللكية يف جميع أنحاء الباد، ومل 

تذكر الدراسة أي من منازلها يحتوي عى الرسير الثمني.
ويكلــف األثــاث الــذي يوفــر للملكــة البالغــة مــن العمــر 94 عاًمــا نوًمــا هنيئا، 
125 ألــف جنيــه إســرليني، أي مــا يعــادل حوايل 163 ألف دوالر، بحســب 

ما نقلته صحيفة "إكسربس الربيطانية".
الــذي يقــدر بحــوايل  وحصــل كينــي ويســت عــى املرتبــة األوىل برسيــره 

مليون دوالر وتبعهام دريك ويبلغ سعر رسيره 400 ألف دوالر تقريبا.

لندن/ وكاالت:
توفيــت الربيطانيــة جــوان هوكــوارد التي ولدت يف عهد 

إدوارد السابع عام 1908، مبنزلها يف بول دورست.
قــادت  الربيطانيــة،  ميــل"  "الديــي  صحيفــة  وبحســب 
الحــرب  خــال  لنــدن  يف  اإلســعاف  ســيارات  جــوان 
العامليــة الثانيــة، قبــل أن تنتقــل هــي وزوجهــا جيلــربت 

إىل الساحل الجنويب.
وعــربا القــارة يف عربــة نقــل وذهبــا يف إجــازات اليخــوت 

حتى وفاة جيلربت يف عام 1981.
العقــد،  ذلــك  مــن  وقــت الحــق  ففــي  وطبقــا للصحيفــة 
يصغرهــا  كان  الــذي  بيدفــورد  كينيــث  باألرمــل  التقــت 
بعريــن عاًمــا يف إحــدى الجمعيــات وعاشــا مًعــا منــذ 

ذلك الحني.
قال ابن أخيها بول رينولدز )74 عاما(: "جوان من أرسة 
يف  محامــاة  مكتــب  يديــر  والدتهــا  والــد  وكان  جيــدة، 

مدينــة لنــدن، وعملــت طاهيــة يف فنــدق فرنــي ملــدة 
تســع ســنوات، وقادت ســيارات اإلســعاف يف لندن يف 
الحرب العاملية الثانية، قبل أن تتزوج جيلربت وينتقلوا 

إىل الساحل الجنويب".
وأضــاف بــول وهــو صحفــي ســابق يف "يب يب يس": "مل 
يكن لديها أطفال لكنها أحببت السفر يف عربة التخييم 
يف جميــع أنحــاء أوروبــا، كانــت شــخصية قويــة اإلرادة 
وأحببت رسد القصص عن مدى شقاوتها عندما كانت 
تلميذة، الفتا إىل أنه ليس هناك رس لحياتها الطويلة".

ملحــوظ،  بشــكل  مرنــة  شــخصية  كانــت  جــوان  وتابــع: 
يف  يشء  كل  تأخــذ  وهــي  الطويلــة  حياتهــا  وعاشــت 

طريقها.
وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه ُيعتقــد اآلن أن أكــرب بريطاين 
 ، ســواناج  مــن  القــس،  ليليــان  هــو  الحيــاة  قيــد  عــى 

دورست ، ويبلغ من العمر 111 عاًما.

حجز حمار أسبوعين ألكله 
عشب البلدية في دولة عربية

الرباط/ وكاالت:
اســتمعت ســلطات األمن املغربية إىل عدد من األشــخاص يف قضية حجز حامر داخل إحدى 
قــرى إقليــم تارودانــت، جنــويب املغــرب. وبحســب موقــع "هســربيس" املغــريب، جــرى حجــز 
الحامر بسبب أكله لعشب مقر البلدية. وجاء تحرك األمن عقب شكوى من عي وكوز، وهو 
رئيــس جمعيــة زراعيــة تعــرف بـ"أكــرض نتيزي"، إىل ســلطات املحافظة، حيث قال إنه ترضر من 
حجــز دابتــه التــي يســتخدمها لقضــاء أغــراض يوميــة. وطلــب الشــايك إجــراء تحقيــق، حيث قال 
إنــه تــرك حــامره مربوطــا داخــل "حــوش" مســكنه، وال يــدري كيف فك وثاقــه حتى يصل إىل مقر 
البلدية. وزعم عي أن قرار حجز الحامر عائدا باألساس إىل "حسابات سياسية" عى مستوى 

البلدية، ألنه أقدم عى تأسيس جمعية، مؤكدا أن األمر بات بيد العدالة.

ولدت في عهد إدوارد السابع.. 
وفاة أكبر معمرة بريطانية
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غزة/فلسطني:
دعــا عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس 
للمشــاركة  الرياضيــة  والرياضــة األرسة  للشــباب  األعــى 

يف حملــة "إال رســول اللــه"، نــرة لســيدنا ونبينــا محمــد 
املعاديــة  الفرنــي  الرئيــس  لتريحــات  ورفضــًا  ملسو هيلع هللا ىلص 

للدين اإلسامي واملسلمني.

رفعهــا  عــر  هنيــة  لدعــوة  الرياضيــة  األرسة  واســتجابت 
الشعارات والافتات يف األندية واملؤسسات الرياضية 

نرًة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وكان هنيــة قــد أعلــن يف وقــٍت ســابق عــن توقــف قنــوات 
أمــواج الرياضيــة عــن بث مباريات الدوري الفرني لكرة 

القدم، انطاقًا من حملة املقاطعة نرًة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

"إال رســول  أنديــة عربيــة شــاركت يف حملــة  فــرق  وكان 
الله" حيث تم وضع الفتات كبرية يف املاعب، تأكيدًا 

عى املوقف العريب من دينه ورسوله.

هنية يعلن إطالق حملة رياضية نصرًة للنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

غزة/مؤمن الكحلوت:
أكــد كــال الســطري رئيــس لجنــة املســابقات 
باتحــاد كــرة القــدم, أن فكــرة ضغــط مباريــات 
بطولة الدوري بدرجتيه املمتازة واألويل قيد 
الدراســة, وســيتم طرحها عى طاولة االتحاد, 

يف االجتاعات القادمة.
االتحــاد  أن  لـ"فلســطني",  الســطري  وقــال 
الــدوري  بطولــة  إنهــاء  عــى  جاهــدًا  ســيعمل 

غزة/مؤمن الكحلوت:
كشف نادي الهال النقاب, عن تقدميه طلب 
قــرار  ضــد  القــدم,  كــرة  اتحــاد  لــدي  اســتئناف 

فسخ عقد العبه وسام سامة.
وقــال املــرف الريــايض للنــادي عنــان الــرواغ 

قبل بداية شــهر رمضان القادم, وأنه يف حال 
شــعر االتحــاد أن ذلــك لــن يتحقــق, ســيضطر 
لضغــط املباريــات يف بعــض األســابيع, مــن 

خال إقامة مباراتني يف األسبوع الواحد.
وأوضــح الســطري, أن القانــون الــدويل يســمح 
بجدولــة مبــاراة ألي فريــق, بعــد مــرور 3 أيــام 
مــن  أنــه  إىل  ُمشــريًا  األوىل,  مباراتــه  عــى 
الوقــت  الشــأن يف  بهــذا  قــرار  اتخــاذ  امُلبكــر 

لـ"فلســطني", إن النادي ميتلك أوراقًا عديدة, 
حــق  ومنهــا  حقوقــه,  عــى  الحصــول  ُتخولــه 

النادي يف رعاية العبه عى مدار 8 سنوات.
وأضــاف الــرواغ, أنــه يف حــال مل يحصــل عــى 
حقوقه من لجنة االستئناف, سيتجه للمحكمة 

الحايل.
ُيذكر أن اتحاد كرة القدم سيكون أمامه أربعة 
الــدوري,  أشــهر ونصــف فقــط, إلمتــام بطولــة 
يف حــال أراد االنتهــاء مــن البطولــة قبــل شــهر 
رمضــان، علــًا أنــه أعلــن عــن موعــد البطولــة 
يــوم 27 مــن الشــهر القــادم, علــًا أن البطولــة 
انتظمــت  حــال  يف  أشــهر   6 ملــدة  تحتــاج 

بشكل طبيعي.

مل  العقــد  فســخ  قــرار  أن  ُمؤكــدًا  الرياضيــة, 
ُينصف ناديه. ُيذكر أن اتحاد كرة القدم, اتخذ 
قــرارًا األســبوع املــايض بفســخ عقــد الاعــب 
وســام ســامة, لتكــون الحادثــة األويل يف غــزة, 

ُمنذ نشأة االتحاد.

الصحفيون المخالفون 
للتعليمات في الملعب 

سيتعرضون لعقوبات
غزة/مؤمن الكحلوت:

أكد اتحاد كرة القدم, أنه سيتم فرض عقوبات بحق الصحفيني الرياضيني 
امُلخالفني للوائح االتحاد.

وتنــص املــادة 23/11 يف لوائــح االتحــاد, أنــه ال يجــوز ألي إعامــي مرخــص 
تجــاه  بالتزاماتــه  اإلخــال  كان،  صفــة  وبــأي  املبــاراة  يف  بالتواجــد  لــه,  
تعليــات تنظيــم املبــاراة, أو تجــاوز حــدود املهنــة اإلعاميــة, امُلــرح لــه 

بدخول امللعب عى أساسها.
وفــق  انضباطيــة,  إجــراءات  اتخــاذ  ســيتم  التعليــات,  مخالفــة  حــال  ويف 
اللوائــح مبــا يف ذلــك ســحب الرتخيــص لدخول املاعب للفرتة املناســبة, 

وإشعار الجهة املرجعية مبا فيها اتحاد اإلعام الريايض بذلك.
وتنص الائحة أيضًا, عى أن الاعب أو املدرب أو اإلداري الذي يتم طرده, 
أو ُيصدر بحقه قرار باإليقاف, مُينع عليه املشــاركة يف املؤمتر الصحفي, 

أو إجراء مقابات إعامية تخص املباريات داخل حدود امللعب.

