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تعزية 
أرسة رشكــة االتصــاالت الفلســطينية يشــاطرون الزميــل حســام العبــي "الدائــرة 

التجارية" األحزان بوفاة املغفور له بإذن الله والده
الحاج خميس العبسي "أبو حسام"

( أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته  سائلني املوىل )عزَّ وجلَّ
ويلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

ا إليه راجعون ا لله وإنَّ إنَّ

ة لمقاطعة )إسرائيل( ة شعبيَّ ث عن َهبَّ تحدَّ
كمال الدين لـ"فلسطين": الشعب 

البحريني لم يتخلَّ عن فلسطين 
ن ضد التطبيع وُمحصَّ

املنامة -غزة/ جامل غيث:
مــع  التطبيــع  البحرينيــة ملقاومــة  لـ"الجمعيــة  الســابق  الرئيــس  أكــد 
العــدو الصهيــوين"، إبراهيــم كامل الدين، رفض الشــعب البحريني 

للتطبيــع مــع )إرسائيــل(. وقــال كــامل الديــن: إن الشــعب 
للشــعب  املســاندة  مواقفــه  عــن  يتخــلَّ  مل  البحرينــي 

في مذكرة لكبار المسؤولين كشفت عن أرقام قياسية
األورومتوسطي: غضب لهدم

ا االحتالل مشاريَع ممولة أوروبيًّ
بروكسل/ فلسطني:

غضــب  عــن  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  كشــف 
أورويب واســع إزاء عمليــات الهــدم اإلرسائيليــة املمنهجــة 
الفلســطينية  األرايض  يف  أوروبًيــا  ممولــة  تحتيــة  لبنــى 

طات "باب العمود" آخر المخطَّ

"عبرنة األسماء".. وسيلة االحتالل 
لتزييف هوية القدس المحتلة

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
مدينــة  كامــل  احتاللهــا  منــذ  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  تدخــر  مل 

القــدس املحتلــة عــام 1967م، جهــًدا، للســيطرة عليهــا وتغيــر 
معاملهــا العربيــة واإلســالمية، فلجــأت إىل تغيــر أســامء األماكــن 

التصديقات األخيرة بهدف الحصول على "اإلجراءات القانونية"
خليلّية لـ "فلسطين": ازدياد البناء االستيطاني هدفه 

قطع التواصل الجغرافي بين محافظات الضفة
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

قال مدير وحدة مراقبة االســتيطان يف معهد األبحاث التطبيقية "أريج" ســهيل 
خليليــة: إن التصديقــات واملوافقــات اإلرسائيليــة عــى بنــاء البــؤر والتوســعات 
لكــن  الســابق  يف  مطروحــة  هي"مخططــات  املاضيــة،  األيــام  االســتيطانية، 
دون آليــات قانونيــة متبعــة يف القضــاء اإلرسائيــي". وأوضــح خليليــة لصحيفــة 
"فلســطني"، أمــس، أن املخططــات املذكــورة ُبنيــت فعــاًل وموجــودة فعليًا عى 

عــى  حاليــًا  وتحصــل  مســتوطنون،  ويقطنهــا  الفلســطينية  األرايض 
"موافقــات رجعيــة". وبــنّي أن مــا يجــري تطبيقــه ضمــن "خطــة الضــم"، 

بحراسة أمنية إسرائيلية
وفد تطبيعي إماراتي يتجول 

في األقصى ومقدسيون يطردونه
القدس املحتلة/ صفا:

املســجد  رحــاب  يف  أمــس،  مســاء  تطبيعــي،  إمــارايت  وفــد  تجــول 
االحتــالل  رشطــة  مــن  مشــددة  أمنيــة  بحراســة  املبــارك،  األقــى 
اإلرسائيليــة. وأفــادت وكالــة "صفــا" لألنبــاء بــأن أربعــة إماراتيــني أدوا 

الصــالة يف املصــى القبــي، ثــم توجهــوا نحــو قبــة الصخرة، 
وتجولــوا داخلهــا اللتقــاط الصــور التذكاريــة. ودخــل الوفــد 

63 حالة تعاٍف

وفاة و119 
إصابة بـ"كورونا" 

في غزة
غزة/ فلسطني:

قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  قالــت 
ســّجلت  إّنهــا  أمــس،  غــزة 
إصابــة  و119  وفــاة  حالــة 

تسجيل 5 وفيات و270 إصابة 
بـ"كورونا" في الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه مــي الكيلــة، تســجيل 5 وفيــات 
اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وأوضحــت  بـ"كورونــا".  إصابــة  و270 

للحالــة الوبائيــة لفــروس كورونــا يف الضفــة الغربيــة، أمس، 
مبحافظــة  اليامــون  مــن  عاًمــا   58 مواطــن  هــم  الوفيــات  أن 

غزة/ نور الدين صالح:
حــّذر املديــر العــام ملجمــع الشــفاء الطبــي ورئيــس 
لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية، من موجة 
ثانية لتفيش فروس كورونا، أشد من السابقة يف 

املرحلــة القادمــة، وتحديــدًا يف فصــل الشــتاء، إذا 
يف  الــكايف  االلتــزام  عــدم  يف  املواطنــون  اســتمر 

أبــو  وأوضــح  والوقايــة.  الســالمة  إجــراءات 
أن  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة  ســلمية 

بحر يتعهد ألهالي "مفقودي سفينة
6/9" بالتحرك لمعرفة مصيرهم

غزة/ فلسطني:
مــن  لوفــد  بحــر،  د.أحمــد  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  تعهــد 
أهــايل "مفقــودي ســفينة 6/9" بالتحــرك مــن أجــل معرفــة مصرهــم، وإطــالق 
رساحهــم مــن الســجون املرصيــة. جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال بحــر، أمــس، وفــًدا 
ود.يوســف  الزهــار،  د.محمــود  النــواب:  حضــور  يف  املفقوديــن،  أهــايل  مــن 
واســتعرض  نعيــم.  وهــدى  الشــنطي،  ود.جميلــة  ســالمة،  ود.ســامل  الــرشايف، 
أهــايل املفقوديــن ظــروف ســفر أبنائهــم ومعاناتهــم، مقدمــني أدلــة واضحة عى 

وجــود أبنائهــم واحتجازهــم قــًرا يف الســجون املرصية.وقــدم األهايل 
عدًدا من التقارير الحقوقية األجنبية التي تظهر صوًرا واضحة ألبنائهم 

غزة/ محمد املنراوي:
"وفــاء  صفقــة  فلســطينية  أوســاط  عــدت 
األحرار"، يف ذكراها التاسعة أمس، محطة 
الفلســطينية،  املقاومــة  مســرة  يف  فارقــة 

االحتــالل  إرادة  كــر  معــامل  مــن  ومعلــاًم 
اإلرسائيــي ومتريــغ أنفــه بالــراب، مشــددة 
عى أنه ال يقر لها قرار إال بتبييض السجون 
وتحريــر األرسى كافــة. ووافــق 18 أكتوبــر/ 

التاســعة  الذكــرى   ،2020 األول  ترشيــن 
إلبــرام صفقــة "وفــاء األحــرار" بــني املقاومــة 

أبــرز  مــن  واحــدة  يف  واالحتــالل، 
عــى  األرسى  تبــادل  عمليــات 

النارصة- محافظات/ محمد القوقا:
اإلنســان،  لحقــوق  أطبــاء  جمعيــة  حــّذرت 
حالــة  أن  مــن  الـــ48،  أرايض  داخــل  الناشــطة 
األســر ماهــر األخــرس خطــرة للغايــة، مــن جــراء 

إرضابه عن الطعام منذ 85 يومًا احتجاجًا عى 
بيــان  يف  الجمعيــة  وقالــت  اإلداري.  اعتقالــه 
صحفــي، أمــس: إن الخبــرة يف طــب العائلــة 
واملتطوعــة يف الجمعيــة د. لينــة قاســم، زارت 

وفًقــا  وأنــه  املــايض،  األســبوع  نهايــة  األخــرس 
لتشــخيصها، فإنــه "ورغــم كونــه يف كامــل وعيه 

يواجــه مصاعــب  فإنــه  وصفــاء ذهنــه، 
ارتبــاك  نوبــات  ويعــاين  الركيــز  يف 

إذا استمّر استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية

أبو سلمية لـ"فلسطين": ُمقبلون على 
موجة كورونا شديدة في فصل الشتاء

20 وفاة و400 إصابة بـ"كورونا" 

في دولة االحتالل
النارصة/ صفا:

أعلنــت وزارة الصحــة يف دولــة االحتــالل صبــاح أمــس، انخفــاض أعــداد 
املصابــني بفــروس كورونــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة إىل 400 مصــاب 

فقــط، وهــو أدىن عــدد مصابــني منذ شــهرين. وذكرت الوزارة يف 
تقريــر يومــي أن عــدد املصابــني انخفــض إىل 395 إصابــة، بعــد 

في الذكرى التاسعة للصفقة

أوساط فلسطينية: "وفاء األحرار" محطة فارقة 
في مسيرة المقاومة كسرت إرادة المحتل
"القسام": ما زلنا على العهد والوفاء لتحرير بقية األسرى

وقفة إحياًء لذكرى صفقة وفاء األحرار بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

محافظات/ عبد الله التركماني:
ا ومنشــآت زراعية ودمرت شــبكات مياه، في  هدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، أمس، منزاًل ســكنيًّ
مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب 
ا مساحته 70 متًرا، و"بركًسا" بمساحة 200  الخليل راتب الجبور: إن جرافات االحتال هدمت منزاًل سكنيًّ
متــر، وخيمــة ألعــاف المواشــي تم إتــاف محتوياتها بالكامل، تعــود للمواطن أكرم ســاري أبو صبحة، 
في منطقة الفخيد بمسافر يطا. وأضاف أن قوات االحتال دمرت شبكات المياه المغذية للتجمعات 

الســكانية علــى طــول المنطقة الممتدة مــن خلة الضبع، وصواًل لمنطقة المفقرة بمســافر يطا 
جنوب الخليل. وأوضح الجبور أن االحتال صعد اعتداءاته بحق المواطنين بمسافر يطا، بهدم

المتطرفان "غليك" و"اساف" يقودان اقتحاًما جديًدا لألقصى

االحتالل يهدم منزاًل ومنشآت زراعية في الخليل

املنامة/ فلسطني-وكاالت:
وقعــت البحريــن ودولــة االحتــالل اإلرسائيــي، 
أمــس، ســبع مذكــرات تفاهــم، يف إطــار اتفــاق 
متهيــًدا  اإلرسائيــي،  البحرينــي  التطبيــع 
يف  وتجاريــة.  دبلوماســية  عالقــات  إلقامــة 
للتطبيــع  مناهضــة  تظاهــرات  انطلقــت  حــني 

وشــملت  البحريــن.  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف 
يف  توقيعهــا،  جــرى  التــي  التفاهــم  مذكــرات 
مــن  التعــاون  مجــاالت  مــن  عــدًدا  املنامــة، 
بينهــا اإلعفــاء مــن متطلبــات التأشــرة لحامــي 
والخاصــة  الدبلوماســية  الســفر  جــوازات 
أمــس،  يــوم  مــن  ســابق  وقــت  ويف  والخدمــة. 

الخزانــة  وزيــر  يرافقــه  إرسائيــي  وفــد  وصــل 
األمــريك إىل البحريــن، يف رحلــة مبــارشة مــن 
)تل أبيب( إىل املنامة، لتفعيل اتفاق التطبيع 
بــني )إرسائيــل( والبحريــن. ويف ســياق ذلــك، 

خرجت تظاهرة يف منطقة كرانة غرب 
العاصمــة البحرينيــة املنامــة مناهضــة 

البحرين توقع سبع مذكرات تفاهم مع )إسرائيل(.. 
وتظاهرات بحرينية معارضة

غزة/ أدهم الرشيف:
أكــدت القــوى الوطنيــة واإلســالمية أن قضيــة 
أولوياتهــا، وأن تحريرهــم  عــى ســلم  األرسى 

من خلف قضبان سجون االحتالل اإلرسائيي 
"عهد قطعه الرجال عى أنفسهم". وشددت 
القوى الوطنية واإلسالمية يف فعالية واسعة 

يف الذكــرى التاســعة لصفقــة "وفــاء األحــرار" 
التــي وافقــت أمــس، عــى أن فصائــل 
وبــكل  بوســعها  مــا  تعمــل  املقاومــة 

في ذكرى صفقة »وفاء األحرار«
د بتحرير األسرى القوى الوطنّية واإلسالمّية تتعهَّ

وقفتان في طوباس وبيت لحم تطالبان »الصليب األحمر« بتدخل فوري

"أطّباء لحقوق اإلنسان" تحّذر: األسير األخرس 
في وضع صحي خطر للغاية

الطبيب "الخياط".. يعيد حياكة 
ة "العناية" األمل على أسرَّ

غزة/ يحيى اليعقويب:
"بتعــدي يــا دكتــور وال بتعديــش؟".. بقلــب هــش ينهشــه الخــوف 

والقلق يساوره من كل اتجاه وجانب، يسأل زوج مريضة 
واألطفــال  الــزوج  الطبيــب؛  للتــو  العنايــة  غرفــة  دخلــت 
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رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
قــال مديــر وحــدة مراقبــة االســتيطان يف 
معهد األبحاث التطبيقية "أريج" ســهيل 
واملوافقــات  املصادقــات  إن  خليليــة: 
اإلرسائيليــة عــى بنــاء البــؤر والتوســعات 
االســتيطانية، األيام املاضية، هي عبارة 
الســابق  يف  مطروحــة  "مخططــات  عــن 
يف  متبعــة  قانونيــة  آليــات  دون  لكــن 

القضاء اإلرسائييل".
"فلســطني"،  لصحيفــة  خليليــة  وأوضــح 
تــم  املذكــورة  املخططــات  أن  أمــس، 
عــى  فعليــًا  وموجــودة  فعــًا  بناؤهــا 
ويقطنهــا  الفلســطينية  األرايض 
عــى  حاليــًا  وتحصــل  مســتوطنون، 

"موافقات رجعية".
وبــنّي أن مــا يجــري تطبيقــه ضمــن "خطــة 
االحتــال  مــن  محــاوالت  هــي  الضــم"، 
لتصويــب  املســتوطنات  ومجالــس 
"األوضاع اإلدارية يك تدخل املستوطنة 

يف القانون اإلرسائييل بأدىن حد".
دامئــًا  يقفــز  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
لكــن  ويتجــاوزه،  الــدويل  القانــون  عــى 
"حتــى  الخــاص  بقانونهــم  يتعلــق  فيــا 
غــر  االســتيطانية  والبــؤر  املســتوطنات 
مخالفــات  هــي  لهــم،  بالنســبة  القانونيــة 
إداريــة، لذلــك يحاولــون تصويب أوضاع 

الكثر من املستوطنات". 
أن  هــو  الهــدف  أن  إىل  خليلّيــة  ولفــت 
تدخــل تلــك "املســتوطنات ضمــن خطة 
اإلرسائيــيل،  القانــون  حيــز  يف  الضــم 

لتكون أوضاعها صائبة".
املســتوطنات  مجالــس  أن  وذكــر 
اإلرسائيليــة تتجــاوز الكثــر مــن القوانــني 
وجــود  عــدم  ظــل  يف  عليهــا،  وتلتــف 
محاســبة مــن مــا ُتســمى اإلدارة املدنيــة 
أن  موضحــًا  االحتــال،  لجيــش  التابعــة 
أوضاع املســتوطنني عى هذه الشــاكلة 

ستعرضهم لقيود كثرة "لذلك يحاولون 
تنفيــذ  االحتــال  حكومــة  مــع  بالتنســيق 
عقبــات  أي  لتجــاوز  املخططــات  كل 
قادمــة". وصــادق مــا يســمى "املجلــس 
األعــى للتخطيــط والبنــاء التابــع لــإدارة 
عــى  املــايض،  األســبوع  املدنيــة"، 
يف  اســتيطانية  وحــدة   1800 بنــاء 
مســتوطنات الضفة الغربية، كا صادق 
وفــق  جديــدة،  وحــدة  آالف   3 عــى 

صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 5400 بنــاء  وســبق ذلــك الحديــث عــن 
وحدة استيطانية يف مستوطنات الضفة 
"بيتــار  3000 يف مســتوطنة  نحــو  منهــا 

عيليت" مبحيط القدس املحتلة.
ترسيم الحدود

يف  الحــدود"  "ترســيم  عمليــة  وحــول 
بيــت لحــم، حيــث صــادق االحتال عى 
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   500 بنــاء 
غــريب  فوكــني"  "واد  قريــة  أرايض  عــى 
مدينــة بيــت لحــم، وتعديل حدود أراٍض 
"عــرب  منطقــة  يف  عليهــا  لاســتياء 

التعامرة" رشقي املحافظة.
منــذ  يحــاول  االحتــال  أن  خليليــة  ذكــر 
عــدة أعــوام أن ميحــي معــامل مــا ُيســمى 
مــن  نــوع  وخلــق  األخــر"،  "الخــط 
التواصــل الجغــرايف بــني "املســتوطنات 

االســتيطانية  والتجمعــات  الضفــة  يف 
خلف الخط".

وبنّي أن االحتال يسعى إليجاد تواصل 
واملناطــق  الطــرق  حيــث  مــن  جغــرايف 
الصناعيــة بحيــث تكــون واحــدة ولها بنية 
وقائــع  فــرض  ســبيل  واحــدة، يف  تحتيــة 
هــذا  أن  مؤكــدا  األرض،  عــى  جديــدة 
يناقــض بشــكل كامــل أي اتفاقيــة تتعلــق 

بإنشاء دولة فلسطينية يف املستقبل.
أما فيا يتعلق باالستيطان يف الخليل، 
االســتيطان  مراقبــة  وحــدة  مديــر  فأكــد 
منــح  االحتــال  أن  "أريــج"  معهــد  يف 
مبــارش  غــر  بشــكل  املســتوطنني 
مخططــات  إجــراء  ببــدء  صاحيــات 
عــى  يحصلــون  "وهــم  وتنفيذهــا، 

موافقات بأثر رجعي".
االســتيطاين  البنــاء  كل  أن  إىل  ونّبــه 
مناطــق  هــي  والبــؤر  املســتوطنات  يف 
عســكرية مغلقــة وتتبــع لجيــش االحتال 
ولهــم صاحيــة مختلفــة متامــًا  وقوانينــه 
عا يجري يف أي تجمع استيطاين آخر.

أمــام  الغربيــة  الضفــة  أن  خليلّيــة  وأكــد 
واقع صعب ومحاوالت لرتســيم الحدود 
مدنهــا  وســتصبح  مناطقهــا،  جميــع  يف 
البعــض وســتفقد  مفصولــة عــن بعضهــا 

قدرتها عى التواصل الجغرايف.

بروكسل/ فلسطني:
لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  كشــف 
إزاء  واســع  أورويب  غضــب  عــن  اإلنســان 
املمنهجــة  اإلرسائيليــة  الهــدم  عمليــات 
األرايض  أوروبًيــا يف  تحتيــة ممولــة  لبنــى 

الفلسطينية املحتلة.
جــاء ذلــك عقــب إرســال املرصــد –ومقره 
املســؤولني  كبــار  إىل  مذكــرة  جنيــف- 
األوروبيــني مبــن فيهــم أعضاء يف الربملان 

األورويب.
نقلــت  التــي  مذكرتــه  يف  املرصــد  وأبــرز 
مــن  جانًبــا  پــرس"  ِــتد  "أسوشـيـ وكالــة 
تفاصيلها، التدمر اإلرسائييل املتصاعد 
واملتسارع للمشاريع املمولة من االتحاد 
الرتاجــع  مبــوازاة  تفاَقــم  والــذي  األورويب 
ــا يف  الحــاد بعــدد املبــاين املمولــة أوروبيًّ
املنطقــة املصنفــة )ج( يف الضفة الغربية 

ورشقي القدس.
وقال إنَّه وثق عام 2019 رقًا قياسًيا بلغ 
)104( مباٍن فلســطينية هدمتها ُســلطات 
االحتال برشقي القدس وحدها، وهو ما 

ميثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.
اســتوىل  أو  هــدم  االحتــال  أنَّ  وأوضــح 
مانحــني  مــن  ممــواًل  مبنــى   )127( عــى 
األورويب  االتحــاد  رئيــس  )بشــكل  دوليــني 
والــدول األعضــاء فيــه( يف رشقــي القــدس 
مــا يعتــرب  واملنطقــة املصنفــة )ج(، وهــو 

ِضْعف ما كان عليه يف عام 2018.
وكان األورومتوسطي اشتىك يف سبتمرب 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  إىل  املــايض 
حكومــة  أنَّ  مــن  املتحــدة  لألمــم  التابــع 
رامــي  ورئيســه  طاقمــه  ُتخِضــع  االحتــال 
مبــا  قاســية،  عقابيــة  إلجــراءات  عبــده، 
يف ذلــك قيــود عــى الحركــة والعمليــات 

وحمات التشهر.
الــدويل "أنَّ  وأثــار املرصــد يف املجلــس 
ــدت مؤخــًرا مــن التضييــق  )إرسائيــل( صعَّ
يف  الحكوميــة  غــر  املنظــات  عــى 
التــي  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 

تنتقد مارساتها وسياساتها".
يــوم  هــدم  االحتــال  جيــش  أنَّ  وأوضــح 

االحتــال  ُســلطات  بــأنَّ  جرجــاوي  وأفــاد 
هدمــت )555( مبنــى يف الضفــة الغربيــة 
ورشقــي القــدس، مــا تســبب بإخــاء 747 

شخًصا قرًسا، بينهم )382( طفًا.
نفســه  الوقــت  ويف  ــه  أنَّ املذكــرة  وبيّنــت 
املشــاريع  عــدد  "تقلــص   2019 عــام 
الفلسطينية املمولة دولًيا إىل )12( فقط 

مقارنة بـ )75( بعام 2015.
معاقبــة  "يشــبه  هــذا  أنَّ  مــن  وحــذرت 
الحكومــة  تدمــر  عــى  الفلســطينيني 
اإلرسائيليــة للمشــاريع واملبــاين املمولــة 
أوروبيا بدال من الوقوف يف وجهها لوقف 

عمليات الهدم".
ونّبهــت إىل أنَّ االتحــاد األورويب والــدول 
األعضــاء عمــدوا إىل إخفــاء حجــم الــرر 
يف  املمولــة  مبشــاريعهم  لحــق  الــذي 
مطالبــة  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض 
بالتحقيــق  األورويب  الربملــان  أعضــاء 
بحوادث الهدم وتقديم تقرير علني حول 

هذه القضية.
عديــد  بــني  الغضــب  املذكــرة  وأثــارت 
أعضــاء الربملــان األورويب الذيــن انزعجــوا 
الهــدم  لعمليــات  املتزايــد  املعــدل  مــن 

وسط أزمة جائحة كورونا.
ورضب مثــااًل بإقــرار مارجريــت أوكــن نائبــة 
للعاقــات  الربملــان األورويب  رئيــس وفــد 
املذكــرة،  بنتائــج  متاًمــا  فلســطني  مــع 
متعهــدة  لتوصياتهــا،  دعمهــا  عــن  معربــة 
بشــأن  األوروبيــة  املفوضيــة  باســتجواب 

القضية.
وأكــد أعضــاء آخــرون الحاجــة إىل الوقــوف 
يف وجه هذه القضية املتزايدة الخطورة.

فجوة الخطاب والعمل
وقــال رئيــس املرصــد رامــي عبــده إنــه رغــم 
أنَّ االتحــاد األورويب يحتفــظ مبوقــف قوي 
مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة، لكــن 
الــذي يبقــى غائًبــا هو الرغبة بســد الفجوة 
أو  ملنــع  الفعــيل  والعمــل  الخطــاب  بــني 
للوجــود  اإلرسائيــيل  االســتهداف  ردع 

الفلسطيني باملناطق املعرضة للخطر.
وأضــاف: "رغــم أنَّ بعــض الــدول األعضــاء 

فلســطينية  مدرســة  املــايض  األربعــاء 
الغربيــة  الضفــة  يف  االبتدائيــة  للمرحلــة 
االتحــاد  مــن  بتمويــل  ُأنشــئت  املحتلــة 

األورويب.
وكانــت املدرســة تخــدم )50( طالًبــا مــن 
يف  الســادس  الصــف  إىل  األول  الصــف 
التــني(  )رأس  مبنطقــة  الرعــوي  املجتمــع 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام  رشقــي 

املحتلة.
قامئــة  يف  الرابعــة  املدرســة  هــذه  وتعــدُّ 
املدارس التي هدمتها ُسلطات االحتال 
األرايض  يف  الحــايل،  العــام  بدايــة  منــذ 
 )52( مقابــل  املحتلــة،  الفلســطينية 

مدرسة أخرى مهددة بالهدم.
تصاعد الهدم

ملنطقــة  اإلقليمــي  املديــر  وقــال 
يف  إفريقيــا  وشــال  األوســط  الــرشق 
طلبــة  إنَّ  أنــس جرجــاوي  األورومتوســطي 
املدرســة املهدمــة ســيضطرون اآلن إىل 
قطــع مســافة )5( كيلومــرتات ســًرا عــى 
األقــدام للوصــول إىل أقرب مدرســة بقرية 

املغر املجاورة.
وكانــت كل مــن بلجيــكا وإســتونيا وفرنســا 
قدمــت  والرنويــج  وإيرلنــدا  وأملانيــا 
األوســط  الــرشق  بشــأن  مشــرتكة  مناقشــة 

يف األمم املتحدة.
العميــق  قلقهــا  مجــدًدا  الــدول  وأكــدت 
اإلرسائيليــة  االســتيطان  أنشــطة  بشــأن 
أنَّ  مــربزة  الفلســطينية،  املبــاين  وهــدم 
"الفــرتة مــن مــارس إىل أغســطس 2020 
تدمــر  معــدل  متوســط  أعــى  شــهدت 

إرسائيلية بأربع سنوات".
يف حــني أشــارت مذكــرة األورومتوســطي 
إىل أنه رغم جائحة فروس كورونا واألزمة 
ــدت  صعَّ لــه،  املصاحبــة  االقتصاديــة 
حكومــة االحتــال كثــًرا مــن هــدم املباين 

الفلسطينية.
وذكــرت أنَّ )إرسائيــل( هدمت )89( منزاًل 
برشقــي القــدس بــني ينايــر وأغســطس مــن 
لعــام   )104( مــع  مقارنــة  الجــاري،  العــام 

2019 بالكامل، و)72( عام 2018.

أحياًنــا  طالبــت  األورويب  باالتحــاد 
بتعويضــات مــن إرسائيــل كــا حــدث عــام 
أوروبيــة  دول   8 طالبــت  عندمــا   ،2017
بتعويض قدره 35 ألف دوالر عى خلفية 
مصــادرة وهــدم املبــاين التي شــّيدتها يف 

املنطقة املصنفة )ج(".
واســتدرك عبــده: "إال أّن املذكــرة قالــت 
إنَّه مل يكن هناك ضغط مستمر وملموس 
مــن االتحــاد األورويب عى إرسائيل لوقف 

عمليات الهدم".
وكان وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــيل الجديــد 
غــايب أشــكنازي قــال مؤخــًرا إنَّ "إرسائيــل 
تعويــض  احتــال  قاطًعــا  رفًضــا  ترفــض 
أو  الهيــاكل،  عــن  األورويب  االتحــاد 

املعدات التي هدمتها أو صادرتها.
وعّقــب عبــده بقولــه: "ال ميكــن وال ينبغــي 
للقلــق  املثــر  الوضــع  هــذا  مــع  التســامح 
الهــدم  عمليــات  تصاعــد  يف  املتمثــل 
مشــاريع  متويــل  وتراجــع  اإلرسائيليــة 

االتحاد األورويب".
وأضــاف عبــده " إذا بقــي الوضــع الراهــن 
مــن  اإلرسائيليــة  الحكومــة  ميّكــن  الــذي 
تنفيــذ مثــل هــذه الهجــات عــى االتحــاد 
املمولــة  املشــاريع  فســتبقى  األورويب- 

بدون معالجة وبدون مواجهة".
وأكمــل: "ســتتزايد املخــاوف بــني جميــع 
الفلســطينية  لــألرايض  املانحــة  الجهــات 
املحتلــة مــن أن كل مــا يبنونــه أو يعيــدون 
أي  يف  أخــرى  مــرة  تدمــره  ســيتم  بنــاءه 

وقت من األوقات".
وأوصــت املذكــرة املفوضيــة والحكومات 
األوروبيــة باتخــاذ تدابــر جذريــة ملعالجــة 
تلك املعضلة، مبا فيها التحقيق واإلباغ 
األرضار  أو  التدمــر  جميــع  عــن  العلنــي 
التــي لحقــت باملبــاين التــي تــم إنشــاؤها 

بتمويلها.
مــع  االجتاعــات  باســتخدام  وطالبــت 
الســلطات اإلرسائيليــة للتعبــر عن موقف 
عمليــات  بشــأن  ومتســق  واضــح  أورويب 
مــن  املمولــة  املشــاريع  وتدمــر  هــدم 

االتحاد األورويب.

بيت لحم/ فلسطني:
االحتــال  جيــش  قيــادة  إنَّ  إرسائيــيل  عســكري  خبــر  قــال 
اإلرسائييل أجرت يف اآلونة األخرة ما ميكن اعتباره إعادة 
ترتيــٍب للتهديــدات املحيطــة بــه، خاصــة يف ضــوء الوضــع 
االحتــكاك يف قطاعــات  حــدة  وتراجــع  الحــايل،  اإلقليمــي 
حربية عدة، ما يتطلب االســتعجال يف التعامل مع بعض 

التحديات، بحيث يجب معالجتها بأقىص رسعة.
وأوضــح رون بــن يشــاي، وثيــق الصلــة بكبــار قــادة الجيــش 
واملنظومــة األمنيــة والعســكرية، يف مقــال نرشتــه صحيفــة 
"يديعــوت أحرونــوت"، "يف حــني ُيظِهــر اإليرانيــون تباطــًؤا 
بأســلحتهم  )إرسائيــل(  يفاجئــون  قــد  لكنهــم  ســوريا،  يف 
باألحــداث،  فتتدفــق  الغربيــة،  الضفــة  جبهــة  أمــا  النوويــة، 
وحــزب اللــه ينتظــر االنتقــام، مــع اســتمرار جاهزيــة الجيــش 
وفــق  أكــر"،  التفجريــة  إمكانياتهــا  غــزة  لكــن  اإلرسائيــيل، 

تقديره.
وذكــر أنَّ قطــاع غــزة صعــد فجــأة عى رأس قامئــة األولويات 

لــدى جيــش االحتــال، "ألنــه غــر مســتقر، ومتفجــر، وإذا 
مل نتوصــل لتســوية مســتقرة مــع حــاس تشــمل تحويــات 
ماليــة قطريــة ملــدة عــام، ودخــول عــال غــزة لـ)إرسائيــل(، 
ومشــاريع لتحليــة امليــاه، وإنشــاء منطقــة صناعيــة، وحــل 
قضية األرسى واملفقودين لدى حاس، فقد نجد أنفسنا 
قريًبا يف تصعيد سيجربنا عى دخول غزة بقوات كبرة".

وأشــار بــن يشــاي إىل أنــه مل يتــم تضمــني مينــاء ومطــار يف 
الرتتيــب الــذي يحــاول املرصيــون حاليــا التوســط فيــه بــني 
التــي  األشــياء  عــى  األمــر  واقتــرص  وحــاس،  )إرسائيــل( 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  املحنــة  الفــور  عــى  ســتخفف 
لســكان القطــاع، يف حــني اســتعرضت هيئــة األركان العامة 

مؤخرا الخطط العملية لحملة يف غزة قد تغر الوضع.
ــد أنَّ ُســلطات االحتــال وحــاس ال تريــدان مثــل هــذه  وأكَّ
يجــد  فقــد  منــذ ســنوات،  الحــال  كــا هــي  ولكــن  الحملــة، 
الطرفــان نفســيها يف عمقهــا، ولهــذا الســبب تحتــل غــزة 

مكانة عالية يف سلم اهتام هيئة األركان العامة".

نابلس/ فلسطني:
أن  منصــور  يــارس  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  أكــد 
الوطنيــة  الرشاكــة  وتحقيــق  املصالحــة  بنهــج  االســتمرار 
برفــض  للجميــع  "رســالة  الواقــع،  أرض  عــى  وترجمتهــا 

الضغوطات وامليض يف انهاء االنقسام".
وشــدد منصــور يف ترصيــح أمــس، عــى رضورة وجــود ترجمــة 
للتأكيــد  لانتخابــات  مرســوم  وتحديــد  األرض،  عــى  عمليــة 
عــى عــدم الرضــوخ للضغوطــات ووضــع العــامل أمــام أمــر واقع 

بأن هناك رشاكة ومصالحة فلسطينية وخطوات إعادة ثقة.
وأشــار اىل أن االنتخابــات تعطــي مــؤرًشا بوجود توافق واجاع 
عى مواجهة الضغوطات ومقدمة إلنهاء االنقســام من خال 

برنامج سيايس وحكومة موحدة وقيادة مشرتكة.
ووجه منصور رسالة لحركة فتح بعدم الرضوخ ألي ضغوطات 
قــد متــارس عليهــم بعــد الخطــوات اإليجابيــة التــي قامــوا بهــا 

باتجاه املصالحة والرشاكة الحقيقية.
وشدد عى أن إنهاء االنقسام مهم ملواجهة املخاطر الكبرة 
التــي تهــدد الشــعب الفلســطيني وقضيتــه برمتها، مســتدرًكا: 
إفشــال  إقليميــة وعربيــة تحــاول  أن هنــاك جهــات  "وال شــك 
خــال  مــن  لتعطيلهــا  مســاعي  توجــد  ولألســف  املصالحــة 

الضغط عى السلطة".
وأضــاف: "الواليــات املتحــدة واالحتــال يحــاوالن شــق الصف 
الفلســطيني، وميارســان الضغط االقتصادي والسيايس عى 

السلطة ونزع صاحيات ملنعها من االقرتاب من حاس".
تجمــع  التــي  املشــرتكة  القضايــا  أن  منصــور  أوضــح  كــا 
املخاطــر  ملواجهــة  تعزيزهــا  ويجــب  كثــرة  الفلســطينيني 

ووضع نقاط الخاف جانًبا.
ونبه إىل أن الرهان يجب أن يكون عى الشــعب الفلســطيني 
املخاطــر  تجاوزنــا  إذا  ســتتحقق  املصالحــة  وأن  فقــط، 
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  نائــب  وكان  مجتمعــني. 
حاس صالح العاروري، قد أكد أن الرشاكة الوطنية هي الرد 
عى مرشوع صفقة القرن وتصفية القضية الفلســطينية، وأن 

الحوار الوطني مستمر حتى الوصول التفاق وطني شامل.
الفضائيــة  األقــىص  قنــاة  عــرب  لقــاء  خــال  العــاروري  وأضــاف 
مســاء الجمعــة املاضيــة، أن الحــوار الوطنــي بــدأ يف ترتيبــات 
وتطــور  الشــعبية،  املقاومــة  لتفعيــل  ميدانيــة  وطنيــة  قيــادة 
ليشمل الرشاكة يف النظام السيايس الفلسطيني، مؤكًدا أن 
الرشاكــة الوطنيــة هــي الــرد عى مرشوع صفقة القرن وتصفية 

القضية الفلسطينية.

غزة/ فلسطني:
والدميقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  أدان 
خارجيــة  وزارة  رفــض  العبــارات  بأشــد  "شــمس" 
االحتــال اإلرسائيــيل معالجــة طلبات تجديد أو منح 

تأشرات اإلقامة ملوظفني يف األمم املتحدة.
تابعــني  ــا  دوليًّ موظًفــا   )12( الخطــوة  واســتهدفت 
ملكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان وللجنــة 
حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، األمــر الذي 
الفلســطينية  األرض  ملغــادرة  منهــم   )9( اضطــر 
املحتلة، وسيجرب )3( آخرون عى القيام بذلك يف 

غضون أشهر.
إنــه  بيــان صحفــي، أمــس،  وقــال مركــز "شــمس" يف 
أنهــا  عــى  الجديــدة  اإلرسائيليــة  الخطــوة  إىل  ينظــر 
منعــت  وأن  ســبق  إذ  معــزول،  ســياق  يف  تــأيت  ال 
ســلطات االحتال لجنة أممية تابعة ملجلس حقوق 
اإلنســان كانــت تعكــف عــى وضــع تقرير عــن الحرب 
مــن   2014 نوفمــرب  يف  القطــاع  عــى  اإلرسائيليــة 
دخــول األرض الفلســطينية املحتلــة، ومنعــت مقــرر 
األمم املتحدة الخاص لحقوق اإلنســان من الدخول 
يف كانون الثاين 2016 ، وشنت حرًبا مستمرة عى 
قضاة املحكمة الجنائية الدولية عى خلفية نية فتح 
تحقيق يف جرائم حرب محتملة ارتكبتها )إرسائيل(. 
وأشــار أيضــا إىل العديــد مــن املارســات التقييدية 
للحركــة والتنقــل واملنــع مــن العمــل ضــد حقوقيــني 
محليني ودوليني، وحمات إرسائيلية لتصفية وكالة 
غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني "األونــروا"، 
إىل  هادفــة  وممنهجــة  للغايــة  منســقة  يف خطــوات 

الفلســطينية  األرض  يف  )إرسائيــل(  جرائــم  جعــل 
املنظــات  إخافــة  وإىل  رقيــب  بــدون  املحتلــة 
اإلنســان  حقــوق  قضايــا  يف  والعاملــني  الحقوقيــة 
التــرصف  هــذا  أن  "شــمس"  مركــز  ورأى  وإرهابهــم. 
باإلضافــة إىل تشــويه ســمعة املدافعــني عــن حقــوق 
الســفر واالعتقــاالت  بهــم وحظــر  اإلنســان والتشــهر 
وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة، هــو تعبــر آخــر عــن 
عجرفــة متأصلــة ال تحــرتم القانــون الــدويل ومعايــر 
ومارســات حقوق اإلنســان لدى ســلطات االحتال 
واملنظومــة االســتعارية، والتــي مــن ضمــن أهدافها 
إزالــة فلســطني مــن جــداول األعــال الدامئــة لألمــم 
املتحدة، ومحاولة بائسة للبقاء خارج دائرة العقاب 
واســتمرار اإلفــات منــه، وتقليــص للفضــاء املــدين 
املحدود أصًا بحكم الوجود االستعاري العنيف.

