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المطران حنا: شعبنا 
لن يتخىل عن حقه يف 

الدفاع عن القدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

أن   حنــا،  اللــه  عطــا  املطــران  األرثوذكــس،  للــروم  أســاقفة سبســطية  رئيــس  أكــد 
شــعبنا الفلســطيني لــن يتخــى عــن حقــه يف الدفــاع عن مدينة القــدس املحتلة، 
ومقدســاتها وأوقافهــا وتاريخهــا وتراثهــا وهويتهــا. وقــال حنــا يف بيــان صحفــي، 

أمس، إن إنجاز الوحدة الوطنية وإصالح البيت الفلســطيني الداخيل 
إمنــا هــي مســألة يف غايــة األهميــة لــي نكــون أقويــاء يف دفاعنــا عــن 

حماس: االحتالل يواصل 
تطبيق سياسة التطهري 

العريق يف الضفة 
غزة/ فلسطني:

عّد الناطق باســم حركة "حامس" حازم قاســم أن كشــف مكتب تنســيق الشــؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة "أوتشا" عن هدم سلطات االحتالل )506( مباٍن 
يف الضفة الغربية، "يؤكد استمرار االحتالل يف تطبيق سياسة التطهري العرقي 

ضد شــعبنا الفلســطيني". وقال قاســم يف ترصيح صحفي، أمس: "إن 
واألعــراف  القوانــني  كل  الحائــط  بعــرض  يــرب  اإلرسائيــيل  2االحتــالل  2

ببالــغ الحــزن ومبزيــد مــن التســليم والرّضا بقضاء اللــه وقدره، تنعى 
حركــة املقاومــة اإلســالمية )حــامس( ومعهــا الشــعب الفلســطيني 
يف أماكن وجوده كافة، إىل آل الصباح الكرام، وإىل دولة الكويت 
الشــقيقة، وإىل الشــعب الكويتــي العزيــز، املغفــور لــه بــإذن اللــه 

تعاىل، أمري دولة الكويت الشقيقة: 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

إنَّنا يف حركة حامس، وإذ نشاطر أشقاءنا يف دولة الكويت، قيادة 
وشــعبًا، الحــزن واألمل بفقــدان أمــري اإلنســانية، وصاحــب املواقــف 
الشــجاعة والحكيمة، واأليادي البيضاء، واملســرية املعّطرة بالخري 
والبذل والعطاء، لنســتذكر بكل حّب وتقدير وفخر واعتزاز ســريته 
وبصمتــه  واإلســالمية،  العربيــة  ــة  األمَّ قضايــا  ومســريته يف خدمــة 
الواضحــة يف دعــم وحدتهــا وأمنهــا واســتقرارها، ويف مقّدمــة تلــك 
القضايا القضية الفلسطينية؛ ويف القلب منها القدس واملسجد 
الفلســطيني وصمــوده  الشــعب  األقــى املبــارك، ودعــم حقــوق 
ونضالــه املــروع؛ مــا جعــل دولــة الكويــت الشــقيقة يف صــدارة 

الداعمني واملؤّيدين لقضية شعبنا وحقوقه ومقدساته.
نــا يف حركــة حــامس لنعتــر أنَّ املصــاب يف فقــده، يرحمــه اللــه، هــو  إنَّ
ــة قاطبــة، ونســأل اللــه عــزَّ  مصــاب الشــعب الفلســطيني ومصــاب األمَّ
ــد الفقيــد الكبــري بواســع رحمتــه، ويســكنه فســيح جناتــه،  وجــل أن يتغمَّ
وأن ميــّن عــى القيــادة الكويتيــة والشــعب الكويتــي الشــقيق بجميــل 
نــواف  الشــيخ  لســمو  ســبحانه  املــوىل  داعــني  العــزاء،  وحســن  الصــر 
داد  األحمد الجابر الصباح، بدوام الحفظ والتوفيق ومتام التوفيق والسَّ
يف حمل األمانة، ومواصلة مسرية األمري الّراحل، والعمل ملا فيه خري 

ة العربية واإلسالمية. واستقرار وازدهار دولة الكويت الشقيقة واألمَّ
ا إليه راجعون. رحم الله سمو األمري الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، وإنَّا لله وإنَّ
حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(

ِتي{ ًة َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَّ رِْضيَّ ُة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة مَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ }َيا َأيَّ 
بيان نعي

صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية »حماس«

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  قــوات  هدمــت 
غرًفــا وخياًمــا ســكنية يف منطقــة شــعب البطــم 
الخليــل،  محافظــة  جنــوب  يطــا  بلــدة  رشق 
ومسكًنا يف قرية الجفتلك باألغوار، وأخطرت 
بهــدم منزلــني يف حــي راس العمــود مــن بلــدة 

سلوان جنوب املسجد األقى املبارك.
يف  والوطنيــة  الشــعبية  اللجــان  منســق  وأفــاد 
جرافــات  بــأن  الجبــور،  راتــب  الخليــل  جنــوب 
ســكنية  وخيمــة  غرفــة  هدمــت  االحتــالل 
و"بركســا" ألعــالف املــوايش للمواطــن مــوىس 
الطــوب  مــن  ســكنيتني  وغرفتــني  الجباريــن، 

لصنــع  وطابونــا  لألعــالف  و"بركســا"  والصفيــح 
منطقــة  يف  الجباريــن  محمــد  للمواطــن  الخبــز 
شعب البطم رشق يطا، القريبة من مستوطنة 

"افيجال".
ســكان  عــدد  أن  الجبــور  وأوضــح 
 300 نحــو  البطــم  شــعب  منطقــة 

رة إصابة عشرات المواطنين بنيرانه واقتالع عشرات أشجار الزيتون الُمعمِّ
االحتالل يهدم مساكن ومنشآت بالخليل 

واألغوار وُيخطر بهدم أخرى يف القدس

9 وفيات بكورونا يف 
الضفة وصفوف 

الجالية الفلسطينية
رام الله/ فلسطني:

أعلنت وزارتا الصحة، والخارجية واملغرتبني، بحكومة اشتية يف رام 
اللــه، أمــس، وفــاة 9 مواطنــني، وإصابــة 354 آخرين بفــريوس كورونا، 

يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وصفــوف الجاليــة الفلســطينية. 
ففــي الضفــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، تســجيل 8 

37 إصابة بفريوس 

كورونا يف غزة
غزة/ فلسطني:

37 مواطنــًا بفــريوس كورونــا،  أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، إصابــة 
املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  خــالل  املصابــني،  بــني  مــن  حالــة   125 وتعــايف 
وأوضحــت الــوزارة يف تقريــر لهــا، أنهــا أجــرت 1457 عينــة فحص جديدة، 
مشــرية إىل أن إجــاميل عــدد املصابــني منــذ مــارس/ آذار املــايض وصــل 
إىل 2948، منها 1332 حالة نشطة، و1595 حالة متعافية، و21 وفاة.

29 وفاة و8430 

إصابة بفريوس كورونا 
لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
أمــس،  ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل، مســاء 
29 حالــة وفــاة و8430 إصابــة جديــدة بفــريوس كورونــا خــالل الـــ24 

يرتفــع  بذلــك  أنــه  االحتــالل،  ســاعة املاضيــة. وذكــرت وزارة 
عــدد اإلصابــات إىل 243895، والوفيــات إىل 1552، الفتــة 

رام الله-الدوحة-غزة/ فلسطني:
محمــود  الســلطة  رئيــس  هاتــف 
عبــاس ورئيــس املكتب الســيايس 
هنيــة،  إســامعيل  حــامس  لحركــة 
مســاء أمــس، أمــري الكويت الشــيخ 
الصبــاح،  الجابــر  األحمــد  نــواف 
معزيــني بوفــاة أخيــه األمــري الراحــل 
الجابــر  األحمــد  صبــاح  الشــيخ 

الصباح.
وتــويف الشــيخ صبــاح األحمــد يــوم 
الثالثاء املايض عن عمر ناهز 91 
الــرى  تحــت  عاًمــا، حيــث  ووري 
مــن  جثامنــه  وصــول  بعــد  أمــس، 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بعد 
رحلــة عــالج هنــاك. وقــال الرئيــس 

عبــاس، وفــق وكالة "وفا" 
"إن  للســلطة:  التابعــة 

عباس وهنية يهاتفان األمري الجديد 
ومشعل يعزي سفري الكويت يف الدوحة

وقفتان وبيت عزاء تستذكر مواقف فقيد األمة المناهضة للتطبيع

غادر 2659 مسافًرا ووصل 1700 عائد إلى غزة
إغالق معرب رفح بعد 
ا 3 أيام فتحه استثنائيًّ