األغا ُيحدد شروط 
الترشيح للشارة الدولية

غزة/مؤمن الكحلوت:
أكد محمد األغا رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم, أن ترشيح 
الحكام لنيل الشارة الدولية, سيكون من خال اجتياز االختبارات 

التي سُتعقد قريبًا.
وقــال األغــا لـ"فلســطني", أنه ســيتم عقد اختبــارات عملية ونظرية 
للشــارة  امُلرشــحني  قامئــة  عــى  ســيكون  األفضــل  وأن  للحــكام, 
الدولية, حسب املعايري ورشوط االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

إلجــراء  الرتتيبــات,  ُتجــري  املؤقتــة  اللجنــة  أن  األغــا,  وأوضــح 
للموســم  اســتعدادًا  الحــكام,  لجميــع  البدنيــة  اللياقــة  اختبــارات 
الكــروي الجديــد, ُمشــريًا اىل أنــه ســيتم عقــب االجتــاع املركــزي 

القادم, تشكيل لجنة الحكام يف غزة.
ومتني األغا التوفيق للحكام يف بطوالت املوســم القادم, مؤكدًا 
أن االتحاد سيوفر كافة االحتياجات للحكام, للظهور بشكل مميز 

يف املوسم الجديد.

الهالل ُيعلن إصابة العبه 
عاشور بفيروس كورونا

غزة/مؤمن الكحلوت:
نــادي الهــال إصابــة العــب فريقــه األول لكــرة القــدم،  أعلــن 

محمد عاشور، بفريوس كورونا, نهاية األسبوع املايض.
وأوضــح املــرف الريــايض للنــادي عنــان الــرواغ, أن عاشــور 
ُأصيــب خــال عملــه الخــاص, بعــد مخالطته ألحد األشــخاص 
رسيعــًا  والعــودة  العاجــل,  الشــفاء  لــه  ُمتمنيــًا  امُلصابــني, 

للماعب.
وُيعتر عاشــور أحد الركائز األساســية لفريق الهال, ويعتمد 
عليه املدرب حازم الوزير, عليه بشكل كبري يف خط الدفاع, 

حيث شارك يف معظم مباريات املوسم املايض, 
وكان أحد أفضل العبي فريقه. ُيشــار إىل أن عاشــور الاعب 
العارش الذي ُيصاب بـ" كوفيد 19" يف غزة, حيث ســبقه  9 

رياضيني, معظمهم من العبي كرة القدم.

إجراء انتخابات اتحاد ألعاب 
القوى يوم 5 ديسمبر

غزة/فلسطني:
القــوى اعتــاد  ألعــاب  التنفيــذي التحــاد  حــدد املكتــب 
يــوم 5 مــن شــهر ديســمر القــادم، موعــدًا لعقــد اجتــاع 
مكتــب  انتخــاب  وإجــراء  لاتحــاد  العموميــة  الجمعيــة 

تنفيذي جديد عن الدورة االنتخابية 2020-2024.
الخــاص  التعميــم  لاتحــاد  التنفيــذي  املكتــب  وأصــدر 
 40 باجتــاع الجمعيــة العموميــة عــى األعضــاء، وذلــك 
األعضــاء  لتمكــني  االنتخابــات،  إجــراء  موعــد  عــى  يومــًا 
التقريريــن املــايل واإلداري العتادهــا يف  مــن دراســة 

االجتاع.
جديــر بالذكــر أن اللجنــة األوملبيــة قــررت إجــراء انتخابــات 
الظــروف  مــع  يتــاءم  برنامــج  وفــق  الرياضيــة  االتحــادات 

الصحية يف ظل انتشار فريوس كورونا.

من أجل إنهاء الدوري قبل شهر رمضان

اتحاد كرة القدم 
يدرس اقتراح ضغط 

مباريات الدوري

الهالل 
يستأنف ضد 

قرار فسخ 
عقد العبه 

وسام سالمة
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مدريد/ وكاالت:
قــال رئيــس رابطــة الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم )ال ليغا(، خابيــر تيباس، 
أمــس، إنــه "يرغــب يف أن يســتمر الالعــب األرجنتينــي ليونيــل ميــي مــع 
نــادي برشــلونة عقــب انتهــاء عقــده معه املوســم املقبل، ولكنــه أوضح أن 

املسابقة ستسر بشكل جيد ودون أية مشاكل يف حال رحيله".
ورصح تيباس: أرغب يف أن يبقى، ولكنها ليست مسألة حياة أو موت".

وقــال رئيــس الرابطــة إن ميــي إذا كان قــد رحــل يف الصيــف "كان األمــر 
ســيمثل مشــكلة"، مضيفــًا "ولكــن حقوقنــا للمواســم األربعــة املقبلــة تــم 
التوقيــع عليهــا بالفعــل، وكان ســيكون أمامنــا ثــالث ســنوات للتعــايف مــن 
األزمــة الحاليــة". وأوضــح تيبــاس أن االتفاقــات التــي تــزداد أرباحهــا بشــكل 
ســنوي ليســت عليهــا أيــة عقوبــات تتعلــق برحيــل ميــي، مؤكــدًا "ميكننا 

أن نكون هادئني".
 وأشار رئيس الرابطة أيضًا إىل أنه حتى هذه اللحظة ال يعلم إذا ما ستقام 
مباريــات املســابقة يف أيــام اإلثنــني أم ال ألن اتحــاد الكــرة اســتأنف ضــد 
هذا القرار، ولكنه أرص عىل أن هذا اليوم هو أكرث يوم يجلس فيه الناس 

أمام التلفزيون.

ميالنو/ )أ ف ب(:
نــادي ميــالن الــذي يتصــدر ترتيــب الــدوري اإليطــايل لكــرة  أعلــن 
القــدم، عــن إصابــة حارســه الــدويل جانلويجــي دونارومــا وجناحــه 

الرنوجي ينس بيرت هاوغي بفروس كورونا املستجد.
وقــال ميــالن أمــس قبــل ســاعات مــن مباراتــه ضــد ضيفــه رومــا يف 
املرحلة الخامســة من الدوري املحيل، إنه "تبني من النتائج التي 
حصلنا عليها من املخترب حالتني إيجابيتني لجانلويجي دوناروما 

وينس بيرت هاوغي وثالثة أعضاء آخرين من الفريق".
وأشــار اىل أن "جميعهــم بــدون عــوارض. تــم إخضاعهــم فورا للعزل 
املنزيل وتم إبالغ السلطات الصحية املحلية. تم اختبار مجموعة 
الفريــق بأكملهــا مــرة أخــرى وفقــا للربوتوكــول، ومل تظهــر أي نتيجــة 

إيجابية جديدة".
اإليطــايل،  الــدوري  يف  املعتمــد  الصحــي  الربوتوكــول  وبحســب 
يتوجــب عــىل الالعــب املصــاب بالفــروس أن يعزل نفســه لعرشة 
أيــام وأن يخضــع لفحصــني ســلبيني قبــل الســاح لــه بالعــودة اىل 

الفريق.
وســيغيب دونارومــا وهاوغــي بخــالف مبــاراة رومــا، عــن مبــارايت 
الخميــس ضــد ســبارتا بــراغ التشــييك يف الــدوري االورويب "يوروبا 
ليــغ" واألحــد ضــد أودينيــزي يف الــدوري املحــيل ورمبــا املبــاراة 

القارية األخرى الخميس املقبل ضد ليل الفرني.

مدريد/ وكاالت:
يعــاين مدافــع ريــال مدريــد، ناتشــو فرنانديــز، مــن إصابــة عضليــة يف 
الفخــذ األميــن، كــا أكــدت الفحوصــات التــي خضــع لهــا أمــس، بعــد 
أمــام  نــو  كامــب  يف  "الكالســيكو"  مواجهــة  خــالل  مصابــًا  ســقوطه 
برشلونة. واستمرت سلسلة اإلصابات يف مركز الظهر األمين بفريق 
الــذي اضطــر  املــدرب الفرنــي زيــن الديــن زيــدان بإصابــة ناتشــو، 
لطلب التغير يف الشــوط األول من لقاء برشــلونة بســبب مشــكالت 

عضلية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق عضيل.
وأصبــح زيــدان دون ظهــر أميــن رصيــح خــالل الفــرتة املقبلــة نظــرا 

إلصابة داين كارباخال يف الركبة وألبارو أودريوزوال وغياب ناتشو.
وخالل مواجهة كامب نو، دفع زيدان بلوكاس فاسكيز مكان ناتشو 
ليؤخــر مركــزه، كــا أن لديــه خيــار آخــر باالعتــاد عــىل فــرالن ميندي 

وهو يلعب يف األساس كظهر أيرس.
وســيغيب ناتشــو، عن مواجهتي مونشــنغالدباخ وإنرت ميالن بدوري 
األبطــال، وكذلــك عــن مواجهتــي ويســكا وفالنســيا بالليغــا، ويســتعد 
الــدويل  التوقــف  فــرتة  عقــب  جاهــزًا  يكــون  لــيك  الطبــي  الجهــاز 

للمنتخبات يف نوفمرب)ترشين الثاين( املقبل.