يف  العاملــة  األمميــة  واملؤسســات  الهيئــات  ودعــا 
القيــام  اســتمرار  إىل  املحتلــة  الفلســطينية  األرض 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وفًقــا  بعملهــا يف توثيــق 

للقانون الدويل.
الفلســطينية  املــدين  املجتمــع  منظــات  دعــا  كــا 
وبالــذات منهــا املؤسســات الحاصلة عــى العضوية 
االقتصــادي  املجلــس  يف  الخاصــة  االستشــارية 
االجتاعي التابع لألمم املتحدة إىل تكثيف عملها 
يف رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان ونرشها 
واإلبــاغ عنهــا وتعزيــز التشــبيك والحضــور الــدويل، 
حقــوق  تحمــي  أن  شــأنها  مــن  مظلــة  يشــكل  مبــا 
اإلنســان وتعززهــا وتدافــع عنهــا وتواجــه االســتهداف 

اإلرسائييل املمنهج لقطاع حقوق اإلنسان.

مركز حقوقي يدين رفض االحتالل تجديد 
تأشيرات اإلقامة لموظفين أمميين

التصديقات األخيرة بهدف الحصول على "اإلجراءات القانونية"
خليلّية: ازدياد البناء االستيطاني هدفه قطع 

التواصل الجغرافي بين محافظات الضفة

سهيل خليلية

في مذكرة لكبار المسؤولين كشفت عن أرقام قياسية
ا األورومتوسطي: غضب لهدم االحتالل مشاريَع ممولة أوروبيًّ

االحتالل ُيعيد ترتيب تهديداته 
ويضع غزة على رأس القائمة

النائب منصور: الشراكة واالنتخابات 
ستضعان العالم أمام أمر واقع
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Service Contract Announcement

The Médecins Du Monde- France is currently looking for 

qualified candidates to fill the position of:

External Technical Consultant (Reproductive Health Expert)

MDM/ Reproductive Health Expert /GZA/2020 

Service Contract – 4 days per week – 6 Hours

Starting Date – 1st of November 2020.

Duration – 2 Months 

Duty Station - MDM-F Gaza Office

For More Detailed information and applications submitting 

instruction can be viewed on

 https://www.jobs.ps/locations/gaza-jobs 

Dead line for receiving the application is Sunday, 25th of October 2020.

MDM recruits qualified individuals without distinction ethnic 

background or Gender.

Please note that MDM will contact only pre-selected 

candidates, the position will be filled as soon as a suitable 

candidate is identified.

إعالن عن فرص لالستثامر
انســجامًا مــع سياســة وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف تطويــر وتنميــة وقفياتهــا مبــا يعــود بالفائــدة عــى املجتمــع 
واملســتثمرين والــوزارة، تعلــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــن توفر فرص لالســتثامر يف عــدد من األرايض الوقفية 
BOT )إنشــاء املــروع واســتثامره حســب فــرة  يف مدينــة غــزة، وذلــك للتعاقــد مــع الراغبــن يف االســتثامر بنظــام 
االستثامر املتفق عليها وبعدها يعود املروع لألوقاف( بحيث يكون التقدم لالستثامر عن طريق الظرف املختوم:-

العنواناملساحةالقسيمةرقم القطعةم
أرض ميدان فلسطن – الساحة2380.4م16105432
أرض أبوخرضة - رشيط عمر املختار والريموك1766م2693882
أرض بجوار مستوصف الزيتون374م3630222

أرض املعاقن حركيا – شارع 8 - بجوار جامعة غزة562851-501000
سوق السيارات – أرض عليوة6638284000
الساحة - عامرة املغازين – بجوار صيدلية عادل8610330721
خانيونــس- بجــوار عيــادة وكالــة الغــوث وبالقــرب مــن مــدارس 96914847

األوقاف الرعية – ورشطة مرور خانيونس
أمام مدخل املستشفى األورويب )استعامل مروع األوقاف(107662,213

يتم استقبال طلبات االستثامر لدى مؤسسة تنمية أموال الوقف يف مقر وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف مدينة 
غزة بجوار دوار أنصار ابتداء من يوم االثنن 2020/10/19م.

ســتقوم املؤسســة بدراســة طلبــات االســتثامر املقدمــة مــن املســتثمرين واختيــار أفضلهــا للــوزارة يف نهايــة األســبوع 
األول من كل شــهر، مع العلم أنه ســيتم تحديث قامئة الفرص االســتثامرية شــهريًا عرب إزالة ما يتم اســتثامره وإضافة 

الفرص االستثامرية الجديدة.
 http://palwakf.ps/ar  ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات زيــارة موقــع وزارة األوقاف والشــؤون الدينية عى رابــط

أو االتصال عى هاتف رقم/ 1536 # 2623114 أو جوال/ 0599050702

دولة فلسطن
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

مؤسسة تنمية أموال الوقف

أجــرت قيــادة جيــش االحتــالل اإلرسائيــي يف اآلونــة األخــرية مــا 
للتهديــدات املحيطــة، خاصــة يف  ترتيــب  إعــادة  عــّده  ميكــن 
ضوء الوضع اإلقليمي الحايل، وتراجع حدة االحتكاك يف عدة 
قطاعات حربية، ما يتطلب االســتعجال يف التعامل مع بعض 
التحديــات العاجلــة، ومعالجتهــا بأقــى رسعــة، ال ســيام غــزة، 

التي صعدت فجأة إىل صدارة هذا الرتيب.
لعــل الداللــة األهــم يف تصــدر قطــاع غــزة فجــأة قامئــة األولويات 
غــري  جغرافيــة  بقعــة  أنــه  اإلرسائيــي،  االحتــالل  جيــش  لــدى 
مســتقرة، بــل متفجــرة، والقناعــة اإلرسائيليــة أنــه إذا مل ُيتَوصــل 
إىل تســوية مســتقرة مــع حــامس تشــمل إيجــاد حلــول جــادة ال 
القطــاع،  اإلنســانية يف  واملعانــاة  املشــاكل  مؤقتــة، ملختلــف 
ومنهــا: تجديــد املنحــة القطريــة، ودخــول عــامل مــن قطــاع غــزة 
الـــ)48(، وتنفيــذ مشــاريع لتحليــة امليــاه، وإنشــاء  إىل أرايض 
قريًبــا يف  أنفســهم  اإلرسائيليــون  يجــد  فقــد  صناعيــة،  منطقــة 
تصعيــد عســكري أمــام حــامس، يشــمل إدخــال قــوات كبرية من 

الجيش إىل غزة.
داللة أخرى يكتسبها الرتيب الجديد للتهديدات اإلرسائيلية، 
االحتــالل  جيــش  أركان  هيئــة  أن  رأســها،  عــى  غــزة  ووضــع 
استعرضت أخرًيا الخطط العملية لحملة عسكرية يف القطاع، 
قد يلجأ إليها يف محاولة إرسائيلية لتغيري الوضع القائم فيها، 
مــع أن )إرسائيــل( وحــامس ال تريدان هــذه الحملة، و)إرسائيل( 
تحديــًدا تــردد يف خوضهــا، ولكــن كام هو الحال منذ ســنوات، 
قــد يجــد الطرفــان نفســيهام يف عمقهــا، ولهــذا الســبب تحتــل 

غزة مكانة عالية يف سلم اهتامم هيئة األركان العامة.
أولويــات جيــش االحتــالل  الغربيــة عــن ســلم  مل تغــب الضفــة 
اإلرسائيــي، ألن الوضــع فيهــا مرشــح لالنفجــار يف أي لحظــة، 
بســبب القطيعة القامئة مع الســلطة الفلســطينية، وما يشــمله 
املقاصــة،  أمــوال  تســلم  وعــدم  األمنــي،  التنســيق  وقــف  مــن 
وتــأزم الوضــع االقتصــادي، فضــاًل عــن تفــي وبــاء كورونــا، كل 
ذلــك جعــل الضفــة الغربيــة مكاًنــا قاباًل لالنفجــار مثل غزة، وفق 

التقدير اإلرسائيي.
تهديدات أخرى ظهرت واضحة جلية يف األولويات العملياتية 
لجيش االحتالل اإلرسائيي، أهمها جهود إيران إلنشاء جبهات 
إضافية يف ســوريا والعراق واليمن، وإرســالها لســوريا صواريخ 
)إرسائيــل( يف  حريــة  تقييــد  ومحــاوالت  دقيقــة،  أرض   - أرض 
العمــل يف أجــواء ســوريا ولبنــان، يف حــن تواصــل )إرسائيــل( 
والعمليــات  االســتخبارات  عــرب  اإليرانيــة  املحــاوالت  إحبــاط 

و"املعركة بن الحروب".
حزب الله جاء ترتيبه متأخًرا يف قامئة التهديدات املاثلة أمام 
جيــش االحتــالل اإلرسائيــي، وهــو أمــر الفــت، رغــم أن الحــزب 
)إرسائيــل(،  مــع  الــراع  مــن  نــوع  ألي  االســتعدادات  أكمــل 
بتصعيــد يســتمر عــدة أيــام مــن القتال، أو حــرب ضارية طويلة، 
مع تهديد إرسائيي رصيح أن ما تلقاه لبنان من رضبات خالل 
33 يوًما من القتال يف 2006م خالل الحرب الثانية، سيتلقاه 

يف يوم واحد، ولعل الحزب لديه التهديد ذاته والقدرات التي 
ستؤمل )إرسائيل(.

املنامة -غزة/ جامل غيث:
لـ"الجمعيــة  الســابق  الرئيــس  أكــد 
العــدو  مــع  التطبيــع  ملقاومــة  البحرينيــة 
الديــن،  كــامل  إبراهيــم  الصهيــوين"، 
مــع  للتطبيــع  البحرينــي  الشــعب  رفــض 

)إرسائيل(.
وقال كامل الدين: إن الشعب البحريني 
مل يتخلَّ عن مواقفه املســاندة للشــعب 
حتــى  جانبــه  إىل  وســيبقى  الفلســطيني 
بالوجــود  مرحــب  غــري  أرضــه،  تحريــر 

اإلرسائيي عى أرض املنامة".
وشدد يف حديث لصحيفة "فلسطن"، 
عــى أن الشــعب البحرينــي "لــن ننــى 
بحــق  ارتكبــت  التــي  واملذابــح  املجــازر 
أشــقائنا الفلســطينين، وتريدهــم مــن 
ديارهــم وأرضهــم، ولــن ننى اســتهداف 
القيــادات الفلســطينية يف دول العــامل، 
واكتظــاظ الســجون اإلرسائيليــة بــاألرسى 

النساء واألطفال والشيوخ".
وبــن كــامل الديــن أن دول كربى فرضت 
اتفــاق  لتوقيــع  البحريــن  عــى  هيمنتهــا 
البحرينــي  الشــعب  أن  التطبيــع، مؤكــًدا 

املنطقة، مضيًفا: "فأينام وجد االحتالل 
وجدت الفتنة فهو ديدنهم".

وقــال كــامل الديــن: "الشــعب البحرينــي 
تأييــد القضيــة  متفــق بشــكل كي عــى 
الشــعب  ُيخــرق  ولــن  الفلســطينية، 
البحرينــي بقطار التطبيع، ومن يشــيدون 
بالتطبيــع مــع االحتــالل هــم أفــراد وقلــة ال 

ميثلون الرأي العام السائد".
األصــوات  لبعــض  تلتفتــوا  "ال  وتابــع: 
للتطبيــع،  واملباركــة  الداعيــة  النشــاز 
اليــد،  أصابــع  يتجــاوز  ال  قلــة  فهــؤالء 
فشــعب البحريــن قلًبــا وقالًبــا مــع الثــورة 
مــن  فلســطن  واســرداد  الفلســطينية 

البحر إىل النهر".
وقــت  يف  املطبعــون  "أراد  وأضــاف: 
التطبيــع  تبــارك  مبســرية  الخــروج  ســابق 
الواقعــة  املحــرق  مبنطقــة  فعاليــة  يف 
أقــى شــامل اململكــة، فانتفــض أحــرار 
ال  يك  املســرية  منــع  وطلبــوا  البحريــن 
يحــدث إشــكاليات يف املنطقــة مــا دفــع 

الداخلية ملنعها".
ولفــت إىل أن الشــعب البحرينــي ومنــذ 

محصن من التطبيع.
صغــرية  العــريب  الخليــج  دول  أن  وذكــر 
مــن  داخلًيــا  محصنــة  وغــري  وضعيفــة 
االحتــالل  مــع  تطبيعيــه  عالقــات  إقامــة 
القــوى  عــى  يســهل  مــا  اإلرسائيــي، 

الكربى فرض هيمنتها عليها".
آمنــة  منطقــة  الخليــج  منطقــة  أن  وأكــد 
وتســعى إىل التنميــة وكســب ود العــامل 
الجميــع،  مــع  جيــدة  عالقــات  وصاحبــة 
وأن "دخــول االحتــالل للمنطقــة ســيخلق 
مشــاكل وخالفــات وفــن لن تســلم منها، 
فهــل مــن معتــرب؟!"، محــذًرا مــن اخــراق 
االحتــالل اإلرسائيــي األمــن الوطنــي يف 

دول الخليج العريب 
املنطقــة  يف  االحتــالل  وجــود  أن  ورأى 
وإمنــا  الســالم  إحــالل  لغــرض  ليــس 
لتحقيــق مصالحــة، "فــال يوجــد لالحتالل 
حدود مرسمة مع الدول العربية ويطمح 
الكليــة  والســيطرة  االمتــداد  مــن  ملزيــد 

عى الوطن العريب".
وجــدد التأكيــد عــى أن مهمــة االحتــالل 
يف  االســتقرار  زعزعــة  اإلرسائيــي 

عام 1948 ينارص الشعب الفلسطيني، 
"ولن يستطيع االحتالل اخراقنا وتغييبا 

عن القضية الفلسطينية".
هبة شعبية للمقاطعة

"للجمعيــة  الســابق  الرئيــس  وتحــدث 
البحرينيــة ملقاومة التطبيع" عن دعوات 
من القوى السياسية البحرينية ملقاطعة 
أية منتج إرسائيي وأنشطة االحتالل يف 
البحرين، وإصدار فتوى بتحريم التطبيع 
والتعامــل  بهــم  واالتصــال  االحتــالل  مــع 

معهم.
البحرينيــة  شــعبية  الهبــة  أن  وأوضــح 
تعريــة  إىل  تهــدف  االحتــالل  ملقاطعــة 
ودوره  وعنريتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل 
بــن  الفتنــة  يف زعزعــة االســتقرار ونــر 

الجميع.
وقــف  وقبــل  الجمعيــة  أن  إىل  ولفــت 
البحرينيــة  الســلطات  قبــل  مــن  نشــاطها 
مؤخــًرا، كان لهــا دور يف توعيــة املجتمع 
بنضــال الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
األرايض  لتحريــر  انطلقــت  التــي 

الفلسطينية من املحتل.

مبنــع  صــدر  ــا  بحرينيًّ قانوًنــا  أن  وبــن 
املنحلــة  السياســية  الجمعيــات  أعضــاء 
إدارات  أو  جمعيــات  أليــة  الرشــح  مــن 
لتجميــد  الجمعيــة  دفــع  مــا  وغريهــا، 
التدقيــق  انتهــاء  حــن  إىل  أنشــطتها 
األمني وموافقة الســلطات عى األسامء 
نواصــل عملنــا  للحكومــة "يك  املقدمــة 
األعضــاء  الختيــار  انتخابــات  ونجــري 

الجدد".
وعن إقالع وفد أمني إرسائيي من مطار 
البحريــن  يف  املنامــة  مطــار  إىل  اللــد 
لتوقيــع اتفــاق مرحــي مــع البحريــن مــن 
أجــل اســتكامل اتفــاق العــار، قــال كــامل 
مقبــول  وغــري  مرحــب  "غــري  الديــن: 
يديــه  امللطخــة  اإلرسائيــي  باالحتــالل 
أرض  عــى  بفلســطن  إخواننــا  بدمــاء 

البحرين".
وحيا كامل الدين، الشعب الفلسطيني 
قائــاًل:  تواجدهــم،  أماكــن  مختلــف  يف 
لســتم وحدكــم وأحــرار العــامل والشــعب 
البحرينــي يقفــون إىل جانبكــم وفعالياتنا 

منارصة لكم ولن نتخى عنكم".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
االحتــالل  ســلطات  تدخــر  مل 
كامــل  احتاللهــا  منــذ  اإلرسائيــي 
مدينة القدس املحتلة عام 1967م، 
وتغيــري  عليهــا  للســيطرة  جهــًدا، 
معاملهــا العربية واإلســالمية، فلجأت 
العربيــة  األماكــن  أســامء  تغيــري  إىل 
إىل العربيــة يف محاولــة منهــا لتثبيت 
املــكان  يف  "املزيــف"  وجودهــا 

املقدس.
وبات باب العامود - أحد أشهر أبواب 
القدس القدمية ويسمى باب دمشق 
- ســببا إلزعــاج لالحتــالل مبســتوياته 
الرســمية واملســتوطنن، بفعل زيادة 
العمليات الفدائية التي تطال الجنود 
يف هذه املنطقة، ما دفعهم لالنتقام 
مــن املــكان بوضــع الفتــة عنــد مدخلــه 

بهدف تغيري واقعه.
االحتــالل،  بلديــة  طواقــم  وقامــت 
أمــس، بوضــع يافطــة عنــد مدخل باب 
أســامء  تحمــل  القــدس،  يف  العامــود 
عمليتــن  يف  قتلتــا  ممــن  مجندتــن 

باملكان.
يافطــة  االحتــالل  بلديــة  وعلقــت 

كوهــن  "هــدار  مــدرج  اســم  حملــت 
أفــراد  مــن  وهــّن  ملــكا"  وهــداس 
"حــرس الحــدود" علاًم أنهام قتلتا يف 
عمليتــن عامي 2016 و2017، بعد 
ارتكابهم جرائم عدة بحق املقدسين 

واملصلن.
وأوضــح املختــص يف شــؤون القــدس 
واألقــى رائــد دعنــا، أن الهدف الذي 
تســعى مــن خالله بلديــة االحتالل هو 
خــالل  مــن  التاريــخ  وتزييــف  طمــس 

تهويد األسامء العربية.
لصحيفــة  حديثــه  يف  دعنــا  واعتــرب 
تحمــل  يافطــة  وضــع  أن  "فلســطن" 
يف  قتلتــا  ممــن  مجندتــن  أســامء 
مدخــل  عنــد  املــكان،  يف  عمليتــن 
بــاب العامــود يف القــدس، لــن يكــون 
العامــود  بــاب  تاريــخ  عــى  تأثــري  لــه 

املعروف عى مدار التاريخ.
األســامء  تغيــري  مخطــط  أن  وذكــر 
يجــري عــى قــدم وســاق يف املدينــة 
املقدســة منــذ عــام 1948م، مشــرًيا 
إىل أن االحتالل ال يغري األسامء فقط 
املــكان  تدمــري  أجــل  مــن  يعمــل  بــل 
بالصبغــة  وصبغــه  واقعــه  وتغيــري 

اإلرسائيلية.
ولفــت دعنــا إىل أن االحتــالل يحــاول 
العربيــة  تلــك املســميات  مــن خــالل 
وجمهــور  جنــوده  معنويــات  رفــع 

املستوطنن.
االحتــالل  وبــدل  غــري  "مهــام  وقــال: 
وحــاول إلصــاق أســامء جنــوده الذيــن 
مســاء  صبــاح  الجرائــم  يرتكبــون 
املنطقــة  يف  الفلســطينين  بحــق 
املدينــة  واقــع  مــن  يغــريوا  فلــن 
العربيــة  وهويتــه  املقدســة  واملــكان 

واإلسالمية".
القــدس  شــؤون  يف  املختــص  وأكــد 
أن قــوات االحتــالل أعدمــت عــرات 
بــاب  منطقــة  يف  الفلســطينين 
ارتكبــوه  ذنــب  أيــة  دون  العامــود 
وملجــرد االشــتباه بهــم، مشــدًدا "نحــن 
نضــع  أن  واألوىل  املــكان  أصحــاب 
إىل  فاالحتــالل  فيــه  شــهدائنا  أســامء 

زوال".
تطور خطير

واعتــرب مديــر مركــز القدس الدويل د. 
حســن خاطــر، أن الخطــوة اإلســالئيلية 
يف منطقة باب العمود، تطور خطري، 

واملعــامل  األســامء  لتهويــد  ومحاولــة 
الدينة يف املدينة املقدسة.

وأكــد خاطــر لصحيفــة "فلســطن" أن 
اســتغالل  جاهــدا  يحــاول  االحتــالل 
األحــداث األمنيــة لرســيخ وجــوده يف 
املــكان، مشــدًدا أن االحتــالل يحــاول 
األســامء  وطمــس  التاريــخ  تشــويه 
الحقيقية وربطها بكل ســهولة بأســامء 
ال  وزن  وال  لهــام  قيمــة  ال  "مجندتــن 

عى املستوى التاريخي".
جاهــًدا  يحــاول  االحتــالل  إن  وقــال: 
واملعلومــات  األســامء  تغيــري 
والدالالت الخاصة باملعامل التاريخية 
يف ظــل صمــت دويل مطبــق، داعًيــا 
لوقفــة  واإلســالمي  العــريب  العــامل 
يف  االحتــالل  جرائــم  توقــف  جديــة 

املنطقة.
مــن  املئــات  غــري  االحتــالل  أن  وبــن 
األســامء والشــوارع والحــارات واألزقــة 
العربية واســتبدلها مبســميات عربية، 
مضيًفــا: "رصدنــا تغيــري نحــو 20 ألــف 
واســتبدلها  وتاريخــي  دينــي  معلــم 
اللغــة  إىل  الكنعــاين  مســامها  مــن 

العربية".
يعمــل  االحتــالل  أن  التأكيــد  وجــدد 
والتاريــخ  الجغرافيــا  لتغيــري  جاهــًدا 
والهوية الفلسطينية من خالل تزييف 
معلومــات املدينــة املقدســة بأســامء 

يكتمــل  يك  بصلــة  للواقــع  متــت  ال 
الحضــاري  والســطو  التزويــر  مشــهد 

عى املكان. 
الــدويل  القــدس  مركــز  مديــر  وحــث 
محــاوالت  مواجهــة  رضورة  عــى 
والتاريــخ  الثقافــة  لتزييــف  االحتــالل 
أن  مؤكــًدا  اإلســالمية،  العــريب 
الهويــة  ضــد  معركــة  يشــن  االحتــالل 

والتاريخ والجغرافيا.
وأحــرار  الفلســطينية  الســلطة  ودعــا 
العــامل ملامرســة دورهــم يف  ورشفــاء 
والثقافــة  التاريــخ  تزييــف  مواجهــة 
العربيــة باملدينــة املقدســية، وانشــاء 
التاريــخ  لحاميــة  خاصــة  مؤسســة 
لتزييــف  االحتــالل  محــاوالت  وكشــف 
كــوادر  طياتهــا  يف  تضــم  التاريــخ 
ومســلمن  ومقدســين  فلســطينين 
ملواجهــة  العــامل  دول  مختلــف  مــن 
التزويــر والدفــاع عــن الحــق التاريخــي 

بالقدس.
وكانــت عائــالت إرسائيليــة وجمعيات 
 2017 عــام  توجهــوا  قــد  اســتيطانية 
بلديــة  رئيــس  إىل  رســمية  برســائل 
االحتــالل األســبق، نري بــركات، طالبته 
الســلطان  اســم  إلغــاء  خاللهــا  مــن 
سليامن عن الشارع الرئييس املتاخم 
القدميــة  بالقــدس  العامــود  لبــاب 
واســتبداله باسم املجندة اإلرسائيلية 

"هــداس ملــكا" التــي قتلــت بعمليتي 
إطــالق نــار وطعــن نفذهــا ثالثــة شــبان 
مــن قريــة ديــر أبــو مشــعل غــرب مدينة 

رام الله.
تســمية  بإعــادة  كذلــك  طالبــت  كــام 
شوارع رشقي القدس بأسامء جديدة 
تحمل "أســامء إرسائيلين قتلوا عى 

أيدي فلسطينين".
ســلطات  قامــت   ،2017 عــام  ويف 
اســم  تحمــل  يافطــة  بوضــع  االحتــالل 
شــارع  منطقــة  يف  البطــالت"  "شــارع 
بــاب  الســلطان ســليامن عنــد مدخــل 

العامود يف القدس املحتلة.
املحتلــة  القــدس  مدينــة  وتتعــرض 
رشســة  إرسائيليــة  لهجمــة  وأحيائهــا 
تستهدف استكامل تنفيذ مخططات 
املزيــد  ورسقــة  والتهجــري  التهويــد 
لتنفيــذ  القــدس  وأحيــاء  أرايض  مــن 
املشــاريع االستيطانية وتفريغ مدينة 
القــدس مــن ســكانها األصليــن وتغــري 

معاملها وخارطتها الجغرافية.

الخرطوم/ األناضول:
أعلــن حــزب ســيايس ســوداين، أمــس، تأكيــد موقــف بــالده 
الوطنــي  التحــرري  النضــال  لدعــم  الثــالث"،  بـ"الــالءات 
الكيــان  وتوســعية  عدوانيــة  مواجهــة  يف  الفلســطيني 

الصهيوين".
جاء ذلك يف بيان لحزب البعث العريب االشرايك، )أحد 

أحزاب االئتالف الحاكم( بالسودان.
أمــام   1967 حزيــران  يونيــو/  حــرب  هزميــة  أعقــاب  ويف 
)إرسائيــل(، اســتضافت الخرطــوم مؤمتــر القمــة العربية يف 

29 أغسطس/ آب 1967.

وعرفــت هــذه القمــة باســم "الــالءات الثــالث"، وهــي: "ال 
ســالم مــع إرسائيــل، ال اعــراف بإرسائيــل، ال مفاوضــات مع 
إرسائيــل"، وباتــت الخرطــوم ُتعرف باســم "عاصمة الالءات 
والضغــوط  االبتــزاز  "مقاومــة  أن  البيــان  وأضــاف  الثــالث". 
األمريكية والصهيونية املحركة لقوى االستسالم والتبعية، 
العقوبــات  وإســقاط  األزمــات  تجــاوز  عــى  والتأكيــد 

األمريكية؛ تستند إىل حشد طاقات الشعب".
التــي  االجتامعيــة  القــوى  إرادة  عــى  "باالعتــامد  وتابــع: 
فجــرت االنتفاضــة، ودعــم نضــال الشــعب الفلســطيني مــن 

أجــل نيــل حقوقــه املروعــة وعى كامل أرضــه وعاصمتها 
القدس الريف".

وزاد البيان، "النر حليف نضال شعب فلسطن، والخزي 
الصهيــوين  للكيــان  والتبعيــة  االستســالم  لقــوى  والعــار 
العــدواين العنــري، الــذي يراهنون عليــه ويتنكرون لدوره 

يف تقسيم البالد وتهديده الجدي ألمنها واستقرارها".
مجلــس  رئيــس  قــال  املــايض،  ســبتمرب/أيلول   23 ويف 
السيادة عبد الفتاح الربهان، إن "مباحثاته مع املسؤولن 
األمريكيــن، خــالل زيارتــه األخــرية لإلمــارات، تناولــت عــدة 
قضايــا، بينهــا "الســالم العــريب مــع )إرسائيــل( والعالقــات 

الثنائية". 
أن  وآنــذاك، ذكــرت تقاريــر إعالميــة إرسائيليــة وأمريكيــة، 
أبيــب(،  الخرطــوم وافقــت عــى تطبيــع عالقاتهــا مــع )تــل 
يف حــال شــطب اســم الســودان مــن قامئــة "الــدول الراعيــة 
لإلرهــاب"، وحصولــه عــى مســاعدات أمريكيــة مبليــارات 
الســوداين،  اإلعــالم  وزيــر  نفــى  ومؤخــًرا  الــدوالرات. 
املتحــدث باســم الحكومــة االنتقاليــة فيصــل محمــد صالح، 
مناقشــة الوفــد الــذي كان يــزور اإلمارات قضيــة التطبيع مع 

)إرسائيل(، مؤكًدا عدم صحة ما يدور يف هذا الشأن.

ة لمقاطعة )إسرائيل( ة شعبيَّ ث عن َهبَّ تحدَّ
ن  كمال الدين لـ"فلسطين": الشعب البحريني لم يتخلَّ عن فلسطين وُمحصَّ

ضد التطبيع

طات "باب العمود" آخر المخطَّ
"عبرنة األسماء".. وسيلة االحتالل لتزييف هوية القدس المحتلة

حزب سوداني: نؤكد "الالءات الثالث" 
لدعم النضال الفلسطيني

دالالت وضع غزة في صدارة 
تهديدات الجيش اإلسرائيلي
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إعالن طرح عطاء رقم 2020/06-2021م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/06-2021م( 

والخاص برشاء وتوريد أجهزة سريفر ومستلزمات لقسم الشبكات للجامعة. 
فعــى الراغبــن يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
–دائــرة اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 

مسردة )200 شيكل( مائتي شيكل ال غري، يف موعد أقصاه يوم
الخميس املوافق 2020/10/22م ، الساعة الواحدة ظهرا.

علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األربعاء املوافق 
2020/10/28م الساعة الثانية عرشة والنصف  ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1.تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

2.كفالــة دخــول العطــاء %5 نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرح أو شــيك بنــي 

مصدق أو كفالة.
الســاعة  2020/10/25م  بتاريــخ  األحــد  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  3.ســيتم 

الحادية عرشة صباحًا يف مكتب مركز الحاسوب بالجامعة – غزة – الحرازين .
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  4.جميــع 

جامعة األقىص/ الشئون اإلدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة األقىص

إعالن طرح مناقصة 
جمعية الهالل األحمر الريك

إعالن طرح عطاء توريد أدوية وأدوات مساعدة ومستلزمات طبية.
أدويــة وأدوات  لــرشاء وتوريــد  عــن حاجتهــا  الــريك  الهــالل األحمــر  تعلــن جمعيــة 
مســاعدة ومســتلزمات طبيــة. فعــى الــرشكات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة 
باملشــاركة التوجــه ملقــر جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك الكائــن يف غــزة – شــارع 
البحر – دوار ال 17 – عامرة أبو شــعبان ) الجامل ( الطابق الثاين واســتالم كراســة 
العطاء ابتداء من يوم االثنن املوافق 2020/10/19 من الساعة التاسعة صباحًا 
حتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2020/11/04 حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا للمورديــن 
املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصــن الحــق يف االشــراك ،علــاًم بــأن آخر موعد 
لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق  05/ 2020/11 حتــى الســاعة ال 
12:00 ظهــرا ، و ذلــك ملقــر جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك عــى العنــوان التــايل: 

غزة – شارع البحر – دوار ال 17 – عامرة أبو شعبان – الطابق الثاين.
1. مثن رشاء كراسة العطاء (100( دوالر أمريي غري مسردة.  

2. يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء مــن قبــل الــرشكات بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء سارية ملدة 120 يوما باسم جمعية الهالل األحمر الريك. 
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4.رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكنكم االتصال مع عى األرقام التالية :  هاتف : 
 0598319644 - 082641995

إعالن طرح مناقصة 
جمعية الهالل األحمر الريك

 عطاء  املركز الثقايف املجتمعي
تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك عــن حاجتهــا لرميــم مبنــى املركــز الثقــايف 
املجتمعــي فعــى الــرشكات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه 
البحــر – دوار ال  الكائــن يف غــزة – شــارع  الــريك  الهــالل األحمــر  ملقــر جمعيــة 
17 – عــامرة أبــو شــعبان ) الجــامل ( الطابــق الثــاين واســتالم كراســة العطــاء ابتــداء 

مــن يــوم االثنــن املوافــق 2020/10/19 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا حتــى يــوم 
الثالثــاء املوافــق 2020/11/03 حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا للمورديــن املؤهلــن 
و املرخصــن و املتخصصــن الحــق يف االشــراك ،علــاًم بــأن آخــر موعــد لتقديــم 
العروض هو يوم األربعاء املوافق  04/ 2020/11 حتى الساعة ال 12:00 ظهرا 
، و ذلــك ملقــر جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك عــى العنــوان التــايل: غــزة – شــارع 

البحر – دوار ال 17 – عامرة أبو شعبان – الطابق الثاين.
1.مثن رشاء كراسة العطاء (100( دوالر أمريي غري مسردة.  

2.يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء مــن قبــل الــرشكات بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء سارية ملدة 120 يوما باسم جمعية الهالل األحمر الريك.
3.سيتم عقد االجتامع التمهيدي بتاريخ 26.10.2020 الساعة 12:00 ظهرا . 

4.الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

5.رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكنكم االتصال مع عى األرقام التالية :
 هاتف : 082641995 - 0598319644        

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

ننتظر وفاء األحرار )2(
عندما كنا داخل سجون االحتالل الصهيوين يف أثناء االنتفاضة 
األوىل مل يكــن يخطــر ببــال أحــد مــن املعتقلن أنه ميكن أن يأيت 
اليــوم الــذي تفتــح فيــه أبــواب الســجن رغــاًم عــن إرادة املحتــل، 
ضبــاط  كان  بــل  العاليــة،  واألحــكام  املؤبــدات  أصحــاب  ليخــرج 
الشــاباك يتبجحــون داخــل أقبيــة التحقيــق ويقولــون للمعتقلــن: 
تخرجكــم  أن  األرض  يف  قــوة  تســتطيع  وال  بيدنــا  أمركــم  "إن 
وتحطيــم  املعتقــل  إرادة  مــن  للنيــل  محاولــة  يف  الســجن"،  مــن 
معنوياتــه للحصــول عــى اعرافــات ميكــن من طريقها أن يســجل 
ضابــط الشــاباك إنجــاًزا يفخــر بــه بن أقرانه ويرتقي أمام رؤســائه، 
وكــم مــن حــاالت الصمــود األســطورية للمجاهديــن واملناضلــن 
الفلسطينين الذين حطموا إرادة السجان واستطاعوا أن يهزموا 
ضباط الشاباك، يف مالحم سيسجلها التاريخ مبداد من ذهب!

يف  ورفاقهــا  القســام  كتائــب  لتســتطيع  رسيًعــا  األيــام  ومتــي 
دبابتــه،  ظهــر  عــى  مــن  شــاليط  الجنــدي  أرس  املقاومــة  أجنحــة 
بعــد عــدة محــاوالت للكتائــب قدمــت خاللهــا خــرية مجاهديهــا 
إلطــالق رساح أرسانــا، لتثبــت للجميــع أنهــا مل تتخــلَّ ولــن تتخــى 
عــن األرسى واملعتقلــن، وأنهــا تصــل الليــل بالنهــار مــن أجــل أن 

ينال آخر معتقل حريته.
لتــأيت معركــة مــن نــوع آخــر، وهي معركــة االحتفاظ بهــذا الجندي 
داخــل القطــاع ســنوات عديــدة حــاول املحتــل خاللهــا الوصــول 
إليــه أو تحريــره مبختلــف ســبل األمنيــة واالســتخبارية وصــواًل إىل 
شــن عــدوان بربــري عــى أهلنــا يف القطــاع، إال أنــه كان يجر أذيال 
املقاومــة  لــرشوط  أخــرًيا  لريضــخ  مــرة  كل  يف  والفشــل  الخيبــة 
قــال عنهــا  مــن أرسانــا، يف عمليــة  ألــف  مــن  أكــر  ويطلــق رساح 
مــن  للمقاومــة  رصيــًدا  وأضافــت  نجاًحــا  ســجلت  إنهــا  الخــراء 
ناحية، ومرغت أنف املحتل يف الراب وألحقت به هزمية نكراء 

ستالحقه سنوات عديدة.
أن  كــام  )اثنــان(،  أحــرار  وفــاء  صفقــة  ينتظــر  شــعبنا  أن  شــك  ال 
أرسانــا باتــوا يعــدون أيامهــم داخل "باســتيالت" االحتالل، بعدما 
استطاعت املقاوم أرس املزيد من الجنود الصهاينة واالحتفاظ 
بهم ســنوات فاقت املدة التي مكث فيها شــاليط بيدها، لتقول 
التخــي عنهــا بعدمــا  العادلــة ال ميكــن  للعــامل إن قضيــة أرسانــا 
أدار العــامل ظهــره أمــام صلــف املحتــل وفرضــه قوانــن جائرة بحق 
أرسانــا، فضــاًل عــن املحاكــم الصورية التي تتعــارض مع املواثيق 
الــذي  اإلداري  االعتقــال  مــن  ذلــك  عــى  أدل  وليــس  الدوليــة، 
اتهــام رصيحــة،  ليعاقــب أرسانــا دون الئحــة  املحتــل  اســتحدثه 
ويســمح  الصهيونيــة  املحاكــم  بــه  تتعامــل  الــذي  تامــري  وقانــون 
للقــايض بإدانــة املعتقــل والحكــم عليــه دون اعــراف، وغريهــام 

من االنتهاكات اليومية بحق أرسانا.
الــذي  اليــوم  وننتظــر  كبــرية،  مبقاومتنــا  ثقتنــا  نقــول:  هنــا  ومــن 
يتنفــس فيــه أرسانــا حريتهــم التــي فقدوهــا ليعيــش شــعبنا بحريــة 

وكرامة.
 