غزة/ فلسطني:
أعادت السلطات املرصية إغالق معر رفح جنوب قطاع غزة، صباح 

أمــس، بعــد فتحــه اســتثنائيا ثالثــة أيــام يف االتجاهــني )مــن 
2659 مســافرا ووصــل  غــادر خاللهــا  الثالثــاء(،  األحــد إىل 

بعد تصريحاته "العنصرّية"
موظفون يف 

السلطة يدعون إىل 
إقالة "مجدالين" 

ووقف التميزي بينهم 
غزة/ جامل غيث:

مجــدالين،  أحمــد  االجتامعيــة  التنميــة  وزيــر  ترصيحــات  القــت 
حــول رواتــب موظفــي الســلطة بقطــاع غــزة، غضًبــا واســًعا 
يف صفــوف املوظفــني الــذي طالبــوا بإقالــة مجــدالين مــن 

خالل استقباله وفًدا من عائلة البشيتي 
بحر: نعمل عىل إنفاذ 

القانون وتطبيق العدالة
غزة/ فلسطني:

أكد النائب األول لرئيس املجلس التريعي د. أحمد بحر، أن املجلس 
يتواصل مع جهات االختصاص إلنفاذ القانون وتطبيق العدالة 
والحفــاظ عــى الســلم املجتمعي. جاء ذلك، خالل اســتقباله، 

استهجنت تصريحات "مجدالني" بحق موظفي غزة
فصائل تدعو السلطة 

إىل وقف التميزي بني 
أبناء شعبنا

غزة- رام الله/ فلسطني:
دعــت فصائــل فلســطينية الســلطة يف رام اللــه إىل وقــف كل أشــكال 
التمييــز بــني أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، ووقــف جميــع اإلجــراءات التــي 

اتُّخذت بحق موظفي قطاع غزة.
واستهجنت الفصائل يف بيانات منفصلة، أمس، ترصيحات 
أحمــد  اللــه،  رام  حكومــة  يف  االجتامعيــة  التنميــة  وزيــر 

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  عــد 
أبــو  املقاومــة اإلســالمية حــامس د. مــوىس 
مــع  التطبيــع  نحــو  أي هرولــة عربيــة  مــرزوق، 
االحتالل اإلرسائييل "خيانة"، مؤكدا رضورة 
معالجة امللف الفلسطيني الداخيل إلغالق 

رام الله/ فلسطني:
محــررون،  وأرسى  األرسى  عائــالت  شــاركت 
البنــوك  لسياســة  رفًضــا  وقفتــني  يف  أمــس، 
تجــاه  الفلســطينية  األرايض  يف  العاملــة 

رواتب األرسى واملحررين وعائالتهم.

أي مــررات يتخذهــا املطبعــون. وشــدد أبــو 
مــرزوق يف حــوار مــع وكالــة "شــهاب" أمــس، 
ســتوقف  الفلســطينية  املقاومــة  أن  عــى 
تغــول االحتــالل وســتقف حائــال أمــام هرولــة 
األنظمــة العربيــة نحــوه، مطالبــا مبوقف عريب 

أقرب للموقف الفلسطيني.

العــريب يف  البنــك  أمــام  وقفــة  هــؤالء  ونظــم 
مدينــة رام اللــه، وأخــرى أمــام ذات البنك يف 
مدينة نابلس، احتجاًجا عى سياســة البنك 
بإيقــاف حســابات األرسى واملحرريــن وأرس 
رواتبهــم  تحويــل  عــن  وامتناعــه  الشــهداء، 

صبــاح  الكويــت  أمــري  مناقــب  واســتذكر 
األحمــد الجابــر الصبــاح، الــذي وافتــه املنيــة 
أول مــن أمــس، حيــث "قــدم الكثــري للقضيــة 
للشــعب  ســندا  فقدنــا  فقــد  الفلســطينية، 

مــع  التطبيــع  رفــض  الفلســطيني، 
االحتــالل، ووقف مســاندا للقضايا 

ومخصصاتهم.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة الفتــات تطالب 
وعــدم  شــعبه  إىل  باالنحيــاز  العــريب  البنــك 

االحتــالل  لضغوطــات  الرضــوخ 
وتهديداته.