تيباس
يؤكد رغبته ببقاء ميسي

دوناروما
ُيصاب بكورونا 

ويغيب عن 
ميــــــــــالن

ناتشو
يتسبب في أزمة تؤرق زيدان

مدريد/ )أ ف ب(:
سيحاول ريال مدريد االسباين حامل الرقم القيايس 
لقبــا(   13( أوروبــا  أبطــال  دوري  ألقــاب  عــدد  يف 
مشــواره  مســتهل  يف  تواليــا  ثانيــة  خســارة  تحــايش 
بوروســيا  عــىل  ضيفــا  يحــل  عندمــا  وذلــك  القــاري، 
مــن  الثانيــة  الجولــة  يف  األملــاين  مونشــنغالدباخ 
منافسات املجموعة الثانية اليوم. وتضم املجموعة 
دانيتســك  وشــاختار  االيطــايل  ميــالن  انــرت  ايضــا 

االوكراين. 
وســقط الفريــق امللــيك عــىل ملعبــه بصــورة مفاجئــة 
مدربــه  خاللهــا  أراح  مبــاراة  يف   2-3 شــاختار  امــام 
الفرني زين الدين زيدان بعض العبي الصف االول 
يف الشــوط االول الــذي تخلــف فيــه صفــر3-، قبــل ان 
يــزج بهــم يف الثــاين مــن دون ان ينجح يف الخروج ولو 

بنقطة واحدة.
يف  بفــوزه  منتشــيا  املبــاراة  يدخــل  مدريــد  لكــن 
الكالســيكو عــىل غرميــه التقليــدي برشــلونة 1-3 يف 
مبــاراة ظهــر  نــو يف  كامــب  ملعــب  االخــر  دار  عقــر 
فيهــا فريــق العاصمــة مصمــا عــىل محــو خســارتني 
متتاليتــني، واالخــرى كانت يف الدوري املحيل عىل 
ارضــه ايضــا صفــر1- امــام قــادش العائــد اىل الدرجــة 

األوىل ألول مرة منذ موسم 2005-2006.
وامــل قائــد الفريــق وقطــب دفاعــه ســرخيو رامــوس 
بــان يكــون فريقــه خــرج مــن االزمــة املرحليــة التــي مــر 
بهــا بعــد الفــوز الالفــت عىل الفريــق الكاتالوين بقوله 
"دامئــا مــا ميــر اي فريــق خــالل املوســم بفــرتة ســيئة 
ونأمل ان تكون هذه االزمة استمرت اسبوعا ال اكرث".

لوكاكو المنقذ
انــرت ميــالن ضيفــا عــىل  الثانيــة، يحــل  ويف املبــاراة 
امــام  خــرس  الــذي  للثــاين  ثأريــة  مبــاراة  يف  شــاختار 
منافســه بخاســية نظيفــة يف نصــف نهــايئ الــدوري 
يف  النشــاط  اســتئناف  لــدى  ليــغ(  )يوروبــا  االورويب 
اغســطس املــايض، قبــل ان يخــرس الفريــق االيطــايل 

النهايئ امام اشبيلية اإلسباين 2-3.
املحنــك  مدربــه  بقيــادة  االيطــايل  الفريــق  ويعــول 
أنتونيــو كونتــي عــىل هدافه البلجييك روميلو لوكاكو 
الــذي ســجل 10 اهــداف هــذا املوســم يف مختلــف 
ارضــه  عــىل  الخســارة  مــن  فريقــه  وانقــذ  املســابقات 
يف الجولــة االوىل بادراكــه التعــادل 2-2 مــع بوروســيا 

مونشنغالدباخ.
بايرن لمتابعة انتصاراته

واصــل بايــرن ميونيــخ حامــل اللقب الــذي يحل ضيفا 
عــىل لوكوموتيــف موســكو الــرويس ضمــن منافســات 
مســتهل  انتصاراتــه يف  االوىل، سلســلة  املجموعــة 
القــاري، موجهــا رســالة قويــة اىل منافســيه  مشــواره 
العنيــد  االســباين  مدريــد  اتلتيكــو  اكتســح  عندمــا 
برباعيــة نظيفــة. ورفــع بايــرن رصيــده مــن االنتصــارات 

املتتالية يف املسابقة القارية اىل 13 فوزا.
ويبــدو الفريــق البافــاري مؤهــال لالحتفــاظ بلقبــه نظرا 
ملســتواه الثابــت وتراجــع قــوة قطبــي الكــرة االســباين 
ثبــات  عــدم  اىل  باالضافــة  وبرشــلونة  مدريــد  ريــال 

مستوى باريس سان جرمان الفرني.
يف املقابــل، يســعى اتلتيكــو مدريــد اىل اســتعادة 
ضمــن  النمســوي  ســالزبورغ  يســتقبل  عندمــا  توازنــه 

املجموعة ذاتها.
مهرجان اهداف لليفربول؟

اختبــارا  ليفربــول  يخــوض  الرابعــة،  املجموعــة  ويف 
ســهال ضــد ميدتيالنــد الدمنــاريك الــذي اســتقبلت 
شــباكه رباعيــة مــن اتاالنتــا االيطــايل عــىل ارضــه يف 

الجولة االوىل.
وحقــق ليفربــول فــوزا مثينــا خــارج ملعبــه ضــد اياكس 

امسرتدام بهدف يتيم يف الجولة االوىل.
وميني ليفربول النفس يف بلوغ النهايئ للمرة الثالثة 
مواجهــة  خــرس  ان  بعــد  ســنوات،  أربــع  غضــون  يف 
اللقــب عــام 2018 امــام ريــال مدريــد 3-1، قبــل ان 
يتــوج بلقبــه القــاري الخامــس عــام 2019 بفــوزه عــىل 

مواطنه توتنهام.
يلتقــي  ذاتهــا،  املجموعــة  ضمــن  ثانيــة  مبــاراة  ويف 
اتاالنتــا مــع ضيفــه اياكــس يف مبــاراة ال ميكــن لألخــر 
ان يفرط بها الن خسارته تعني بأنه سيبتعد عن احد 

ابرز منافسيه عىل البطاقة الثانية بفارق 6 نقاط.
سيتي وامتحان مرسيليا

ســيتي  مانشســرت  يحــل  الثالثــة،  املجموعــة  ويف 
يف  القابــه  باكــورة  احــراز  اىل  الســاعي  اإلنجليــزي 
مرســيليا  عــىل  ضيفــا  االهــم،  القاريــة  املســابقة 
الفرنــي الفريــق الوحيــد مــن بــالده حتــى االن الــذي 

توج باللقب القاري وكان ذلك عام 1993.
يف  االرجــح  عــىل  املبــاراة  الـ"ســيتيزنز"  وســيخوض 
ســرخيو  االرجنتينــي  االساســيني  مهاجميــه  غيــاب 
اغويــرو الــذي تعــرض لالصابــة مجــددا خــالل مبــاراة 
الربازيــيل  اىل  باالضافــة  هــام،  وســت  ضــد  فريقــه 

غابريال جيزوس.
وكان مانشســرت ســيتي ســقط يف ربع نهايئ املوســم 
املايض عىل يد فريق فرني اخر هو ليون بخسارته 

امامه 1-3.
جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

يف ما يأيت مباريات الجولة الثانية ضمن دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ملوسم 2020-2022 

)بتوقيت فلسطني(:
المجموعة األولى

لوكوموتيف موسكو )روسيا( - بايرن ميونيخ 
)أملانيا( )19:55(

أتلتيكو مدريد )اسبانيا( - سالزبورغ )النمسا( 
)22:00(

المجموعة الثالثة
مرسيليا )فرنسا( - مانشسرت سيتي )انجلرتا( 

)22:00(
بورتو )الربتغال( - اوملبياكوس )اليونان( )22:00(

المجموعة الثانية
شاختار دانيتسك )اوكرانيا( - انرت )ايطاليا( 

)19:55(
بوروسيا مونشنغالدباخ )أملانيا( - ريال مدريد 

)اسبانيا( )22:00(
المجموعة الرابعة

اتاالنتا )ايطاليا( - اياكس )هولندا( )22:00(
ليفربول )انجلرتا( - ميدتيالند )الدمنارك( 

)22:00(

عان/ )أ ف ب(:
وجــه الجهــاز الفنــي ملنتخــب األردن لكــرة القــدم بقيــادة املــدرب 
البلجيــيك فيتــال بوركلانــز، أمــس الدعــوة لثانيــة محرتفــني يف 
الخارج لاللتحاق مبعســكر النشــامى املقرر من 8 إىل 17 نوفمرب 

املقبل يف ديب استعدادا ملواجهة العراق وسوريا وديا.
وأوضــح مديــر املنتخــب أســامة طــالل أن االتحــاد األردين أرســل 
أمــس كتبــا رســمية لألنديــة التــي ميثلهــا أنــس بنــي ياســني، خليــل 
عــدي  قطــر،  يف  فيصــل  وبهــاء  الرواشــدة  يوســف  عطيــة،  بنــي 
يف  التعمــري  مــوىس  بالكويــت،  الرحمــن  عبــد  وبهــاء  الصيفــي 

بلجيكا، وياسني البخيت باإلمارات، لضان التحاقهم باملعسكر 
الذي يقام ضمن أيام فرتة التوقف الدولية.

وسيتم اإلعالن عن القامئة النهائية للنشامى يف األول من الشهر 
املقبــل، فيــا تبــدأ التدريبــات بالثامن من الشــهر نفســه يف ديب، 
ثــم لقــاء العــراق وديــا يف 12 منــه، وبعــده بأربعــة أيــام املواجهــة 

الثانية أمام سوريا.
ويــأيت تجمــع منتخــب "النشــامى" بعــد نحــو عــام كامــل منــذ آخــر 
لــه يف التصفيــات املشــرتكة املؤهلــة اىل نهائيــات كأس  ظهــور 
بعــد  الصــني،  يف   2023 آســيا  وكأس  قطــر  يف   2022 العــامل 

الفــوز عــىل تايــوان -5صفــر يف نوفمــرب مــن العــام املــايض، حيث 
تــم إرجــاء التصفيــات حتــى إشــعار آخــر، يف ظــل جائحــة كورونــا 
التــي حالــت أيضــًا دون تجمــع املنتخــب خالل الشــهرين املايض 

والحايل.
يذكــر أن منتخــب األردن ينتظــر مواجهة الكويت ونيبال واســرتاليا 

ضمن املجموعة الثانية من التصفيات.
ويحتــل منتخــب األردن املركــز الثــاين يف مجموعته، بالرشاكة مع 
الكويــت )10 نقــاط لــكل منهــا(، بفــارق نقطتــني خلــف اســرتاليا 
املتصدرة، وأمام نيبال الرابعة )3 نقاط( وتايوان من دون رصيد.