يــوم  مثــل  يف  املقاومــة  وأخلــت 
املدفعيــة  ســالح  جنــدي  ســبيل  أمــس، 
مقابــل  شــاليط"  "جلعــاد  اإلرسائيــي 
تــم  وأســرية،  أســرًيا   1027 عــن  اإلفــراج 

إطالق رساحهم عى دفعتن.
وتــم اإلعــالن عــن التوصــل التفــاق عملية 
 2011 عــام  أكتوبــر   11 يف  التبــادل 
عمليــة  جــرت  فيــام  مرصيــة،  بوســاطة 
التبادل يف 18 من الشــهر ذاته؛ لتســطر 
املقاومــة  عمليــات  أضخــم  مــن  واحــدة 

لإلفراج عن األرسى.
ونــرشت دائــرة اإلعــالم العســكري التابعــة 
العســكري  الجنــاح  القســام،  لكتائــب 
حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة 
مقطــع فيديــو قصــري أكــدت فيــه عهدهــا 
ووفاءها لتحرير بقية األرسى من سجون 
بقــوة  "وعدنــا..  وقالــت:  االحتــالل، 
العهــد  عــى  زلنــا  ومــا  الوفــاء،  كان  اللــه 

والوفاء".
"وفــاء  صفقــة  أن  الكتائــب  وذكــرت 
يف  املقاومــة  نجــاح  توجــت  األحــرار" 
مــن  ألكــر  حًيــا  شــاليط  الجنــدي  إخفــاء 
عــى  االحتــالل  لريغــم  أعــوام،  خمســة 
اســتعادته،  مقابــل  تبــادل  صفقــة  عقــد 
بعــد فشــله يف الوصــول إليه بهدف قتله 

أو تحريره إلفشال هدف املقاومة.
صراع أدمغة

وقالــت حركــة حــامس، إن صفقــة "وفــاء 
األحــرار" كانــت وســتظل معلــاًم عظيــاًم 
املقاومــة  مســرية  يف  فارقــًة  ومحطــًة 
الفخــر  عــى  تبعــث  الفلســطينية، 
فلســطينية  مبقاومــة  الوطنــي  واالعتــزاز 
وأبدعــت  وتطــورت  نضجــت  باســلة، 
حتــى مل يعــد مبقــدور االحتــالل وصفهــا 
كان  كــام  واملندفعــن  الهــواة  مبقاومــة 

يحلو له.
أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وأكــدت 
يف  كبــرًيا  نــرًصا  ســجلت  املقاومــة  أن 
منــذ  األدمغــة  ورصاع  األمنيــة  املواجهــة 
بــه  واالحتفــاظ  شــاليط،  الجنــدي  أرس 
بيئــة  يف  ســنوات  خمــس  مــن  ألكــر 
ملبــدة  ســامء  تحــت  معقــدة،  أمنيــة 
بالطائرات واملناطيد واملجسات، مروًرا 
بــالء  املقاومــة  فيهــا  أبلــت  مبفاوضــات 
حســًنا أكــدت أنها مدرســة تنجــز وُيتعلم 
منهــا، وصــواًل لتفاصيل عملية التســليم، 
وهــو مــا أربــك منظومــة األجهــزة األمنيــة 

اإلرسائيلية.
قــدرة  أثبتــت  الصفقــة  أن  وأضافــت 

شــعبنا  حقــوق  انتــزاع  عــى  املقاومــة 
وحريته، وإجبار االحتالل عى االنصياع 
مــا  االحتــالل  وتخطــي  املقاومــة،  إلرادة 
قــد رســمها  أســامه خطوًطــا حمــراء كان 
لنفسه، موجهة التحية "ملن كانوا صّناع 
رأســهم  وعــى  هــذه،  الــرشف  ملحمــة 
وكل  الجعــري،  أحمــد  الشــهيد  القائــد 
الشــهداء الذيــن قضــوا يف هــذه العملية 
وبعدهــا، ووحــدة الظــل القســامية التــي 
أدت األمانة عى أكمل وجه حتى تحقق 

الوعد".
العظــامء  األرسى  "أبطالنــا  حيــت  كــام 
الذيــن عضــوا عــى الجرح، وصمدوا كام 
األســود يف أقبيــة الســجن"، مجــددة لهم 
"العهــد والوعــد بــأن حريتهــم هــي أعظــم 
األمانــات وأســامها، ولــن يهــدأ للمقاومــة 

بال حتى تتحقق حريتهم جميًعا".
سياســاته  مــن  االحتــالل  وحــذرت 
املــس  ومــن  تجاههــم،  العنرصيــة 
الســجون،  داخــل  املرشوعــة  بحقوقهــم 
الخيــار،  هــي  املقاومــة  أن  مؤكــدة 
وســتبقى عنــد حســن ظــن شــعبها الــذي 
يلتــف حولهــا ويدعمهــا بــكل مــا ميلــك، 
يف  حقــة  وتحــرس  كرامتــه،  عــن  تدافــع 
والحيــاة  والحريــة  والعــودة  التحريــر 

واالستقالل.
املصالحــة  مســار  حــامس  واعتــرت 
ووحــدة الكلمــة ركنــا أساســيا يف ســبيل 
وأنــه  ومؤثــرة،  فاعلــة  مقاومــة  تحقيــق 
نراجــع  لــن  اســراتيجيا  خيــاًرا  ســيظل 
عنه، حيث مثلت وثيقة األرسى أساًســا 
كقاســم  الوطنــي  الوفــاق  لوثيقــة  متيًنــا 
مشــرك ومرجعيــة متفــق عليهــا مــن كل 

الفصائل الفلسطينية.
مواصلــة  إىل  شــعبنا  جامهــري  ودعــت 
تضامنهــم مــع األرسى ودعــم صمودهــم، 
الحقوقيــة  املنظــامت  دعــت  حــن  يف 
لفضــح  العــامل  وأحــرار  واإلنســانية 
ضدهــم  وجرامئــه  االحتــالل  انتهــاكات 
يف ســجونه وإمعانــه يف التضييــق عــى 
األشــبال واألســريات والنواب واملرىض، 
اإلداري،  التمديــد  سياســة  واســتمرار 
الفــوري  لإلفــراج  عليــه  الضغــط  وإىل 
األخــرس  ماهــر  األســري  ســيام  ال  عنهــم، 

وزمالئه املرضبن عن الطعام.
تضحيات الشعب

واإلصــالح  التغيــري  كتلــة  وأكــدت 
الرملانيــة، أن قضيــة األرسى هــي أمانــة 
وأنهــا  الوطنيــة،  القضايــا  وأم  املقاومــة 

عــى ســلم األولويــات، وأن اســراتيجية 
املقاومــة قامئــة عــى العمــل لتحريرهــم 

من سجون االحتالل.
لهــا  بيــان  يف  الرملانيــة  الكتلــة  وحيــت 
أمس، املقاومة الفلسطينية التي نفذت 
الصفقــة  وأبرمــت  شــاليط،  أرس  عمليــة 
املرشفة، وكذلك أرواح الشهداء الذين 
فلســطن  تــراب  الزكيــة  بدمائهــم  رووا 
مســطرين أروع صــور التضحيــة والفــداء 

ألجل حرية األرسى وفكاكهم.

التــي  املقاومــة  أن  عهدنــا  إن  وقالــت 
فرضــت رشوطهــا يف صفقة وفاء األحرار 
ونفســها  الحكيمــة  بقيادتهــا  قــادرة  لهــي 
الطويــل عــى فــرض رشوطهــا مــرة ثانيــة 
وكرس عنجهية االحتالل يف وفاء األحرار 
الحريــة  عبــق  أرسانــا  ليتنســم  الثانيــة، 

ويفرح شعبنا بعرس الحرية واالنتصار.
عــي  أبــو  الشــهيد  كتائــب  وذكــرت 
للجبهــة  العســكري  الجنــاح  مصطفــى، 
الشــعبية لتحريــر فلســطن، أن املقاومة 
أرسى  تبــادل  صفقــة  إنجــاز  اســتطاعت 
قرابــة  خــروج  نتيجتهــا  كانــت  مرّشفــة، 
الجنــدي  مقابــل  فلســطيني  أســري  ألــف 

اإلرسائيي شاليط.
أن  لهــا،  بيــان  يف  الكتائــب  وأكــدت 
التحريــر،  طريــق  يف  ماضيــة  املقاومــة 
لنــا،  بالنســبة  أولويــة  أرسانــا  قضيــة  وأن 
شــهدائنا  بــدم  أرسانــا  "نعدكــم  مضيفــة 
وبتضحياتكــم وتضحيــات شــعبنا أننــا لــن 
نتخى عنكم ونقسم لكم بأننا نعمل ليال 

نهارا من أجل حريتكم القريبة حتاًم".
وقالت حركة األحرار إن املقاومة أثبتت 
بتحريــر  الكفيــل  األمثــل  الخيــار  أنهــا 
األرسى وتبييــض الســجون، وأن الحقــوق 
ُتنتــزع وال ُتســتجدى، معتــرة أن صفقــة 
البدايــة  منــذ  مثلــت  األحــرار"  "وفــاء 
وصفعــة  وطنيــًا  إنجــازًا  النهايــة  وحتــى 
األمنيــة  اإلرسائيليــة  للمنظومــة  قويــة 
واالستخباراتية والعسكرية التي فشلت 
يف كشــف مــكان الجنــدي شــاليط، رغــم 
التــي  املتقدمــة  واإلمكانــات  العــدوان 

ميلكها االحتالل.
وأضافــت الحركــة يف بيــان لهــا، أن قضية 

طليعــة  فهــم  نــازف،  جــرح  هــي  األرسى 
واملقاومــة،  النضــال  وأيقونــة  شــعبنا 
وســتبقى قضيتهــم عــى رأس األولويــات 
لهــم  والوفــاء  ومقاومتنــا،  شــعبنا  لــدى 
واملشــرك  الحثيــث  بالعمــل  يتمثــل 
برنامــج  إطــار  يف  واملتواصــل  واملنظــم 
ودعمهــم  لنرصتهــم  موحــد  وطنــي  عمــل 

حتى حريتهم.
الديــن،  صــالح  النــارص  ألويــة  وأكــدت 
األرسى  قضيــة  تجــاه  الكامــل  التزامهــا 
مشــددة  بالقــوة،  حريتهــم  انتــزاع  حتــى 
"يف  وأبــدًا  دومــًا  حــارضون  أنهــم  عــى 
عملياتنا وتكتيكاتنا العســكرية، ولن نأُل 

جهدًا يف سبيل تحريرهم".
إن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  األلويــة  وقالــت 
تحريــر األرسى واجــب رشعــي وأخالقــي 
ومــكان،  زمــان  لتحقيقــه يف كل  نســعى 
معتــرة وحــدة العمــل املقــاوم هــي التــي 
أفضــت إىل نجــاح عملية الوهم املتبدد 
األحــرار  وفــاء  صفقــة  عنهــا  نتــج  التــي 

التاريخية.
يد تبني ويد تقاوم

حــامس،  حركــة  يف  القيــادي  ولفــت 
تزامــن  إىل  املــرصي،  مشــري  النائــب 
عمليــة "الوهــم املتبــدد" التــي نتــج عنهــا 
يف  حــامس  دخــول  مــع  شــاليط،  أرس 
الحكــم وفوزهــا باألغلبيــة ضمــن شــعارها 

"يد تبني ويد تقاوم".

إلذاعــة  حديــث  يف  املــرصي  وقــال 
"صــوت األقــىص" أمــس، إن حــامس يف 
لحظــة دخولهــا الحكــم مضــت يف طريــق 
الجهاد واملقاومة، وبعد خمس سنوات 
الحركــة  فيهــا  مارســت  شــاليط  مــن أرس 
كل التكتيــكات رغــم مــا ميتلكه االحتالل 

من قوة، ورضخ عند رشوط املقاومة.
أجــرت  األحــرار"  "وفــاء  أن  وأضــاف 
االحتــالل عــى اإلفــراج عن 1027 أســريا 
وأســرية مــن كل الفصائــل الفلســطينية، 
ومتكينــا  انتصــارا  الصفقــة  معتــرا 
حينــام  للوحــدة،  وعنوانــا  للمقاومــة 
أفرجت حامس عن كبار األرسى من كل 

الفصائل الفلسطينية.
وأشــار إىل أن حــامس وكتائبهــا أصبحت 
متتلــك قــوة أضعــاف مــا كانــت متتلكــه 
والصفقــة،  البطوليــة  العمليــة  وقــت  يف 
وأنهــا تســتطيع اليــوم إدارة املعركــة مــع 

االحتالل بكل حكمة واقتدار.
وتابــع أن مــن صنــع وفــاء األحــرار األوىل 
ســيصنع صفقــة وفــاء األحــرار الثانية رغم 
بنيامــن  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أنــف 
نتنياهــو، معتــرا إعــادة اعتقال االحتالل 
واضحــا  "خرقــا  األرسى  مــن  العــرشات 

لتفاهامت صفقة وفاء األحرار".
وشــدد عــى أن املقاومــة متتلــك أوراق 
قويــة ســتجر االحتــالل عــى اإلفــراج عــن 
"كتائــب  وأن  األوىل،  الصفقــة  أرسى 
صفقــة  بدايــة  رشط  أن  أكــدت  القســام 
جديدة هو اإلفراج عن معتقي الصفقة 
إال  األوىل وال ميكــن خــوض مفاوضــات 

باإلفراج عنهم".
فلســطن  مركــز  مديــر  قــال  بــدوره، 
ريــاض  الباحــث  األرسى  لدراســات 
كــرست  األحــرار"  "وفــاء  إن  األشــقر، 
عنجهيــة االحتــالل، وإن األرسى يأملــون 

بصفقة جديدة لتحريرهم.
الجنــود  أن سياســة أرس  األشــقر  واعتــر 
ومبادلتهــم بــاألرسى هــو املنهــج األفضل 
عــى  واألقــدر  االحتــالل،  مــع  للتعامــل 
تحريــر األرسى، وقــد ثبــت ذلــك بالدليل 
التبــادل  صفقــات  خــالل  مــن  العمــي 
الوطنيــة  الحركــة  تاريــخ  يف  جــرت  التــي 

الفلسطينية.
ونــوه إىل أن االحتــالل تراجــع عــن وعــده 
بتوفــري األمــن ملحــرري الصفقــة، حيــث 
أعــاد اعتقــال العرشات منهــم يف الضفة 
يــزال  وال  املحتلتــن،  والقــدس  الغربيــة 
يعتقل 48 أسريًا محررًا من الذين أطلق 
إليهــم  وأعــاد  الصفقــة  ضمــن  رساحهــم 
بالســجن  وغالبيتهــا  الســابقة،  األحــكام 
وىف  الســنن،  عــرشات  أو  املؤبــد 
مقدمتهــم عميد األرسى نائل الرغويث، 
مــا شــكل خرقــًا واضحــًا وخطــريا لالتفــاق 

الذي تم برعاية وضامنات مرصية.
الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  ودعــا 
يف  واالســتمرار  جهودهــا  مضاعفــة  إىل 
محاوالتهــا ألرس الجنــود لتحريــر األرسى 
رســالة  لتكــون  االحتــالل،  ســجون  مــن 
واضحــة إليــه بــأن اســتمرار اعتقــال آالف 
قاســية،  ظــروف  يف  الفلســطينين 

سيدفع الثمن مقابله.
غزة/ فلسطن:

لوفــد  بحــر،  د.أحمــد  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  تعهــد 
مــن أهــايل "مفقــودي ســفينة 6/9" بالتحــرك مــن أجــل معرفــة مصريهــم، 

وإطالق رساحهم من السجون املرصية.
جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال بحــر، أمــس، وفــًدا من أهــايل املفقودين، يف 
حضور النواب: د.محمود الزهار، ود.يوسف الرشايف، ود.سامل سالمة، 

ود.جميلة الشنطي، وهدى نعيم.
واســتعرض أهــايل املفقوديــن ظــروف ســفر أبنائهــم ومعاناتهــم، مقدمــن 
أدلة واضحة عى وجود أبنائهم واحتجازهم قرًسا يف السجون املرصية.

وقــدم األهــايل عــدًدا مــن التقاريــر الحقوقيــة األجنبيــة التــي تظهــر صــوًرا 
أحــرار  مناشــدين  املرصيــة،  الســجون  يف  املفقوديــن  ألبنائهــم  واضحــة 
الســلطات  ملحــاورة  الجــاد  العمــل  الدوليــة  الحقوقيــة  والجهــات  العــامل 

املرصية ملعرفة مصريهم.
أغلــب  ألن  األوىل،  الدرجــة  مــن  إنســانية  قضيتهــم  أن  عــى  وشــددوا 

املعتقلن من النساء واألطفال.
وأكــد بحــر أن املجلــس الترشيعــي ســيتواصل مــع الجهــات واملؤسســات 
التي ميكن الوصول إليها يف مرص وخارجها، إلعادة هؤالء املفقودين إىل 
أحضــان أهاليهــم، مشــدًدا عــى أن الترشيعــي ســيقوم بواجبه عى أكمل 

وجه. وقال: "إن معاناة هذه العائالت هي معاناة الكل الفلسطيني".
وطالــب بحــر مــرص باإلفصــاح عــن مصــري املفقوديــن والعمــل عــى إنهــاء 

معاناة أهاليهم.
ــا أن )450( مهاجــًرا غرقــوا يف عــرض ميــاه البحــر املتوســط  وأشــيع إعالميًّ
قبالــة  مــن ســفينة  عــى  كانــوا  2014م  عــام  مــن ســبتمر  الســادس  يف 
مــن  ومعظمهــم  ا،  فلســطينيًّ  )270( نحــو  منهــم  اإلســكندرية،  شــواطئ 
ســكان قطــاع غــزة، يف أثنــاء هجرتهــم إىل أوروبا. ويقــول األهايل إن بعض 

املعتقلن املفرج عنهم من السجون املرصية رؤوا أبناءهم هناك.

في الذكرى التاسعة للصفقة
أوساط فلسطينية: "وفاء األحرار" محطة فارقة في مسيرة المقاومة 

كسرت إرادة المحتل
غزة/ محمد المنيراوي:

عــدت أوســاط فلســطينية صفقة "وفــاء األحــرار"، في 
ذكراهــا التاســعة أمــس، محطــة فارقــة فــي مســيرة 
المقاومة الفلســطينية، ومعلًما من معالم كسر إرادة 

االحتالل اإلسرائيلي وتمريغ أنفه بالتراب، مشددة على 
أنه ال يقر لها قرار إال بتبييض الســجون وتحرير األســرى 
كافة. ووافق 18 أكتوبر/ تشــرين األول 2020، الذكرى 
التاســعة إلبــرام صفقــة "وفــاء األحــرار" بيــن المقاومة 

واالحتــالل، فــي واحدة من أبرز عمليات تبادل األســرى 
ينتظــر  المحتــل، فيمــا  مــع  الصــراع  تاريــخ  مــدار  علــى 
الفلســطينيون صفقة مماثلة مقابــل الضباط والجنود 

اإلسرائيليين األسرى حالًيا لدى المقاومة بغزة.

بحر يتعهد ألهالي 
"مفقودي سفينة 

6/9" بالتحرك لمعرفة 
مصيرهم

"القسام": ما زلنا على 
العهد والوفاء لتحرير 

بقية األسرى

حماس: حرية األسرى 
ر  أعظم األمانات وُنحذِّ
االحتالل من المسِّ 

بحقوقهم
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

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

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

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

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

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

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

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

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

maintain 3 public desalination plants. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the contractor union classification certificate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mission:

 Occupied Palestinian Territory 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mission:

 Occupied Palestinian Territory 

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

Upgrading the drinking water supply system at the quarantine centres < PI-GZ-01806>

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

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

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

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

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

Contract for the upgrading the drinking water supply system at the quarantine centres. 

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

Industry or with the Contractors Union. A Contractor with (minimum 3rd degree) specialized in water/

wastewater and Desalination Plants and valid registration certificates can participate in this bid.

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

Mr. Ehab Ali Hasan           Capital Logistician

E-mail: <ealihasan@pt.acfspain.org>    

or directly at the below address:

Action Against Hunger – Mission Occupied Palestinian Territory

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

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

Bidding documents can be collected from above source from October 18th, 2020 11:00 AM 

until October 29th, 2020 15:00 PM. The contractor must come to the office with the stamp and 

the contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include a 7,000 dollars bank guarantee valid for 90 days starting 

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

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

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

The deadline for submission of bids by the contractors is 9th of November 2020 at 10:00 (Gaza time)

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

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

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

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

غزة/ أدهم الريف:
أن قضيــة األرسى  الوطنيــة واإلســامية  القــوى  أكــدت 
عــىل ســلم أولوياتهــا، وأن تحريرهــم مــن خلــف قضبــان 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي "عهد قطعــه الرجال عىل 

أنفسهم".
فعاليــة  خــال  واإلســامية  الوطنيــة  القــوى  وشــددت 
األحــرار"  "وفــاء  لصفقــة  التاســعة  الذكــرى  واســعة يف 
التــي وافقــت أمــس، عــىل أن فصائــل املقاومــة تعمــل 
مــا بوســعها وبــكل الســبل لتحريــر األرسى، وأن هنــاك 
ر األسري املحرر، القيادي  من يفكر بهم ليل نهار. وحذَّ
يف حركة حامس إياد أبو فنون، االحتال من املراهنة 
عــىل املامطلــة يف االســتجابة لصفقــة تبــادل جديــدة 
مع املقاومة التي لديها عدد من األرسى منذ العدوان 
األخري عىل غزة صيف 2014، وقال: "لقد جربتنا يف 
مفاوضــات الصفقــة األوىل )وفــاء األحــرار(، فــا تجــرب 
مــرة أخــرى ألن امُلجــرب ال ُيجــرب، وامُلعرف ال ُيعرف.. 

ستدفع مثن حرية أرسانا".
وأضــاف "ســُنخضع العــدو بالقوة بســواعد املجاهدين 
من كتائب القسام وفصائل املقاومة، وأصابعهم عىل 

إىل أن يف الصفقــة رســالة بــأن شــعبنا موحــد دامًئــا يف 
واالصطفــاف يف  الوحــدة  إىل  ودعــا  الكليــة.  القضايــا 
ظــل الظــروف الصعبــة، التــي يعيشــها شــعبنا وقضيتــه 
هــذه األيــام. ونــوه إىل أن غــزة بإمكانياتهــا املحــدودة 
إبــرام صفقــة  أخضعــت كيــان االحتــال وأجربتــه عــىل 
"وفــاء األحــرار" بقــوة ســاحها املحدود، ضــد االحتال 
الــذي يدعــي أنــه ال يقهــر وال يستســلم، معتــربا أن يف 
التــي خذلــت قضيــة  لألنظمــة املطبعــة  "رســالة  ذلــك 
فلسطني". وبشأن األسري ماهر األخرس الذي يخوض 
رفًضــا  يوًمــا؛   80 عــن  يزيــد  مــا  منــذ  مفتوًحــا  إرضاًبــا 
ــا، قــال أبــو فنــون إنــه يرضب من  الســتمرار اعتقالــه إداريًّ
أجل حريته وكرامته ليكشــف بذلك زيف املؤسســات 
الدوليــة وعــىل رأســها اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 
)..( يتحدثون عن حقوق اإلنسان واتفاقيات "جنيف" 
الثالثــة والرابعــة، وغريهــا من املواثيــق الدولية املعنية 
بحفــظ حقــوق اإلنســان وكرامتــه، لكنهــا تخلــت عــن كل 
هذه املبادئ أمام ضغط االحتال والتخاذل الدويل.

مــن جهتــه، قــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي 
تريــد  مــا  كل  تطــول  املقاومــة  يــد  إن  املدلــل،  أحمــد 

الزناد ألرس املزيد من الجنود والضباط اإلرسائيليني"، 
مردفــا "نحــن عــىل اســتعداد للقيــام بــكل الواجــب مــن 

أجل تحرير هؤالء األرسى".
وتابــع "يف مثــل هــذا اليــوم ُحررنــا مــن داخــل الزنازيــن 
ضمن صفقة وفاء األحرار التي كرست القيود وفتحت 
أبنــاء  مــن  واملقاتلــني  املجاهديــن  بســواعد  األبــواب 
العــدو  عيــون  يف  الــذل  "رأينــا  مضيفــا  غــزة"،  قطــاع 
وهــو يفتــح أبــواب الزنازيــن ويزيــل األغــال مــن أيادينــا 
وأرجلنــا، ورأينــا العــزة والكرامــة يف عيــون أبنــاء شــعبنا 

وأمتنا العربية واإلسامية وأحرار العامل".
وذكــر أن الصفقــة حــررت 1027 أســرًيا وأســرية )عــىل 
بعــرات  محكومــون  منهــم  املئــات  وكان  مرحلتــني(، 
املؤبــدات والســنوات، وقــد أدخلــت الصفقــة الفرحــة 
أهــل  قلــوب  وإىل  واملســلمني  العــرب  قلــوب  إىل 
شــملت  الصفقــة  أن  وبــني  والشــتات.  فلســطني 
الجغرافيــا السياســية ألبنــاء فلســطني مــن كل الفصائــل 
والجبهتــني  القــدس،  ورسايــا  القســام  كتائــب  مــن 
األقــى  وشــهداء  واأللويــة  والدميقراطيــة،  الشــعبية 
وغريهــا مــن فصائــل الثــورة والجهــاد واملقاومــة، الفتــا 

لــدى االحتــال، وإن يف جعبتهــا املفاجــآت الكثــرية، 
وأمــن  هــدوء  لحظــة  يعيــش  أو  ينعــم  أن  لــه  ميكــن  وال 
عــىل أرضنــا، وال ميكــن أن يغمد ســيف املقاومة طاملا 
أن هنــاك أســريا داخــل الســجون ميــارس ضــده أبشــع 

الجرائم ضد اإلنسانية.
وأضــاف املدلــل يف كلمــة خــال الفعاليــة، أن األرسى 
قدموا زهرات شبابهم داخل سجون االحتال من أجل 

دينهم ووطنهم وشعبهم وأمتهم ومقدساتهم.
هــو  الطعــام،  عــن  املــرضب  األخــرس  األســري  أن  وأكــد 
مــن حــدد معــامل معركتــه ضــد إدارة الســجون وسياســة 
االعتقال اإلداري، مشــددا عىل رضورة إســناده ودعمه 

حتى تحقيق االنتصار عىل السجان.
أو  بالتفاهــامت  يؤمــن  ال  عــدو  "االحتــال  أن  وذكــر 
التــي  القــوة  لغــة  ســوى  يفهــم  ال  وهــو  املفاوضــات، 
أتقنتهــا املقاومــة واســتطاعت عربهــا تحريــر أكــر مــن 

ألف أسري يف صفقة واحدة".
وأكــد قــدرة املقاومــة عــىل إبــرام صفقــة تبــادل جديــدة 
خلــف  القابعــني  األرسى  جميــع  لتحريــر  االحتــال  مــع 

قضبانه.

)إسرائيل( أهانتكم حين أهانت 
مبادرة سالمكم العربية!

 مبجــرد أن غــادر امللــوك والرؤســاء العــرب مطــار بــريوت مهللــني 
بتاريــخ  العربيــة  الســام  مبــادرة  عــن  باإلعــان  مســتبرين 
شــن  إذ  ســاعة!   24 بعــد  اإلرسائيــي  الــرد  جــاء   ،28/3/2002

الجيش اإلرسائيي بتاريخ  29/3/2002 حربًا ضد سكان الضفة 
الغربيــة تحــت مســمى "عمليــة الســور الواقــي" قتــل اإلرسائيليــون 
 3000 ألــف مــن العــرب، وبلــغ عــدد الجرحــى  خالهــا مــا يقــارب 
عريب فلســطيني، ورغم ذلك، مل يغضب ملوك ورؤســاء العرب، 
ومل يشعر أي منهم بالحرج من عنف الرد اإلرسائيي، ومل يطالب 
أيهــم بعقــد مؤمتــر قمــة طــارئ، يراجعــون فيــه مبادرتهــم، ويتخلون 
عــن بعضهــا، أو يعدلــوا عليها بســبب اإلرهــاب اإلرسائيي املنظم 

ضد الفلسطينيني.
الحكومــة  وافقــت  العربيــة،  الســام  مبــادرة  مــن  أيــام  عــدة  وبعــد 
اإلرسائيليــة عــىل بنــاء جدار الفصل العنرصي، وما يعني ذلك من 

دالالت سياسية تؤكد عدم العودة إىل حدود 67.
طــال  أن  وبعــد  العربيــة،  الســام  مبــادرة  مــن  ســنوات  أربــع  وبعــد 
الوقوف العريب عىل أبواب اإلرسائيليني توسًا واستجداًء لقبول 
مبادرتهــم، شــن الجيــش اإلرسائيــي حربــًا ضــد لبنان ســنة 2006 ، 
وقتــل اإلرسائيليــون  1200 عــريب لبنــاين، وجرحــوا 4400 عــريب 
آخــر، ومــع ذلــك مل تســقط مبــادرة الســام العربيــة، ومل يفكر قادة 
العــرب مبراجعــة مبادرتهــم، أو تعديلهــا، أو فرضهــا بقــوة القانــون 
الــدويل، أو بقــوة الحــق العــريب، أو بقوة مبادرة الســام التي أجمع 

عليها ملوك ورؤساء العرب.
الجيــش  شــن  العربيــة،  الســام  مبــادرة  مــن  ســنوات  ســت  وبعــد 
وقصــف  وذبــح  قتــل   ،2008 ســنة  غــزة  عــىل  حربــًا  اإلرسائيــي 
املدنيني تحت سمع وبرص قادة العرب، الذين مل يحركوا ساكنًا، 
ومل يغضبوا، أو يلوحوا بإســقاط مبادرة ســامهم، ما دام عدوهم 
جــدًا،  البيضــاء  ليدهــم  يلتفــت  وال  توجههــم،  يحتقــر  املفــرض 
املمــدودة للســام، لقــد قتــل الجيــش اإلرسائيــي يف تلك الحرب 
أكر من 1300 عريب، وترك خلف دباباته أكر من 5000 جريح.

وبعــد عــر ســنوات مــن إعــان العــرب عن مبادرة الســام العربية، 
شــن الجيــش اإلرسائيــي ســنة 2012، حربــًا ضــد ســكان غزة، تلك 
الحــرب التــي قتــل فيهــا اإلرسائيليــون يف غضــون ســبعة أيــام 174 
عربيًا، وجرحوا املئات، ومع ذلك مل تتأثر مبادرة الســام العربية 

بعدد القتىل العرب.
وبعــد اثنــي عــر عامــًا مــن مبــادرة الســام العربيــة، شــن الجيــش 
اإلرسائيي حربه الثالثة ضد سكان قطاع غزة، حرب استمرت 51 
يومــًا، وتعــد أطــول حــرب بــني العــرب واإلرسائيليــني، قتــل الجيــش 
آالف  عــرة  مــن  أكــر  وجــرح  عربيــًا،   2174 خالهــا  اإلرسائيــي 

مــن طباعهــم، ومل  العــرب  يبــدل  عــريب، ومــع ذلــك مل 
15يعدلوا من مواقفهم تجاه عدوهم اإلرسائيي.

النارصة- محافظات/ محمد القوقا:
الناشــطة  اإلنســان،  لحقــوق  أطبــاء  جمعيــة  حــّذرت 
ماهــر  األســري  حالــة  أن  مــن  الـــ48،  أرايض  داخــل 
األخرس خطرية للغاية، من جراء إرضابه عن الطعام 

منذ 85 يوما احتجاجا عىل اعتقاله اإلداري.
وقالت الجمعية يف بيان صحفي، أمس: إن الخبرية 
يف طــب العائلــة واملتطوعــة يف الجمعيــة د. لينــة 
قاســم، زارت األخــرس نهايــة األســبوع املــايض، وأنه 
وفًقــا لتشــخيصها، فإنــه "ورغــم كونــه يف كامل وعيه 
الركيــز  يف  مصاعــب  يواجــه  فإنــه  ذهنــه،  وصفــاء 

ويعاين من نوبات ارتباك طيلة اليوم".
األســري  وزن  أن  البيــان،  بحســب  قاســم،  وأضافــت 
مــن  يعــاين  وهــو  االنخفــاض،  يف  "آخــذ  األخــرس 
دوار خطــري، وفقــدان للتــوازن، وانعدام القدرة عىل 
الوقــوف، الســري، أو التقلــب يف رسيــره. كام يعاين 
من ترّقق شديد يف العضات، وتدهور قدرته عىل 

الرؤية، وانخفاض قدرته عىل السمع".
وتابعــت أن "األخــرس يــرب املــاء فقــط، ويرفــض 
تنــاول الســكر، امللــح، والفيتامينات، كام أنه يرفض 
حالتــه،  مراقبــة  أجــل  مــن  فحوصــات  أليــة  الخضــوع 
القلــب،  تخطيــط  الحيويــة،  املــؤرشات  فيهــا  مبــا 

واالختبارات املخربية".
أزمــة  وجــود  حــول  انطبــاع  قاســم  د.  لــدى  وتشــّكل 
ثقــة مــع الــكادر الطبــي يف قســم األمــراض الباطنيــة 
يف  مألوفــة  حالــة  وهــي  "كابــان"،  مستشــفى  يف 
ظــروف اإلرضاب عــن الطعــام، حيــث يرفــض األســري 

جانــب  مــن  عــاج  أي  تلقــي  أو  للفحــص  الخضــوع 
الطاقم املعالج.

وقالت: إنه "يف ضوء حالة ماهر الصّحية، فإنه حتى 
لــو قــرر كــرس اإلرضاب والــروع يف عملية تدريجية 
لتنــاول الطعــام تحــت إرشاف طبي، فســوف يتطلبه 
جســده  وسيســتغرق  يتعــاىف،  لــي  شــهورا  األمــر 
بعض الوقت إلصاح األرضار التي لحقت بأعضائه 

املختلفة بسبب الصيام الطويل".
وعقــب املستشــار القانــوين لجمعيــة أطبــاء لحقــوق 
اإلنسان، املحامي تامري بلنك، قائا، إن "املحكمة 
العليــا قــررت أن مقــدم االلتــامس يف حالــة األخــرس 
ال يشــكل خطــرا، لكــن املحكمــة اختــارت عــدم إلغــاء 
االعتقــال بــل تجميــده فحســب. ماهر األخرس ليس 
العــودة إىل منزلــه، وهــو محتجــز  حــرا، عمليــا، يف 

ضد إرادته يف مستشفى يف )إرسائيل(.
وأضــاف أن "هــذا اعتقــال بحكــم األمــر الواقــع. لقــد 
ادعــت النيابــة أمــام املحكمــة أن ماهــر نــر أقــواال 
تحريضيــة عــىل شــبكة اإلنرنــت، وعرضــت ترجمــة 
مشــوهة إىل العربيــة لألقــوال املذكورة، لكن النيابة 
ماهــر  تقديــم  عــدم  ســبب  تفســري  يف  تفلــح  مل 

ملحاكمة عادية، وإلغاء االعتقال التعسفي".
يف ســياق متصــل، دعــت القــوى والفصائل الوطنية 
الدوليــة  اللجنــة  لحــم  بيــت  مدينــة  يف  واإلســامية 
مســؤولياتها  تحمــل  إىل  أمــس،  األحمــر،  للصليــب 
ومتابعــة  الســجون  يف  األرسى  معانــاة  وقــف  يف 

قضاياهم.