الجولة 2 لدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × بوروسيا مونشنغالدباخ 
الخطأ ممنوع والفوز مطلوب

بايرن ميونيخ × لوكوموتيف موسكو 
مواصلة سلسلة االنتصارات

محترفين ينضمون لمعسكر 
8األردن في دبي الشهر المقبل
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تتمة مقال ماذا بعد ... 
ببعضهم أن يســخف املقاومة، ويقول بأنها تلهث خلف توســعه مســاحة 

الصيد طمًعا بكيلو من سمك الرسدين!
الذين يطعنون ســكان غزة برشفهم املقاوم لالحتالل، ويشــككون بصدق 
املقاومة يتجاهلون الواقع، ويتنكرون للحقيقة بأن ســكان غزة يف ســجن 
كبري، وأن املقاومة والقتال لتحقيق أهداف مطلبية حياتية ال يقل أهمية 
عــن املقاومــة لتحقيــق أهــداف وطنيــة سياســية، إن مل يكــن النجــاح يف 

تحقيق الهدف املطلبي مقدمة للنجاح يف تحقيق الهدف السيايس.
املواجهــة  هــي  والســجان  الســجني  بــني  العالقــة  يف  األصــل  كان  وإذا 
والتصعيد، فإن األصل يف العالقة بني رجال غزة وبني املحتل الصهيوين 
هــي املواجهــة والتصعيــد، مــن هنا، فإن فرات التهدئة اســراحة مقاتل، 
يعد نفسه لقادم األيام، فاألصل أن يكون السجني حرًّا، بال قيود، واألصل 
أن يعــود الفلســطيني إىل وطنــه حــرًّا بــال حواجــز، وبــال معابــر مغلقــة، وبال 

قيود.
بعد هذه املقاربة، هل يجرء عاقل عىل القول : لقد باع أكرث من خمسة 

آالف أسري فلسطيني التهدئة إلدارة السجن مقابل بعض االمتيازات؟
وهــل يجــرؤ وطنــي واحــد عــىل القــول: كلــا تقلصــت االمتيــازات، لجــأ 
األرسى إىل املقاومــة، أو املشــاغبة، أو املواجهــة، يك يضمنــوا وصــول 

شنطة املساعدات؟

 170 املكــون مــن طابــق واحــدة وتبلــغ مســاحته 
مًرا.

وخــالل محاولتــه منــع جنــود االحتــالل مــن الهــدم، 
ملستشــفى  ونقــل  باإلغــاء  جباريــن  أصيــب 
جنــني،  يف  الحكومــي  ســليان  خليــل  الشــهيد 
يف  ومشــكالت  القلــب  مرًضــا  يعــاين  أنــه  علــًا 

الكىل.
إخطارات هدم

أمــس،  االحتــالل،  ســلطات  أخطــرت  ذلــك،  إىل 
يف  تقــع  مأهولــة  منــازل  ثالثــة  يف  البنــاء  بوقــف 
منطقة "أبو ســود" ببلدة الخرض، جنوب محافظة 

بيت لحم، بحجة عدم الرخيص.
واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة  يف  الناشــط  وقــال 
يف بلــدة الخــرض أحمــد صــالح، إن املنــازل تعــود 
ســليم  وعــي  مــوىس  عبــد  يوســف  للمواطنــني 
مــوىس ونجلــه أحمــد، وكل واحــد منهــا يتكون من 

طابق واحد.
وأضاف صالح أن منزل عي سليم موىس تعرض 

االحتــالل  أن  إىل  مشــرًيا  مــرات،  خمــس  للهــدم 
يحاول منع التوسع العمراين يف املنطقة.

يف األثناء اقتلعت جرافات االحتالل، 60 شجرة 
وجرفــت  ســلفيت،  مدينــة  أرايض  مــن  زيتــون 

مساحات واسعة من أراضيها.
وأفــاد رئيــس بلديــة ســلفيت عبــد الكريــم فتــاش، 
 60 يقــارب  مــا  اقتلعــت  االحتــالل  جرافــات  بــأن 
شــجرة زيتــون، وجرفــت األرايض الواقعــة بالقــرب 
يف  ســلفيت،  ملدينــة  الشــايل  املدخــل  مــن 
ملكيتهــا  تعــود  "املراحــات"،  املســاة  املنطقــة 

للمواطن زياد زهد.
وأضاف فتاش: أن قوات االحتالل أخطرت بوقف 
العمــل يف تأهيــل ملعــب دويل وحديقــة لــذوي 

االحتياجات الخاصة يف املنطقة ذاتها.
اقتحم األقىص

 100 مــن  أكــرث  اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
األقــىص  املســجد  باحــات  أمــس،  مســتوطن، 
تحــت  املغاربــة"  "بــاب  جهــة  مــن  املبــارك، 

حايــة رشطــة االحتــالل. وأفــادت دائــرة األوقــاف 
بــأن املســتوطنني  اإلســالمية بالقــدس املحتلــة، 
اقتحمــوا باحــات األقىص عىل شــكل مجموعات، 
ونفــذوا جــوالت يف باحاتــه قبــل أن يغادروهــا مــن 

"باب السلسلة".
يف الســياق، جــددت رشطــة االحتــالل قــرار إبعــاد 
الســالمية  األقــىص ســائد  الحــارس يف املســجد 
ملدة شهرين، ويذكر أن السالمية قد أنهى أمس 

قرار إبعاده السابق عن األقىص ملدة أسبوع.
اعتقاالت

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
اإلرسائيــي، فجــر أمــس، 14 مواطًنــا مــن الضفــة 
الغربية، بينهم أســرية محررة، وأســري محرر ُيعاين 

الرسطان والفشل الكلوي.
وقــال نــادي األســري، يف بيــان، إن قــوات االحتــالل 
اعتقلــت أربعــة مواطنــني مــن جنــني، وهــم: هاين 
وصــدام  الدبــوس،  ومجاهــد  ارميلــة،  أبــو  عطــا 

السعدي، ووسام محمود أبو عبيد.

أبــو  نضــال  االحتــالل  اعتقــل  لحــم،  بيــت  ومــن 
عاهور، وهو أسري سابق ُيعاين الرسطان والفشل 
املــايض  متــوز  شــهر  يف  عنــه  ُأفــرج  الكلــوي، 
وضعــه  تفاقــم  بعــد  الرملــة"،  "عيــادة  ســجن  مــن 
الصحــي، كذلــك جــرى اعتقــال ملواطــن آخــر مــن 

بيت لحم وهو فراس إبراهيم العبيات.
األســرية  اعتقــال  االحتــالل  قــوات  أعــادت  كــا   
السابقة بيان فرعون من منزلها يف بلدة العيزرية، 
علــًا أنهــا تحــررت مــن ســجون االحتــالل يف شــهر 

متوز املايض، بعد أن أمضت )42( شهًرا.
فيا اعتقل االحتالل من القدس كال من: نســيم 
حــريب عبيــد مــن العيســوية، ومحمــد عدنــان أبــو 

الهوى من بلدة الطور.
األســريين  االحتــالل  اعتقــل  اللــه،  رام  ومــن 
الســابقني رشــاد كراجــة، ومفيــد حســن. ُيضــاف 
حريبــات،  راشــد  ســالمة  عــارف  املعتقلــني  إىل 
وبشري عبد القادر الشحاتيت من الخليل، وأيهم 

عقل من بلدة سبسطية يف نابلس.

االحتالل يهدم منزاًل يف جنني ...

152 إصابة بـ«كورونا« يف غزة ... 

علاء فلسطني بالخارج تطالب ... 

ــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة.  يف القطــاع، أنهــا أجــرت 2024 فحًصــا مخربيًّ
وأشــارت إىل أن إجــايل عــدد املصابــني بلــغ 5549 إصابــة منــذ مــارس 
املــايض، بينهــا 2080 حالــة نشــطة، 3483 متعــاف، و31 حالــة وفــاة. 
ويف السياق، أعلن مجمع نارص الطبي يف مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غــزة، أمــس، تشــديد اإلجــراءات االحرازيــة والوقائيــة ملواجهــة فــريوس 

"كورونا".
وذكــر املجمــع عــىل صفحتــه يف موقــع "فيــس بــوك"، أنــه ســيتم اتخــاذ 
إجــراءات مشــددة يف األيــام القادمــة للحــد مــن االكتظــاظ داخــل املجمــع 

ومنع نقل العدوى للمرىض والكوادر الطبية داخله.
وشــدد عىل أنه لن يســمح ســوى ملرافق واحد للمريض بدخول املجمع، 
إضافــة إىل منــع الزيــارات بشــكل تــام، ولــن يتــم الســاح لدخــول الزائريــن 

وتخطي النقطة األمنية عىل بوابات املجمع.
ودعــا مجمــع نــارص، املواطنــني املراجعــني للعيــادات الخارجيــة لــرضورة 
االلتزام بساعة محددة لدخول املستشفى، مشرية إىل أنه سيتم اعتاد 

سياسة التفويج ابتداًء من األحد املوافق 1-11-2020
للــرضورة القصــوى حفاظــا عــىل  لعــدم الحضــور إال  وأهــاب باملواطنــني 
الســالمة العامــة، مبيًنــا أنــه ســيتم دمــج جــزء مــن مبنــى مستشــفى الخــري 
التابــع لجمعيــة الصحابــة الواقــع خلف مركز رشطة غرب خانيونس، ليكون 

داخل نطاق عمل املجمع ضمن اتفاقية مربمة بني الطرفني.
وذكر أنه تم تفعيل عمل عيادات وعمليات قسم جراحة العيون وعيادات 
أقســام الباطنــة التخصصيــة والعامــة، وميكــن للجمهــور مراجعــة األقســام 

املذكورة يف مستشفى الخري حاليا وليس يف مجمع نارص الطبي.

6 وفيات و392 إصابة ... 

واشنطن تدعو مجلس األمن ... 

اليومــي للحالــة الوبائيــة لفــريوس كورونــا، أمس، أنه 
لت 6 وفيات يف الضفة الغربية، ملواطنة )55  ُسجِّ
عاًمــا( مــن ســلفيت، ومواطنــة )76 عاًمــا( مــن دورا 
أريحــا،  مــن  عاًمــا(   63( ومواطنــة  الخليــل،  جنــوب 
 67( ومواطنــة  قلقيليــة،  مــن  عاًمــا(   75( ومواطنــة 
عاًمــا( مــن العيزريــة، ومواطــن )83 عاًما( من مجدل 

بني فاضل مبحافظة نابلس.
تعــاٍف،  حالــة   570 ســجلت  أنــه  الكيلــة  وذكــرت 
لحــم،  بيــت  و133  الخليــل،   65 كالتــايل:  وهــي 
نابلــس، و10 قلقيليــة، و61  و12 ســلفيت، و68 
طولكــرم، و25 جنــني، و4 طوبــاس، و192 مدينــة 

القدس.
وأشــارت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا 
اإلصابــات  نســبة  بلغــت  فيــا   ،88.4% بلغــت 
مــن   0.8% الوفيــات  ونســبة   ،%  10.8 النشــطة 

مجمل اإلصابات.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة، توزعــت حســب 
نابلــس  )50(، ومحافظــة  الخليــل  التــايل: محافظــة 
)95(، ومحافظة بيت لحم )54(، ومحافظة قلقيلية 

)6(، ومحافظة رام الله والبرية )48(،و جنني )33(، 

وأريحــا واألغــوار )13(، وســلفيت )14(، وطولكــرم 
 ،)16( القــدس  وضواحــي   ،)4( وطوبــاس   ،)25(

ومدينــة القــدس )32(. ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل 
وجــود 40 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفة، بينهم 

6 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
مــن جانــب آخر، أفــادت وزارة الخارجية واملغربني 
يف  وفــاة  بتســجيل  أمــس،  مســاء  اللــه،  رام  يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، و6 إصابــات جديــدة 
بفــريوس كورونــا يف صفــوف جالياتنــا حــول العــامل، 
مــا يرفــع عــدد الحصيلــة إىل 6596 إصابــة، و274 

حالة وفاة.
املختــص  الفريــق  عــن  بيــان،  يف  الــوزارة  ونقلــت 
العربيــة  اململكــة  يف  الجاليــة  أوضــاع  مبتابعــة 
بفــريوس  جديــدة  وفــاة  حالــة  تســجيل  الســعودية، 
كورونــا يف صفــوف الجاليــة للمواطــن محمــد ســليم 
إســاعيل ســالمة )47 عاًمــا(، لريتفــع عــدد حــاالت 

الوفاة إىل 94.
وأفــاد الفريــق املختــص مبتابعــة أوضــاع الجاليــة يف 
6 إصابــات  بتســجل  الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
جديدة بفريوس كورونا يف صفوف الجالية يف كل 
مــن ميتشــيغن ونيوجرييس، لريتفــع عدد اإلصابات 
إىل 4045 إصابــة، فيــا مل تســجل أيــة حالــة وفــاة 
لليــوم الســادس عــىل التــوايل ليبقــى عــدد حــاالت 

الوفاة 80 حالة.

املجلس نناقش الرصاع اإلرسائيي الفلسطيني، 
وتقــرأ الــدول األعضــاء بيانــات مليئــة قيلــت مئات 

املرات من قبل".
هــذه  لوقــف  الوقــت  "حــان  كرافــت:  وأضافــت 
املارســة غــري املجديــة، فاليهــود والعــرب هــم 
أصــل  يف  ويشــركون  إبراهيــم،  )النبــي(  أبنــاء 
ويســتحقون  األوســط،  الــرشق  وتاريــخ  وثقافــة 
حــد  عــىل  عمومــة"  كأبنــاء  ســالم  مســتقبل 

تعبريها.
شــهر،  كل  يف  يكــرر  املجلــس  "هــذا  وتابعــت: 
هــذا  تجــاه  الزمــن  مــن  عقــودا  دامــت  أســاليب 
الــرصاع، والعديــد مــن الــدول األعضــاء محصــورة 
دامئــا  وروايــات قدميــة ستفشــل  يف سياســات 

يف إحالل السالم".
وادعت كرافت، أن "استعداد الرئيس األمرييك 
بشــكل  األمــور  مــع  للتعامــل  ترامــب(  )دونالــد 
الــذي أدى إىل اخــراق تاريخــي،  مختلــف، هــو 
الــرشق  يف  الســالم  نحــو  خطــوة  أهــم  وتحقيــق 

األوسط، منذ أكرث من 25 عاما".
وأوضحــت: "يف األســبوع املــايض فقــط، أعلــن 
آخــر،  تاريخــي  اخــراق  عــن  ترامــب،  الرئيــس 
العالقــات  تطبيــع  عــىل  الســودان  موافقــة  مــع 
يــؤوي  الســودان  أن "كان  بعــد  مــع )إرسائيــل("، 
اللــه  وحــزب  القاعــدة،  )تنظيــم(  مــن  إرهابيــني 

)اللبناين(، و)حركة( حاس" وفق زعمها.
ودعــت كرافــت، إىل رضورة البحــث عــن "تفكري 
جديــد يتســم بالواقعية ويــؤدي إىل تحقيق رؤية 
الرئيــس )تقصــد صفقة القرن املطروحة من قبل 

ترامب( للسالم".
واعتــربت أن "املبــادرة العربيــة للســالم، ال تقــدم 
ســالم  إىل  للتوصــل  نحتاجهــا  التــي  التفاصيــل 
بــني الفلســطينيني واإلرسائيليــني، ومــا تحتاجــه 

املنطقــة اليــوم، هــو صفقــة ســالم تجلــب الدعم 
االقتصادي واالســتثار الذي تشــتد الحاجة إليه 

للشعب الفلسطيني".
قــال منســق األمــم  الجلســة،  إفادتــه خــالل  ويف 
الــرشق األوســط  املتحــدة لعمليــة التســوية يف 
الدولتــني،  بحــل  "االلتــزام  مالدينــوف:  نيكــوالي 
مبا يتاىش مع قرارات األمم املتحدة والقانون 
الــدويل، ال يــزال يؤكــده إجــاع إقليمــي ودويل 

واسع".
تظهــر  أن  بصــدق،  "آمــل  مالدينــوف:  وأضــاف 
ســبل جديدة للتعاون، لدفع الســالم اإلرسائيي 
اتفاقيــات  تســاعد  أن  ويجــب  الفلســطيني، 
التطبيع بني )إرسائيل( و3 دول عربية )اإلمارات 
هــذه  مثــل  خلــق  عــىل  والســودان(  والبحريــن 

الفرص" وفق تعبريه.
"انهيــار  مــن  "بشــدة"  األممــي  املنســق  وحــذر 
املاليــة،  األزمــة  بســبب  الفلســطينية،  الســلطة 
وقــال: "تنبــع األزمــة يف املقــام األول مــن انهيــار 
عائــدات الرضائــب املحليــة خالل حالة الطوارئ 
الحكومــة  ورفــض  كورونــا  فــريوس  عــن  الناجمــة 

الفلسطينية استالم إيرادات املقاصة".
االســتيطاين  البنــاء  رشعيــة  "عــدم  عــىل  وشــدد 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  يف  اإلرسائيــي 
وأن بنــاء 5 آالف وحــدة اســتيطانية يف الضفــة، 
يثــري خطــرا كبــريا )..(، وهــو غري قانوين مبوجب 
الســالم  طريــق  يف  وعقبــة  الــدويل،  القانــون 

ويقوض حل الدولتني".
إىل  وفلســطينية،  إرسائيليــة  تقديــرات  وتشــري 
وجود نحو 650 ألف مســتوطن يف مســتوطنات 
الغربيــة والقــدس املحتلتــني، يســكنون  الضفــة 
يف 164 مســتوطنة، و116 بؤرة اســتيطانية غري 

مرخصة.

إدانة األمن الوقايئ
 يف طولكرم لوفاة 
معتقل يف سجونه

غزة/ فلسطني: 
عــرب املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان عــن قلقــه البالغ من 
تكرار حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف يف ظروف 

مختلفة.
وأكد املركز يف بيان صحفي أمس، أن قانون مراكز االصالح 
والتأهيل لسنة 1998، واملعايري الدنيا التي وضعتها األمم 
كامــل  الســجون  إدارة  يحمــالن  الســجناء  ملعاملــة  املتحــدة 

املسؤولية عن حياة وصحة املحتجزين.
وأُعلــن صبــاح يــوم أول مــن أمــس، عــن وفــاة املوقــوف عبــد 
اللطيف محمد ابراهيم، 45 عامًا، داخل السجن التابع لألمن 
الوقــايئ مبدينــة طولكــرم. يذكــر أن املوقــوف عبــد اللطيــف 
محتجز منذ تاريخ 14 أكتوبر 2020، من قبل النيابة العامة 
عمــه،  ابــن  وبــني  بينــه  عائليــة قدميــة،  عــىل خلفيــة مشــكلة 
اســتخدم خاللها الطرفان األســلحة النارية، وجددت محكمة 
صلح طولكرم توقيفه يوم الخميس املايض، ملدة 15 يومًا.