جــاء ذلــك خــال وقفــة تضامنيــة مع األســري األخرس 
الفلســطينية  الفصائــل  عــن  ممثلــون  فيهــا  شــارك 
واملؤسســات األرسى و أرسى محــررون وذوو أرسى 

يف السجون االحتال يف املحافظة.
وقــال مديــر مكتــب هيئــة شــؤون األرسى واملحررين 
يف بيــت لحــم منقــذ أبــو عطــوان، إن عــىل الصليــب 
إدارة  وعــىل  مهــم،  موقــف  لــه  يكــون  أن  األحمــر 
اإلجــراءات  تتخــذ  "أن  جنيــف  يف  الدوليــة  اللجنــة 
املناسبة التي من شأنها إنصاف شعبنا وأرسانا يف 

السجون".
وقــال محمــد الجعربي من لجنة التنســيق الفصائي 
يف محافظــة بيــت لحــم، إن األســري األخــرس "رقــام 
جديــدا مــن األرقــام التــي أحرجــت العــام واالحتــال 
عــىل  دوره  يقتــرص  الــذي  األحمــر  والصليــب 

املراسات واملطالبات الخجولة".
واعترب الجعربي إن املطلوب حاليا ضغط ســيايس 
وجامهــريي "ليعــرف االحتــال أننــا لــن نتخــىل عــن 
أرسانــا ومحاربينــا الذيــن يصارعــون املــوت يف كل 
لحظــة". ويف الســياق، شــارك عــرات املواطنــني، 
يف  طوبــاس،  يف  وشــعبي  رســمي  بحضــور  أمــس، 
الطعــام  عــن  املــرضب  األســري  مــع  تضامنيــة  وقفــة 

"األخرس".
نــادي  لهــا  دعــا  التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
طوبــاس،  يف  الوطنــي  العمــل  وفصائــل  األســري، 
األســري  عــن  الفــوري  باإلفــراج  تطالــب  يافطــات 

األخرس.

63 حالة تعاٍف
وفاة و119 إصابة 
بـ"كورونا" يف غزة

غزة/ فلسطني:
قالــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة أمــس، إّنهــا ســّجلت حالــة وفــاة و119 
1787 فحًصــا مخربًيــا يف  إجــراء  بعــد  الوبــايئ  بفــريوس "كورونــا"  إصابــة 
الـ24 ساعة املاضية. وأعلنت الصحة، يف تقريرها اليومي وفاة املواطنة 
سارة محمود عىل املرصي )88 عاًما( يف العناية املركزة مبستشفى غزة 
األورويب وهــي مــن بيــت حانــون شــاميل قطــاع غــزة. وبّينــت أّن اإلجــاميل 
بلــغ  املــايض  مــارس  منــذ  غــزة  قطــاع  "كورونــا" يف  الراكمــي إلحصــاءات 

4645 إصابة منها، 1818 حالة نشطة، و2800 حالة تعاٍف، و27 وفاة.

تسجيل 5 وفيات و270 
إصابة بـ"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه مــي الكيلــة، تســجيل 5 وفيــات و270 إصابة 
لفــريوس  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وأوضحــت  بـ"كورونــا". 
كورونــا يف الضفــة الغربيــة، أمــس، أن الوفيــات هم مواطن 58 عاًما من اليامون 
مبحافظة جنني، ومواطنة 81 عاًما من إذنا مبحافظة الخليل، ومواطن 57 عاًما 
مــن نابلــس، ومواطنــة 81 عاًمــا مــن بيت فجار، ومواطن 59 عاًما من الدهيشــة 
مبحافظــة بيــت لحــم. وأشــارت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف 
فلســطني بلغت %87.5، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 11.7%، 
ونسبة الوفيات %0.8 من مجمل اإلصابات. وأضافت، أن اإلصابات الجديدة 
توزعت حسب التايل: محافظة الخليل )47(، محافظة نابلس )53(، محافظة 
بيت لحم )16(، محافظة قلقيلية )16(، محافظة رام الله والبرية )29(، جنني 
 ،)36( طولكــرم   ،)6( طوبــاس   ،)7( ســلفيت   ،)22( واألغــوار  أريحــا   ،)31(
ضواحــي القــدس )7(. ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 40 مريضــا يف غــرف 

العناية املكثفة، بينهم 6 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

يف ذكرى صفقة "وفاء األحرار"
بل د بتحرير األرسى بكلِّ السُّ القوى الوطنّية واإلسالمّية تتعهَّ

وقفتان يف طوباس وبيت لحم تطالب "الصليب األحمر" بتدخل فوري

"أطّباء لحقوق اإلنسان" تحّذر: األسري 
األخرس يف وضع صحي خطر للغاية
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البنك اإلسالمي الفلسطيني - القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) 30 حزيران 2020

islamicbank.ps220 2201700 

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2020

ربح الفترة 
بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى للشر�ت الحليفة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى للشر�ت الحليفة
إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

2019

(غير مدققة)
دوالر أمريكي
5,968,187

242,729

(83,376)

74,463

233,816

6,202,003

2020

(غير مدققة)
دوالر أمريكي
3,608,002

-   

(430,889)

(113,371)

(544,260)

3,063,742

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران

 

اإليرادات
إيرادات التمويل واإلستثمارات

ينزل: عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة
حصة البنك من إيرادات التمويل واإلستثمارات

صافي إيرادات العموالت
أرباح عمالت أجنبية

حصة البنك من نتائج أعمال الشر�ت الحليفة
أرباح موجودات مالية بال�فة المطفأة

أرباح موجودات مالية
إيرادات أخرى

إجمالي اإليرادات
المصروفات

نفقات الموظفين
مصاريف تشغيلية أخرى

مخصص خسائر االئتمان، بالصافي
إستهال�ت واطفاءات

خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(مخصص) استرداد أتعاب قضايا

غرامات سلطة النقد الفلسطينية 
إجمالي المصروفات

الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب

ربح الفترة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

قائمة الدخل المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2020

2019

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

23,929,818

(3,539,896)

20,389,922

4,721,554

1,324,027

365,668

379,384

502,113

253,089

27,935,757

(10,277,446)

(6,243,319)

(1,319,969)

(2,094,433)

(40,620)

18,264

-

(19,957,523)

7,978,234

(2,010,047)

5,968,187

0,075
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9

22

23

24

17

28

2020

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

23,149,860

(3,593,462)

19,556,398

4,676,706

1,161,937

222,038

485,321

502,113

1,149,987

27,754,500

(10,629,926)

(5,613,879)

(3,579,846)

(2,209,779)

(159,098)

(9,068)

(5,000)

(22,206,596)

5,547,904

(1,939,902)

3,608,002

0,045

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران

 
الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بال�فة المطفأة

إستثمارات في شر�ت حليفة
إستثمارات عقارية

عقارات وممتل�ت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
حق استخدام األصول

موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات غير ملموسة

موجودات أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية
المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء

تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

مطلوبات متعلقة بعقود اإليجار
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حقوق الملكية 
رأس المال المدفوع

عالوة إصدار رأس المال
إحتياطي إجباري

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
إحتياطي التقلبات الدورية

إحتياطي االستثمارات العقارية
التغير المتراكم في القيمة العادلة

األرباح المدورة 
صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية 

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في 30 حزيران 2020
30 حزيران

2020

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

220,511,804

154,404,452

801,096,668

1,262,623

3,646,530

17,396,822

11,744,249

11,662,166

27,732,263

3,483,099

8,674,114

4,810,020

715,793

24,127,256

1,291,267,859

84,089,600

286,054,979

56,710,850

8,937,245

-

7,962,057

11,324,072

455,078,803

717,259,751

80,000,000

3,200,000

9,431,625

4,384,678

11,023,917

301,889

(817,346)

11,404,542

118,929,305

1,291,267,859

31 �نون األول
2019

(مدققة)
دوالر أمريكي

272,313,933

167,205,799

770,485,510

1,421,721

4,077,419

19,658,542

11,635,582

11,843,798

28,840,990

3,231,217

9,233,781

4,692,922

739,647

13,032,461

1,318,413,322

111,741,306

263,137,015

55,151,605

10,232,494

1,609,930

8,815,947

15,454,050

466,142,347

736,405,412

77,000,000

3,200,000

9,431,625

4,384,678

11,023,917

301,889

(273,086)

10,796,540

115,865,563

1,318,413,322
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وهــو أحــد القيــادات التــي خططت للعملية، ولكــن (إرسائيل( حرمته 
بــه بجــوار ربــه يف جنــان  االحتفــال بهــذا النــر التاريخــي، ليحتفــل 

الخلد، إنه القائد الشهيد جامل أبو سمهدانة.
وهنــاك كلــامت مــا زال صداهــا يصــدح، ألنهــا خرجــت مــن مهنــدس 
الصفقة عندما قال: "أنا مطمنئ اليوم عىل حامس، شــكلت جيًشــا 
ــا، وأقــر اللــه عينــي بصفقــة وفــاء األحــرار، وأمتنــى أن ألقــى ريب  قويًّ
ــا"، فارتقــى صاحــب هــذه الكلــامت شــهيًدا، إنــه القائــد  راضًيــا مرضيًّ
الــذي أدار عمليــة التفــاوض غــر املبــارش مــع االحتــال الصهيــوين، 

أحمد الجعربي. 
أدوات  أكــدت  ألنهــا  اإلنجــاز،  يف  إعجــاز  هــي  األحــرار  وفــاء  صفقــة 
املفــاوض  ينتهجهــا  التــي  األدوات  تلــك  غــر  جديــدة  تفــاوض 
الفلســطيني، أدوات تســتثمر كل أوراق القــوة التــي ميتلكهــا شــعبنا 
العظيم، وتضع توفيق الله أمام أعينها، فلوال توفيق الله ثم تصميم 

املجاهدين ما نجحت الصفقة، فام مراحل تلك اإلعجاز؟
أواًل: المزاوجة بين الحكم والمقاومة.

يف ظل نظام عاملي أحادي القطبية تهيمن عليه الواليات املتحدة 
إقليمــي  ونظــام  لـ)إرسائيــل(،  اإلســراتيجي  الحليــف  األمريكيــة 
عــريب ضعيــف، حققــت حركــة حــامس فــوًزا ســاحًقا يف االنتخابــات 
الترشيعية التي أجريت يف يناير/ 2006م، لتعلن جهًرا أنها تتبنى 
خيار املزاوجة بني العمل املسلح ضد )إرسائيل( ومامرسة الحكم، 
وكان هذا من وجهة نظر بعض املراقبني أنه مراهقة سياسية، ولكن 
اإلعجــاز األول هــو نجــاح املقاومــة الفلســطينية بذلــك، فبعــد ثاثــة 
جــاءت  الدســتورية،  اليمــني  حــامس  حكومــة  أداء  مــن  فقــط  أشــهر 

عملية الوهم املتبدد.
ثانًيا: عملية الوهم المتبدد.

التخطيــط  حيــث  مــن  ذاتهــا  العمليــة  يف  يتمثــل  الثــاين  اإلعجــاز 
مقــاوم  عمــل  أي  أن  ــا  إرسائيليًّ املتوقــع  عكــس  فعــىل  والتنفيــذ، 
ســيأيت مــن فــوق األرض، املقاومــة حفــرت نفًقــا طويــًا وعــربه زحــف 
الخلــف،  مــن  اإلرسائيليــني  الجنــود  عــىل  لينقضــوا  املجاهــدون 
فيقتلــوا جنديــني ويخطفــوا ثالًثا، عــىل الرغم من التحذيرات األمنية 
اإلرسائيليــة لقواتهــم املنتــرشة عــىل الحــدود مــع غــزة، مــا دفــع قــادة 
جهــاز الشــاباك اإلرسائيــي ألن يعرفــوا بإخفاقهم يف إفشــال عملية 
الوهم املتبدد، بعد أن زعموا يف إعامهم أنهم قاموا بعملية خاطفة 

يف جنوب القطاع اعتقلوا مبوجبها مصطفى معمر وشقيقه.
وحســب روايــة الشــاباك إن مصطفــى معمــر هــو أحــد أفــراد الخليــة 
املكلفــة بتنفيــذ عمليــة الوهــم املتبــدد، ولــو صحــت رواية الشــاباك 
التــي أذاعهــا اإلعــام العــربي، فــإن مخاطــر تنفيــذ العمليــة ســتكون 
عــىل  املقاومــة  إرصار  يف  وتتمثــل  الثانيــة،  املعجــزة  وهنــا  كبــرة، 
التنفيــذ، ونجحــوا خــال مثــاٍن وعرشيــن دقيقــة يف تنفيــذ العمليــة 

والعودة بالجندي اإلرسائيي شاليط.

أحــداث عديــدة شــهدها شــهر أكتوبــر املجيــد، ولكــن هنــا سأســلط 
املقاومــة  أنجزتهــام  مهمــني  حدثــني  عــىل  ا  فلســطينيًّ الضــوء 
املقاومــة  أبطــال  رد  األول  الحــدث  أكتوبــر،  يف  الفلســطينية 
الفلســطينية مــن كتائــب أبــو عــي مصطفــى الجنــاح املســلح للجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطني عــىل جرمية اغتيال األمــني العام للجبهة 
الشهيد القائد أيب عي مصطفى يوم 27/8/2001م، مل يستغرق 
الرد طويًا، ومل يكن الهدف بسيًطا، وهذا وحده إعجاز يف اإلنجاز، 
ففــي يــوم 17/8/2001م وصــل أربعــة أبطــال مــن كتائــب أبــو عــي 
مصطفــى إىل فنــدق "حيــاة ريجنيس" يف القدس، ومعهم مســدس 
كاتــم صــوت، أطلــق الرفيــق حمــدي قرعــان أربــع رصاصــات يف رأس 
وزير السياحة اإلرسائيي صاحب نظرية "ترانسفر العرب" رحبعام 
زئيفــي، وأردوه قتيــًا، لتســّطر هــذه الخليــة إعجــاًزا آخــر يف اإلنجــاز 

يتمثل يف منح زئيفي "ترانسفر" إىل جهنم وبئس املصر.
إنجــاز صفقــة وفــاء  2011م، وهــو  أكتوبــر  الثــاين وقــع يف  الحــدث 
روَحــي  نســتحرض  أن  يجــب  التاســعة  الذكــرى  ويف   ،)1( األحــرار 
الشــهيدين منفــذي عمليــة الوهــم املتبــدد، وهــام: الشــهيد حامــد 
الرنتيــيس، والشــهيد محمــد فروانــة، وكل مــن شــارك أو خطــط لتلك 
العمليــة البطوليــة، وهنــاك قائــد كبــر ســيكتب التاريــخ عنــه الكثــر، 

ثالًثا: عملية إخفاء الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
املعجــزة الثالثــة تتمثــل يف أضخــم إنجــاز أمنــي لحــركات املقاومــة 
ــا يف مســاحة 365 كــم2،  يف التاريــخ املعــارص، فــأن تحتجــز جنديًّ
إرسائيليــة  مخابــرات  أجهــزة  ثاثــة  أعــني  مــن  الهــروب  وتســتطيع 
هــي املوســاد والشــاباك وأمــان، إضافــة إىل مســاهمة عــدة أجهــزة 
املعجــزة مســتمدة  تلــك  ولكــن  ذلــك معجــزة،  دوليــة؛  اســتخبارات 
مــن صمــود وصــرب الشــعب الفلســطيني يف قطــاع غــزة الــذي رفــض 
العــروض اإلرسائيليــة لتقديــم معلومــات عــن مــكان شــاليط مقابــل 
مــن  الرغــم  عــىل  دوالر،  مايــني  عــرشة  إىل  قيمتهــا  تصــل  مكافــأة 
الحصــار والفقــر، ولكــن النجــاح يف اإلنجــاز أزال عتمــة الحصــار لــرى 

النور مرسوًما عىل وجوه املحررين وذويهم.
رابًعا: المفاوضات بين حماس و)إسرائيل( بوساطة مصرية.

اإلعجاز الرابع يتمثل يف عملية التفاوض وشخوص املفاوضني، إذ 
ارتكزت العملية التفاوضية عىل مرتكزين مهمني:

األول: ورقــة القــوة التــي ميتلكهــا املفــاوض الفلســطيني متمثلــة يف 
الجندي جلعاد شاليط.

الثــاين: طــول نفــس املفــاوض الفلســطيني ودرايتــه بالعقليــة األمنية 
اإلرسائيلية، فأنجز ما متنى.

خامًسا: عملية التسليم والتسلم.
يف الدقيقة نفسها والثانية نفسها يخرج عنارص كتائب القسام من 
مواقعهــم ومنازلهــم ليســتقلوا أكــر مــن ثاثــني ســيارة باللــون والنــوع 
نفســهام، يف عمليــة أمنيــة معقدة أذهلــت وحدات املراقبة الجوية 
اإلرسائيليــة، وكانــت أشــبه مبناورة عســكرية لجيش نظامي محرف، 
لتؤكد قدرة املقاوم الفلسطيني عىل خداع التكنولوجيا العسكرية 
أدىن  دون  شــاليط  الجنــدي  تســليم  عمليــة  فتمــت  اإلرسائيليــة، 
معلومــة أمنيــة قــد يســتفيد منهــا هــذا العــدو املاكــر، وفعــًا نجحت 
املخابــرات  جهــاز  لقــادة  االتفــاق  حســب  شــاليط  م  وُســلِّ العمليــة 
املرية، وتبدأ املرحلة األوىل من عملية وفاء األحرار، وهذا أيًضا 

إعجاز يف االنجاز يسجل لحركة حامس.
سادًسا: لوحة استقبال المحررين.

الضفــة  رســمتها  التــي  الجميلــة  اللوحــة  فهــي  األخــرة  املعجــزة  أمــا 
الغربيــة وقطــاع غــزة يف اســتقبالهام األبطــال، بحيــث رســمت رايــات 
باإلنجــاز  جميعهــا  تهتــف  التــي  املتعانقــة  الفلســطينية  الفصائــل 
الوطنــي، ومــن بينهــا يرفــرف العلــم الفلســطيني يف صــورة جميلــة، 
رســالة سياســية للقــادة بــأن الوحــدة الوطنية واملصالحــة باتت خياًرا 
ا، وأن البيئــة السياســية جاهــزة لتنفيــذ اتفــاق املصالحــة، ومــا  شــعبيًّ
عــىل القيــادة إال البــدء بالخطــوة األوىل، وهــذا إعجــاز صفقــة وفــاء 
األحــرار بأنهــا ســتكون خريطــة الطريــق لتحديــد معــامل اإلســراتيجية 
املقاومــة  قاعــدة  عــىل  املصالحــة  متثــل  التــي  املقبلــة،  الوطنيــة 

والرشاكة أوىل ركائزها.

كان طبيعيــًا ومتوقعــًا أن تــؤدي تلــك املســاعي القبيحــة الســرضاء كيــان االحتــال 
واســتعداء الفلســطيني التي مارســتها دول التطبيع العربية، وعىل رأســها اإلمارات، 
أن تــؤدي إىل رشٍه إرسائيــي بالتــامدي يف مطالــب طمــس الحــق الفلســطيني، ولــو 
كان عىل مستوى أغنية أو عمل فني، مل يكن فيام مىض يصّنف ضمن دائرة املواد 

التحريضية، التي يحاِسب االحتال أحدًا عليها.
ومل يكــن صدفــة أن يتلــو حــذف مسلســل التغريبــة الفلســطينية عــن منصــة شــاهد 
التابعة ملجموعة MBC تحريض إرسائيي عىل املغني الفلسطيني محمد عساف 
وإعــان منعــه مــن زيــارة فلســطني بحجــة تحريضه عــىل )إرسائيل(، ثــم أن ُيرجم هذا 
رسيعــًا بحــذف منصــة عــرب آيــدول عــىل يوتيــوب أغنيــة )عــّي الكوفيــة( التــي غناهــا 
عســاف عــىل مرسحهــا خــال الربنامــج الشــهر عــىل قنــاة MBC قبــل ســبع ســنوات، 

والذي صعد خاله نجم محمد عساف بعد فوزه بلقب الربنامج. 
من جهة، ما كان التامدي اإلرسائيي ليصل هذا الحّد لوال ما تصنعه منصات أنظمة 
التطبيــع اإلعاميــة، وهــي تاحــق املحتــوى الفلســطيني وتطمســه عــن منابرهــا حتــى 
لــو كان قدميــا، وحتــى لــو كان متميــزًا وســبق أن صنــع بصمــة فارقــة عــىل املســتوى 
الفنــي، ســواء أكان عمــًا دراميــًا مثــل التغريبــة، أو أغــاين وطنيــة متقنــة كتلــك التــي 

أداها محمد عساف عىل مرسح MBC فيام مىض.
تحريضيــة  مــادة  أو  خطــرة  تهمــة  ســابقًا  الوطنيــة  الفلســطينية  األغنيــة  تكــن  مل 
تاحقهــا قوانــني االحتــال الصهيــوين، ومل يكــن مؤدوهــا محــّل اســتهداف عــىل مدار 
الســنوات املاضية، بل إن االنتفاضتني الفلســطينيتني شــهدتا نشــوء كثر من الفرق 
الفلسطينية املتميزة التي قدمت أعاماًل فنية كانت مرافقة ملسرة الكفاح وحارضة 
يف فعالياتها املختلفة، لكن هذا التطور األخر ييش بأن االحتال ماٍض يف توسيع 
دائــرة اســتهدافه لــكل الرمزيــات الفلســطينية، مســتعينًا بحلفائــه العــرب وقدراتهــم 
املختلفة خصوصًا يف املجال اإلعامي، وما ميكن أن يقدموه من خدمات خالصة 

للمرشوع الصهيوين بالعدوان عىل رمزيات الراث والهوية الفلسطينية.
مــن جهــة ثانيــة، لعلــه مــن املفيــد أن يفطــن أمثــال الفنــان محمــد عســاف أن إقامتــه 
يف اإلمــارات ســتغدو عبئــًا عليــه إن ظــّل بالفعــل معنيــًا بتقديــم محتــوى فلســطيني 
منــارص للحــق الفلســطيني )هنــاك أنبــاء غــر مؤكــدة عــن طلــب اإلمــارات منــه مغادرة 
أراضيهــا(، ولــن يكــون ممكنــًا االســتمرار بالتعاقــد مــع الرشكات الفنيــة ذات املرجعية 
الســعودية أو اإلماراتيــة إن كان ســيظل يغنــي لفلســطني، حتــى لــو قــرر الغنــاء فقــط  

للشجر والحجر والبحر فيها، وليس التغني بنضاالت شعبه.
هــذا النمــط الصــارم مــن املفاصلــة والفــرز تدفعنــا أنظمــة التطبيــع دفعــًا نحــوه، ومــن 
مقــدس  نهــج  الفلســطيني  شــيطنة  أن  وقــررت  بحــدة،  أمرهــا  أنهــا حســمت  الواضــح 
ســيطال كل يشء، ولن يبقي الخاف معه للود قضية، حتى لو مبســتوى أغنية ترّنم 
بهــا مايــني العــرب، يف الســنوات الخاليــة، التــي –عــىل مرارهــا- تبــدو اليــوم مرشقــة 

ومرشفة، مقارنة مع مجريات قرينتها األخرة، وما حملته من وضاعة ورداءة.

المقاومة الفلسطينية وأكتوبر: 
اإلعجاز يف اإلنجاز

األغنية الفلسطينية 
ة اإلعدام عىل منصَّ

د. حسام الدجين

لمى خاطر

صفقة وفاء األحرار هي إعجاز يف 
اإلنجاز، ألنها أكدت أدوات تفاوض 
جديدة غري تلك األدوات اليت ينتهجها 
المفاوض الفلسطيين، أدوات تستثمر 
لك أوراق القوة اليت يمتلكها شعبنا 
العظيم، وتضع توفيق هللا أمام 
أعينها، فلوال توفيق هللا ثم تصميم 
المجاهدين ما نجحت الصفقة، فما 
مراحل ذلك اإلعجاز؟
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غزة/ رامي رمانة:
مىض نحو )20( يوًما عىل رسيان قرار سلطة 
الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة بتحديــد التســعرية 
عنــد  التجاريــة  املولــدات  لكهربــاء  الجديــدة 
لــكل  شــواقل   )4( مــن  بــدًل  شــيقل   )2.5  (
كيلــوواط/ ســاعة، غــري أنَّ هــذا القــرار مــا زال 
يثــري اســتهجان أصحــاب املولــدات التجاريــة، 
ــف عــن العمــل ورفــع  ودفــع بعضهــم إىل التوقُّ

القضية إىل القضاء بغزة إلنصافهم.
ــد حســام املــوىس، صاحــب مولــد تجــاري  وأكَّ
ويف  بالكهربــاء،  املشــركني  بإمــداد  التزامــه 
املباحثــات  إليــه  ســتؤول  مــا  ينتظــر  املقابــل 

الدائرة بني الجهات ذات العالقة. 
وعبَّ املوىس يف حديثه لصحيفة "فلسطني" 
عن أمله التوصل لحٍل يريض جميع األطراف، 
بحيــث أل يتحمــل أصحــاب املولدات خســارة 
عــىل  املواطــن  يحصــل  وأن  مشــاريعهم  يف 

سلعة الكهرباء بسعر مالئم.
وأشــار إىل أنَّ التســعرية التــي وضعتهــا ســلطة 
ــه ل ُبــدَّ  الطاقــة غــري متكافئــة مــع النفقــات، وأنَّ

مــن إعــادة النظــر فيهــا، مشــرًيا إىل أنَّ غالبيــة 
إىل  وبحاجــة  متهالكــة  التجاريــة  املولــدات 

صيانة دورية.
العمــل  بــدأ  مولــدات   6 املــوىس  وميتلــك 
عليهــا منــذ عــام 2014، ويقــدم خدمتــه لنحــو 

ألف مشرك.
ولفت إىل أنَّ فاتورة النفقات الشهرية عالية، 
لتشــغيل  الوقــود  اســتهالك  تكلفــة  أن  حيــث 
ر بــــ 160 ألــف شــيقل،  املولــدات الســتة ُتقــدَّ
و16 ألف شيقل أجور العامل العرشين لديه، 
ا أجــرة مــكان  يف حــني يدفــع 500 دينــار ســنويًّ

وضع املولدات.
بياًنــا  أصــدرت  قــد  الطاقــة  ســلطة  وكانــت 
ــه بعــد  منتصــف الشــهر املــايض جــاء فيــه "أنَّ
الطــالع عــىل قانــون رقــم )12( لســنة 1995، 
بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة وعــىل نظــام منــح 
الرخيــص لتزويــد الطاقــة الكهربائيــة ألغــراض 
التجــارة ل ســيام املــادة رقــم )17( منــه، فقــد 
املولــدات  كهربــاء  بيــع  تعرفــة  تحديــد  قررنــا 
التجاريــة للمســتهلكني مبــا ل يزيــد عــن 2.5 

شــيقل لــكل كيلــوواط/ ســاعة، وذلــك اعتبــاًرا 
من تاريخ األول من أكتوبر".

من جهته أكد يارس حسونة مدير دائرة تنظيم 
التــي  التســعرية  إنَّ  الطاقــة  الطاقــة يف ســلطة 
شــيقل   )2.5( وهــي  الطاقــة  ســلطة  حددتهــا 
ألصحــاب  منصفــة  ســاعة،  كيلــوواط/  لــكل 
املولــدات واملشــركني، وأنهــا راعــت التكلفة 

التشغيلية وأجور العامل. 
أنَّ  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  حســونة  وأشــار 
التسعرية الجديدة تشمل أصحاب الشراك 

املنزيل والتجاري.
وبنّي حســونة أنَّه ينبغي أن تصل نهاية الشــهر 
فواتري إىل املشركني من املولدات التجارية 
أقل عن سابقاتها، ألنَّ التعرفة الجديدة لسعر 
الكيلوواط الواحد، انخفض من 4 شواقل إىل 

2.5 شيقل لكل كيلوواط/ ساعة.
وأشــار إىل توقــف نحــو )10( مولــدات تجاريــة 
العمــل  مــن أصــل )160( مولــًدا تجارًيــا، عــن 
احتجاًجا عىل التســعرية التي وضعتها ســلطة 
الطاقة، وأنه يتم متابعة ذلك من طرف اللجنة 

الحكومية املشكلة.
املكتــب  رئيــس  معــروف  ســالمة  أكــد  بــدوره 
الحكوميــة  اللجنــة  أنَّ  الحكومــي،  اإلعــالم 
التجاريــة  املولــدات  أزمــة  ملتابعــة  لة  املشــكَّ
عــن  يصــدر  قــد  قــراًرا  تنتظــر  غــزة،  قطــاع  يف 
املحكمــة اليــوم بهــذا الشــأن، مشــدًدا عــىل أنَّ 
القــرار ســيكون ملزًمــا لســلطة الطاقــة واملــوارد 
جهــوًدا  وأنَّ  املولــدات،  وأصحــاب  الطبيعيــة 
األزمــة  إلنهــاء  الصــدد  هــذا  يف  ُتبــذل  حثيثــة 

العالقة من نحو شهر.
وقــال معــروف لصحيفــة "فلســطني" إننا ننتظر 
قــرار املحكمــة، حيــث مــن املفــرض أْن ُتعقد 
القضيــة  يف  للنظــر  الثنــني،  اليــوم  جلســة 
املولــدات  أصحــاب  جانــب  مــن  مــة  املقدَّ
التجاريــة عــىل ســلطة الطاقــة احتجاًجــا عــىل 

التسعرية التي وضعتها سلطة الطاقة.
ســيصدر  الــذي  "القــرار  معــروف:  وأضــاف 
الطاقــة  لســلطة  ُملزًِمــا  ســيكون  املحكمــة  عــن 
كان  أًيــا  مًعــا  التجاريــة  املولــدات  وأصحــاب 

هذا القرار".

اللجنــة  يف  ســعيهم  إىل  معــروف  وأشــار   
الرخيــص  إجــراءات  تشــمل  ألْن  الحكوميــة 
املحاِفظــة  التجاريــة  باملولــدات  املتعلقــة 
عــىل أمــن وســالمة العاملني داخــل املولدات 
أن  وأيًضــا  املجاوريــن،  واملواطنــني  التجاريــة 
تكون التسعرية متوازنة بني املنتفع وصاحب 

املولد.
مشــركة  متابعــة  هنــاك  أنَّ  معــروف  وذكــر 
بــني النيابــة العامــة والجهــات الرشطيــة إللــزام 
أصحاب املولدات اإلمتثال بالتعهد السابق.

املولــدات  أصحــاب  "بعــض  معــروف:  وقــال 
توقفــوا عــن العمــل بعد قرار تحديد التســعرية 
مســتمرون  الغالبيــة  أنَّ  حــني  يف  الجديــدة، 
مــن  يتــم املتابعــة  الخدمــة، وهنــا  يف تقديــم 
خــالل النيابــة العامة والجهــات الرشطية إللزام 
تقديــم  يف  بالســتمرار  املولــدات  أصحــاب 

الخدمة وفق التعهد القانوين السابق".
وعــبَّ معــروف عــن رفضــه جعــل متلقــي خدمــة 
الكهرباء رهينة ميارَس عليها الضغط لتحقيق 

"أي مآرب أخرى".

غزة/ فلسطني:
حــذر عــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعــامل 
النشــاطات  مــؤرشات  تراجــع  مــن  غــزة،  يف قطــاع 
القتصاديــة املتعّلقــة بعمليــات البيع والرشاء يف 
القطاع، ووصولها لســالب 68 نقطة خالل جائحة 

كورونا.
إنَّ  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  الحايــك،  وقــال 
مــع  تزامــن  القتصاديــة  النشــاطات  يف  الراجــع 
نقــص شــديد يف الســيولة النقديــة، وارتفاع نســبة 
البطالــة خــالل جائحــة كورونــا إىل 60 يف املئــة، 
مــع دخــول 100 ألــف عامــل ضمن إطــار العاطلني 
عــن العمــل، مل يعــد منهــم إل %30 ألعاملهــم مــع 
تخفيــف اإلجــراءات وهــو مــا انعكــس ســلًبا عــىل 

مجمل األوضاع.
إىل   53% مــن  ارتفــع  الفقــر  مــؤرش  أنَّ  وأضــاف 
%64 خالل الجائحة دون وجود تدخالت حقيقية 

إلصالح الخلل القائم يف النشاطات القتصادية، 
ل ســيام التــي تختــص بالقطــاع الخــاص، مــا ينــذر 
يف  مأســاوية  أكــر  وإنســانية  اقتصاديــة  بأوضــاع 

غزة.
قطــاع  املعيــي يف  الوضــع  تــأزم  أنَّ  إىل  وأشــار 

غــزة أدى لنتشــار ظواهــر ســلبية يف القطــاع، ومن 
أبرزهــا تفــي ظاهــرة التســوُّل، وارتفــاع معــدلت 
الطالق، وزيادة ملحوظة يف الشــيكات املرجعة، 

وأوامر الحبس عىل الذمم املالية.
الــدويل  املجتمــع  تحــرُّك  رضورة  الحايــك  ــد  وأكَّ
واملنظامت الدولية، وعىل رأسها األمم املتحدة، 
للضغــط الحقيقــي والجــاد مــن أجــل التحســني من 
األوضاع القتصادية، ودعم القطاع الخاص، وفتح 
كل املعابــر أمــام حركــة األفــراد والبضائــع والعمــل 
عــىل إنهــاء الحصــار فــوًرا، لتجنيــب قطــاع غــزة مــن 

كارثة اقتصادية، اجتامعية، صحية، بيئية.
وشــدد عىل أهمية إطالق برنامج لحامية الفقراء، 
بهدف توفري الحامية والرعاية واألمان الجتامعي 
وتقديــم املســاعدات لــأرس األكــر فقــًرا والفئات 
املهمشــة يف املجتمــع، وصــوًل إىل تطوير شــبكة 

أمان اجتامعية.

غزة/ فلسطني:
رصف  عــن  واحــدة  عيلــة  مبــادرة  أعلنــت 
لعــدد  شــيقل  مليــون  بقيمــة  جديــدة  دفعــة 
ممــن  غــزة  قطــاع  يف  متعففــة  أرسة   5000
تنطبــق عليهــم رشوط املبــادرة التــي أطلقهــا 
وشــارك فيهــا اآللف مــن موظفــي الحكومــة 

الفلسطينية يف قطاع غزة.
يف ترصيــح صحفــي  املبــادرة  إدارة  وقالــت 
صدر عنها أمس: "إن وزارة املالية بدأت يف 
رصف مبلــغ قيمتــه اإلجامليــة مليــون شــيكل 
 1,300 بينهــا  متعففــة،  5000 أرسة  لعــدد 
غــزة،  يف  الحكومــة  موظفــو  رّشــحها  أرسة 
يف حــني وضعــت وزارة التنميــة الجتامعيــة 
باقي األســامء من كشــوفات األرس املتعففة 
التي تنطبق عليها رشوط املبادرة والذين ل 

يتقاضون مساعدات ثابتة.

وذكــرت أنــه ومــع الدفعــة الجديــدة فــإن عــدد 
املستفيدين من املبادرة بلغ 27,000 ألف 
أرسة متعففــة حتــى اآلن حصلــت كل واحدة 
إجامليــة  بقيمــة  شــيقل،   200 عــىل  منهــا 
التبعــات  قيمــة  مــن  شــيقل   5,400,000
التــي وصلــت إىل عــرشة ماليــني  اإلجامليــة 
هــذا  إصــدار  حتــى  شــيقل  املليــون  ونصــف 

الترصيح.
وبّينــت املبــادرة أنَّ عــدد األرس التــي رّشــحها 
اســتفاد  أرسة،   8,200 بلغــت  غــزة  موظفــو 
حــني  يف  متعففــة،  أرسة   5,400 منهــا 
املتبقــي  العــدد  عــىل  الــرشوط  تنطبــق  مل 

وعددها 2,800 أرسة.
مــت املبــادرة شــكرها الخــاص وتقديرها  وقدَّ
انخرطــوا  الذيــن  غــزة  حكومــة  موظفــي  إىل 
إنجاحهــا  يف  وســاهموا  املبــادرة  هــذه  يف 

رغــم صعوبــة ظروفهــم املعيشــية والحياتيــة، 
مــن  النبيــل  وســلوكهم  بأخالقهــم  مشــيدة 
التــبع بجــزء مــن مســتحقاتهم إلغاثــة  خــالل 
أبنــاء شــعبهم الكريــم يف ظــل الحصار الظامل 

واملطبق عىل قطاع غزة منذ 14 عاًما.
إىل  وتقديرهــا  شــكرها  املبــادرة  وقدمــت 
غــزة  قطــاع  يف  الفلســطينية  الحكومــة 
هــذه  بــرصف  الســتثنائية  جهودهــا  عــىل 
املســتهدفة  املتعففــة  لــأرس  املســاعدات 
رغــم الضائقــة املاليــة الخانقــة التــي مُتــر بهــا 
ويف ظــل هــذه الظــروف العصيبــة التــي ميــر 
بهــا قطــاع غــزة مــن حصار وعقوبات وسياســة 

إغالق قاسية.
الخامســة  الدفعــة  هــي  هــذه  أن  ويشــار إىل 
األرس  مــن  للمســتفيدين  رصفهــا  يتــم  التــي 

املتعففة من مبادرة عيلة واحدة.

غزة/ رامي رمانة:
وقــف  عــن  غــزة  قطــاع  يف  الزراعــة  وزارة  أعلنــت 
اســترياد البيض املخصب من الســوق اإلرسائيلية 
بعــد اكتشــاف ســاللة جديــدة من فــريوس إنفلونزا 

الطيور.
للخدمــات  العــام  املديــر  عــزام،  حســن  د.  وبــنّي 
بوقــف  قــراًرا  اتخــذت  الزراعــة  وزارة  أنَّ  البيطريــة 
اســترياد البيض املخصب من الســوق اإلرسائيلية 
بســبب ســاللة جديدة من فريوس انفلونزا الطيور 

يف حظرية دواجن يف الداخل املحتل.
ل  القــرار  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  عــزام  وأضــاف 
يشــمل اســترياد البيــض املخصــب مــن األســواق 
شــهادات  املــورد  يقــدم  أن  برشيطــة  الخارجيــة، 

تثبت املنشأة وسالمة البيض املستورد.
أبقــت  الزراعــة  وزارة  أنَّ  عــزام  بــنّي  الســياق  ويف 
الدجــاج  إلدخــال  املورديــن  أمــام  مفتوًحــا  البــاب 
إرفاقهــا  برشيطــة  الحتــالل  مــن  وأجزائــه  الكامــل 
بشــهادات صحيــة تؤكــد أن الدجــاج مــن مزارع غري 

موبوءة باملرض.