اإلصــالح  ملراكــز  العامــة  املديريــة  أن  عــىل  املركــز  وأكــد 
مســؤولني  العامــة  والنيابــة  الداخليــة  ووزارة  والتأهيــل 
باالشــراك عن حياة املوقوفني، وأنهم يتحملون املســؤولية 

كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها.
ظــروف  يف  تحقيــق  بإجــراء  العامــة  النيابــة  املركــز  وطالــب 
ومالبســات الوفــاة، وأن تحــدد بدقــة املســؤولني عــن الحادثــة 

سواء بالتسبيب أو التقصري.
الالزمــة  االجــراءات  كل  باتخــاذ  الســجون  إدارة  دعــا  كــا 
أخــرى، وتوفــري حيــاة  انتحــار  للحيلولــة دون حــدوث حــاالت 

كرمية للموقوفني تتوافق مع حقهم يف احرام كرامتهم.

"املحكمة العسكرية" تعقد 
أوىل جلساتها بقضية مقتل 

املواطن "القيق"
غزة/ فلسطني:

عقدت املحكمة العســكرية الدامئة بهيئة القضاء العســكري، أمس، أوىل 
جلساتها يف قضية مقتل املواطن جرب القيق يف مدينة رفح جنويب قطاع 

غزة.
وأوضحــت هيئــة القضــاء العســكري يف بيــان مقتضــب، أن انعقاد الجلســة 

األوىل جاء بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها يف القضية.
وكان القيــق قــد قتــل يف 12 يوليــو/ متــوز 2020، بإطــالق مجهولــني النــار 
عليــه وطعنــه بالســكني، يف شــارع الطــريان مبحافظــة رفــح، فيــا متكنــت 
األجهــزة األمنيــة يف 13 ســبتمرب/ أيلــول املــايض مــن إلقــاء القبــض عــىل 
املتهم الرئيس يف جرمية القتل وهو شادي صبحي الصويف، بينا ألقت 
القبض عىل اثنني آخرين متهمنْي باالشــراك بالجرمية يف 17 أغســطس 
اللــه حســان الصــويف، وقــد جــرى  فــادي صبحــي الصــويف، وعبــد  وهــا: 
تحويلهــم إىل الجهــات املختصة الســتكال اإلجــراءات القانونية بالقضية.  
واملغــدور القيــق هــو عقيــد يف الســلطة الفلســطينية، وأحــد كــوادر الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطني، وعمــل ضمــن مجموعــات "النــرس األحمــر" يف 

االنتفاضة األوىل، واعتقل يف سجون االحتالل وقىض فيها 15 عاما.

غزة/ فلسطني: 
قالــت "مباحــث كورونــا" يف الرشطــة بغزة: إنها 
أغلقــت خــالل 24 ســاعة املاضيــة، 49 محــاًل 
ومنشأة تجارية، من بينها صالتا ألعاب رياضية 

"جيم" غري ملتزمة بإجراءات السالمة العامة.
وأوضحــت املباحــث، يف بيــان لهــا أمــس، أنهــا 
التجاريــة  املنشــآت  أصحــاب  مــن   40 أوقفــت 
بعــدم  تعهــدات  بحقهــم  وحــررت  املخالفــني، 

تكرار مخالفة اإلجراءات.
قــرار  مواطنــًا خالفــوا   49 أوقفــت  أنهــا  وذكــرت 
بجميــع  املســاء  ســاعات  يف  التجــوال  حظــر 

مخالفــًا  تجمعــًا   21 أنهــت  فيــا  املحافظــات، 
كورونــا  مباحــث  دائــرة  وأشــارت  ملواطنــني. 
إىل أنــه يتــم إحالــة تلــك القضايــا إىل الجهــات 
املختصــة بالرشطــة والنيابــة العامــة حســب كل 

قضية، واتخاذ اإلجراءات القانونية.
وقالــت إنهــا تتابــع التــزام املواطنــني وأصحــاب 
املختلفــة،  والقطاعــات  واملحــال  املنشــآت 
بإجــراءات الســالمة العامــة املقــرّة للوقايــة مــن 

فريوس كورونا.
ويف خــرب منفصــل، أوقفــت املباحــث العامــة– 
قســم مباحــث التفــاح والــدرج يف محافظة غزة، 

يف  النــار  أطلــق  مواطًنــا  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
مــن ســالح "كالشــنكوف" خــالل شــجار  الهــواء 

عائي رشق مدينة غزة.
وأوضحــت املباحــث العامــة يف بيــان مكتــوب، 
أنهــا أوقفــت املدعــو "م.ر" عــىل خلفية إطالقه 
النــار يف الهــواء خــالل شــجار عائــي، وضبطــت 

السالح املستخدم يف الحادثة.
اعــرف  املذكــور،  مــع  وبالتحقيــق  أنــه  وذكــرت 
بواقعــة إطــالق النــار، وعليه متت إحالة القضية 
والســالح املضبــوط إىل النيابــة العامــة حســب 

األصول.

أوقفت مواطًنا أطلق النار في شجار عائلي
"مباحث كورونا" ُتغلق 49 محاًل وتوقف 89 مخالًفا

النارصة/ وكاالت:
بزعامــة  الليكــود  حــزب  يواصــل 
االحتــالل  حكومــة  رئيــس 
نتنياهــو،  بنيامــني  اإلرسائيــي، 
تنفيــذ  منــع  أجــل  مــن  محاوالتــه 
حــزب  مــع  االئتــاليف  االتفــاق 
رئيســه  وتــويل  الفــان"،  "كاحــول 
ووزيــر األمن، بيني غانتس، رئاســة 
الثــاين/ ترشيــن  يف  الحكومــة 

نوفمرب العام املقبل.
يقــرح  الســياق،  هــذا  ويف 
عــن  غانتــس  يتنــازل  أن  الليكــود 
الحكومــة  رئاســة  عــىل  التنــاوب 
مقابــل تعيينــه يف منصــب رئيــس 
نتنياهــو  يبقــى  حــني  يف  الدولــة، 
رئيًســا للحكومــة. وقالــت صحيفــة 
"معاريف" أمس: إنَّه ليس معروًفا 
بعــد مــا إذا كان غانتــس مســتعًدا 

لدراسة إجراء كهذا.

تواصــل  ذلــك،  غضــون  يف 
أجــل  مــن  جهودهــا  املعارضــة 
استبدال نتنياهو دون انتخابات. 

كتلــة  فــإن  الصحيفــة،  وحســب 
"ييش عتيد – تيلم"، برئاسة يائري 
لبيــد، تعتــزم طــرح اقــراح نــزع ثقــة 
"َبّناء" عن نتنياهو وحكومته، ويف 
إطــاره ُيعــنيَّ رئيــس حــزب "تيلــم"، 
عضــو الكنيســت موشــيه يعالــون، 

رئيًسا للحكومة. 
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر يف 
بقــوة  "نعمــل  قولهــا:  املعارضــة 
لإلطاحــة  أغلبيــة  جمــع  أجــل  مــن 
بنتنياهــو عــرب تصويــت عــىل نــزع 

الثقة".
وأضافــت مصــادر يف "ييش عتيد 
بطــرح  ســيواصلون  إنهــم  تيلــم"   –
أو  أســبوع  كل  الثقــة  نــزع  اقــراح 
الطريــق  هــذه  "ألنَّ  أســبوعني، 

األرسع، الدميقراطيــة والصحيحــة 
اإلخفــاق  لحكومــة  فــوري  لتغيــري 
ورئيــس الحكومــة املتهم، بحكومة 
تعمــل مــن أجــل املواطنــني وتقــود 

إىل تعايف إرسائيل".
أنَّ  املصــادر  أحــد  وأضــاف 
يف  انتخابــات  إىل  "الذهــاب 
عديــم  أمــر  هــو  كهــذه  أزمــة  ذروة 
املســؤولية حًقــا. واالنتخابات هي 
خيــار، لكــن مــن الواضــح أنــه ليــس 

ل". الخيار املفضَّ
ويبدو أنَّ تصديق الكنيست عىل 
نــزع الثقــة عــن نتنياهــو ليــس أمــًرا 
إنَّ  نفســه:  املصــدر  وقــال  ســهاًل. 
"االتصــاالت جاريــة طــوال الوقت. 
وسيســتغرق وقًتــا حتى يســتوعب 
الطريقــة  هــي  هــذه  أنَّ  الجميــع 
إىل  لبيــد  ويســعى  الصحيحــة".  
املعارضــة  أحــزاب  قــادة  إقنــاع 

الليكود يقرتح  غانتس رئيًسا 
لدولة االحتالل وبقاء نتنياهو رئيًسا للحكومة

يجــري  فيــا  الثقــة،  نــزع  بتأييــد 
غانتــس،  مــع  اتصــاالت  يعالــون 
الــذي "يواصــل الــردد واالرتبــاك. 
القــول  باإلمــكان  ذلــك،  ورغــم 
أن  إدراك  يف  ببــطء  يتقــدم  إنــه 
بالنســبة  الصحيــح  األمــر  هــو  هــذا 
للدولــة، ومُتارَس ضغوط عليه من 
داخــل  ومــن  مختلفــة،  اتجاهــات 

حزبه أيضا".