مناســبة  كميــات  بتوفــر  املواطنــني  عــزام  وطــأن 
الفقاســات  يف  للتفريــخ  املخصــص  البيــض  مــن 
املحليــة تقــدر مبليــوين بيضــة، وأنــه مــن املرجــح 
 300 يف غضــون اليومــني املقبلــني إدخــال نحــو 

ألف بيضة.
وأشــار إىل أنَّ قطــاع غــزة يحتــاج شــهريا مــن )-2.5

ا. 3.5 ( مليون بيض فقس شهريًّ
وكانت وزارة الزراعة يف دولة الحتالل قد أعلنت 
مــن  جديــد  فــريوس  اكتشــاف  أســبوع  نحــو  قبــل 

أنفلونزا الطيور يف حظرية دواجن يف الخضرية.
والســاللة التــي تــم تشــخيصها هــي H5N8 وهــو 
يصيــب  الــذي  الطيــور  انفلونــزا  فــريوس  مــن  نــوع 

الطيور البية وطيور املزارع ودواجن الفناء.
ومــع ذلــك أجــازت وزارة الزراعــة يف دولة الحتالل 

الستمرار يف استهالك الدواجن والبيض. 
يف  الدجــاج  عــىل  غــزة  قطــاع  ســكان  ويعتمــد 
مقارنــة  ســعره  لنخفــاض  نظــًرا  كثــريا،  غذائهــم 
باللحــوم الحمــراء، كــام يعــد البيــض عنــرًصا رئيًســا 

عىل موائدهم.

رام الله/ فلسطني:
بنــك  مجموعــة  بــني  مــا  جديــد  ائتــالف  عــب 
فلســطني والرشكــة الوطنيــة لصناعــة األملنيوم 
والبوفيــالت/ نابكو، إحدى رشكات مجموعة 
"أبيــك"، أُعلــن تأســيس رشكــة "قــدرة" للعمــل 

يف مجالت الطاقة املتجددة.
قــدرة  رشكــة  بتأســيس  املبــادرة  هــذه  وتــأيت   
لحلــول الطاقــة )م.خ.م(، بهــدف تقديم حلول 
والجــودة  املواصفــات  بأعــىل  متجــددة  طاقــة 
ومقاييــس  ومبقومــات  الفلســطيني،  للســوق 

عاملية. 
حيــث إن تأســيس هــذه الرشكــة جــاء بناء عىل 
جــزًءا  ُتعــد  التــي  والقيــم  الســتدامة  مبــادئ 
فلســطني  بنــك  مجموعــة  هويــة  مــن  ا  أساســيًّ
نابكــو خاصــة أن وجــود مصــادر طاقــة  ورشكــة 
نظيفة يف فلســطني ســيكون لها أثر كبري عىل 

الزدهار القتصادي.
ومــن ناحيتــه عــبَّ طارق العقــاد، رئيس مجلس 
بالرشاكــة  فخــره  عــن  "أبيــك"  مجموعــة  إدارة 
تأســيس  يف  فلســطني  بنــك  مجموعــة  مــع 
النــور  تــرى  املتجــددة  للطاقــة  جديــدة  رشكــة 

يف فلســطني يف ظــل ظــروف بالغــة الصعوبــة 
الرشكــة  أنَّ  أبنــاء شــعبنا، مشــرًيا إىل  يعانيهــا 
الجديــدة "قــدرة" تســعى اىل تحقيــق التنميــة 
إنتــاج  مصــادر  تنويــع  خــالل  مــن  املســتدامة 
مــن  والتقليــل  املحليــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
اســترياد الطاقــة الكهربائيــة التــي نعتمدها من 
الخــارج. وســتعمل مــع كل الــرشكاء يف قطــاع 
مــن  الكهربــاء  توزيــع  رشكات  وخاصــة  الطاقــة 
لتحقيــق  حقيقيــة  رشاكــة  اىل  الوصــول  أجــل 

األهداف املشركة. 
القيــام  قــدرة  رشكــة  يف  "طموحنــا  وأضــاف: 
الطاقــة  مــن  كهربــاء  توليــد  محطــات  بتدشــني 
كمرحلــة  واط  ميغــا   100 بقــدرة  الشمســية 
أولية خالل الســنوات القليلة القادمة، يتبعها 
الطاقــة  فائــض  لتخزيــن  بنــاءة  حلــول  تقديــم 
للتحكــم  حديثــة  أنظمــة  وتطبيــق  املنتجــة 
عــن  فضــاًل  متقدمــة،  مراحــل  يف  بالطاقــة 
تشــجيع املجتمع الفلســطيني عىل استخدام 

مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة".
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار العقــاد إىل أن رشكــة 
ــا بتدشــني محطــات توليــد  "قــدرة" تقــوم حاليًّ

كهربائيــة تتميــز بضــامن جــودة وكفــاءة اإلنتــاج 
باســتخدام أحــدث الوســائل وضمــن املعايــري 
عت منذ أيام عىل اتفاقية  العاملية. حيث وقَّ
مــع رشكــة توزيــع كهربــاء القــدس للتعــاون يف 
باســتخدام  الكهربــاء  لتوليــد  محطــة  إنشــاء 
الخاليا الشمسية بقدرة 5 ميجا واط يف قرية 
دير أبو مشعل لتغذية شبكة الرشكة يف قرى 

شامل غرب محافظة رام الله والبرية. 
الكهربــاء  لتوليــد  محطــات  بنــاء  أن  وبــنيَّ 
يســاهم  الشمســية  الخاليــا  باســتخدام 
وكذلــك  الطبيعيــة،  مواردنــا  اســتثامر  يف 
القتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  يف  املســاهمة 
لكل القطاعات الفلسطينية األخرى كتشغيل 
املصانع ومحطات ضخ وتحلية املياه وغريها 
من الصناعات بالطاقة الكهربائية املتجددة.

رئيــس  الشــوا،  هاشــم  الســيد  أعــرب  بــدوره، 
عــن  فلســطني  بنــك  مجموعــة  إدارة  مجلــس 
الرشكــة  بتأســيس  اإلنجــاز  لهــذا  ســعادته 
الجديــدة التــي ســتعمل عىل خدمــة مجتمعنا 
"قــدرة" تســتمد  أن  الفلســطيني، مشــرًيا إىل 
رؤيتهــا للســعي إىل توفــري مصادر طاقة بديلة 

للطاقــة  نظيًفــا  مصــدًرا  ــن  تؤمِّ للبيئــة  صديقــة 
املنشــآت  أصحــاب  عــىل  وتوفــر  الكهربائيــة 
العاليــة للكهربــاء  التوزيــع األمثــان  والــرشكات 

املستوردة.
لرؤيتنــا  تتويــج  الرشكــة  هــذه  إن  الشــوا  وقــال 
خــالل  مــن  أبيــك  مجموعــة  مــع  املشــركة 
"نابكو" وحرصنا عىل التفاعل مع احتياجات 
القتصــاد  ودعــم  الفلســطيني  مجتمعنــا 
الوطنــي عــب الســتثامر يف قطاعــات حيويــة 

وأساسية. 
آفــاق  لديــه  القطــاع  هــذا  أن  الشــوا  وأضــاف 
بحاجــة  أنــه  حــني  يف  والنمــو،  للتطــور  كبــرية 
نصــل  لــي  الجهــود  تظافــر  مــن  املزيــد  إىل 
إىل مســتوى اســراتيجي يف تحقيــق األمــن، 
معرًبــا عــن أمله بأن يحمل املســتقبل القريب 
والــرشكاء  الجهــات  مختلــف  بــني  تفاعــاًل 
كالبلديــات ورشكات توزيــع الكهربــاء وســلطة 
والحكومــة  الكهربــاء  تنظيــم  ومجلــس  الطاقــة 
هــذا  تطويــر  يف  ُقدًمــا  للمــي  الفلســطينية 
القطاع وزيادة حجمه ليكون قادًرا عىل التأثري 

وتغيري الواقع لأفضل.

م  "االقتصاد" ُتنظِّ
جوالت على المخابز 

في محافظة رفح
غزة/ فلسطني:

الغذائيــة يف اإلدارة  الصناعــات  ــم قســم  نظَّ
العامة للصناعة وطواقم حامية املســتهلك 
رفــح،  مبحافظــة  الوطنــي  القتصــاد  بــوزارة 
يف  املخابــز  مــن  عــدد  عــىل  جــولت 

املحافظة.
وأوضحت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات 
العامة، أن جولت طواقم الوزارة استهدفت 
كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف  املخابــز  عمــل 

وإجراءات الراخيص فيها.
وأضافــت اإلدارة، أن الطواقــم أكــدت عــىل 
أصحــاب املخابــز رضورة اللتــزام بإجــراءات 

الوقاية والسالمة وعدم التهاون فيها.
عــدة  للمخابــز  الــوزارة  طواقــم  وأعطــت 
إرشــادات للعمــل بهــا، حتــى ل تقــع يف أي 
جولتهــا  أنَّ  مؤكــدة  مســتقبلية،  مشــكلة 
عــىل املخابــز ســتتواصل حفاًظــا عىل صحة 

وسالمة املواطنني.

استمرار أزمة المولدات التجارية بغزة والقضاء ينظر في القضية

رام الله/ فلسطني:
الســلطة  مليزانيــة  املاليــة  واملســاعدات  املنــح  تراجعــت 
بنســبة 81.6 % عىل أســاس ســنوي، يف أول مثانية أشــهر 
مــن العــام الجــاري، مؤكــدة ترصيحات أمريكية بشــأن وقف 

الدعم املوجه للاملية العامة الفلسطينية.
وأظهرت بيانات امليزانية صادرة عن وزارة املالية برام الله 
دولر(،  مليــون   38.1( شــيقل  مليــون   132.3 أن  أمــس، 
ميثــل إجــاميل الدعــم العــريب للموازنــة منــذ مطلــع 2020 

حتى أغسطس/ آب املايض.
كان إجــاميل املنــح واملســاعدات املالية العربية املوجهة 
شــيقل  مليــون   716 بلــغ  الفلســطينية،  امليزانيــة  لدعــم 

)198.33 مليون دولر( الفرة املقابلة من 2019.
الشهر املايض، قال الرئيس األمريي دونالد ترامب عىل 
هامــش حضــوره حفــل توقيــع اتفاقيــة تطبيــع العالقــات بني 
"مــن  إنــه طلــب  األبيــض،  البيــت  واإلمــارات يف  الحتــالل 

الدول الرية أل يدفعوا للفلسطينيني".

وتراجــع الدعــم الســعودي املوجــه للميزانيــة الفلســطينية 
بنســبة 77.2 باملئــة عــىل أســاس ســنوي، يف أول مثانيــة 
أشــهر مــن 2020، إىل 30.8 مليــون دولر، نــزوًل مــن 130 

مليون دولر يف الفرة املناظرة من 2019.
وبلغ دعم الجزائر -التي تواجه متاعب مالية حادة بســبب 
نهايــة أغســطس  النفــط- صفــر دولر حتــى  أســعار  هبــوط 
أســاس  عــىل  دولر  مليــون   26.1 مــع  مقارنــة  املــايض، 
ضغوطــات  مــع  العــريب،  الدعــم  تراجــع  يرافــق  ســنوي. 

أمــا يف يوليــو/ متــوز املــايض، أكــد وزيــر املاليــة شــكري 
عّلقــت  شــقيقة  "دوًل  أنَّ  صحفــي،  مؤمتــر  خــالل  بشــارة 
املنــح واملســاعدات املوجهــة لدعم املوازنــة" دون تقديم 

مبرات لذلك.
كذلــك، تزامــن تراجــع الدعــم العــريب، مــع صعوبــات ماليــة 
نتيجــة  الخليــج،  دول  ميزانيــات  يف  صاعــدة  وعجــوزات 
هبــوط أســعار النفــط وتراجــع الطلــب عــىل الخــام، بفعــل 
ا. انكامش اقتصادي ناجم عن تفي جائحة كورونا عامليًّ

مالية تواجه حكومة محمد اشــتية، بفعل تراجع اإليرادات 
املالية نتيجة تفي فريوس كورونا، وأزمة أموال الرضائب 
)املقاصــة( مــع الحتــالل أفقــدت الحكومة ثلثي مداخيلها 

منذ مايو/ أيار الفائت.
تقــول حكومــة رام اللــه إن املنــح املاليــة )العربيــة والدوليــة( 
املوجهــة لدعــم امليزانيــة، تراجعــت بأكــر مــن 55 باملئــة 
ســنوي  متوســط  مــن  املاضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل 

1.1 مليار دولر، إىل 500 مليون حاليا.

صرف مليون شيقل لـ5000 أسرة 
ضمن مبادرة "عيلة واحدة"

بنك فلسطين و"نابكو" يعلنان ائتالفهما 
في تأسيس شركة لحلول الطاقة النظيفة

عقب اكتشاف ساللة جديدة من إنفلونزا الطيور
الزراعة بغزة توقف استيراد 

البيض المخصب من االحتالل

حتى أغسطس
الدعم العربي لميزانية السلطة يتراجع 82 %

الفقر ارتفع إلى 64 %
ر من تراجع البيع والشراء في غزة الحايك ُيحذِّ

علي الحايك
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واشنطن/ وكاالت: 
أثــار فــوز دونالــد ترامــب بانتخابــات الرئاســة 
شــكوكا  ســنوات  أربــع  قبــل  األمريكيــة 
الوثــوق  بإمكانيــة  تتعلــق  مســبوقة  غــري 
فهــل ميكــن االعتــاد  الــرأي.  باســتطالعات 

عليها هذه املرة؟
الثالــث  انتخابــات  عــى  يومــا   15 قبــل 
يتقــّدم  الثاين/نوفمــر،  ترشيــن  مــن 
الرئيــس  عــى  بايــدن  جــو  الدميوقراطــي 
الجمهوري بتســع نقاط مئوية عى الصعيد 
االســتطالعات  معــدالت  بحســب  الوطنــي، 

التي نرشها موقع "ريل كلري بوليتيكس".
لكن يف الواليات املتحدة، يفوز املرشحون 
بالبيت األبيض عن طريق الهيئة الناخبة، ال 

التصويت الشعبي.
2016، خــر ترامــب يف التصويــت  ويف 
الشــعبي أمــام هيــالري كلينتــون، لكنــه فــاز 
مبا يكفي من الواليات لجمع أصوات الهيئة 

الناخبة التي يحتاجها ليصبح رئيسا.
وهــذه الســنة، ُينظــر إىل ســت واليــات عــى 

إىل  االســتطالعات  معاهــد  معظــم  وتشــري 
منهجيتهــا  عــى  تصحيحــات  أدخلــت  أنهــا 
يف  كهــذه  أخطــاء  الســتبعاد  العامــة 

االنتخابات املقبلة.
باهتــام  اســتطالعات  املــرة  هــذه  وتجــري 
الواليــات  يف  تكــرارا  أكــر  وبشــكل  أكــر 
مــن  يكفــي  مــا  تشــهد  مل  التــي  الحاســمة 

االستطالعات املرة املاضية.
منظمــو  يشــري  ذلــك،  إىل  وإضافــة 
هــذه  النتائــج  ثبــات  إىل  االســتطالعات 
املــرة. فمنــذ الربيع، تقّدم بايدن مبعدل مل 

يرتاجع إطالقا عن أربع نقاط مئوية.
يف نهاية املطاف ويف بلد يشهد استقطابا 
شديدا، هناك عدد أقل بكثري من الناخبني 
املرتدديــن الذيــن قــد يقلبــون املشــهد يف 

اللحظة األخرية.
يشــعر البعــض أن هنــاك ناخبــني يتحفظــون 
عــن  االســتطالعات  يف  الترصيــح  عــى 
تفضيلهم لرتامب نظرا للجدل املحيط به.

أخطــأت  "االســتطالعات  إن  ترامــب:  وقــال 

كانــت االســتطالعات الحاليــة يف كل واليــة 
خاطئــة بالدرجــة نفســها التــي كانــت عليهــا 

قبل أربع سنوات.
تاميــز"  "نيويــورك  لــدى  الصحــايف  وكتــب 
معــدل  "وفــق  أنــه  مؤخــرا  كــون  نيــت 
يف  بايــدن  فــوز  احتــال  اســتطالعاتنا، 
تكســاس التــي ســتمنحه أكــر مــن 400 مــن 
أكــر مــن احتــال  الناخبــة،  الهيئــة  أصــوات 
متأرجحــة  واليــات  ترامــب يف  الرئيــس  فــوز 

تقليديا عى غرار بنسلفانيا ونيفادا".
واملحللــون  االســتطالعات  منظمــو  يــزال  ال 
نوايــا  أن  إىل  إشــارتهم  يف  الحــذر  يتوخــون 
التصويــت ال ميكــن أن تكفــي كتوقعــات وأن 

هناك هامش خطأ.
تشــهد  أن  االنتخابيــة  الحمــالت  وبإمــكان 
تحــّوالت، إذ أن نتيجــة االنتخابــات الرئاســية 
يف  األرجــح  عــى  ُحســمت   2016 يف 

اللحظات األخرية.
ويذكــر أنــه 16 يومــا قبــل موعــد االنتخابــات 
تلــك، رّجــح موقــع "فايــف ثــرييت إيــت" فــوز 

أنهــا أساســية للوصــول إىل البيــت األبيــض، 
هــي فلوريــدا وكاروالينــا الشــالية وأريزونــا 

وويسكنسن وبنسيلفانيا وميشيغان.
يبــدو  االســتطالعات،  صحــت  إذا  لكــن 
الصــدد،  هــذا  أفضــل يف  وضــع  بايــدن يف 
هامــش  ضمــن  أحيانــا  أنــه  مــن  الرغــم  عــى 
الخطــأ، ويــرتاوح تقدمــه بفــارق يبلــغ مــا بــني 
1,7 نقطــة مئويــة يف فلوريــدا إىل 7,2 يف 

ميشيغان.
عشــية االنتخابــات، توّقعــت االســتطالعات 
بشــكل صحيــح تقدما طفيفــا لكلينتون عى 
الصعيــد الوطنــي، لكنهــا "أخطأت يف بعض 
واليــات وســط غرب البــالد املتأرجحة" التي 
فــاز فيهــا ترامــب يف نهاية املطاف، وفق ما 
أفــاد كريــس جاكســون مــن مركــز "إيبســوس 
للشؤون العامة" لوكالة الصحافة الفرنسية. 
عينــات  ضمــن  األقــل  التمثيــل  إن  وقــال 
ال  الذيــن  البيــض  للســكان  االســتطالع 
صّوتــوا  ممــن  جامعيــة  شــهادات  يحملــون 

لرتامب كان من أسباب ذلك.

املرة املاضية وهي أكر خطأ هذه املرة".
مؤسســة  ترافالغــار"،  "مجموعــة  وكانــت 
الجمهوريــون  يفضلهــا  التــي  االســتطالعات 
وتستخدم نهجا يأخذ يف الحسبان احتال 
القليلــة  الجهــات  بــني  الناخبــني،  تحّفــظ 
التــي توقعــت فــوز ترامــب عــام 2016 يف 

بنسيلفانيا وميشيغان.
لبايــدن  األفضليــة  متنــح  املــرة  هــذه  لكنهــا 
يف واليــات حاســمة عــى غــرار بنســيلفانيا 

وويسكنسن.
وقبــل أربعــة أعــوام، كان ترامــب مجــرّد رجــل 
السياســية.  الســاحة  عــى  جديــدا  أعــال 
الجهــات  عــى  يصعــب  عــادة  وبالتــايل، 
النــوع  املنظمــة لالســتطالعات تقييــم هــذا 

من املرشحني.
ويعّلق جاكسون عى ذلك بالقول إن "لكل 
شــخص راي فيــه اآلن لــذا ال يتفاجــأ الجميــع 

بالدرجة نفسها يف دونالد ترامب".
صحيفــة  أجرتهــا  حســابات  عــى  بنــاء 
"نيويــورك تاميــز"، ســيفوز باديــن حتــى ولــو 

أمــر  وهــو  املئــة،  يف   86 بنســبة  كلينتــون 
بتكرر مع بايدن اآلن.

تســجيل  يتبــّدل  املتحــدة،  الواليــات  ويف 
الناخبــني بشــكل هائــل، وهــو أمــر يجعل من 

الصعب خصوصا توقع نسب املشاركة.
يف  أنصــاره  مخاطبــة  لــدى  ترامــب  ويشــري 
يصــب  الزخــم  أن  إىل  االنتخابيــة  تجّمعاتــه 
يف مصلحتــه، لكــن هــل ســُيرتجم ذلــك يف 

صناديق االقرتاع؟
مل  الذيــن  الدميوقراطيــون  ســيصطف  هــل 
يكونــوا متحّمســني لكلينتــون، التــي اعتــرت 
يف البدايــة أنهــا فــازت ســلفا، خلــف بايــدن 

الباهت إلزاحة ترامب؟
يقول جاكسون "سيكون لدينا تصويت عر 
الريد والتصويت املبكر واللذان سيكونان 

مبستويات تاريخية".
وأضــاف "ال نعــرف مــاذا ســيكون تأثري ذلك. 
التــي  العوامــل املعّقــدة  مــن  الكثــري  هنــاك 
ســتتداخل وهــذه هــي األمــور التــي يصعــب 

عى االستطالعات حسابها".

الرياض/ األناضول: 
أن  أمــس،  الرســمي  الســعودي  التلفزيــون  ذكــر 
الســلطات ســمحت للمواطنــني واملقيمــني داخــل 
اململكــة بــأداء الصــالة يف املســجد الحــرام مبكــة، 

وذلك للمرة األوىل منذ 7 أشهر.
الحــرام  املســجد  لشــؤون  العــام  الرئيــس  وكان 
واملســجد النبوي عبد الرحمن الســديس قد أعلن 
أول مــن أمــس، إعــادة فتــح أبــواب املســجد النبــوي 
الروضــة الرشيفــة، املعروفــة  للزيــارة والصــالة يف 

لدى املسلمني بأنها "قطعة من الجنة".
الحرمــني،  لرئاســة  اإللكــرتوين  املوقــع  وبحســب 
قــال الســديس يف كلمــة مبناســبة االفتتــاح "أهنــئ 
الروضــة  بفتــح  بالســاح  عــى  املســلمني  عمــوم 
الرشيفــة ومتكــني املصلني من الصالة فيها وزيارة 
قــر الرســول، بعــد التوقــف الــذي اســتدعاه انتشــار 

فريوس كورونا".
ووفــق مــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية، 
أمــس،  الســعودي  األحمــر  الهــالل  هيئــة  نّفــذت 
إىل  واملصلــني  الزائريــن  دخــول  بتنظيــم  خطتهــا 

الروضة الرشيفة، مبشاركة 200 متطوع.

وتعــّد الروضــة الرشيفــة جزءا من املســجد النبوي، 
وقــد نالــت اســمها مــن قــول رســول اللــه صــى اللــه 
عليه وسلم "ما بني بيتي ومنري روضة من رياض 
الجنة"، حيث كان بيته )حجرة زوجته عائشة بنت 
أيب بكر( مالصقا للمسجد، وفيه ُدفن عليه السالم 

وصاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
وتقــّدر مســاحة الروضــة بـــ330 مرتا مربعــا، فطولها 
22 مــرتا وعرضهــا 15 مــرتا، ولهــا مكانــة كبــرية لدى 

املسلمني.
الســلطات  أغلقــت  املــايض،  مــارس/آذار  ويف 
انتشــار  عــى  الســيطرة  إجــراءات  ضمــن  الروضــة 

فريوس كورونا.
ويف نهايــة مايو/أيــار املــايض، أعــادت الســلطات 
املدينــة  يف  النبــوي  املســجد  فتــح  الســعودية 
املنــورة أمــام املصلــني، بعــد شــهرين مــن اإلغــالق 
تعليــق  اســتمرار  مــع  الوقايــة،  إجــراءات  بســبب 

الدخول إىل الروضة الرشيفة.
أتاحــت الســعودية  4 أكتوبر/ترشيــن األول،  ويف 
العــودة تدريجيــا ألداء العمــرة، بعــد تعليقهــا منــذ 

مارس/آذار املايض.

بريوت/ وكاالت: 
لبنــان  يف  املارونيــة  الكنيســة  بطريــرك  حــث 
السياســيني  الزعــاء  الراعــي  بطــرس  بشــارة 
عــى التوقــف عــن تعطيــل محادثــات تشــكيل 
الحكومة الجديدة وحملهم مسؤولية األزمتني 

املالية والسياسية التي تعاين منها البالد.
وتحــدث البطريــرك بشــارة بطــرس الراعــي يف 
عظتــه خــالل قــداس يــوم أمــس، بعــد يــوم مــن 
يف  بــريوت  شــوارع  إىل  املتظاهريــن  خــروج 
اندلعــت  احتجاجيــة  لحركــة  األوىل  الذكــرى 
املــايض  العــام  مــن  األول  أكتوبــر ترشيــن  يف 

للتنديد بالفساد وسوء اإلدارة.
وتفاقمــت خــالل ذلك العام املنرصم مشــاكل 
لبنــان بســبب تفــي فــريوس كورونــا وانفجــار 

مدمر يف مرفأ بريوت يف أغسطس آب.
أياديكــم  "ارفعــوا  عظتــه  يف  البطريــرك  وقــال 
عــن الحكومــة وافرجــوا عنهــا، فأنتــم مســؤولون 
عــن جــرم رمــي البــالد يف حالــة الشــلل الكامــل 

باإلضافة إىل ما يفعل وباء كورونا".
حزبــان  قــال  أن  بعــد  ترصيحاتــه  وجــاءت 
مســيحيان رئيســيان، هــا التيــار الوطنــي الحــر 
لــن  إنهــا  األســبوع  هــذا  اللبنانيــة،  والقــوات 
ســعد  األســبق  الــوزراء  رئيــس  ترشــيح  يؤيــدا 
تتــوىل  جديــدة  حكومــة  لتشــكيل  الحريــري 

مواجهــة األزمــة االقتصاديــة الطاحنــة، مــا زاد 
مــن تعقيــد جهــود االتفــاق عــى رئيــس جديــد 

للوزراء.
وقال الراعي "ال أحد برئ من دم لبنان النازف. 
مــن  املســؤولية جاعيــة والحســاب جاعــي. 
منكــم، أيهــا املســؤولون والسياســيون، ميتلك 
ترف الوقت ليك تؤخروا االستشارات النيابية 
وتأليــف الحكومــة؟ مــن منكــم ميلــك صالحيــة 
الطائــف  ووثيقــة  وامليثــاق  بالدســتور  اللعــب 

والنظام وحياة الوطن والشعب؟"
ويف عظة أخرى يوم أمس، انتقد إلياس عودة 
النخبــة  كذلــك  األرثوذكســية  الكنيســة  مطــران 
السياسية وقال "ما زال عدد الوزارات وأساء 
الوزراء والحصص أهم من لبنان واللبنانيني".

وقــال الحريــري الذي قدم اســتقالته يف أكتوبر 
مــن  ضغــط  تحــت  املــايض  األول  ترشيــن 
لقيــادة  مســتعد  إنــه  الحاشــدة،  االحتجاجــات 
حكومة تنفذ اإلصالحات التي تقرتحها فرنســا 
كســبيل لفتــح الطريــق أمــام مســاعدات دوليــة 

تشتد الحاجة إليها.
وكان مــن املقــرر ان تبــدأ املشــاورات النيابيــة 
الختيــار رئيــس للــوزراء يــوم الخميــس املــايض 
لكــن الرئيــس ميشــال عــون أرجأهــا بعــد تلقيــه 

طلبات بالتأجيل من بعض الكتل النيابية.

عان/ وكاالت:  
اعتقــال  أمــس،  أردين  أمنــي  مصــدر  أعلــن 
العــرشات خــالل حملــة أمنيــة، يف أعقــاب 
بـ"فتــى  يعــرف  بــات  ملــا  مروعــة  جرميــة 
الزرقــاء"، كــا فرضــت الســلطات القضائيــة 

حظرا عى النرش يف القضية.
وقال متحدث باســم مديرية األمن العام إن 
"الحمالت األمنية املشرتكة ملديرية األمن 
القبــض  عــن  أمــس  مــن  أول  أســفرت  العــام 
فــرض  بقضايــا  ومشــتبها  مطلوبــا   97 عــى 
اإلتــاوات وترويــع املواطنــني، مــن بينهــم 5 

من املصنفني بالخطرين جدا".

ودعت مديرية األمن العام لإلبالغ عن "أي 
وترويــع  ترهيــب  بعمليــات  يقــوم  شــخص 
وفــرض  البلطجــة  وبعمليــات  املواطنــني 

اإلتاوات"، وخصصت رقا لذلك.
قيــام  مــن  أيــام  بعــد  األمنيــة  الحملــة  وتــأيت 
الفتــى صالــح حمــدان  يــدي  ببــرت  أشــخاص 
)16 عامــا( وفــقء عينيــه الثالثــاء املــايض، 
انتقاما من والده يف محافظة الزرقاء شال 
رشق العاصمــة عــان، يف جرميــة تحولــت 

إىل قضية رأي عام.
وكانــت األجهــزة األمنيــة ذكــرت أنهــا ألقــت 
يف  الرئيــي  املتــورط  عــى  القبــض 

األمنيــة  "الحمــالت  أن  بيــان  يف  وأوضــح 
الخطرييــن  املطلوبــني  عــى  للقبــض 
ضبطهــم  لحــني  مســتمرة  واملشــبوهني 

جميعا وتخليص املجتمع من أفعالهم".
وأكــد املصــدر "وفــاة أحــد املطلوبــني لــدى 
محاولة رجال األمن القبض عليه يف منطقة 
صويلح" يف عان بعد "قيامه بإلقاء نفسه 

من رشفة املنزل".
املطلوبــني  مــن  "عــددا  أن  البيــان  وأضــاف 
والعنــف  بالبلطجــة  متعلقــة  قضايــا  عــى 
أنفســهم  بتســليم  قامــوا  اإلتــاوات  وفــرض 
لألمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم".

أثبتــت  أشــخاص   5 إىل  إضافــة  الجرميــة، 
إن  التحقيقــات تورطهــم، وقالــت املصــادر 

يف سجل املتهم الرئيي 172 جرما.
يف  العــام  النائــب  قــرر  آخــر،  جانــب  مــن 
محكمــة الجنايــات األردنية القايض إحســان 
الســالمات أمــس، حظــر نــرش أي معلومــات 
أو  بالقضيــة  تتعلــق  حــوارات  إجــراء  أو 
مجريــات التحقيــق، أو البحــث يف التكييف 

القانوين أو العقوبة املرتتبة.
وذكرت وكالة األنباء األردنية )برتا( أن القرار 
تضمــن حظــر نــرش أو إعــادة نرش وتــداول أي 

صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالقضية.

عواصم/ وكاالت:
تبادلــت أذربيجــان وأرمينيــا االتهامات أمس، 
دخلــت  جديــدة  إنســانية"  "هدنــة  بخــرق 
الليــل املاضيــة  التنفيــذ عنــد منتصــف  حيــز 
قــره  ناغــورين  إقليــم  يف  املحــي  بالتوقيــت 
وقــف  رسيــان  بــدء  عــى  أســبوع  بعــد  بــاغ، 
بــإرشاف  إليــه  تــم التوصــل  النــار  أول إلطــالق 

موسكو، لكنه مل يحرتم إطالقا.
أن  بيــان  يف  األذريــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
خطــري  "بشــكل  خرقــت  األرمينيــة  القــوات 
مدفعــي  بقصــف  منــددة  الجديــد"،  االتفــاق 

وهجات عى طول الجبهة.
وخــالل الليــل، أفــادت املتحدثــة باســم وزارة 
الدفــاع األرمينيــة شوشــان ســتيبانيان بإطــالق 
قذائــف مدفعيــة وصواريخ أذرية عى شــال 
الثــالث  الســاعات  خــالل  وجنوبهــا  الجبهــة 

األوىل بعد بدء رسيان الهدنة.
وأعلنــت وزارة الدفــاع األذرية إســقاط مقاتلة 
أرمينيــة مــن طــراز "ســو25-، وقالــت يف بيــان 
إنــه تــم إســقاط املقاتلــة ظهــر أمــس، عندمــا 
كانت تحاول شن هجوم عى مواقع الجيش 

األذري يف مدينة جرائيل.
األذري  الجــو  ســالح  قيــام  إىل  البيــان  وأشــار 
األذري  الجيــش  وكان  املقاتلــة،  بإســقاط 
أسقط أول من أمس، مقاتلة من نفس الطراز 

عائدة للجيش األرميني.
كــا أكــدت تدمــري بطاريتــي إطــالق صواريــخ 
"إسS300( "-300(، و5 دبابــات "يت72-" 

)T-72(، و3 راجات صواريخ غراد.
الرئيــس  نائــب  حاجييــف  حكمــت  وأعلــن 

الناجحة مبنطقة فضويل.
االتهامــات  األرمينيــة  الدفــاع  وزارة  ونفــت 
األذريــة باســتخدام أســلحة ثقيلــة عــى طــول 
عــى  األوضــاع  الــوزارة  ووصفــت  الحــدود، 

الحدود بالهادئة نسبيا.
وكانــت الخارجية األرمينية اتهمت أذربيجان 
يف  اإلنســانية  للهدنــة  آخريــن  بخرقــني 

الساعات األوىل من رسيانها.
باكــو  إن  األرمينيــة  الخارجيــة  قالــت  كــا 
رفضت عرض يريفان باملوافقة عى سحب 
الجنــود الجرحــى من ميدان املعركة بوســاطة 

من اللجنة الدولية للصليب األحمر.

األذري األحد خرق أرمينيا الهدنة باســتخدام 
طائــرات حربيــة. وقــال حاجييــف يف تغريــدة 
اســتخدم  األرمينــي  "الجيــش  تويــرت  عــى 
الجيــش  مواقــع  لقصــف  حربيــة  طائــرات 
األذري، يف خــرق علنــي لوقــف إطــالق النــار، 

كيف ميكننا الوثوق بالجانب األرميني؟".
وأظهــرت مشــاهد بثتهــا وزارة الدفــاع األذريــة 
مواقعهــم  مــن  للفــرار  أرمــن  جنــود  اضطــرار 
مبنطقــة فضــويل التــي حررهــا الجيش األذري 

مؤخرا.
أمــس، مشــاهد  الدفــاع األذريــة  وبثــت وزارة 
ألماكن حررتها وأسلحة غنمتها يف عملياتها 

مصطفــى  الــرتيك  الرملــان  رئيــس  وتوجــه 
زيــارة  يف  أمــس،  أذربيجــان  إىل  شــنطوب 
رسمية برفقة وفد برملاين بدعوة من الرئيس 

إلهام علييف.
وتســتمر زيــارة شــنطوب إىل باكــو حتــى 20 

أكتوبر/ترشين األول الجاري.
الرملــان  رئيــس  يشــارك  أن  املقــرر  ومــن 
بعيــد  االحتفــال  فعاليــات  يف  الــرتيك 
وســيجري  أذربيجــان،  لجمهوريــة  االســتقالل 

بعض اللقاءات الرسمية خالل زيارته.
أمــام  خطابــا  الرملــان  رئيــس  ســيلقي  كــا 

املجلس الوطني األذري )الرملان(.

السعودية تسمح بالصالة يف 
المسجد الحرام وزيارة قرب الرسول 

وتفتح الروضة بالحرم المدين

بايدن يتقّدم عىل ترامب.. هل يمكن الوثوق باالستطالعات؟

بطريرك الموارنة بلبنان يحث 
الساسة عىل عدم تعطيل 
محادثات تشكيل الحكومة

حظر النرش يف جريمة "فىت الزرقاء"

السلطات األردنية تشن حملة عىل "البلطجية"

وفد برلماين تريك يف باكو

تبـادل االتهامــات بخـرق الهدنة 
المؤقتــــة بيـن أذربيجــــان وأرمينيا
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لقب بـ »سفير الصورة الفلسطينية«
بشغِف »ثابت«.. »السيدة كام« توثق »لحظات من عمر غزة«

كايد الفران "يلتقط رزقه" من بين "الخردة"

غزة/ هدى الدلو:
بــدأ االنخــراط فــي عالــم التصوير متأخــًرا، أمــا الدافع فكان 
حادثــة حصلــت معــه فــي إحــدى الرحــات مــع األصدقــاء، 
حيــث ســمع صوًتا أيقظ في داخله شــيًئا غريًبــا، كان صوت 
»شــتر الكاميــرا« عبــارة عــن دلو مــاء بارد ُســكب على رأس 
فوتوغرافــي يغفــو فــي أحشــائه فاســتيقظ يجــري وبيده 

كاميــرا مطــارًدا الضــوء في كّل اّتجاه، ومــن هنا بدأت رحلة 
الشغف وماحقة الضوء ودهشة األشياء األولى.

فــادي ثابــت مــن مدينــة غــزة، مواليــد ١٩٧٨، حاصــل علــى 
تربيــة  معلــم  حالًيــا  ويعمــل  الفنيــة،  التربيــة  بكالوريــوس 
فنيــة فــي إحدى مــدارس وكالة غــوث وتشــغيل الاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«.
زوايــا وأشــكال وخطــوط ورســومات مبهمــة ال يعــرف مــا 
المغــزى منهــا، تحيكهــا أصابعه التــي كانت تداعــب التراب 
الــذي تربطــه بــه عاقــة وطيــدة، طريقــة يفــّرغ بهــا طاقة 

الداخلية، وموهبة تصارع للخروج إلى النور.

غزة/ مريم الشوبكي:
يجلس كايد الفران على كرسي خشبي مهترئ في محل ال 
تتعدى مســاحته األربعة أمتار بمدينة غزة، ممسًكا بمفك 
يحــاول إصاح “طنجرة” كهربــاء معطلة، في كل زاوية من 

ق أدوات وألعاًبا من الخردة في  المحل وعلى بابه أيًضا علَّ
انتظار تصليحها أو استخدام قطعها إلعادة تشغيل أخرى.
الثاثيني “الفران” واحد من الغزيين الذين يكافحون لســد 

رمق الحياة في ظل الحصار المزمن الذي يشدده االحتال 
اإلســرائيلي علــى قطاع غــزة منذ 14 ســنة، وزادت وطأته 

جائحة كورونا.

منــذ  بزغــت  التــي  ثابــت لصحيفــة »فلســطني«: »موهبتــي  يقــول 
نعومــة أظفــاري، جعلتنــي متمّيــًزا بــني أقــراين حتــى ظهــرت مواهــب 
متنّوعة منها الرســم، والخط العريب، ثمَّ تذوق الغناء واملوســيقى، 
ومحــاوالت الكتابــة، كّل ذلــك دفعنــي لدراســة الرتبيــة الفنيــة لصقــل 

املوهبة بالدراسة والتخصص«.
فالتصوير هو موهبة ناتجة عن دراسة الرتبية الفنية، فالفوتوغرافيا 
الكليــات  يف  الفنــون  مناهــج  تدريــس  مــن  وأصيــل  مهــم  جــزء 

املتخصصة.
أخــذ  التــي  التصويــر  يف  موهبتــه  ظهــرت  الجامعيــة  دراســته  وبعــد 
بيدها لتطويرها من خالل معرفته ماذا تريد أن يحقق؟ ويحدد أين 
يريد أن يصل؟، »غالبا التصوير بشــكل يومي واملامرســة هي أهم 

ركائز تطوير املوهبة لالرتقاء بها لدرجة االحرتاف«. 
عــادة بعــد كل يــوم درايس متعــب يحظــى بعــد عودتــه بقســط مــن 
الراحــة، ومــن ثــم يذهــب ليحقــق ذاتــه ويطــور موهبتــه، فقــد جــاب 
األزقــة والشــوارع واملخيــامت، والحــق الــروق والغــروب باحًثــا عــن 
لقطة جميلة، فهو عاشق لأللوان واألشكال والحوارات الصامتة بني 
عينيــه وكنــز الطبيعــة الــذي ال ينضــب، ففكرة التأمل هي من أســمى 
األفكار التي توصلك لحقيقة األشياء، ومعرفة أرسارها ومكنوناتها.

يف حياة الشارع الغزي روايات عميقة، وقصص من قلب الحدث، 
حيث تدهشــه الكامريا التي يســميها »الســيدة كام«، فهي تتحكم 

رسالة أبناء شعبه املحارص لكل العامل.
ويشــري إىل أن ذلك جاء بعد آخر سلســلة معارض شــخصية أقامها 
يف العاصمــة اللبنانيــة بــريوت، تحــت اســم ضــوء مــن غــزة، »فكنــت 
سفرًيا يحمل الهم الفلسطيني إىل العامل أجمع، لريى ويشاهد ما 

يعانيه الفلسطيني من ظلم يف ظل االحتالل والحصار«.
حصــل عــى امليداليــة الذهبيــة، املركــز األوَّل يف مســابقة التصويــر 
الفوتوغرايف عى مستوى الوطن العريب الخاصة باملنظمة العربية 
وأيًضــا  مــر،  يف  التأطــري،  محــور   )HD( الفوتوغــرايف  للتصويــر 
ر مرتني عن فئة آراء الحكام، يف جائزة عبد الرازق  املركز األوَّل مكرَّ
بــدران بــاألردن، وغريهــا من الجوائز، والعديد من الشــهادات ودروع 
التكريم داخل الوطن، وإقامة معرض تحت عنوان »ألف صورة من 

املدينة املحارصة« يف مدينة غزة عى شاطئ بحرها. 
بــأن اإلنســان الفلســطيني يريــد العيــش بحريــة عــى  ويتابــع ثابــت 
أرضــه، بينــام االحتــالل ميــارس القتــل ضــد كل مــا هــو فلســطيني، 
ويعمل عى طمس معامل الهوية الوطنية واملوروث الوطني الكبري 

لشعب طاملا حلم مبا هو أجمل.
ولــدى ضيفنــا ميــول يف الكتابــة، حيــث إنــه يكتــب يوميــات املدينــة 
بالضــوء، ويالحــق تفاصيلهــا منــذ بــزوغ الفجــر وحتى انبالج ســاعات 
النهــار األوىل ومــا يصاحبهــا مــن عــادات يوميــة بضجيجهــا ولعبهــا، 
خاللهــا  مــن  يرصــد  بدقــة  مدينتــه  تفاصيــل  خاللهــا  مــن  يعيــش 

وتختار صورها بنفسها، وتقوده اللتقاطها واخراج القصص العميقة 
التي تتحدث عن حال صاحبها هي كالصّياد املاهر الصبور.

يضيــف ثابــت: »يظــن النــاس أننــي أتكبــد عنــاء البحــث عــن العيــون 
امللونــة واألطفــال البائســني، لكــن حقيقــة إن اللــه ســبحانه وتعــاىل 
يســوقهم إيل ســوًقا، وكأننــي أحمــل رســالة إظهــار قصــص األطفــال 
وأعيتهــم  العدوانيــة،  الحــرب  أكلتهــم  الذيــن  والشــيوخ  والنســاء 
الصدمات النفسية من الواقع األليم الذي تخّلفه، وصوت الطائرات 

الحربية، والقصف املدمر، وأصوات االنفجارات املتتالية«.
مــن  فيحمــل مســؤولية أن تصــل رســالة هــؤالء األبريــاء املحرومــني 
واتفاقيــات  اإلنســان  حقــوق  مواثيــق  كفلتهــا  التــي  الحقــوق  أبســط 
جنيف لألطفال، ولو عن طريق مصور فوتوغرايف، »هؤالء األطفال 
يف عيونهــم ألــف بــاب لألمــل واملســتقبل الواعــد الجميــل، لذلــك 
االحتــكاك  حيــث  التصويــر،  أنــواع  أصعــب  مــن  الشــارع  تصويــر 
املبــارش يف قصــص وروايــات النــاس، وشــواهد أحيــاء عــى قصــة 

التغريبة الفلسطينية الكبرية«.
»الجانب المضيء«

»ســفري الصــورة الفلســطينية«.. لقــب حــاز عليــه ثابت بعــد زياراته 
املتعددة للعواصم العربية، وإقامة املعارض الشخصية يف الكثري 
مــن الــدول العربيــة واألوربيــة، وحصولــه عــى العديــد مــن الجوائــز، 
فــكان يتحمــل عنــاء الســفر والحصــار ويحــاول مــرات ومــرات إليصــال 

جامليــات تراجيديــا اليــوم، فمــن خــالل معانــاة األطفــال ومالبســهم 
كــام  اليومــي،  قوتهــم  أجــل  مــن  ومحاربتهــم  الحيــاة  وصعوبــة  الرثــة 

تفاصيل ضحايا العدوان ومعاناتهم الجسدية.
ويعمل ثابت عى تسليط الضوء عى ذلك الجانب امليضء الذي 
يســكن الــروح، والــذي يــأىب االستســالم فتنفجر الضيــاء والضحكات 
وأصوات األغنيات، وتنفتح االذرع نحو الســامء، فتســتمع من خالل 
الباعــة  وأصــوات  العجائــز  وقهقهــات  العجــالت  الصــورة إىل رصيــر 
واألطفــال وهــم يلعبــون، وأحــالم وأفــكار وآراء مختلفــة نلتقطهــا مــن 
خــالل تثبيــت تلــك اللحظــة التــي تقــول كل يشء، فالصــورة كتابــة 

أخرى.
متقدمــة  رحلــة  فهــو  ســامية،  إنســانية  رســالة  تحمــل  الفوتوغرافيــا 
وتكمــن  واألمل،  والحــزن  والفــرح  الجــامل  أرسار  معرفــة  يف  للولــوج 
أهميته يف إيقاظ حامس الشــعوب، فهو ليســت للتســلية والرتفيه 
عن النفس فقط، إّنا رصاع ســاخن بني الروح والعقل والجســد من 

جهة، والطبيعة وأرسارها وخفاياها، كام يقول.
ويختــم بــأن دور الفنــان يف تســليط الضــوء مــن خــالل عدســته 
عى قضايا الناس وظروفهم لتوثيق اللحظة التي يعيشــونها، 
ســواء أكانــت فرًحــا أو ســعادة، أو أمًلــا، أو عدوانــا، فهــو كأنــا 
»يوقف« اللحظات من عمر الوقت لتكون الصور خري شاهد 

عى الظروف.

يف  انهمــك  عــرة  الثانيــة  عمــر  يف  كان  أن  منــذ 
أن  إىل  الحــدادة  إىل  النجــارة  مــن  العمــل  ميــدان 
اســتقر يف العمــل بائًعــا يف كافترييــا، قبــل فــرض 
اإلغالق بسبب "كورونا" حيث توقف عن العمل.

يقــول لصحيفــة "فلســطني": " كورونــا قضت عى 
الحــال  عمــل، ضــاق يب  إيجــاد  لــدي يف  أمــل  أي 
ر يل اللــه  فوجــدت نفــي يف الشــارع حتــى ســخَّ
بعض األشخاص ساعدوين يف دفع اإليجار لثالثة 

أشهر، واستمررت يف السعي إليجاد عمل". 
قطــع حديثــه طفــل جــاء بـ"ســكوتر" أصــاب عجلــه 
عطل عرضه عى الفران لرائه بـ10 شواقل ولكنه 
حتــى  الســعر  عــى  التفــاوض  اســتمرار يف  رفــض 

رضخ الصبي عى بيعه بخمسة شواقل.
الفــران،  يحرتفــه  عمــاًل  يوًمــا  يكــن  مل  الخــردة  بيــع 
ولكنــه أرغــم عليــه بعــد أن لــف عــى  كعــب قدميــه 
طالبــا العمــل ولــو ببضعــة شــواقل يف اليــوم ولكــن 

لــذا قــررت أن أفتــح املحــل ولــو ســاعة يوميــا وأنقــل 
محــرات  أو  املــراوح  الكهربائيــة  األدوات  بعــض 
الطعــام لتصليحهــا يف البيت، إللحاح الناس عيل 

باإلرساع يف إصالحها".
وأخــريا خففــت الوزارات املختصة يف غزة القيود 
املفروضة عى الحركة بسبب كورونا، وفق تقييم 

مستمر للحالة الوبائية.
واألدوات  الخــردة  إصــالح  تعلمــه  كيفيــة  عــن 
تركيــب  وأعــاد  فــك  أنــه  الفــران  يبــني  الكهربائيــة، 
مثيالتهــا يف بيتــه كالخــالط الكهربــايئ مثــال، أمــا 
املــراوح فتعلــم كيفيــة اصالحهــا مبتابعــة مقاطــع 
فيديــو تعليميــة عــى يوتيــوب، وألعــاب األطفــال 
وبذلــك  تجميعهــا،  ويعيــد  لديــه  الخــردة  يفــكك 
فحــص  كيفيــة  عــن  كبــرية  خلفيــة  لديــه  تكونــت 

واصالح ما يقع بني يديه.
وأزمــت  عليــه  أثــرت  كورونــا  جائحــة  أن  ويوضــح 

أنــه  ســيام  ال  عليــه  الضغــط  فــازداد  جــدوى،  دون 
شــيقل   400 ويدفــع  باإليجــار  بيــت  يف  يعيــش 

ا. شهريًّ
وقصــة املحــل الــذي "يلتقــط بــه رزقــه"، تعــود إىل 
أصــاًل،  يســتأجره  الــذي  املحــل  هــذا  صاحــب  أن 
عرض عى الفران بأن يؤجره له مببلغ 150 شيقاًل 
ا، وافق وهو ال يعرف ماذا سيفعل به، ولكنه  شهريًّ

متسك بالفرصة لعلها تفتح له باًبا للرزق.
مــا  قــادر عــى إصــالح  أننــي  أكتشــف  يــردف: "مل 
بيتــي،  يف  وغريهــا  كهربائيــة  أدوات  مــن  يعطــل 
الخــرة  بصاحــب  أســتعني  املــايض  يف  وكنــت 
مقابــل مبلــغ مــن املال، ولكني مــع التجربة والخطأ 
والبحــث يف مواقــع اإلنرتنــت أصبحــت قادًرا عى 

اكتشاف أي عطل".
يضيــف الفــران: "مع اغالق الســوق بســبب جائحة 
كورونــا، تراجــع دخــيل وانقطــع يف بعــض األيــام، 

قائــال:  للغايــة"،  "الصعــب  االقتصــادي  وضعــه 
اليــوم  يوميــا،  شــيقال   15 أضمــن  كنــت  "ســابقا 
أضطــر إلصــالح أو بيــع بعــض القطــع بثمــن بخــس 
رمبا بسعر التكلفة حتى أنفق عى أطفايل ورشاء 

طعام لهم، حيث أعيش يوما بيوم".
استســلم الفــران يف يــوم مــن األيــام "لحالة اليأس" 
الحصــار  بســبب  عاشــها  التــي  يصفهــا،  كــام 
واألوضــاع االقتصاديــة، لكــن رمبــا كان أفضــل حــاال 
منهــا  يكســب  طريقــة  عــن  البحــث  يف  غــريه  مــن 

بعض املال لكف يده عن سؤال الغري.
وحــّل يف 17 أكتوبر/تريــن األول اليــوم الــدويل 
للقضــاء عــى الفقــر، بينــام كانــت بيانــات رســمية 
أشارت يف 2019 إىل أن 33.8 باملئة من سكان 
قطــاع غــزة يعيشــون تحت خــط الفقر املدقع، وأن 
نسبتي الفقر والبطالة يف غزة وصلتا، خالل العام 

املذكور، إىل75 %.
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ُأشــجع ابنــي دامًئــا، وأوفــر لــه كل مــا أتوقــع أنــه بحاجــة إليــه، هــو 
مــن  مــا ميكنــه  الجســدية والعقليــة  القــدرات  مــن  ذيك، ولديــه 
عمــل الكثــر، ولكــن: ورغــم ذلك تغلب عليــه الالمباالة وانعدام 
املســؤولية، أريــده أن يكــون أفضــل النــاس، ناجًحــا يف حياتــه، 
مميــًزا يف كل مجــال يخوضــه، ولكنــه لألســف هو ليس كذلك.. 

أمتنى أن أعرف السبب وراء سلوكه هذا!
هــل نســأل أنفســنا عــن املحــرك األســايس الــذي يدفــع ســلوك 

الفرد نحو هدف بعينه بكل حامسة وتنايس لكل املعوقات؟
مــا الــذي يجــر بعــض البــر إىل االســتعداد التــام لبــذل جهــود 

جبارة من أجل الوصول، مهام كان الطريق صعًبا؟ 
ا السبب؟ ثون عن الدافعية.. فهل هي حقًّ يتحدَّ

مــا الدافعيــة؟ أتكــون هــي العامــل األكــر تأثــًرا وصــواًل لإلنجــاز؟ 
هل هي الشعلة التي تشعل ِجذاءك وما تزال بك، تلح عليك 
حتــى تلبيهــا؟ هــل هــي اإلرادة لفعــل يشء مــا؟ أم أنهــا القــوى 
الداخليــة التــي تتجاذبــك فيــام بينهــا وتدفعك وتحــركك نحو ما 
ترغب بتحقيقه؟ هل هي التعلم واإلتقان أم أنها املوهبة التي 

يولد بها الشخص أو التشجيع الذي يتلقاه؟
يقــول مؤلــف كتــاب حــرب الفــّن )The War of Art(:" عندمــا 
يكــون حجــم األمل الــذي ينشــأ لديــك من حرمانــك من القيام مبا 
ترغب به، يتفوق عىل مقدار األمل الناشئ عن التعب والجهد 
الدافعيــة.  مبصطلــح  إليــه  نشــر  مــا  فهــذا  إنجــازه،  ســبيل  يف 
بكلــامت أخــرى، إن بــذل الجهــد إلحــداث تغيــر مــا، ومــا يرافقــه 
مــن معانــاة وســهر وتعــب، أســهل مــن ذاك الــذي تواجهــه وأنــت 
نفســك  يف  يضطــرم  مــا  ُأســمي  حينهــا  مكانــك،  يف  متســمر 
بالدافعيــة التــي تحثــك لبــذل املزيــد برغــم املعانــاة التي تشــعر 

بها حتى تصل إىل ما تريد.
ولكــن، هنــاك ســؤال يطــرح نفســه بتلقائيــة: هــل نســتطيع خلــق 
الدافعيــة يف داخــل أي شــخص؟ هــل نســتطيع غرســها داخــل 

أبنائنا؟
لنعلــم أن الدافعيــة نوعــان: داخليــة وخارجيــة.. الداخليــة تــأيت 
من تلقاء الذات، تشعلها رغبة الشخص وإرادته، أما الخارجية 
فتــأيت نتيجــة حوافــز خارجيــة مثــل جوائــز وألقــاب وشــهرة ومــال 
مؤقتــة  الخارجيــة  الدافعيــة  أن  النفــس  علــامء  ويقــول  وغــره، 
ورسيعــة التــاليش، فعندمــا تــزداد وتــرة الصعوبــات ورضاوتهــا، 
الداخليــة  الدافعيــة  تصمــد  بينــام  الخارجيــة  الدافعيــة  تنهــار 

وُتكمل الطريق. 
األهــداف،  وتحقيــق  النجــاح  يف  مهــاًم  دوًرا  الدافعيــة  تلعــب 
لــه، كــام  فهــي مــن أهــم العنــارص املؤديــة إليــه، وهــي الباعــث 
أنهــا مصــدر املتعــة وإثــارة اهتــامم الشــخص. وعــادة مــا يتميــز 
األشــخاص الناجحــون بدافعيــة قويــة وطاقــة عاليــة عــىل املثابرة 

يف العمل.
نعــاين جميًعــا مــن فــرات تنعــدم فيهــا الدافعية داخلنــا أو تخبو 
بعهــا إلعادة إيقاد الدافعية  لبعــض الوقــت، فهــل من خطوات نتَّ

داخلنا؟ نعم، إليك بعض الخطوات:
ــر نفســك باملشــاعر الرائعة  • استشــعر نجاحاتــك اليوميــة، وذكِّ

التي رافقت نجاحاتك السابقة.
• احــرص عــىل أن يكــون لديــك أهــداف واضحــة وواقعية وقابلة 

للتحقيق ومثرة الهتاممك.
• ال تقارن نفسك باآلخرين خاصة من هم أقل منك ومن رضوا 

بأقل اإلنجازات.
• اســرجع بذاكرتك دوًما الســبب الذي دفعك لفعل ما تقوم 

به اآلن، فالسبب بحد ذاته حافًزا.
عــىل  دوًمــا  وكــن  أبــًدا،  قدراتهــا  يف  وال  بذاتــك،  تشــكك  ال   •
ثقــة بأنــك تســتطيع تحقيــق أهدافــك والوصــول ملــا تريــد، مهام 

واجهتك مصاعب وتحديات. 
• اعــِط نفســك تغذيــة راجعــة بعــد كل مجموعــة خطــوات تقــوم 
وإخفاقاتــك  نجاحاتــك  راجــع  الهــدف،  تحقيــق  طريــق  بهــا يف 

واألسباب التي تقف وراءها.
حفــز نفســك بنفســك لتصــل إىل مــا تريــد، وأشــعل دافعيتــك 
بأهدافــك العظيمــة واملراتــب املتقدمــة التــي تــروم بلوغهــا.. 

ألنك وحدك القادر عىل ذلك، وليس من أحد سواك!

وقود يغذي 
اإلنجاز

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية

غزة/ يحيى اليعقوبي:
"بتعدي يا دكتور وال بتعديش؟".. بقلب هش ينهشــه الخوف والقلق 
يســاوره مــن كل اتجــاه وجانب، يســأل زوج مريضة دخلــت غرفة العناية 
للتــو الطبيب؛ الــزوج واألطفــال المصابون بفيروس كورونا يشــاهدون 
أمهم من خلف زجاج غرفة العناية المركزة بمستشــفى غزة األوروبي، 

ينظرون إلى والدتهم التي "تلتقط أنفاسها األخيرة!"، كما ظنوا.
الطبيــب تامــر الخيــاط )31 عاًمــا( يجيــب األب محــاواًل تهدئته ومســح 
الخــوف مــن قلبه، وتجفيــف بعض من دموع الفراق التي ســالت على 

خده قبل أوانها: "إن شاء الله بتعدي؛ احنا بنعمل اللي علينا".

مضــت  أســبوعان  الحالــة،  وتســوء  األيــام،  متــر 
خســارة  عــدم  جهــد  بــكل  يحاولــون  واألطبــاء 
املرحلــة الفاصلــة، عــىل شــباك الزجاج ال يخلو 
املشــهد كل يــوم مــن نظرة مرعــة بحزن يعتمل 
قلــوب أطفالهــا وزوجهــا، تلهج ألســنته بالدعاء، 

مل يكرثوا لحالتهم، يرقبون النهاية.
ال ينــى الطبيــب الخيــاط مــا حصــل: "حققنــا 
كان  ورمبــا  الســيدة،  عــالج  يف  كبــًرا  إنجــاًزا 
اإلنجــاز األفضــل خــالل فــرة وجــودي، فكانــت 
القســم،  رئيــس  وتدخــل  املــوت،  حافــة  عــىل 
ووضعناهــا عــىل جهــاز يعتــر حلقــة وصــل مــع 
تنفــس  يدعــم  لكنــه  الصناعــي،  التنفــس  جهــاز 
حالتهــا،  تحســنت  ثــم  نفســه،  مــن  املصــاب 
وبــدأت تعتمــد عــىل نفســها أكــر يف التنفــس، 
وعادت الفرحة إىل أطفالها وزوجها وكأن الروح 

ردت إليهم".
يف  األوىل  الفــرة  ذكريــات  الخيــاط  يســرجع 
ابتســامة  خاللــه  طالــت  انتقالــه،  قبــل  عملــه 
صوتــه نافضــا عنهــا لحظات الخوف التي رافقته 
2020م،  آذار  مــارس/  شــهر  "يف  آنــذاك: 
اســتدعيت للعمل يف مستشــفى العزل مبعر 
مــن  أكــر  رهبــة  بهــا  كانــت  الفــرة  تلــك  رفــح؛ 
اآلن"؛  أخطــر  األوضــاع  أن  رغــم  الحاليــة  الفــرة 

أم  مهمتــه مبوقــف صعــب،  ويبــدأ  تغــر؛  غــزة 
وحالتهــا  كورونــا  بفــروس  مصابــة  ســبعينية 
حرجة وتعاين من ضيق تنفس فوضعها األطباء 
عــىل جهــاز التنفس، وابنها عىل مشــارف نهاية 
العنايــة  يتلقيــان  أيضــا،  مصــاب  األربعينــات 
املكثفة، االبن قلق عىل أمه: "دكتور بس بدي 
معارضــة  طلبــه  لقــي  عندهــا"،  وأروح  اشــوفها 
الطبيــب: "الوضــع خطــر، وأنــت حالتــك أيضــا 
ليســت مســتقرة، فايــش بــدك تعــرف أو تســأل 

احنا بنوصللها".
طبيــب العنايــة معــرض لرؤيــة كل يشء، حتــى 
األنفــاس األخــرة، املشــهد هنــا مختلــف: "جــاء 
مريض يف أواخر الســبعينات، يعاين من فشــل 
كلوي، وضعناه عىل جهاز تنفس وجهاز لغسل 
الكىل، وبالعادة هذه الحاالت التي يجتمع فيها 
للوفــاة،  تكــون معرضــة  الســن  كــر  مــع  املــرض 
بالتوقــف،  قلبــه  وبــدأ  حالتــه  ســاءت  يــوم  ويف 

حاولنا عالجه لساعة إال أنه فقد حياته".
يــوم آخــر، أبلــغ األطبــاء عــن وصــول مريــض )26 
عــىل  قبلهــا  ترحــم  أمل  تنهيــدة  تغالبــه  عامــا(، 
الشــاب عــالء الســحباين الــذي تــويف قبــل أيــام 
قســم  "دخــل  قائــال:  بالفــروس،  اصابتــه  اثــر 
صغــره  منــذ  الســكري  مــرض  ويعــاين  العنايــة 

كام يصفها.
يتوقف عند أول حالتني تعامل معهام ملسنني 
عادا من باكستان: "أبلغنا بأن حالتني مصابتني 
قادمتــان إلينــا )...( الوضــع املقلــق أنهــام كانــا 
كبرين يف الســن، لكن تفاجأنا بعدم وجود أي 

أعراض تذكر فُأخرِجا من املشفى متعافني".
"طبعا؛ اْخرنا يف الدفعة األوىل، بدأ األمر بأن 
كل مشــفى رشــح طبيبــا، فرشــحني مستشــفى 
غــزة األورويب الــذي عملــت به عىل مدار أربعة 
أعــوام، وقبــل وصــول الحالتــني الســابقتني كنــا 
نذهب عىل أنه نظام سيناريو أو مناورة، األهل 
مل يعارضــوا األمــر فوالــدي طبيــب عنايــة مركــزة 
مثيل، وزوجتي طبيبة نساء ووالدة".. ومن هنا 

انطلق يف رحلة عالج املصابني.
الجائحــة  أزمــة  كورونــا: "يف  فــريت  بــني  يربــط 
احتياطــي  كطبيــب  أذهــب  كنــت  األوىل 
للتدخــل حينــام تظهــر أعــراض ويتطلــب عنايــة 
مركــزة، أمــا بأزمــة الجائحــة الحاليــة فعــال عملنــا 

بجد واجتهاد".
الجولة الثانية.. "الضغط"

يدخــل املشــفى الــذي عمــل بــه طويــال، وكأنــه 
نظــام  مــن  اعتــاده  يشء  فــكل  يجهلــه،  مبــكان 
العمــل مبستشــفى غــزة األورويب جنــوب قطــاع 

ولديــه مــرض بالــكىل، وحــدث معــه ارتفــاع يف 
أن  األساســية  مشــكلته  وكانــت  الــدم،  ضغــط 
أعــراض  لديــه  يكــن  ومل  البــول،  تــدر  ال  الــكىل 

للفروس".
يســتذكر الطبيب تلك اللحظات وصوته يقطر 
بالحــزن: "تحســنت حالــة عــالء حتــى أنه هو من 
طلب الخروج من العناية )...( يف املرة الثانية 
حدثــت لديــه انتكاســة وظهــرت أعــراض إصابته 
بالفــروس؛ وكانــت األعــراض شــديدة وحالتــه 
خطــرة، يف هــذه املــرة مــا زلــت أتذكــر كلامتــه 
مــش  املــرة  هــذه  شــكيل  دكتــور  يــا  "أنــا  يل: 
وبــدأت  هيــك"،  بعــد  وأوالدي  مــريت  حشــوف 
املصــاب  شــقيقه  لــه  فأحرضنــا  تســوء،  حالتــه 

بالفروس ليكون بقربه".
"أنهيــت خدمتــي وخرجــت مــن املشــفى ملركز 
الحجــر، وبعــد أيــام وصلنــي خــر وفاتــه، حزنــت 
عليه وكنت أمتنى أن يتامثل للشــفاء وشــعرت 

بخيبة أمل".
بعــض  وتعــايف  اإلنجــازات  بعــض  متحــو  قــد 
املرىض الذين عىل حافة الخطر أو االنتكاسة، 
غصــة الحــزن التــي يعيشــها األطبــاء داخــل غرفة 
العنايــة عــىل وقــع مشــهد وفاة عالء، يســتحرض 

مشهًدا عاش تفاصيله.

هل أدمنت تمرير شاشة هاتفك؟ تعرف إلى األسباب
موسكو/ وكاالت:

مــا هــو التمريــر؟ غريزيــا تســتيقظ وتصــل إىل هاتفــك، عنــد فتحــه 
تبــدأ يف التحقــق مــن تطبيقــات الوســائط االجتامعيــة الخاصــة بك 
تقريًبا بشــكل ال شــعوري، مترر ومترر، أخبار ســيئة، أوبئة، كوارث 
تــرب حتــى فنجــان  نهايتــه ومل  العــامل وكأنــه يف  يبــدو  عامليــة، 
ال  لكــن  املعلومــات،  تشــغيل  مــن  دوامــة  نقــع يف  األول،  الشــاي 

ميكننا التوقف عن التمرير أو حتى وضع الهاتف بعيًدا.
لقد قمنا جميًعا بهذا النوع من التمرير، خاصة يف األشهر التسعة 

املاضية، واآلن فهل تعرف ما يسمى هذا السلوك؟
الســلوك قديــم ولكــن املصطلح جديــد، فوفًقا ملوقع "جادجتس" 
نقــال عــن الصحفيــة كاتريــن هو فإن "مامرســة التمريــر املتكرر هي 
ســلوك طبيعــي بالنســبة لكثــر مــن الصحفيــني مثــال، لذلك مبجرد 
أن رأيــت املصطلــح الــذي كنــت أفكــر فيــه قلت هذا ســلوك كنت 

أفعله منذ عدة سنوات".
مــا ســاعد حًقــا عــىل أن تصبــح الكلمــة شــائعة هــو حقيقــة أن عــام 
قــد ينتهــي حًقــا، تتعقــب مواقــع مثــل  العــامل  يبــدو وكأن   2020

is2020over.com مــا يبــدو وكأنــه عــام مرعــب، وقــد ضمنــت 
عمليات اإلغالق املرتبطة بكوفيد 19 أن معظمنا عالق يف منازلنا 
مــع وجــود الكثــر مــن وقــت الفــراغ لقضائه عىل توير و فيســبوك، 
لكن ال تبدأ يف الشعور بالسوء تجاه نفسك - فإن التمرير إىل حد 

كبر هو ما يضمنه تصميم وسائل التواصل االجتامعي.
إدمــان وســائل  أســباب  العثــور عــىل  فإنــه ميكــن  بحســب املوقــع 

عــامل  طــور  حيــث  اإلنرنــت،  اخــراع  قبــل  االجتامعــي  التواصــل 
النفــس الســلويك األمريــي بفســكيرن فكــرة املكافــآت املجدولــة 
عشــوائًيا يف الخمســينيات مــن القــرن املــايض، يف كتابــه "العلــم 
الحــامم  لدراســة  جهــاز  عــن  ســكيرن  وكتــب  البــري"،  والســلوك 

والفرئان.
عندمــا تبــدأ التجربــة، ُيعطــى الحــامم طعاًمــا يف كل مــرة ينجز فيها 
مهاًمــا مثــل الــدوران أو النقــر عــىل إشــارة مــا، بعــد فــرة ســتصبح 
املكافآت عشوائية، لكن السلوك كان ُيثبت ويستمر الحامم يف 

النقر واالستدارة، فقط يف حالة تسبب ذلك يف بعض الطعام.
التواصــل  لوســائل  ســكيرن  مربــع  يف  حــامم  جميًعــا  نحــن  اليــوم، 
االجتامعي، منرر لتحديث خالصتنا، لرنى املكافأة التي ســتظهر 
يف شكل رابط للمشاركة إلبداء اإلعجابات، أو تعليق جديد عىل 
إحــدى صــورك، أو قــد ال يكــون هنــاك يشء، وهــو مــا يجعــل هــذا 

السلوك إدماًنا للمفارقة.
أظهــر عــامل النفــس الــرويس إيفــان بافلــوف أنــه يف كل مــرة يقــوم 
بإطعــام الــكالب، ميكنــه تدريبهم عىل ربط الطعام باملرسع، ولذا 
بــدأت الــكالب يف إفــراز اللعــاب عندمــا ســمعوا املــرسع، حتــى لــو 

مل يكن هناك طعام.
نحــن أيًضــا يتــم تنبيهنــا وتدريبنــا وتكييفنــا للضغــط عــىل إشــعار 
الدفع وفتح التطبيق يف كل مرة ينبثق فيها أحد تلك اإلشعارات 
الحمراء اللطيفة، وهذا ما يجعل من الصعب جًدا إيقاف التمرير.

حتــى األخبــار الســيئة مفيــدة لوســائل التواصــل االجتامعــي.. وقــد 

كتــب املؤلــف وخبــر األمــن الســيراين شــني باريــش يف مدونتــه 
فارنام ســريت: "أثناء االتصال باإلنرنت، نحن محارصون بشــكل 
متزايــد داخــل خوارزميــة تقــوم بتصفية ما نقرأه بناًء عىل ما تعتقد 
)الخوارزميــة( أنــه األفضــل بالنســبة لنــا"، "وبالتــايل ، فــإن مــا نقــرأه 

عىل اإلنرنت يتم تصفيته باستمرار وفًقا لألشياء التي نحبها".
مــا "يبــدو" نحبــه هــو فقــط مــا قضينــا بعــض الوقــت عليــه، فلــو كان 
ذلــك  باعتيــار  مثــال  االنتهــاء  وشــك  عــىل  العــامل  أن  عــن  قصًصــا 
مــن هــذه  الخوارزميــة ســتطعمك املزيــد  فــإن  انتباهــك،  يجــذب 
الوجبة "العامل عىل وشك االنتهاء"، باختصار ألنك تحب ذلك.

التكنولوجيــا  ملعلومــات  الوطنــي  املركــز  أجــراه  لبحــث  ووفًقــا 
تغريــد  وإعــادة  ســلبًيا،  تحيــًزا  يظهــرون  البالغــني  فــإن  الحيويــة، 
التغريــدات املشــحونة عاطفًيــا يتــم بشــكل أرسع، ويتــم مشــاركة 
املشــاركات بطريقــة أرسع، لهــذا الســبب ال يعــد املحتــوى الــذي 
الوســائط  مشــاركة  إلحصائيــات  األفضــل  هــو  بالرضــا  يشــعرك 
االجتامعية، لقد تم جعلك تشــعر باإلثارة بعد جلســة من التمرير 

حتى تتمكن من العودة للمزيد.
أنــت لــن تتوقــف عــن التمريــر.. لكــن ســيكون مــن الجيــد أن تكــون 
فاضــاًل وتقــول: ســوف أتخلــص مــن هــذه العادة الســلبية، لكن هل 
ســيحدث هــذا؟ هنــاك عــدد مــن النصائــح التــي ميكنــك أن تجدها 
لكــن  االجتامعــي،  التواصــل  وســائل  إدمــان  تقليــل  كيفيــة  حــول 
التخلــص مــن عــادة أمــر صعــب للغايــة، ورمبــا ســتعود مبــارشة إىل 

وسائل التواصل االجتامعي بعد قراءة هذا.

غاب 50 يوًما 
عن عائلته

الطبيب "الخياط".. يعيد حياكة 
ة "العناية" األمل على أسرَّ



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - أنثى النسر – واد في 

جهنم 
2 - طريق – نصف نبني 

+ حرف نصب 
3 - وكالة أنباء روسية 

+ طلب اإلذن 
4 - ثلثا وغد – أحرف 

متشابهة – لالستفهام 
5 - ما يثبت فيه الخيمة 
في األرض معكوسة – 

بسام مبعثرة 
6 - عكس إيجابي 

7 - ثالثة ارباع وشاح – 
يختلط + حرف 

8 - جب + للتحسر + 
ضمير للمتكلم 

9 -ذكر السبب – نشجب 

العمودي:
1 - مكان للتصوير 

2 - مفاجئ – صغير 
األسد 

3 - مجنون ليلى – جمع 
وسيلة 

4 - مياه متدفقة من 
أعلى 

5 - عين في الجنة 
6 - حرف جر + طالب + 

واحد باالنجليزية 
7 -سورة قرآنية – قتل 

البنات بالجاهلية  
8 - نقص + من 

المجوهرات – من 
األلوان 

9 -دق الجرس +األمر 
من نال – في الفم 
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سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أول من مات في المدينة من المهاجرين وهو أول
 من دفن في البقيع يتكون من 3 مقاطع ) 12 حرف (

معاذ بن جبل – مصعب بن عمير – الزبير – أبو بكر – 
القعقاع – أبو دجانة – سعيد بن زيد – بالل بن رباح – 

أبو طلحة – صهيب – عمر -أبو ذر – علي - ل

حل الكلمة الضائعة

عثمان بن مظعون

وقفة شموع تضامنا مع األسير المضرب عن الطعام ماهر األخرس في ساحة الجندي المجهول بغزة   )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

طبيبة تكشف عن عالمة 
غري متوقعة القرتاب النوبة القلبية

األشجار تغّطي الصحراء اإلفريقية بازدياد

تونس/ وكاالت:
أفريقيــا  ويف  تونــس  يف  األوىل  هــي  بــادرة  يف 
والعامل العريب يجري فريق تونيس تجربة إلرســاء 
التقــي  عــى  "النــاب"  كالب  لتدريــب  مــروع 
املبكــر عــن رسطــان الثــدي بواســطة حاســة الشــم 
وقد شملت التجربة قرابة الـ 500 مواطنة تونسية 
وفــق  باملائــة   97 فاقــت  نجــاح  نســبة  وحققــت 

الطبيبة املرفة عى هذا املروع.
تعتمــد طريقــة SAH Dog للكشــف املبكــر عــن 
التعــرف  عــى  النــاب  قــدرة  عــى  الثــدي  رسطــان 
يفرزهــا  عضويــة  أجســام  عــى  الشــم  بواســطة 

رسطان الثدي يف عرق املرأة.
هــذه  عــى  املرفــة  الطبيبــة  اليعقــويب  هــدى 
التجربــة تؤكــد يف ترصيــح لوكالــة "ســبوتنيك" أن 
هــذه الطريقــة تعتمــد حاليا يف الكثري من البلدان 
األوروبيــة مــن بينهــا فرنســا وأملانيــا وإنجلــرا وقــد 
أفضــت تجربــة SAH Dog يف تونــس إىل نســبة 
نجــاح بلغــت 97 باملائــة يف اختبــار كشــف أجــري 
نتائجــه  كانــت  تونســية  مواطنــة   500 قرابــة  عــى 

485 إيجابيا و15 سلبيا.