الفرنيس.
وعــدت الهيئــة يف بيانهــا اإلســاءات الفرنســية للنبــي  جرميــًة تســتوجب 

التجريم من مختلف الهيئات الحقوقية واإلنسانية والدولية.
وأعربــت عــن اســتغرابها مــن الصمــت الرســمي اإلســالمي عــىل إســاءات 
إصــدار  إىل  مطالبــة  والســالم،  الصــالة  عليــه  لنبينــا  الفرنــيس  الرئيــس 
مواقف واضحة من الحكام والحكومات واملؤسسات الرسمية واألحزاب 

والجاعات املختلفة .
التــي انتفضــت  بيانهــا شــعوب األمــة اإلســالمية  الهيئــة يف  كــا حييــت 
لنــرصة النبــي عــرب مقاطعــة املنتجــات الفرنســية، داعيــة يف الوقــت ذاتــه 
مقاطعــة  حملــة  يف  والفاعلــة  الواســعة  املشــاركة  إىل  اإلســالمية  األمــة 
عــن رعونتــه ويقــدم  الفرنــيس  الرئيــس  يكــف  الفرنســية حتــى  املنتجــات 

اعتذاره لألمة اإلسالمية.
وختمــت الهيئــة بيانهــا بالتأكيــد عــىل أن نرصة النبي  تكون باقتفاء ســريته 
الصــورة  تقديــم  أن  إىل  أجمعــني  املســلمني  داعيــة  رشيعتــه،  وتحكيــم 
الحقيقيــة لإلســالم يف ســلوكهم وأفعالهــم وأخالقهــم، كــا تدعوهــم إىل 

نرش سرية النبي  وشائله وأخالقه والتعريف به يف العاملني.
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ما الذي أزعج عباس من اتفاق أبراهام؟! عباس أول من اعرتف وصالح 
وطبــع، فلــاذا يغضــب مــن اإلمارات والبحرين والســودان؟! هل يقف 
عبــاس موقــف حــاس التــي ترفــض االعــرتاف والتطبيــع مــن منطلقــات 
جذريــة وطنيــة وتاريخيــة ودينيــة؟! عبــاس يرفــض موقــف حــاس، وال 
يلتقــي معهــا يف رضورة التمســك برفــض االعــرتاف والتطبيــع. عبــاس 
طالــب حــاس مــراًرا وتكــراًرا باالعــرتاف باتفاقيــة أوســلوا، التــي تعنــي 

االعرتاف )بإرسائيل( دولة طبيعية عىل األرض الفلسطينية؟!
خالصــة القــول نحــن مــع عبــاس وحــاس يف موقفــن، ال يف موقــف 
واحــد، وإن جمــع بينهــا رفــض اتفاق أبراهام الذي يضم اآلن اإلمارات 
والبحرين والسودان. ما يف هذه القضية هو توافق مواقف، ال توافق 

منطلقات وغايات. وبيان ذلك يقول: 
 عبــاس يرفــض اتفــاق أبراهــام بــن الــدول املذكــورة آنفــا )وإرسائيــل(، 
ألن هــذا االتفــاق يدمــر املبــادرة العربيــة التــي يحتمــي فيهــا عبــاس يف 
ــا.  ودوليًّ ــا  إقليميًّ عــن موقفــه  الدفــاع  )إرسائيــل(، ويف  مــع  مفاوضاتــه 
اتفــاق أبراهــام هــدم دفاعــات عبــاس، وجعله بــال دروع واقية. املبادرة 
العربية قالت حل القضية الفلسطينية، وحل الدولتن، قبل االعرتاف 
وقبــل التطبيــع، واتفــاق أبراهــام قــال التطبيــع قبــل حــل الدولتــن وقبــل 
حــل القضيــة الفلســطينية. هــذا االنقــالب الخطــر عــرى محمــود عبــاس 
ومرشوعــه، وجعلــه يف حالــة دوار، وهــذا يشء منطقــي حــن تســقط 
رهانات الرجل تحت قدميه، وتعلن الجامعة العربية التخيل عن دعم 

مرشوعه.
الفشــل يف  عــن  املســؤولية  عبــاس وسياســته  يحمــل  أبراهــام  اتفــاق 
حــل القضيــة الفلســطينية حتــى هــذا التاريــخ، وألنــه هــو املســؤول ال 
، وترى أن مصالحها  )إرسائيل( فإن دول أبراهام لن تنتظر قائًدا فاشــالً
وعــرض  القــرن،  صفقــة  بعــرض  للقبــول  عليــه  والضغــط  تجــاوزه،  يف 

نتنياهو.
منكــم،  ملــت  العربيــة  العواصــم  الفلســطينين:  للقــادة  قــال  أبراهــام 
ومــن قضيتكــم، ومــن مثــة خــرج بنــدر بــن ســلطان مســؤول املخابــرات 
القيــادات  ويهاجــم  املوقــف،  هــذا  عــن  يعــر  الســابق  الســعودي 
١٩٤٨م  عــام  منــذ  القضيــة  تاريــخ  مســاحة  مــدى  عــىل  الفلســطينية 
وحتى تاريخه، مع الرتكيز عىل عرفات وعباس وحاس. هذا الهجوم 
ا بشــيطنة القيادة الفلســطينية تلقى دعًا من قادة  املوصوف إعالميًّ
البــالد، وتلقــى ترديــًدا وتكريًرا ونــرًشا من صحف البالد وصحف العامل 

أيضا.
)إرسائيــل( أســقطت حــل الدولتــن، وصفقــة القــرن أكــدت إســقاطها، 
واتفــاق أبراهــام كتــب الســطر األخــر يف عمليــة إســقاط هــذا الحــل 
ــا. هــذا مــا أغضــب عبــاس؟! عبــاس مل يغضــب مــن أبراهــام مــن  عربيًّ
التطبيع ذاته، كا تغضب حاس منه، عباس يغضب منه ألنه يهدم 
مرشوعــه التفــاويض، ويهــدم حــل الدولتــن. عبــاس اآلن لألســف بــال 
ظهــر تقريًبــا؟! ورمبــا كان يف هــذه املحنــة منحــة يجدر به أن يلتقطها 
الصمــود  عــىل  قــادرة  داخليــة  فلســطينية  جبهــة  بنــاء  عــىل  فيعمــل 

والتحدي، وتعويض الدرع الذي فقده؟!

عباس بين درعين 
وخياريــــــــــــــن؟!

غزة/ فلسطن:
محمــد  الــروايئ  بغــزة،  الثقافــة  وزارة  كرمــت 
العكشــية الفائــز بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة، 
فئــة   ،2020 لعــام  السادســة  دورتهــا  يف 
روايــة الفتيــان، عــن روايتــه التــي تحمــل عنــوان 

."2222"
أمــرة  الــوزارة  وكيــل  التكريــم،  حفــل  وحــر 
هــارون، ورئيــس االتحاد العام للمراكز الثقافية 
يــري درويــش، ورئيــس رابطة الكتــاب واألدباء 
الفلســطينين أ.د.عبد الخالق العف، واألمن 
واألدبــاء  الكتــاب  التحــاد  املســاعد  العــام 
مــن  ونخبــة  تايــه،  اللــه  د.عبــد  الفلســطينين 

الكتاب واألدباء واألكادميين.
واعتــرت هــارون فــوز الــروايئ العكشــية بهــذه 
لــألدب  تتويجــا  املرموقــة  الدوليــة  الجائــزة 
ورقــي  أصالــة  عــىل  وتأكيــدا  الفلســطيني، 

الثقافة الفلسطينية.
اإلنجــاز جــاء يف ظــل ظــروف  هــذا  إن  وقالــت 
اســتثنائية صعبــة متــر بهــا القضية الفلســطينية 
يف ظــل هرولــة بعــض األنظمــة العربيــة لتطبيــع 
عالقاتهــا مــع االحتــالل الــذي يســعى بــكل قــوة 
اســم  وشــطب  الوطنيــة،  الحقــوق  لتصفيــة 

فلسطن.
وأضافت أن هذه الجائزة أرسلت عدة رسائل 
مهمة أبرزها أن فلســطن ســتبقى حارضة، وأن 
أقالم أبنائها األدباء واملبدعن ستبقى مرشعة 
للدفــاع عنهــا وحايــة تاريخهــا وتراثهــا العريق، 
الحفــاظ  يف  ودورهــا  الثقافــة  أهميــة  مؤكــدة 
عــىل الهويــة الفلســطينية، والدفــاع عــن حقــوق 
الشــعب الفلســطيني، واملســاهمة يف معركــة 
أشــكال  كل  جانــب  إىل  االحتــالل  مــن  التحــرر 

املقاومة املرشوعة.

روايتــه  أن  العكشــية  الــروايئ  أوضــح  بــدوره، 
"2222"، هــي عمــل روايئ قصــر يســتهدف 
فروســية  بيئيــة  مشــكلة  ويتنــاول  الناشــئة، 
متوقــع أن تــرب األرض عــام 2222، كتبها ما 
قبــل جائحــة كورونــا، بحيــث يــزور أحــد العلــاء 
القادمــن مــن املســتقبل مدينــة القدس عائدا 
إىل عام 2019، الستجالء نقوش كنعانية يف 
الكنعانيــن  أن  خاصــة  املدينــة،  كهــوف  أحــد 
اليبوســين القدمــاء كانــوا قد وضعوا تصورا أو 

نبوءة حول هذا الحدث البيئي الخطر.
الــذي  الجيوكيميــايئ  العــامل  هــذا  أن  وأضــاف 
وفتــاة  بفتــى  يلتقــي  املــكان  هــذا  إىل  يصــل 
مقدســين ميلكان شــغفا كبرا بهذه النقوش، 
ويحاولــون معــا حــل لغــز هــذه النقــوش إلنقــاذ 
عــر  عــام،  مئتــي  قرابــة  بعــد  األرض  كوكــب 

عمليات كيميائية وبحث مطول.

ا  جامعة بيرزيت األولى فلسطينيًّ
ا في مسابقة عالمية والـ47 عالميًّ

رام الله/ فلسطن: 
حصلــت جامعــة برزيــت عــىل املرتبــة األوىل عىل مســتوى الوطن، واملرتبة 
47 عىل مســتوى العامل يف مســابقة IEEEXtreme العاملية، التي تنظمها 

جمعيــة مهنــديس الكهربــاء وااللكرتونيــات "IEEE" العامليــة، والتــي شــارك 
فيها 3503 فرق من جميع أنحاء العامل.

وتقوم املســابقة عىل حل مســائل يف الرمجة عىل مدار يوم كامل يف ظل 
أجــواء حاســية يعيشــها طلبــة مــن كل أنحــاء العــامل يف نفــس الوقــت، حيث 

تنظم هذه املسابقة بشكل سنوي.
واستضافت وحدة الريادة واإلبداع فرق جامعة برزيت، الذين عملوا بجهد 
لحــل عــدد كبــر مــن املســائل الرمجيــة املنوعــة والتــي طرحت مــن قبل لجنة 
مختصة ووفق معاير عاملية. وقال أســتاذ هندســة الحاســوب ومنسق الفرع 
الطاليب لـIEEE يف جامعة برزيت واصل غانم: إن مستويات األسئلة لهذا 
العام كانت األصعب منذ أعوام، لكن بجهود الطلبة وتحضرهم وتدريباتهم 

املستمرة كانت النتيجة ممتازة عىل املستوين املحيل والعاملي.
وأفــاد غانــم بتقــدم جامعــة برزيــت عــىل مســتوى العــامل 37 مركــزًا عــن العام 

املايض، لتصبح يف فئة أفضل 50 جامعة عامليًا يف املسابقة.
وأضــاف أن الجامعــة شــاركت بثــان فــرق طالبيــة، وكان هنــاك التــزام كامــل 
مبعاير السالمة، وحصلت هذه الفرق إضافة إىل املركز األول محليا، عىل 

املركزين الثاين والرابع.

أمريكية تفوز بجائزة 
بعد اكتشاف قد يوفر 
علًجا محتمًل لكورونا

واشنطن/ وكاالت:
اســتطاعت مراهقــة أمريكيــة مــن أصــل هنــدي ابتــكار تقديــم ابتــكار 
جديــد مــن شــأنه أن يوفــر عالجــا محتمــال ملــرض كوفيــد19- الناتــج 

عن اإلصابة بفروس كورونا املستجد.
"تحــدي  بجائــزة  فــازت  تشــرولو"،  أنيــكا   " تدعــى  التــي  املراهقــة 
العلاء الشباب 3M" لعام 2020 ومبكافأة نقدية قدرها 25 ألف 

دوالر أمرييك.
صاحبــة الـــ14 عامــا قدمــت ابتــكارا يكتشــف جــزيء رصــاص بإمكانه 
االرتبــاط انتقائيــا بالروتــن الشــويك لفــروس )ســارس- كــوف- 2( 

املسبب ملرض كوفيد19-.
محتملــة  عالجــات  اكتشــاف  "اســتلهمت  إنهــا  أنيــكا،  وقالــت 
للفروســات عــر االطــالع عــىل تاريــخ وبــاء اإلنفلونــزا عــام 1918، 
واكتشــاف كيــف أن الكثــر مــن النــاس ميوتون كل عــام يف الواليات 
املضــادة  العقاقــر  ورغــم  الســنوية،  التطعيــات  رغــم  املتحــدة 

لإلنفلونزا املتاحة يف السوق"، وفقا لشبكة "يس إن إن".
وأضافــت أن "هدفهــا املقبــل هــو العمــل مــع العلــاء والباحثــن، 
الذين يصارعون من أجل الســيطرة عىل اإلصابة مبرض كوفيد19- 
والوفاة جراء تلك اإلصابة، وذلك عر تطوير اكتشافاتها إىل عالج 

فعيل للفروس".
يف  قطــرة  يبــدو  قــد  "ابتكارهــا  أن  األمريكيــة،  املراهقــة  واعتــرت 

محيط، لكنه ال يزال ميثل إضافة إىل كل تلك الجهود".
وأوضحــت، " كيفيــة متكنــي مــن تطويــر هــذا الجــزيء بدرجــة أكــر 
تطويــر  يف  واملتخصصــن  الفروســات  أخصائيــي  مبســاعدة 

العقاقر، هي ما سوف تقرر نجاح تلك الجهود".

دراسة: لحم الديك الرومي 
يعالج اضطرابات الهضم

أوتاوا/ وكاالت:
يؤكــد فريــق دويل مــن الباحثــن بقيــادة جامعــة "ماكاســرت"، 
أن لحــوم الديــك الرومــي تســاعد عىل الشــفاء من اضطرابات 

الهضم واملعدة.
وبحســب مجلــة "ســاينس ميديســن" املهتمــة بشــؤون الطب 
أمينــي  الرومــي عــىل حمــض  الديــك  لحــم  والعلــوم، يحتــوي 
لألمعــاء،  املفيــدة  البكتريــا  بعــض  بجانــب  "الرتبتوفــان"، 

ليساهم يف الشفاء واالستجابة بشكل جيدة للمعدة.
األمعــاء  داخــل  "الرتبتوفــان"  وجــود  أن  إىل  الباحثــون  وأشــار 
لحــم  يف  بوفــرة  يتواجــد  وهــو  املعــدة،  يفيــد  أن  ميكنــه 
الديــك الرومــي وأيضــا الشــوكوالتة واملــوز والخــراوات مثــل 

الروكيل.
وخــالل الدراســة فحــص الباحثــون ثــالث مجموعــات، األوىل 
النشــطة،  الهضميــة  االضطرابــات  مــن  يعانــون  ملــرىض 
والثانيــة ملــرىض بعــد عامــن مــن اتبــاع نظــام غــذايئ خــاٍل مــن 

"الغلوتن"، والثالثة ألشخاص أصحاء.
وكان لــدى مــرىض االضطرابــات الهضمية دليل عىل انخفاض 
التمثيل الغذايئ البكتري للرتبتوفان، ومل تحفز امليكروبات 
"هيدروكربــون  مســتقبالت  مســار  مناســب  بشــكل  املعويــة 

أريل" الذي يتحكم يف االلتهاب ويحمي حاجز األمعاء.

الالذقية/ وكاالت:
مــن طباشــر ملونــة ورصــاص  بحفنــة 
وفحم، يتجول الفنان السوري محمد 
مدينتــي  أرصفــة  بــن  حجــار  صبــح 
إىل  إياهــا  محــوال  وجبلــة،  الالذقيــة 
عــر  وجــال  بخفــة  تتنقــل  لوحــات 
طفولتــه  حيــث  الشــخيص،  الزمــن 
الجمعــي  والزمــن  بالرســم،  الشــغوفة 
وحتــى  الوســطى  العصــور  مــن  بــدًءا 
الواقــع الحــايل بــكل مــا لــه ومــا عليــه، 
من أمل وأمل، ومن تعايش مع الواقع 

وهروب منه.
فــوىض الجــال التــي ينقشــها صبــح 
ميــر  التــي  األرصفــة  عــىل  عشــوائًيا 
بهــا، ُتخلــق فجــأة مــن فكــرة أو مشــهد 
ليندفــع صبــح رسيًعا إىل تحرير هذه 
فتفــرتش  األذهــان،  قيــد  مــن  الفكــرة 
بالجــال  تعبــق  لوحــة  يف  الرصيــف 
التــي  النوبــة  يشــبه  مــا  يف  العفــوي، 
نشــاطه  ليســمي  صبــح  دفعــت 

الجايل بـ"نوبة فنية".
لـ"ســبوتنيك"،  خــاص  حديــث  يف 
ونصــف  عــام  منــذ  صبــح:  يقــول 
عــىل  للرســم  فنيــة  نوبــة  انطلقــت 
ا  أرصفة الطرقات بإمكانات فقرة جدًّ
عبــارة عــن طبشــور وفحــم ورصــاص، 
طابــع  تعطــي  حالــة  عــن  عبــارة  وهــي 
إيجــايب بعــد الســلبية التــي عشــناها 
ويضيــف:  األحــداث،  ســنوات  طيلــة 
والســاحات  الشــوارع  يف  الرســم 
قديــم،  وإمنــا  جديــًدا  ليــس  العامــة 
الفــن  ذلــك  مــن  مســتلهمة  ونوبــة 
القديــم الجديــد الــذي يحــيك هويــة 
يعطــي  ذاتــه  الوقــت  ويف  مــكان، 
دفًعــا للجيــل الــذي ميتلــك املوهبــة 
أن يرزهــا بلوحــات تعــر عــن تفكــره 

وتوجهاته بصورة جالية.
عــىل  حقيبتــه  يحمــل  الــذي  صبــح 
الفكــرة  طلعــت  إذا  حتــى  ظهــره 
واســتعان  األرض  افــرتش  بالــه  عــىل 
بأدواتــه البســيطة مــن طباشــر وفحــم 
الرصيــف  حجــارة  ليحــول  ورصــاص 
إىل قطــع فسيفســاء، رســم أكــر مــن 
عــام  خــالل  رصيــف  لوحــة  تســعن 
مــن  خــاص  بتمويــل  وذلــك  واحــد، 
رســم بورتريه لألصدقاء أو املتابعن 

مببالغ رمزية.
عــاد  الكبــرة،  الصغــرة  موهبتــه  عــن 
الصفــوف  إىل  للــوراء،  ســنيًنا  صبــح 
ال  كان  عندمــا  املدرســة  يف  األوىل 
واردة  بالرســم  شــغف  ســوى  ميلــك 
صغــرة لكنهــا كانــت قويــة مبــا يكفي 
هيــام  معلمتــه  مــن  الكثــر  ليســتلهم 
سلان مديرة جمعية )ارسم حلمي( 
ملهمتــه  كانــت  بأنهــا  وصفهــا  التــي 
وأضــاف:  املرحلــة،  تلــك  خــالل 
ارســم  كنــت  صغــًرا  كنــت  عندمــا 
احلــم  وكنــت  الدراســة  دفاتــر  عــىل 
أن أصبــح عندمــا أكــر مصمــم رســوم 

متحركة أو ألعاب.

م الروائي العكشية الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية "الثقافة" تكرِّ

رسام جوال يحول أرصفة 
اللذقية إلى لوحات