وتوضــح الطبيبــة أن تجربــة التقــي املبكــر عــى 
بوضــع  املــرأة  قيــام  عــى  تعتمــد  الثــدي  رسطــان 

ضــادة تحــت ثديهــا عــى امتــداد ليلــة كاملــة ثــم 
الصبــاح  وإعطائــه يف  خــاص  أنبــوب  ايداعهــا يف 
للفريــق الطبــي حيــث يتــم عرضــه رفقــة ضــادات 
مثــل  أخــرى  مختلفــة  روائــح  عــى  تحتــوي  أخــرى 
العطورات واألدوية املوجودة يف الوسط الصحي 
النســاء  عنــد  يومــي  اســتخدام  مبثابــة  وتكــون 
وتعــرض جميعهــا يف أنابيــب متفرقــة عى الكلب 

الذي يعتمد حاسة الشم.
وتابعــت "الكلــب ال يتوقــف إال يف األنبــوب الــذي 
فعــال  صاحبتهــا  وتكــون  الضــادة  عــى  يحتــوي 
مصابة مبرض رسطان الثدي أما إذا كانت سليمة 

فهو ال يتوقف عن البحث".
أشهر من التدريب الخاص والشاق

يخضع الناب "Malinois" إىل التدريب قرابة 3 
أشهر كاملة عى شم رائحة املواد العضوية التي 
يفرزهــا رسطــان الثــدي، ويقــول مدرب الكالب يف 
جميــع االختصاصــات ســيف بن عيــاد حتى مييزها 
مــا  فــإذا  األخــرى،  الروائــح  بقيــة  عــن  جيــد  بشــكل 
استشعر الرائحة ظل يالزم األنبوب دون استكال 

رحلة البحث يف باقي األنابيب األخرى.
ويضيــف بــن عيــاد أن حاســة الشــم عند هــذا النوع 
عنــد  الشــم  مــرة حاســة   25 بـــ  يفــوق  الــكالب  مــن 

اإلنسان فالغشاء املخصص للشم عنده ملساحة 
130 مــر مربــع مقابــل 3 مــر مربــع عنــد اإلنســان 

خليــة  مليــون   200 بـــ  الكلــب  هــذا  ميتــاز  كــا 
مختصــة يف الشــم مقابــل 5 ماليــن عنــد اإلنســان 
وهــي ميــزات تدفــع إىل االعتــاد عليــه والثقــة يف 

نتائجه.
 K9 Dog بـــ  التدريــب  ملركــز  التنفيــذي  املديــر 
centre Sousse عــي بــن عيــاد يؤكد يف حديثه 

لـ "سبوتنيك" أن الغرض من إرساء هذا املروع 
يف تونس هو مساعدة جميع الرائح االجتاعية 
مــن بينهــم ســاكن األريــاف عــى التقــي املبكــر 
فنتائــج  باهظــة  تكاليــف  دون  الثــدي  لرسطــان 
التنقــل  اىل  املــرأة  تحتــاج  وال  رسيعــة  االختبــار 
مــن  عديــد  إنجــاز  ميكــن  كــا  بعيــدة  أماكــن  إىل 

االختبارات يف وقت وجيز.

رسطــان  عــن  املبكــر  للتقــي  املجــراة  فالتجربــة 
البريــة  األرواح  إنقــاذ  تســاعد  أن  ميكــن  الثــدي 
وعــدم اســتئصال ثــدي املــرأة وعــدم اللجــوء إىل 
جانــب  إىل  باألشــعة  وغــريه  الكيميــايئ  العــالج 
كلفــة  وتقليــص  بالجســم  املــرض  انتشــار  تفــادي 

العالج.
أن  اليعقــويب  الدكتــورة  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
مــع  تتواصــل  تونــس  الخاصــة يف  املخابــر  بعــض 
هــذا  يف  التعــاون  أجــل  مــن   SAH Dog فريــق 

املجال.
ومــن املرتقــب أن يتــم تدريــب كالب "املالينــوا" 
فــريوس  تقــي  عــى  كذلــك  املركــز  هــذا  يف 
بعــد  خاصــة   COVID-19 بـــ  املعــروف  كورونــا 
املوجــة الثانيــة التــي تجتــاح تونــس ورفعــت عــدد 

املصابن بفريوس كورونا إىل عرات اآلالف.

ألول مرة.. كالب مدّربة عىل التقّص املبكر لرسطان الثدي يف تونس

موسكو/ وكاالت:
يف  بالطبيعــة،  املهتــم   "nature" موقــع  ذكــر 
مقــال علمــي جديــد، أن جنــوب الصحــراء الكــرى 
ُيعتَقــد  كان  مــا  أكــر  عــددًا  يضــّان  والســاحل 
يف الســابق مــن األشــجار. وأكــد املقــال أن هــذه 
يف  كبــريا  دورا  تلعــب  الحرجيــة  غــري  األشــجار 
التنــوع البيولوجــي، وتوفــر خدمــات للنظــام البيئــي 
مثــل تخزيــن الكربــون واملــوارد الغذائيــة واملــأوى 

لإلنسان والحيوان، بحسب املوقع.
وأحىص الباحثون بهذه الطريقة 1.8 مليار شجرة 
عى مساحة 1.3 مليون كيلومر مربع يف جنوب 
شــبه  )املنطقــة  الســاحي  والريــط  الصحــراء 
القاحلــة جنــوب الصحــراء( واملناطــق شــبه الرطبــة 

يف أفريقيا الغربية.

واعتــادا عــى هــذه املعطيــات قــدر العلاء عدد 
متوزعــن  هكتــار،  لــكل  شــجرة   13.4 بـــ  األشــجار 
بشــكل مبعــر، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك تقــوم 
التنــوع  يف  األهميــة  بالــغ  بــدور  األشــجار  هــذه 

الحيوي واملنظومة البيئية.
مــن  برانــت  مارتــن  للمقــال،  األول  املؤلــف  وقــال 
جامعة كوبنهاغن الدنياركية: "لقد فوجئنا بشدة 
بوجود الكثري من األشــجار التي تنمو يف الصحراء 
األشــجار  كثافــة  أن  وأوضــح  الكــرى".  اإلفريقيــة 
تتزايــد مــع االتجاه نزواًل نحو املناطق األكر رطوبة 
يف الجنوب، إذا ترتفع من 0.7 شجرة لكل هكتار 
يف   9.9 إىل  الجفــاف"  "الشــديدة  املناطــق  يف 
املنطقة الجافة و30.1 يف املنطقة شبه القاحلة 

و47 يف املناطق شبه الرطبة.

بكن/ وكاالت:
اللســان  لــون  تغــري  أن  صينيــة،  طبيبــة  كشــفت 
النوبــة  حــدوث  اقــراب  إىل  يشــري  أن  ميكــن 

القلبية.
ووفقا للطبيبة، التي تعمل يف مستشفى الطب 
تيانهــوي  قوانغتشــو،  لجامعــة  التابــع  الصينــي 
الدقيقــة  الكائنــات  تســاعد  أن  ميكــن  يــوان، 
قصــور  تشــخيص  يف  اللســان  عــى  املوجــودة 

القلب، بحسب ما نقلته "ديي إكسرس".
قصــور  مــرىض  "لســان  أن  األخصائيــة  وأكــدت 
لســان  عــن  يبــدو مختلفــا متاًمــا  القلــب املزمــن 

األشخاص األصحاء".
بلــون أحمــر  يتميــز  الصحــي  اللســان  إن  وقالــت، 
شــاحب تغطيــه طبقــة ذات لــون أبيــض شــاحب. 
أمــا لــدى املــرىض الذيــن يعانــون مــن قصــور يف 
القلــب، يكــون لــون اللســان أحمــر مغطــى بطبقــة 

صفراء، ويتغري مظهره مع تقدم املرض.
يف نفس السياق، ووفقا ملركز فلوريدا لألمراض 
التــي  النتــوءات  فــإن  الجلــد،  ورسطــان  الجلديــة 
تســمى عقــد أوســلر ميكــن أن تشــري إىل اإلصابــة 
بالتهــاب الشــغاف، وهــي عــدوى ميكــن أن تزيــد 

من خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

لندن/ وكاالت:
ذكــر تقريــر نرتــه صحيفــة "Mirror" الريطانيــة، 
أن رشكة بسكويت "بوردر" أعلنت وظيفة األحالم، 
التــي تؤمــن لــك راتبــا يقــدر بـــ52 ألــف دوالر مقابــل 

تذوق البسكويت.
وجــاء يف إعــالن الركــة: "إذا كنــت تعتــر نفســك 
نوعــا مــا مــن خــراء عندمــا يتعلــق األمــر ببســكويت 
وظيفــة  عــن  تعلــن  فركتنــا  كرميــات"،  "بكســرد 

أحالمك"، بحسب الصحيفة.

خبــري  عــن  بالبحــث  حالًيــا  بــوردر  رشكــة  وتســعى 
تذوق جديد لضان أن تكون كل قطعة بســكويت 
بالركــة،  الخاصــة  النكهــة  متضمنــة  يصنعونهــا 
واملطلــوب هــو عمــل ملــدة 40 ســاعة يف األســبوع 

براتب يصل إىل 52 ألف دوالر سنوًيا.
وأضافــت الركــة: "نحــن نبحــث عــن شــخص لديــه 
املهــارات والخــرة والتجربــة لضان جودة منتجات 
رشكــة بــوردر. لذلــك إذا كنــت تعــرف مــا يلزم لصنع 
بسكويت استثنايئ، فنحن نريد أن نسمع منك!".

رشكة تعلن راتب 52 ألف دوالر 
مقابل وظيفة "متذوق البسكويت"
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غزة/وائل الحلبي:
حــدد اتحــاد كــرة القــدم موعــد انطــاق منافســات 
يف  واألوىل  املمتــازة  الدرجتــن  دوري  بطولتــي 
مقــره  يف  عقــده  الــذي  االجتــاع  خــال  غــزة, 
الــدوري,  أمــس ملناقشــة ملــف  غــزة  غــرب مدينــة 
عــى  بنــاء  اتباعهــا  التــي ســيتم  األليــة  إىل جانــب 

توصيات وزاريت الصحة والداخلية.
ومــن املقــرر أن تنطلــق املســابقتن يــوم الجمعــة 
قــرار  جــاء  حيــث  القــادم،  نوفمــر  شــهر  مــن   20
االتحــاد بعــد موافقــة لجنــة العمــل الحكومــي عــى 
إعــادة فتــح األندية واملاعــب واملرافق الرياضية، 

دون الساح بحضور الجمهور.
اليــوم  القــدم  كــرة  اتحــاد  يقــوم  أن  املقــرر  ومــن 
بإبــاغ أنديــة الدرجتــن املمتــازة واألوىل باملوعــد 
املحــدد الفتتــاح املوســم, وذلــك ملنحهــا الضــوء 
األخــر لبــدء مرحلــة االســتعداد للبطولــة بالعــودة 

للتدريبات.
وكانت أندية الدرجة املمتازة قدمت مبادرة التي 
تتضمــن إعــادة هيكلــة نظــام البطولــة عــى أن يتــم 
إلغاء املسابقة يف املوسم املقبل, ويتم التجهيز 
الوصــول  قبــل  القــادم  للموســم  أفضــل  بشــكل 
 2024/2025 موســم  يف  االحــراف  ملرحلــة 

حسب املبادرة املقدمة من األندية.
وشــهدت الفرة املاضية حالة من الشــد والجذب 
بــن األنديــة واالتحــاد يف ظــل عــدم مقــدرة األندية 
الديــون,  بالتزاماتهــا لاعبــن وتراكــم  الوفــاء  عــى 
األمــر الــذي جعلهــا تطالــب بإلغــاء بطولــة الــدوري, 
فيــا تعهــد رئيس االتحاد جريــل الرجوب بتقديم 
مساعدة مالية لألندية, إىل جانب مساعدة مالية 
ســابقة أعلــن عنهــا عبــد الســام هنيــة األمــن العام 
والرياضيــة  للشــباب  األعــى  للمجلــس  املســاعد 

بقيمة 8000 دوالر أمرييك.
ومــن املتوقــع أن يطلــب اتحــاد كــرة القــدم كشــف 
مــن جميــع الفرق بأســاء الاعبــن واألجهزة الفنية 
بــإرشاف   PCR واإلداريــة املرافقــة إلجــراء مســحة 
مــن  الاعبــن  ســامة  مــن  للتأكــد  الصحــة  وزارة 

فريوس كورونا.
الدرجتــن  بطولتــي  تنطلــق  أن  املقــرر  مــن  وكان 
املمتــازة واألوىل يــوم 25 مــن ســبتمر املــايض, 
إال أن تفــي فــريوس كورونــا يف قطــاع غــزة حــال 
دون إقامتها, قبل أن يقرر االتحاد إقامتها يوم 20 
من شهر نوفمر القادم دون حضور الجمهور, فيا 
واالحــراف  املحرفــن  دوري  بطولتــي  ســتنطلق 
الجزيئ يف الضفة الغربية يوم 30 من شهر أكتوبر 

الجاري.

اتحاد كرة القدم دعا األندية لالستعداد

20 نوفمبر

افتتاح بطولتي دوري الدرجتين 
الممتازة واألولى ألندية غزة

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن نــادي هــال القــدس بــدء املعســكر املغلــق للفريــق األول لكــرة 
القــدم الــذي سيســتمر حتــى موعــد انطــاق دوري املحرفــن بالضفة 
الغربية نهاية شهر أكتوبر الجاري, حيث يسعى الجهاز الفني للهال 
بقيــادة الكابــن عبــد اللــه الصيــداوي إلمتــام جاهزيــة الفريــق البدنيــة 

والفنية قبل موعد املباريات.
دوري  يف  لــه  تجربــة  أول  يف  النجــاح  لتحقيــق  الصيــداوي  ويتطلــع 
املحرفن, بعدما سبق له العمل يف دوري االحراف الجزيئ, حيث 
يأمــل حــارس املنتخــب الوطنــي الســابق لإلعان عن نفســه من خال 

قيادة فريقه السابق الهال.
وسيشــهد املعســكر تدريبــات يوميــة عــى فرتــن صباحيــة ومســائية 
قبــل افتتــاح مشــواره يف دوري املحرفــن, وســيلتقي هــال القــدس 

نظريه وادي النيص يف الجولة األوىل من البطولة.
وعــى الرغــم مــن رحيــل مجموعــة مــن أبــرز العبــي الفريق خــال الفرة 
تصعيــد  عــى  كبــرية  بنســبة  ســيعتمد  الصيــداوي  أن  إال  املاضيــة 

مجموعة من العبي الفريق الثاين.
ويف نفــس الســياق أكــد عدنــان حجــازي املــرف الريــايض للهــال 
إمتــام التعاقــد مــع املدافــع محمــد الســار يف اللحظــات األخــرية مــن 

فرة االنتقاالت.

يخوض معسكرًا 
مغلقًا قبل انطالق 

دوري المحترفين

هالل القدس

غزة / مؤمن الكحلوت:
بالتحضــري  للــروع  األول,  تعميمهــا  األوملبيــة  اللجنــة  أصــدرت 
بــدأت  حيــث  األعضــاء,  باالتحــادات  الخاصــة  االنتخابــات  إلجــراء 
عمليــة التحضــري منــذ 15 مــن شــهر أكتوبــر الحــايل, فيــا تنتهــي تلــك 

التحضريات يوم 15 من شهر ديسمر القادم.
املكتــب  يكــون  واالنتخابــات  للحوكمــة  عليــا  لجنــة  تشــكيل  وتقــرر 
التنفيــذي للجنــة األوملبيــة مرجعيتهــا وتتكــون مــن: عصــام القدومــي 
األمــن العــام للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة، الدكتــور أســعد 
املجــدالوي نائبــًا لــه, واألمــن العــام للجنــة األوملبيــة ُمقــررًا, وعضويــة 
كل من : رئيس دائرة االتحادات, املراقب العام, امُلستشار القانوين 
مــن  الرســمي  املفــوض  الطبيــة,  الخدمــات  مديــر  األوملبيــة,  للجنــة 
صحــة  عــى  والتدقيــق  اإلرشاف  مهمتهــا  وتكــون  املعنــي,  االتحــاد 

وسامة كافة اإلجراءات القانونية للعملية االنتخابية.
وحددت اللجنة عرة أيام كحد أقيص من تاريخ 15 أكتوبر, ملوافاة 
املوعــد  تحديــد  يشــمل,  رســمي  بكتــاب  للحوكمــة,  العليــا  اللجنــة 
املقــرح لعقــد الجمعيــة العموميــة وإجــراء االنتخابــات, وعــدد أعضــاء 

الهيئة العامة التابعة له.

بدء التحضيرات 
إلجراء انتخابات 

االتحادات بإشراف 
"األولمبية"

غزة/ عاء شايل: 
قدمــت أنديــة غــزة مبــادرة شــاملة إلنقــاذ املؤسســات الرياضيــة 
والنشــاط الريــايض يف الفــرة الحاليــة نتيجــة األوضــاع الصعبــة 
واألزمــات املتتاليــة التــي متــر بها خاصة يف ظل اســتمرار انتشــار 

وتفي فريوس كورونا وتأخري انطاق املوسم الجديد. 
وقالت األندية يف مبادرتها إن حجم املعاناة تفاقم نتيجة توقف 
معظــم الرامــج املســاندة لهــا ومنهــا برنامــج خطــوات، ومشــاريع 
للخســائر  إضافــة  الخــاص،  القطــاع  ودعــم  املؤقــت،  التشــغيل 
الكبــرية يف املشــاريع االســتثارية لألنديــة بســبب تبعــات وآثار 

وباء كورونا. 
النشــاط  إنقــاذ  هــي  أولويــات   )5( األنديــة  مبــادرة  وشــملت 
الريايض من االنهيار، وإعادة مأسسة وهيكلة األندية الرياضية، 
واالهتــام بقطاعــات الناشــئن، وضــان حقــوق الرياضيــن يف 
قطاع غزة يف التمثيل الخارجي يف كافة األلعاب، وإعادة تأهيل 
أركان األلعــاب الرياضيــة ملواكبــة تطورات الحركة الرياضية ورفع 

مستوى التثقيف والتدريب.

واتفقــت األنديــة عــى هــذه املبــادرة التــي تطالــب فيهــا، بعــدم 
إقامة بطولة رســمية لدوري كرة القدم موســم 2021-2020 يف 
كافــة الدرجــات، واإلبقــاء عــى بطولــة الــكأس فقــط وإقامــة بطولــة 
تنشــيطية لكــرة القــدم مرهونــة بالحصــول عــى رعايــة مــن القطــاع 
الخــاص، إضافــة إلطــاق بطــوالت الناشــئن يف مختلــف الفئــات 

العمرية. 
وطلبت األندية برصف املنحة التي أعلن عنها عبد السام هنية 
مساعد األمن العام للمجلس األعى للشباب والرياضة، إضافة 
لجدولة رصف منحة الرئيس محمود عباس عن املوسم املايض 

2019/2020 ومنحة املوسم الجديد 2020-2021. 
غــزة  يف  الحكوميــة  الجهــات  مبادرتهــا  خــال  األنديــة  ودعــت 
إلدراج 1500 العــب وإداري مــن األنديــة ضمــن املنحــة القطريــة 
الديــون  بإلغــاء  االتحــادات  كافــة  ملطالبــة  إضافــة  الشــهرية، 

املستحقة عى األندية.
وختمــت األنديــة يف مطالباتهــا بــرورة رعايــة املوســم الجديــد 

من أحد البنوك أو رشكات القطاع الخاص. 

تقترح استبدال الدوري ببطولة تنشيطية!
أندية غزة
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لندن/ )أ ف ب(:
ارســنال  مهاجــم  مــع  تعاقــده  القــدم،  لكــرة  اإلنجليــزي  برايتــون  نــادي  أعلــن 
ومانشســر يونايتــد الســابق داين ويلبيــك ملــدة عــام واحــد أمس يف صفقة 

انتقال حر.
مــن  ســابق  وقــت  واتفــورد يف  بعــد مغادرتــه  فريــق  بــدون  ويلبيــك  واصبــح 

أكتوبر، بعد هبوطه إىل الدرجة الثانية نهاية املوسم املنرصم.
وســيتمكن الالعــب البالــغ مــن العمــر 29 عامــا مــن خــوض أول مبــاراة لــه مــع 

فريقه الجديد يف 26 الجاري ضد وست بروميتش.
وقال غراهام بوتر مدرب براتون يف بيان "نحن ســعداء بانضامم داين إلينا. 

سوف يكمل خياراتنا يف الهجوم".
وأضاف "لديه مستوى دون أدىن شك، وهو رسيع ومن الناحية الفنية جيد 
جــدا. ســيضيف إىل هجومنــا ونحــن ســعداء بإضافــة العــب آخــر لديــه خربتــه 

وجودته".
وخاض ويلبيك 42 مباراة مع املنتخب اإلنجليزي، وسبق له أن أمىض ستة 
مواســم مــع يونايتــد فــاز خاللهــا بلقــب الــدوري عــام 2013، قبــل انضاممــه 
ألرســنال عــام 2014 حيــث لعــب خمســة مواســم وفــاز بــكأس االتحــاد عــام 

.2017

يتولى تدريب
برايتون لمدة عام

يحرم فرانكفورت من 
صدارة الدوري األلماني

كولن
برلني/ )أ ف ب(:

فــرط إينراخــت فرانكفــورت بفرصــة البقــاء عــى املســافة ذاتهــا مــن اليبزيــغ املتصــدر، 
وذلــك بســقوطه يف فــخ التعــادل أمــام مضيفــه كولــن 1-1 أمــس يف املرحلــة الرابعــة مــن 

الدوري األملاين لكرة القدم.
وكانت الفرصة قامئة أمام فرانكفورت ليصبح ثانيا أو حتى التصدر بفارق األهداف أمام 
اليبزيــغ بعــد أن حســم األخــر مواجهتــه مــع وصيفــه أوغســبورغ -2صفــر، إال أنــه عجــز عــن 
البناء عى التقدم الذي حققه يف نهاية الشوط األول بفضل ركلة جزاء نفذها الربتغايل 
أنــدري ســيلفا )45+2(، واكتفــى بنقطــة بعــد أن أدرك كولــن التعــادل بفضــل الســلوفايك 

أندري دودا )52(.
وبعــد أن خــر مبارياتــه الثــالث األوىل، بينهــا اثنــان عــى أرضــه، نــال كولــن نقطتــه األوىل 
للموســم، فيــام رفــع فرانكفــورت رصيــده اىل مثــاين نقاط يف املركــز الرابع بفارق نقطتني 
عن اليبزيغ املتصدر ونقطة خلف كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه بوروسيا 

دورمتوند الفائزين عى أرمينيا بيليفيلد )1-4( وهوفنهايم )-1صفر( تواليا.

باريس/ )أ ف ب(:
أفلت ليون من تعادل كان عى وشك الحدوث بعد تالفيه تلقي هدفا ثالثًا يف املباراة 
التــي فــاز فيهــا عــى سراســبورغ 2-3 أمــس ضمن املرحلة الســابعة من الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وتقــدم ليــون بثالثيــة عــرب فيالنــا كاديويــر مــن زميبابــوي )12( والكامــروين كارل توكــو 
ايكامبــي )25 و42(، لتتلقــى بعدهــا شــباكه هدفــني مــن الســنغايل حبيبــو ديالــو )43( 

والعاجي جان اهوولو )55(.
ورفــع ليــون رصيــده إىل عــر نقــاط وبات ســابعا، يف حني تجمد رصيد سراســبورغ عند 

ثالث نقاط يف املركز الثامن عر.
وكاد فريــق رودي غارســيا يخــر نقطتــني هامتــني لــو اكتملــت فرصــة الــرصيب ســتيفان 
ميروفيتــش، لكــن االخــر اضــاع كــرة ســهلة مــن امــام مرمــى الربتغــايل أنتــوين لوبيــز قبــل 

دقائق من نهاية املباراة.
وهي الهزمية السادسة لسراسبورغ يف سبع مراحل والثالثة تواليا يف البطولة، ما يضع 
مصــر مــدرب الفريــق تــري لــوري املتواجــد مــع الفريــق منــذ 2016 وقــاده قبــل عامــني 

للفوز بلقب كأس الرابطة، يف مهب الريح.

الدار البيضاء/ وكاالت:
أكد بيتسو موسيامين املدير الفني لفريق كرة القدم 
بالنادي األهيل املرصي أن مباراة الوداد املغريب يف 
نصف نهايئ دوري أبطال إفريقيا مل تكن ســهلة، رغم 

الفوز بهدفني دون رد يف الدار البيضاء.
الرســمي  للموقــع  ترصيحــات  يف  موســيامين  وقــال 
لألهــيل: "مبــاراة الــوداد كانت صعبــة للغاية، ونجحنا 
يف إحــراز هــدف مبكــر منحنــا األفضليــة، وســاهم يف 
تحقيــق هدفنــا املنشــود بتحقيــق الفــوز قبــل مواجهــة 

العودة".
دوافــع  خلــق  بشــأن  واضحــا  كان  "تركيــزي  وأوضــح: 
إيجابية لالعبني؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، 
وقــت  األمــر يف  هــذا  غيــاب  بعدمــا الحظــت  خاصــة 
ســابق، ومــن ثــم تــم التعامــل مع هذه الجزئيــة والركيز 

عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها".
وأشار: "من املهم جدا أن يكون لدينا ثقة يف إمكانية 
الفــوز خــارج ملعبنــا، وهــو مــا نقلتــه يف املحــارضات 

نكــون ســعداء مبــا حققنــاه، ولكــن يف  نعــم علينــا أن 
النهايــة مل نصــل بعــد إىل هدفنــا بحجــز بطاقــة التأهــل 

بعد.. األمر مازال مؤجال إىل الجمعة املقبل".
قــال  النهائيــة  املبــاراة  إىل  األهــيل  وصــول  وعــن 
هــذا  عــن  الحديــث  اآلن  مقبــوال  "ليــس  موســيامين: 
األمر.. مل نصعد بعد.. نعم حققنا الفوز عى الوداد 
بعــد وعندمــا  التأهــل مل يحســم  يف املغــرب، ولكــن 
نقطــع تذكــرة الوصــول للمبــاراة النهائيــة ســيكون وقتها 
يف  األخــرة  املبــاراة  عــن  للحديــث  متاحــا  املجــال 

مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة".
غاموندي ال يعرف االستسالم

أمــا األرجنتينــي ميغيل غاموندي املدير الفني لنادي 
الــوداد الريــايض املغــريب، فقــد أكد أن الخســارة أمام 

األهيل املرصي كانت أمرًا صعبًا عليه.
وبعــد املبــاراة، تحــدث غامونــدي، حيــث بــرر الهزمية 
التي تعرض لها الوداد الريايض، كام أكد أن األمل ال 

يزال قامًئا يف التأهل إىل املباراة النهائية.

الخاصة بالتحضر ملباراة الوداد أمس".
وأردف: "أعــد جامهــر األهــيل باســتمرار روح مبــاراة 
جميــع  يف  البيضــاء  الــدار  يف  أقيمــت  التــي  الــوداد 
املباريــات التــي ســنخوضها خــارج الديــار، وهذا األمر 
ال يعنــي أننــا ســنفوز بجميــع مبارياتنــا خــارج مــرص ألنه 

ال يوجد ناٍد يفوز عى طول الخط".
وانتقــل موســيامين للحديــث عــن مبــاراة العــودة أمــام 
اســتاد  عــى  الجــاري  أكتوبــر   ٢٣ لهــا  املقــرر  الــوداد 
القاهــرة مؤكــًدا: "ســتكون مبــاراة صعبــة بالطبــع، نعــم 
بهدفــني  ملعبنــا  خــارج  الفــوز  بعــد  أفضليــة  منتلــك 
دون رد، ولكــن املنافــس أيضــا لديــه فرصــة يف تحقيق 
نفــس األمــر يف مبــاراة العودة، ومن ثم اعتربها مبثابة 
الــذي نســعى فيــه الســتكامل رحلتنــا  الثــاين  الشــوط 

بنجاح؛ من أجل بلوغ املباراة النهائية".
وأضاف موسيامين: "علينا عدم املبالغة يف األفراح، 
فقــد حققنــا الفــوز فقــط يف الشــوط األول باملغــرب، 
واآلن لدينــا شــوط ثــاٍن يف القاهــرة خــالل عــدة أيــام.. 

النتيجــة،  بســبب  كبــرة  أمــل  خيبــة  "برصاحــة  وقــال: 
وهــي نتيجــة للضغــط الكبر من املباريات قبل نصف 
النهايئ، واعتمدت عى 2 أو 3 العبني يف التشــكيل 

األسايس ملواجهة األهيل مرغام".
وأضــاف "ارتكبنــا خطــأ قاتــل مبكــًرا أســفر عــن الهــدف 
مــروا  والالعبــون  جــزاء،  ركلــة  مــن  نســجل  ومل  األول، 

بفرة صعبة خالل اللقاء".
اإلرهــاق  املعهــودة،  بالطريقــة  نلعــب  "مل  وتابــع: 
يف  كثــًرا  علينــا  أثــروا  واإلصابــات  الذهنــي  والتوتــر 

نصف نهايئ دوري أبطال أفريقيا".
لــن يستســلم يف مبــاراة  وشــدد غامونــدي أن فريقــه 
اإليــاب التــي تقام عى اســتاد القاهرة الدويل، حيث 
أكــد "لــن نســتلم يف مبــاراة اإلياب، وســنخوض مباراة 
فرطنــا  قــوة،  مــن  أوتينــا  مــا  بــكل  القاهــرة  يف  اإليــاب 
يف املبــاراة عــى أرضنــا ولدينــا أمــل يف العــودة يف 
نــاد ال يستســلم  بأننــا  إرســال رســالة  ونريــد  القاهــرة، 

إطالقا"

لندن/ )أ ف ب(:
أن  القــدم،  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري  بطــل  ليفربــول،  أفــاد 
ســيخضع  دايــك  فــان  فرجيــل  الهولنــدي  الــدويل  مدافعــه 
لعمليــة جراحيــة يف ركبتــه بعــد تعرضــه لالصابــة يف مســتهل 
مبــاراة الــدريب ضــد إيفرتون )2-2( يف املرحلة الخامســة من 
"برميرليــغ" مــن دون ان يحــدد الفــرة الزمنيــة التــي ســيغيبها 

عن املالعب. 
انطــالق  عــى  معــدودة  دقــاق  بعــد  الدفــاع  قلــب  وأصيــب 
املباراة إثر احتكاك بحارس إيفرتون جوردن بيكفورد، وخرج 
مــن امللعــب ثــم أرســل بعــد اللقــاء اىل املستشــفى إلجــراء 
الفحــوص الالزمــة ثــم زار طبيــب متخصــص صباحــا للوقــوف 

عى مدى خطورة اإلصابة.
وتبني أن اإلصابة خطرة بحســب فحوى البيان الصادر مســاء 
أمــس عــن ليفربــول، إذ قــال النــادي "بإمــكان ليفربــول التأكيــد 
أن فرجيــل فــان دايــك ســيخضع لعمليــة جراحيــة يف ركبتــه 
نتيجة اإلصابة التي تعرض لها خالل تعادل األحد يف ملعب 

إيفرتون 2-2".
وتابــع "تعــرض قلــب الدفــاع لــرر يف األربطــة بعــد الحادثــة 
مع حارس الـ+بلوز+ جوردن بيكفورد بعد 6 دقائق عى بداية 
اللقــاء يف غوديســون بــارك. اضطــر فــان دايــك اىل الخــروج 
مــن املبــاراة وتبــني يف تقييــم اإلصابــة أن هناك حاجة لعملية 

جراحية".
وأشــار اىل أنــه "مل يتــم يف هــذه املرحلــة وضــع جــدول زمنــي 
محــدد لعودتــه اىل اللعــب"، مضيفــا "بعــد العمليــة، ســيبدأ 
فــان دايــك برنامــج إعــادة تأهيــل مع الفريق الطبــي يف النادي 
وقــت  بأقــرب  لياقتــه  كامــل  باســتعادة  لــه  الســامح  أجــل  مــن 

ممكن".
وعــادة مــا يحتــاج الالعــب ألشــهر عــدة مــن أجــل التعــايف مــن 
اإلعــالم  وســائل  بعــض  أن  وحتــى  مامثلــة،  جراحيــة  عمليــة 
الـــ29 عامــا عــن املوســم  ابــن  الربيطانيــة توقعــت أن يغيــب 
بأكملــه أو أقلــه حتــى األســابيع األخــرة منــه، مــا يشــكل رضبــة 

قاسية للفريق ومدربه األملاين يورغن كلوب.

مدريد/ )أ ف ب(:
استفاد فياريال عى أكمل وجه من خسارة ريال مدريد حامل 
اللقــب أمــام ضيفــه قــادش صفــر1-، ليك يتصــدر الرتيب بعد 
فوزه عى ضيفه فالنســيا 1-2 أمس يف املرحلة السادســة من 

الدوري اإلسباين لكرة القدم.
مــن  السادســة  الدقيقــة  التســجيل منــذ  افتتــح فياريــال  أن  وبعــد 
ركلــة جــزاء نفذهــا باكــو ألكاســر، أدرك فالنســيا التعادل بواســطة 
الربتغــايل غونســالو غيديــش )37(، قبــل أن يقــول دانيــال باريخــو 

كلمتــه يف الدقيقــة 69 بتســديدة مــن خــارج املنطقة تحولت من 
قدم املدافع الفرنيس مكتار دياكايب وخدعت الحارس خاومي 
دومينيك، ملحقا بالفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 

هذا الصيف هزمية ثانية تواليا وثالثة هذا املوسم.
وبفوزه الثالث هذا املوسم، رفع فياريال الذي مل يخر عى 
أرضــه أمــام فالنســيا يف الــدوري منــذ ينايــر 2017، رصيــده اىل 
11 نقطــة يف الصــدارة بفــارق نقطــة أمــام كل مــن ريــال مدريــد 
وخيتايف، الفائز عى برشلونة -1صفر، وقادش وغرناطة الذي 

فاز عى إشبيلية -1صفر.
واستفاد أتلتيك بلباو من الوضع الصعب لضيفه ليفانتي ليك 
يحقــق فــوزه الثــاين للموســم، وجــاء بنتيجــة -2صفــر ســجلهام 
أليكس برنيغوير )68( وإينيايك وليامس )79(، رافعا رصيده 
اىل 6 نقاط مقابل ثالث ملنافسه الذي بقي يف املركز التاسع 

عر قبل األخر.
وانتهت مباراة إيبار وأوساســونا بالتعادل الســلبي، لرفع األول 

رصيده اىل خمس نقاط والثاين اىل سبع.

فياريال 
يستفيد من سقوط 
ريال مدريد ويتصدر 

الدوري اإلسباني

ويلبيك يتحدثان عن "ذهاب وإياب"
نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موسيماني 
وغاموندي

ينجو من 
التعادل أمام 
مع ستراسبورغ

ليون

سيخضع لعملية جراحية في فان دايك
ركبته ستبعده عدة أشهر
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مذكرة تبليغ قرار استئنافي
الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي

اىل املدعــى عليــه/ عبــد الرحمــن زيــاد عبــد الرحمــن درابيــه مــن سمســم وســكان 
النــر ســابقا ومقيــم يف داخــل الخــط الخــر ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا الن 
لقــد عــادت القضيــة اســاس 2020/297 املتكونــة بينــك وبــني املدعيــة/ أفنان 
محمد يوسف حسني من سمسم وسكان جباليا وكيلها املحامي نر خر من 
مقــام محكمــة الســتئناف الرشعيــة يف غــزة مصدقــة مبوجــب القرار الســتئنايف 
تفريــق  وموضوعهــا  2020/10/15م  يف  املــؤرخ   21 ســجل   8396 أســاس 
للــرر مــن الهجــر والتعليــق حكــا قابــال للطعــن أمــام املحكمــة العليــا الرشعيــة 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/10/18م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس العىل للقضاء ارشعي
محكمة جباليا الرشعية

الموضــوع/ إعــان عــن بيــع أرض بموجب وكالــة  لدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )431/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
يحيــى مصطفــى عبــد القــادر حاد من ســكان غزة هويــة رقم 908681372 
بصفته وكيال عن: محمد يحيى مصطفى حاد-هوية رقم / 802315069

مبوجب وكالة رقم:2019/7352  الصادرة عن عدل غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعة 89  القسيمة 3 املدينة خان يونس 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 18/ 10/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعان بشأن تصحيح اسم في سجات الطابو 
بــأن الســيد/ أحمــد عبــد ربــه عيــى فرحــان مــن ســكان  ليكــن معلومــًا للجميــع 
خانيونــس هويــة رقــم/ 940330152 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم/ والــده 
واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // عبد املوىل عيى أبو فرحان

القطعة 213 القسيمة 19 أرايض 
إىل السم الصحيح له// عبد ربه عيى موىس فرحان

لــه  الطلــب فمــن  بهــذا  الجميــع علــًا  اللجنــة املختصــة تحيــط  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإل  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . موفق محمد علوان

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األساء

وبــني حــرب وحــرب، مل يكــف العــدو اإلرسائيــي يــده الســتيطانية 
عــن الســيطرة عــىل أرض الضفــة الغربيــة، والســتيالء عليهــا، ومل 
يكــف عــن تهويــد املقدســات اإلســالمية واملســيحية، ومل يكــف 
عــن  يرتاجــع  ومل  الغربيــة،  الضفــة  ملواطنــي  اليومــي  القتــل  عــن 
مداهمة البيوت، واعتقال آلف األرسى، واحتقار القيم اإلنســانية 

للفلسطيني املضطهد. 
ندقــق يف هويــة القتــىل العــرب، ونحــي عددهــم، ونحــدد مــكان 
تصفيتهم، ليس حبًا يف إظهار دمنا النازف، ول رغبة يف الكشــف 
عن نبض الوجع، َنذُكر األرقام ليك ُنذّكر كل أولئك الذين يطالبون 
بتطبيــق مبــادرة الســالم العربيــة، بأنهــم واهمــون، وأن املبــادرة مل 

تكن يومًا هي الدواء الشايف ألمراض الحتالل.
مبادرة السالم ولدت ميتة، فقد ذبحتها إرسائيل يف اليوم التايل، 
وكان يجــب عــىل قــادة العــرب العــودة لالجتــاع يف اليــوم األول 
لعمليــة الســور الواقــي، وأن يثــأروا لكرامتهم التي أهانتها إرسائيل، 

فقط الثأر، الثأر لكرامتهم، ول أقول تحرير أوطانهم.
سنوات طويلة من القتل واإلهانة للعرب، ومل تقرع األجراس أمام 
قادتهم، وهذا مؤرش عىل أن األنظمة العربية مبا يف ذلك القيادة 
الشــارع  مــزاج  عــن  الواقــع، ومعزولــون  عــن  الفلســطينية معزولــون 
العــريب، وهــذه العزلــة شــجعت بعــض األنظمــة لتفاجــئ  شــعوبها 
ســرتد  العربيــة  الشــعوب  أن  وأزعــم  اإلرسائيليــني،  مــع  بالتطبيــع 
الصــاع صاعــني، وســتفاجئ األنظمــة العربيــة بالنفجــار الغاضــب، 
الذي سيعيد ترتيب أوراق املنطقة وفق اإلرادة العربية، فالعريب 
األيب يــأىب أن يظــل غزالــة ضعيفــة تنزف خيبة بني مخالب الوحش 

الصهيوين.

التــزام املواطنــني بإجــراءات الوقايــة والســالمة هــي املعيــار األســايس 
خــالل الفــرتة القادمــة لتصحيــح منحنى اإلصابات بفــروس كورونا، من 

عدمه.
وانتقــد اســتهتار عــدد كبــر مــن املواطنــني بإجــراءات الســالمة، وعــدم 
التعامــل معهــا بجديــة، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا خاصــة عــىل باقــي أفــراد 

املجتمع والطواقم الطبية العاملة يف امليدان.
وبــنّي أن أمــراض التهابــات الُشــعب الهوائيــة والرئتــني والــرد تكــر يف 
فصــل الشــتاء، وهــو مــا ُيســبب حالــة مــن الخــوف والقلــق، خاصــة لــدى 
بفــروس  اإلصابــة  وبــني  بينهــا  التمييــز  عــدم  حيــث  مــن  املواطنــني، 

كورونا.
وطالــب أبــو ســلمية، املواطنــني وتحديــدًا أصحــاب األمــراض املزمنــة 
واملناعة الضعيفة وكبار السن، برورة أخذ تطعيم النفلونزا العادية 
املتوفــر حاليــًا يف املستشــفيات، وتجنــب مخالطــة اآلخريــن، واتبــاع 

إجراءات الوقاية والعزل.
 وشــدد عــىل رضورة "عــزل هــذه الفئــة عــن باقــي املواطنــني، بهــدف 
الحفــاظ عــىل حياتهــم وحايتهــم من اإلصابة بوباء كورونا"، منّبهًا "إذا 

مل نلتزم بإجراءات السالمة فنحن مقبلون عىل شتاٍء قاٍس".
وأشار إىل أن الطواقم الطبية وجميع أفراد املجتمع أمام تحٍد كبر يف 

فصل الشتاء، فيا يتعلق بفروس كورونا واألمراض األخرى.
وبــنّي أن الطواقــم الطبيــة ل تــزال تواصــل عملهــا يف تقــي الوبــاء بــني 
مختلــف  يف  املشــددة  اإلجــراءات  تخفيــف  مــع  تزامنــًا  املواطنــني، 

محافظات القطاع.
كورونــا،  لفــروس  لقــاح  أو  عــالج  أي  توفــر  عــدم  ظــل  "يف  أنــه  وأكــد 
فــإن الســبيل الوحيــد لكــر حدتــه، هــو اللتــزام بالتباعــد الجتاعــي 

والجسدي وارتداء الكامات والنظافة الشخصية".
ودعــا أبــو ســلمية، املواطنــني لــرورة تقويــة مناعتهــم مــن خالل رشب 
الفيتامينــات والســوائل الدافئــة، والبتعــاد عــن املــرىض وكبــار الســن 

وذوي املناعة الضعيفة.
الخطــط  أعــدت  أنهــا  أكــد  القادمــة،  للمرحلــة  الــوزارة  اســتعداد  وعــن 
واإلجــراءات املتعلقــة باملستشــفيات للتعامــل مــع املرحلــة القادمــة، 
املــرىض،  لعــزل  مستشــفى  كل  يف  ممــرات  تخصيــص  جــرى  حيــث 
ووضع نقاط فرز تنفيس، وخطط أخرى حال انترش الوباء بشكل أكر.

وقــال: "رغــم إعــداد الخطــط، إل أن الــوزارة تحتــاج املزيــد مــن األدوات 
واملســتلزمات الطبيــة، خاصــة يف ظــل اســتمرار الحصــار اإلرسائيــي 

املفروض عىل القطاع منذ أكر من 13 سنة".
 ولفــت إىل أن وزارتــه تتواصــل باســتمرار مــع وزارة الصحــة يف رام اللــه 
ومنظمــة الصحــة العامليــة، لطالعهــا عــىل مجريات الحالــة الوبائية يف 

القطاع، وحاجتها لأدوات املتعلقة بفحص كورونا.
قبــل  للقطــاع  ألــف مســحة طبيــة   14 ورّدت  الصحــة  منظمــة  أن  وأفــاد 
أســبوع، "وهــي كميــة كافيــة يف الوقــت الراهــن"، منوهــًا إىل أن معدل 
الفحوصــات اليوميــة التــي تجــري وزارة الصحــة -1700 2000 فحــص، 

"وهذا عدد كبر نسبيًا".
تجــدر اإلشــارة إىل أن الجهــات الحكوميــة يف قطــاع غــزة خففــت مــن 
إجراءاتهــا يف جميــع محافظــات القطــاع، التــي أقرّتهــا منذ بداية تفيش 

جائحة كورونا داخل املجتمع يف 24 أغسطس املايض.

إجــراء 14 ألــف فحــص، حيــث بلغــت نســبة اإلصابــات اإليجابيــة 2.8% 
فقط وهو أدىن مستوى منذ شهرين أيًضا.

وُســجلت وفــاة 20 شــخًصا، مــا يرفــع عــدد الوفيــات الــكي إىل 2190 
حالة، كا انخفض عدد اإلصابات الخطرة إىل 682 إصابة.

ويــأيت ذلــك بعــد متديــد "كابينــت كورونــا" حالــة اإلغــالق حتــى منتصــف 
يف  ســاهم  الــذي  اإلغــالق  نتائــج  مــن  ارتيــاح  وســط  القــادم،  األحــد  ليــل 
أعــداد  يف  الرتفــاع  مــن  والحــّد  املستشــفيات  عــىل  الضغــط  تخفيــف 
اإلصابات التي وصلت ذروتها خالل الشهر املايض، بوصولها حتى 10 

آلف إصابة يومية.
أمــا بخصــوص العــدد الرتاكمــي للمصابــني، فقــد ارتفــع إىل 302 ألــف، 

منهم 34 ألًفا ل يزالون يعانون اإلصابة بالفروس.

 املنــازل واملنشــآت، ومنــع املواطنــني من البناء، 
وحرمانهم من مياه الرشب، لحملهم عىل الرحيل 
عنها، لصالح توســيع البؤر الســتيطانية املنترشة 

هناك.
إىل ذلــك، اقتحــم، عرشات املســتوطنني، أمس، 
باحــات املســجد األقــى، يتقدمهــم املتطرفــان 

يهودا غليك، وفريد اساف.
بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
ســاحات  اقتحمــوا  مســتوطًنا   64 بــأن  املحتلــة، 
األقــى، مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحايــة رشطــة 

الحتالل.
وأضافت، ان املســتوطنني أدوا طقوســا تلمودية 
يف باحــات األقــى، قبــل أن يغــادروه مــن جهــة 

باب السلسلة.

يف حــني اعتقلــت قــوات الحتــالل أمــس، أســرا 
محررا من بلدة بيت أمر شال الخليل.

الحتــالل  قــوات  بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلــت األســر املحــرر محمــد مرشــد الزعاقيــق 
)24 عاًمــا(، أثنــاء تواجــده يف بلــدة الزعيــم رشق 

مدينة القدس املحتلة.
كــا أصيــب، أمــس، عــدد من املواطنــني بحالت 
اختنــاق، بينهــم ثالثة أطفــال، عقب إطالق قوات 
الحتــالل اإلرسائيــي، قنابل غاز مســيل للدموع، 
داخــل منــزل يف مخيــم العــروب، شــال محافظــة 

الخليل.
الحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الغــاز  العــروب وأطلقــت قنابــل  اقتحمــت مخيــم 
داخــل عــارة ســكنية لعائلــة البطــاط، مــا تســبب 

بإصابــة عــدد مــن قاطنيهــا بالختنــاق بينهــم ثالثــة 
أطفــال. وأفــاد بــأن مواجهــات اندلعــت إثــر ذلــك 
بني الشبان وقوات الحتالل، التي أطلقت قنابل 
الصــوت واألعــرة الناريــة والغــاز املســيل للدموع 

باتجاههم.
أمــس،  للمســتوطنني،  تابعــة  آليــات  وجرفــت 
جنــوب  عوريــف  قريــة  أرايض  مــن  مســاحات 

نابلس.
الضفــة  شــال  الســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
إن  للســلطة،  التابعــة  وفــا  لوكالــة  دغلــس  غســان 
جرافات تابعة ملستوطنني تقوم بأعال تجريف 
ملســتوطنة  املحاذيــة  األرايض  مــن  جــزء  يف 
الجــوز يف قريــة عوريــف  "يتســهار"، يف منطقــة 

جنوب نابلس.

اإلمارايت التطبيعي إىل املســجد األقى من باب املجلس بحراســة 
رشطة الحتالل، وخرجوا من باب القطانني.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من املقدسيني طردوا الوفد اإلمارايت 
الــذي دخــل األقــى، يف حــني لحقــت رشطــة الحتــالل املقدســيني 
يف  انتــرشوا  الحتــالل  رشطــة  مــن  عنــارص  أن  وبــني  الســاحات.  يف 

ساحات األقى، عقب دخول الوفد.
وُتعد هذه الزيارة الثانية لوفد تطبيعي إمارايت يف املسجد األقى 

يف عدة أيام.

للتطبيــع مــع )إرسائيــل(، تقدمهــا لفتة كبرة كتب عليها “ل أمان لكم 
يف أرضنــا”، وردد املشــاركون هتافــات “ل مرحبــا بالقتلــة” يف إشــارة 
لزيارة الوفد اإلرسائيي، وهتافات تؤكد عىل موقف شعب البحرين 

الثابت من القضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياين، خالل لقاءه مئر 
بن شبات مستشار األمن القومي اإلرسائيي أن “إعالن تأييد السالم 
مــع )إرسائيــل( ومــا تــم اليــوم مــن توقيــع ملذكــرات تفاهــم يف عدد من 
املجالت تؤســس لتعاون ثنايئ مثمر بني البحرين و)إرسائيل( ميّكن 
ويسّهم يف ترسيخ أسس السالم يف املنطقة وفق رؤى امللك حمد 

بن عيى آل خليفة”.
إرسائيليــني  مســؤولني  عــن  “ويلــال”  موقــع  نقــل  ســابق،  وقــت  ويف 
طلــب  عــىل  وافقــت  )إرسائيــل(  أن  املســتوى  رفيعــي  وأمركيــني 
البحرين أل يكون اتفاق التطبيع والسالم كامال، بل يكون مرحليا يبدأ 
بإعــالن مشــرتك، بســبب النتقــادات الداخليــة يف البحريــن للتطبيــع 

مع )إرسائيل(.
وأضــاف املوقــع أن اإلعــالن يتضمن إقامة عالقات دبلوماســية كاملة، 
مبــا يف ذلــك فتــح ســفارات والتعــاون البيني يف مجــالت عدة، أبرزُها 
تعزيــز التجــارة والســتثار والطــران املــدين والطاقــة والبيئــة وامليــاه 
والعلوم والتكنولوجيا والتصالت والريد والصحة والزراعة والتعاون 

القضايئ.

غزة/ فلسطني:
قضت محكمة بداية غزة أمس حكًا باإلعدام 
شــنًقا حتــى املــوت عــىل مدانــني بتهمــة القتــل 
قصــًدا خالًفــا ملــواد القانــون الفلســطيني، قبــل 

أربع سنوات.
األعــىل  املجلــس  عــن  صــدر  بيــان  يف  وجــاء 
للقضــاء، فقــد أدانــت هيئــة املحكمة املدانني 
بالتهم املسندة إليهم يف قضية مقتل املجني 
عليهــا عبــد املالــك عبــد ربــه أبــو مديــن )45 
عاًمــا( ونــارص عبــد ربــه أبــو مديــن )49 عاًمــا(، 
)م/د(،  الثــاين  املــدان  مبعاقبــة  وحكمــت 
واملدان الثامن )ر/د( واملدان التاســع )ب/د( 
باإلعــدام شــنًقا حتــى املــوت وعــىل املدانــني 

األول )خ/د( والسابع )م/د( بالحبس املؤبد.
كا قضت املحكمة عىل املدان الرابع )ع/د( 
بالحبــس 15 ســنة تبــدأ مــن يــوم القبــض عــىل 
وعــىل  توقيفــه،  مــدة  منهــا  وتخصــم  املــدان 
 10 مــدة  بالحبــس  )س/د(  الثالــث  املــدان 

غزة/ نور الدين صالح:
زيــاد  بغــزة  العامــة  النيابــة  باســم  املتحــدث  قــال 
 819 يف  تحقيقاتهــا  أنهــت  النيابــة  إن  النمــرة: 
جرمية اقتصادية وأغلقت 333 صفحة إلكرتونية 
منذ إعالن تفيش فروس كورونا داخل املجتمع 

خالل أغسطس املايض.
جــاء ذلــك خــالل "لقــاء مــع مســؤول" الــذي نظمــه 
مقــره  يف  أمــس،  الحكومــي،  اإلعالمــي  املكتــب 
مبدينــة غــزة، لســتعراض القضايــا التــي تعاملــت 
يف  كورونــا  فــروس  تفــيش  منــذ  النيابــة  معهــا 
العامــة  النيابــة  أن  النمــرة  وأوضــح  املجتمــع. 
تتعلــق  واقعــة   )2242( يف  اإلجــراءات  تابعــت 
دائــرة  مــع  بالتنســيق  اإلشــاعات  وترويــج  بنــرش 
الجرائــم اإللكرتونيــة باملباحــث العامــة، وتنوعــت 
إجراءاتهــا يف )2614( واقعــة مخالفــة للقــرارات 
وإجــراءات  التجــول  بحظــر  الخاصــة  الحكوميــة 

السالمة والحجر الصحي.
وبــني أن النيابــة العامــة قامــت بتحريــر تعهــدات 
بحق البعض وتوقيف آخرين وفقًا ملعاير تتعلق 

بخطورة الجرمية وأثرها املجتمعي.
النيابــة منــذ بدايــة  وأشــار إىل اســتمرار خدمــات 
الجائحة عر بوابة املحامي واملواطن اإللكرتونية، 
والتــي ميكــن من خاللها تقديــم ومتابعة الطلبات 
واملظــامل، يف حــني بــدأت أقســام الســتقبال يف 
والــدوام  الجمهــور  لســتقبال  التدريجيــة  العــودة 

املــدان  عــىل  القبــض  يــوم  مــن  تبــدأ  ســنوات 
وتخصم منها مدة توقيفه.

كــا حكمــت مبعاقبــة املــدان الخامــس )ن/د( 
بالحبــس ســبع ســنوات مــع النفــاذ تبــدأ مــن يوم 
القبض عىل املدان وتخصم منها مدة توقيفه، 
الســادس  املــدان  توقيــف  مبــدة  والكتفــاء 
)م/ك(  العــارش  املــدان  ومبعاقبــة  )ف/د( 
بالحبــس 5 ســنوات تبــدأ مــن يــوم القبــض عــىل 
املدان وتخصم منها مدة توقيفه، مع مصادرة 
القتــل  تهمــة  عــن  وذلــك  املضبــوط.  الســالح 
قصًدا بالشــرتاك، ومحاولة القتل بالشــرتاك، 
وحمل ســالح ناري بدون ترخيص ويف مناســبة 
غــر مرشوعــة وإتــالف مــال الغــر بالشــرتاك، 

خالًفا ملواد القانون.
وأكــد املجلــس األعــىل للقضــاء أن الحكــم جــاء 
بعــد جلســات مطولــة تــم خاللهــا ســاع بينــات 

إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.
التــي  العــام  الــرأي  قضايــا  مــن  القضيــة  وتعــد 

الكامل منذ بداية األسبوع املايض.
وأفــاد بــأن النيابــة اســتثمرت فــرتة الــدوام الجــزيئ 
خــالل الشــهر األول مــن جائحــة كورونــا عــر إنجــاز 
وفــق  املــدورة  وامللفــات  املرتاكمــة  األعــال 
عــىل  النيابــات  رؤســاء  مــن  املقدمــة  الخطــط 

الصعيد الفني واإلداري.
أمــا عــىل الصعيــد اإلداري، أكــد النمــرة أن دائــرة 
الرمجة والحاسوب استكملت خطتها يف تطوير 
برنامــج العدالــة الجنائيــة، وعملــت فــرق األرشــفة 
يف النيابــات الكليــة عــىل إنجــاز أرشــفة وإدخــال 
كافــة ملفــات الجنايــات غــر املؤرشــفة وعددهــا 
عــرشة آلف.وأنهــت أقســام القضايــا يف النيابات 
تجهيز حوايل خمسائة ملف جزايئ لإيداع يف 

تابــع  والتــي  الفلســطيني  الشــارع  شــغلت 
املجلــس إنجازهــا باهتــام ضمن اســرتاتيجيته 
القتــل  قضايــا  إنجــاز  يف  لــإرساع  الراميــة 
املوســومة بالالصــق األحمــر، لســيا ولها عدة 
ســنوات منظــورة أمــام القضــاء، وعــدم الســاح 
يخــلُّ  ل  ومبــا  التقــايض،  إجــراءات  بإطالــة 
للمتهمــني، ويف  الدفــاع  حــق  وكفالــة  بضانــة 
وســالمة  املجتمــع  أمــن  عــىل  املحافظــة  إطــار 

الستقرار الهي والجتاعي.
يذكــر أن املدانــني قامــوا بقتل املجني عليها 
عبــد املالــك عبــد ربــه أبــو مديــن، ونــارص عبــد 
ربه أبو مدين بتاريخ )08/12/2016(، وذلك 
عليهــا  النــار  وأطلقــوا  العــدة  أعــدوا  أن  بعــد 
)كالشــنكوف  نــوع  مــن  ناريــة  أســلحة  بواســطة 
كــا  لوفاتهــا  أدى  مــا  ومســدس(   m16 و 
هــو موضــح بالتقريــر الطبــي، وذلــك بوجــه غــر 
املجنــي  ســيارة  املدانــون  وأتلــف  مــرشوع، 

عليها بوجه غر مرشوع ومخالف للقانون.

محاكم الصلح والبداية، وفق النمرة.
واقع الجريمة

وفيا يتعلق بواقع الجرمية يف غزة، فأكد النمرة 
النيابــة وإحصائياتهــا، ُيعتــر  أنــه وفقــًا لدراســات 
قطــاع غــزة مــن أكــر املناطــق اســتقرارًا وانخفاضــًا 
اإلقليــم  مســتوى  عــىل  الجرميــة  معــدلت  يف 

والعامل العريب.
ضمــن  تعتــر  الجرميــة  معــدلت  أن  وأوضــح 
املاضيــة،  باألعــوام  مقارنــة  الطبيعيــة  معدلتهــا 
حيــث بلغــت قضايــا القتــل املســجلة منــذ بدايــة 
العام 14 قضية، يف حني بلغت القضايا الواردة 
املسجلة ذات املدة العام املايض )15قضية(، 

وذلك يف انخفاض طفيف لهذا العام.
النفــس   عــىل  العتــداء  قضايــا  مجمــوع  أن  وبــنّي 
اســتقرارًا  شــهدت  والعتــداءات(  )املشــاجرات 
نســبيًا وفــق التفاصيــل التــي أعلنــت عنهــا النيابــة 

العامة يف بيان سابق قبل أسبوعني.
معــدل  اســتقرار  املــؤرشات  هــذه  تظهــر  وقــال: 
الجرميــة يف غــزة رغــم ظــروف الحصــار والحتــالل 
وغرهــا. وشــدد املتحــدث باســم النيابــة عــىل أن 
األخرة ستبارش باتخاذ اإلجراءات القانونية بحزم 
وبــث  الجرائــم  فيديوهــات  ينــرش  مــن  كل  تجــاه 
الذعــر والخــوف، وإظهــار صــورة الواقــع عــىل غــر 
حقيقتــه، يف مخالفــة واضحــة ورصيحــة للقانــون 

والقيم واألخالق.

أحكام باإلعدام لـ3 مدانين بالقتل والمؤبد 
والحبس آلخرين بقضية أبو مدين

دت أن غزة من أكثر المناطق استقرارًا وانخفاضًا في معدالت الجريمة أكَّ
النيابة تنهي تحقيقاتها بـ819 جريمة اقتصادية 

وتغلق 333 صفحة إلكترونية
مركز حقوقي يطالب 

السلطات المصرية بإطالق 
سراح الصياد الزعزوع

غزة/ فلسطني:
طالب مركز حقوقي فلسطيني السلطات املرية بإطالق 
بــني  مــن  الوحيــد  الناجــي  الزعــزوع،  يــارس  الصيــاد  رساح 
أشــقائه الذيــن قتلــوا بنــران الــزوارق املريــة يف 25 أيلول 

املايض.
وقال املركز الفلســطيني لحقوق اإلنســان، يف بيان، أمس، 
إنــه مل يعلــن أي مصــدر رســمي مــري حتــى اللحظــة عــن 
ســبب اعتقال الصياد الزعزوع )18 عاما( من ســكان مدينة 
دير البلح وسط قطاع غزة، رغم مرور أكر من 24 يوما عىل 

اعتقاله.
وأشــار املركــز الفلســطيني إىل أن الســلطات املريــة مل 
تعلــن حتــى اللحظــة عــن مــكان احتجــازه، أو اتخــاذ أي إجــراء 

قانوين بحقه.
الشــهيدين،  أم  وهــي  الزعــزوع،  نــوال  املواطنــة  وأفــادت 
الشــقيقني  بــأن عائلتهــا تســلمت جثــاين  لباحــث املركــز 
بتاريخ 27/9/2020، يف حني ل يزال ابنها املصاب يارس 
محتجــزًا لــدى الســلطات املريــة، دون أن تعــرف العائلــة 

مكان احتجازه، ول وضعه الصحي من جراء إصابته.
ودعــا إىل تغيــر قواعــد التعامــل مــع أبنــاء غــزة، ســواء مــن 
املواطنــني الذيــن يجتــازون الحــدود برًا، أو الصيادين الذين 
املفرطــة  القــوة  اســتخدام  وعــدم  بحــرًا،  الحــدود  يجتــازون 
معهــم وإطــالق النــار عليهــم بقصــد القتــل، والحفــاظ عــىل 

مبدأ التناسب يف استخدام القوة ضدهم.
وجّدد املركز الفلســطيني لحقوق اإلنســان مطالبته بإطالق 
املريــة  الســلطات  داعيــا   الزعــزوع،  املعتقــل  رساح 
الصياديــن  اســتهداف  حادثــة  يف  جــدي  تحقيــق  فتــح  إىل 

الفلسطينيني وإعالن نتائجه عىل املأ.

زياد النمرة
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مشكلة إقليمية للبيع؟!
إيران مشــكلة إقليمية، وليســت مشــكلة إرسائيلية. هذا ما قاله 
وملــاذا  مشــكلة؟!  إيــران  ملــاذا  االحتــال.  جيــش  وزيــر  غانتــس 
هــي مشــكلة إقليميــة؟! وملــاذا عدلــت عــن كونهــا مشــكلة دولية 

بحسب خطابها يف سنوات خلت؟!
نحــن نعلــم أن إيــران دولــة كغريهــا من الــدول اإلقليمية، وال متثل 
مشــكلة ألحــد بشــكل مبــارش. وهــذا ليــس دفاًعــا عــن إيــران، بــل 
إيــران  هــو تقريــر حقيقــة، وكشــف خــداع الخطــاب الصهيــوين. 
دولــة كانــت عــى عاقــات ممتــازة مــع )إرسائيــل( يف عهــد شــاه 
إيران، فلامذا تعدها )إرسائيل( اآلن مشكلة؟! هل ألنها قطعت 
عاقتهــا مــع )إرسائيــل(؟! أم ألن إيــران يف ظــل حكم الثورة تتجه 
لبنــاء ســاحها وعســكرها اعتــامًدا عــى نفســها؟! إيــران تخــى 
الدوائــر مــن املرتبصــن بهــا لــذا تتجه نحو الصناعات العســكرية 

والصاروخية، وترفض أن تكون تابًعا أعمى للبيت األبيض؟!
إن إيــران يف هــذا التوجــه ليســت الدولــة الوحيــدة يف العــامل، 
ولكن الدول األخرى املامثلة لها ليست يف منطقة الخليج، وال 
يف منطقــة النفــوذ األمــرييك، ومــن مثــة ميكــن القول بــأن خطاب 
دولة العدو واالحتال يجعل من إيران مشكلة ليلتقي يف ذلك 
مع دول الخليج واململكة، ومن مثة تستطيع )إرسائيل( من هذا 
االلتقــاء أن تبتــز دول الخليــج، وتجــري تطبيعا معها، تحت مظلة 
الدفــاع عنهــا، ومقاومــة التغــوالت اإليرانيــة يف املنطقــة. ويبــدو 
أن دول الخليــج بلعــت طعــم دولــة االحتــال، فدخلــت التطبيــع 
مــن أوســع أبوابــه، ولكــن دول الخليــج وبالتأكيــد لــن تحصــل عــى 

دفاع )إرسائيل( عنها يف حال حصل شجار خليجي إيراين.
أواًل  فهــي  إقليميــة  مشــكلة  إيــران  أن  )إرسائيــل(  تزعــم  وحــن 
مــن نفســها  الخليــج ودول اإلقليــم، وتجعــل  تخــادع بذلــك دول 
ــا لهــذه املشــكلة، وهــي ثانًيــا تقــول لــدول اإلقليــم  قائــًدا إقليميًّ
الســاح  مــن  ومتنعوهــا  إيــران،  ضــد  تحالًفــا  تقيمــوا  أن  عليكــم 
النووي والصاروخي، وهذه مشكلتكم مجتمعن، وعى اإلقليم 
االنخــراط يف حصــار إيــران. وحــن تجعــل دولــة االحتــال إيــران 
ُتنــي دول اإلقليــم مــا يقــال إن  مشــكلة إقليميــة خطــرة، فهــي 
)إرسائيــل( أخطــر عــى اإلقليــم مــن إيــران، ألنهــا متتلــك ســاًحا 
ــا متقدًمــا، ومتلــك أكــر ترســانة صواريــخ وأســلحة تقليديــة  نوويًّ
دولــة  نفســه  الوقــت  يف  وهــي  األوســط،  الــرق  يف  متقدمــة 

احتال وعدوان.
بتوصيــف  تخــدع  أالَّ  اإلقليــم  بــدول  يجــدر  القــول:  خاصــة 
التــي  النــار  خطــر  إدراك  ويجــدر  إليــران،  الســيايس  )إرسائيــل( 
إيــران،  مواجهــة  بحجــة  الخليــج  إشــعالها يف  )إرسائيــل(  تحــاول 
ويجــدر بــدول الخليــج تطبيــع عاقتهــا مــع إيــران فهــو تطبيع أفيد 
لهــا وملصالحهــا مــن التطبيــع مــع دولــة االحتــال. ويجــدر بإيــران 
ا، بتحسن عاقاتها  نفسها أن تواجهه الدعاية اإلرسائيلية عمليًّ
مــع دول الخليــج واململكــة، وأن توقــف تدخاتهــا يف الخليــج، 
اليمــن، وبهــذا ميكــن أن  وأن تعمــل عــى مصالحــة موزونــة يف 
تخــرج )إرسائيــل( مــن املنطقــة، وتبطــل الدعايــة الصهيونيــة. إن 
املسؤولية عى إيران بقدر ما هي عى دول الخليج واململكة.

الجزائر تنافس عىل جائزة 
أوسكار يف 2021 بفيلم 

"هليوبوليس"
الجزائر/ وكاالت:

وقــع اختيــار الجزائــر، عــى فيلــم "هليوبوليــس" لــي تنافــس بــه يف فئــة 
يف  املقامــة  األمريكيــة،  أوســكار  جوائــز  بحفــل  أجنبــي"  فيلــم  "أفضــل 

عاصمة السينام األمريكية هوليوود العام املقبل.
لتطويــر  الجزائــري  املركــز  إنتــاج  ومــن  قاســم،  جعفــر  إخــراج  مــن  الفيلــم 
السينام، التابع لوزارة الثقافة والفنون، ومن بطولة عزيز بوكروين ومهدي 

رمضاين وفضيل عسول، إىل جانب عدد من املمثلن الفرنسين.
وتــدور أحــداث الفيلــم يف حقبــة األربعينيات من القرن املايض يف بلدة 
هليوبوليــس بواليــة قاملــة يف شــامل رشق الجزائــر، ومــا تعرضــت لــه هــذه 

البلدة عى يد االستعامر الفرني.
وتم االنتهاء من تصوير الفيلم وتجهيزه قبل عدة أشهر، ومل يعرض حتى 
اآلن يف دور السينام، كام مل يشارك يف أي مهرجانات سينامئية بسبب 

انتشار فريوس "كورونا" املستجد عامليا.
الواليــات  ســفارة  هنــأت  فقــد  الجزائريــة،  "النهــار"  صحيفــة  وبحســب 
لــدى الجزائــر، فريــق عمــل الفيلــم، عــى هــذا الرتشــيح ألرفــع  املتحــدة 

الجوائز السينامئية يف الواليات املتحدة.
الفيلــم  يكــون  أن  األمريكيــة  الســينام  وعلــوم  فنــون  أكادمييــة  وتشــرتط 
املنافــس بفئــة "أفضــل فيلــم أجنبــي" قــد عــرض ملــدة أســبوع عــى األقــل 
بــدور الســينام، وهــو مــا يفــرض عــى الجهــات الرســمية الجزائريــة عــرض 

"هليوبوليس" جامهرييا قبل نهاية العام الحايل.
ويقــام حفــل توزيــع جوائــز أوســكار الـــ93 مبدينــة لــوس أنجلــوس يف 25 
نيســان/ أبريــل، بــدال مــن املوعــد املعتاد يف فراير/شــباط بســبب تأثري 

فريوس "كورونا" املستجد عى صناعة السينام.

مزحـــة تعـــرِّض صاحبهـــا للمحاكمــــة

8 نصائح إلعداد املعجنات 
يف املنزل بطريقة صحّية

بريوت/ وكاالت:
قدمت خبرية تغذية مجموعة من النصائح إلعداد املعجنات بطريقة صحية 

يف املنزل.
وقالــت أخصائيــة التغذيــة ماريــال منصــور إن: املعجنــات تحتــوي عــى كميــة 
مــن املمنوعــات يف حــال  الدهــون والســكريات وامللــح، وتعتــر  مــن  عاليــة 
اإلصابة بأمراض السكري وارتفاع الضغط والدهون يف الدم والكى والكبد، 

وخال اتباع حمية غذائية، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
وأوضحــت أن مكونــات املعجنــات تتضمــن املــواد التاليــة: الطحــن، الزيــوت 
املختلفــة، الزبــدة، الســمنة، الحليــب، امللــح، الســكر وبعــض املــواد الغنيــة 

بالسعرات الحرارية كالشوكوالتة والقشدة وغريها.
وفيام ييل 8 نصائح قدمتها ماريال منصور إلعداد املعجنات بشكل صحي:

استعامل طحن القمح الكامل أو األسمر بدال من الطحن األبيض.
اســتبدال الزيــت بالزبــدة والســمن )مــع تقليــل الكميــة املســتعملة( واللــن 

التخفيف من استعامل امللح.
تجنب زيادة السكر، تجنب رشاء املعجنات الجاهزة وتحضريها يف املنزل.

تحضري حشوة للعجينة مبكونات قليلة الدهون والسكر وامللح.
خبز العجينة بالفرن وتفادي قليها بالزيت أو تغطيتها بالزبدة أو السمنة.

إضافــة الخضــار الطــازج عنــد تنــاول املعجنــات، تجنــب زيــادة مكونــات غنيــة 
بالسعرات الحرارية كاملايونيز والكاتشب والصلصات الجاهزة والشوكوالتة.

لندن/ وكاالت:
صــور  حينــام  مزحــة،  أنهــا  اعتقــد 
فيديــو عــى الســناب شــات وهــو 
يضع لعابه عى املناديل يف مركز 
أن أصدقــاءه  يظــن  للتســوق، كان 
ســيجدون ذلــك مضحــكا، لكــن مل 
النــاس  بعــض  يكــن األمــر كذلــك، 

الذين رأوه أبلغوا الرطة.
مــن  البالــغ  بســت،  بنيامــن  كان 
مــن  يتســوق  عامــا،   20 العمــر 
أجــل أجــداده خــال فــرتة اإلغــاق 

الربيعي )الحجر الصحي(، ومســح 
لعابــه عــى املناديــل يف املتجــر 
يف  دورســت  بريدبــورت  يف 
يف  الفيديــو  تصويــر  تــم  إنجلــرتا. 
كانــت  عندمــا  أبريل/نيســان،   3
حجــر  إلجــراءات  تخضــع  البــاد 
موقــع  عــن  نقــا  صارمــة،  صحــي 

."dailymail"
مــن  بالفيديــو  الرطــة  إبــاغ  تــم 
قبــل شــخص شــاهد ســناب شــات 
الخــاص بــه، تــم اتخــاذ إجــراء بحــق 

وقــال  املتهــور،  الشــاب  هــذا 
نايتنجيــل  تشــارلز  العــام  املدعــي 
إن  الجزئيــة  وميــاوث  ملحكمــة 
كانــت  عندمــا  ارتكبــت  الجرميــة 
مطبقــة  الصارمــة  النظافــة  تدابــري 

يف محات السوبرماركت.
أجــداده،  أحــد  كتبهــا  رســالة  يف 
وصــف بســت بأنــه حفيــد "لطيــف 
ومراعــي". وإنــه نــادم عــى ما فعل 
وكان ذلــك بهــدف الفكاهــة. ولكن 
ردت  بويتولــت  ديبــي  القاضيــة 

حادثــا  هــذا  "كان  الرســالة:  عــى 
خطريا للغاية، نظرا للقواعد، فقد 
ارتكبــت هــذه الجرميــة يف وقــت 
كنــت  والخــوف،  الشــديد  التوتــر 
تعتقــد أنــه ســيكون مــن املضحــك 
ولكــن  الفيديــو،  هــذا  تصنــع  أن 
الناس ال يضحكون ولهذا الســبب 

أنت يف املحكمة".
وحكــم عليــه بأمــر مجتمعــي ملــدة 
18 شــهًرا و180 ســاعة من العمل 

دون أجر.