أبو مرزوق: الهرولة نحو االحتالل خيانة 
والمقاومة ستوقف تغّوله بالمنطقة

وقفتان يف رام هللا ونابلس رفًضا إليقاف 
البنوك حسابات األرسى والمحرَّرين
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خالد مشعل خالل لقائه السفري الكويتي يف الدوحة لتقديم التعازي بوفاة أمري الكويت )فلسطني(

)APA(       جرافة إرسائيلية تهدم غرًفا وخياًما ملواطنني يف منطقة األغوار أمس



توريد احتياجات لزوم انشاء مشاريع خياطة
إنســانية واجتامعيــة  ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة   sos  ( قريــة األطفــال 
تعمــل عــي مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عالقــات دامئــة داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم 
وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عي التعرف عي مواهبهم وقدراتهم الفردية 
والتعبــر عــن اهتامماتهــم وتتأكــد مــن أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك 

يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
مــدرة  إقامــة مشــاريع صغــرة  بهــدف  لصالــح االرس املســتفيدة  االقتصــادي 
فعــي  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
3. عىل الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر .

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

5. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .
6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء .

8. يف حــال تجزئــة العــرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بني 
املوردين نسبة وتناسب

9. املشاركة مجانية و ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.
10. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مجانيــة 
املوافــق  )االربعــاء(  يــوم  مــن  ابتــداًء  -رفــح   sosاألطفــال قريــة  مقــر  مــن  العطــاء   مــن 
)30/09/2020( وحتى يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خالل الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لالستفسار يرجى االتصال عىل رقم هاتف 2150240

وموازنيــن  وبقالــة  غذائيــة  مــواد  أصنــاف  توريــد 
وثالجات ، لزوم إنشاء مشاريع بقالة ومواد غذائية

قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة تعمل عي 
مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة إلقامــة عالقــات دامئــة 
داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم وثقافة مجتمعهم وتســاعدهم 
عــي التعــرف عــي مواهبهــم وقدراتهــم الفرديــة والتعبر عــن اهتامماتهم وتتأكد من 
أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
مــدرة  إقامــة مشــاريع صغــرة  بهــدف  االقتصــادي لصالــح االرس املســتفيدة 
فعــي  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
3. عىل الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر .

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

5. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .
6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء .

8. يف حــال تجزئــة العــرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بني 
املوردين نسبة وتناسب

9. املشاركة مجانية و ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.
10. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مجانيــة 
املوافــق  )االربعــاء(  يــوم  مــن  ابتــداًء  -رفــح   sosاألطفــال قريــة  مقــر  مــن  العطــاء   مــن 
)30/09/2020( وحتى يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خالل الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لالستفسار يرجى االتصال عىل رقم هاتف 2150240

)الكنــاري،  الطيــور  لمشــاريع  توريــد مســتلزمات 
الحمام، الدواجن الالحم، الدواجن البلدى البياض( 
قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة تعمــل عــي 
مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة إلقامــة عالقــات دامئــة 
داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم وثقافــة مجتمعهــم وتســاعدهم 
عــي التعــرف عــي مواهبهــم وقدراتهــم الفرديــة والتعبــر عــن اهتامماتهــم وتتأكد من 
أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.

التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
مــدرة  إقامــة مشــاريع صغــرة  بهــدف  االقتصــادي لصالــح االرس املســتفيدة 
فعــي  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
3. عىل الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر .

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

5. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .
6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء .

8. يف حــال تجزئــة العــرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعالن بني 
املوردين نسبة وتناسب

9. املشاركة مجانية و ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.
10. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مجانيــة 
املوافــق  )االربعــاء(  يــوم  مــن  ابتــداًء  -رفــح   sosاألطفــال قريــة  مقــر  مــن  العطــاء   مــن 
)30/09/2020( وحتى يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خالل الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لالستفسار يرجى االتصال عىل رقم هاتف 2150240

توريد أصناف لزوم إنشاء مشاريع صناعة وبيع المنظفات
قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة تعمل عي 
مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة إلقامــة عالقــات دامئــة 
داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم وثقافة مجتمعهم وتســاعدهم 
عــي التعــرف عــي مواهبهــم وقدراتهــم الفرديــة والتعبر عــن اهتامماتهم وتتأكد من 
أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
مــدرة  إقامــة مشــاريع صغــرة  بهــدف  لصالــح االرس املســتفيدة  االقتصــادي 
فعــي  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2.  يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
3. عــىل الرشكــة التــي ترســو عليهــا العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة وشــهادة 

خصم املصدر .
4. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 
دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

7. رسوم اإلعالن لعدد 2 يوم عىل من يرسو عليه العطاء .
8. يف حــال تجزئــة العــرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بني 

املوردين نسبة وتناسب
9. املشاركة مجانية و ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.

10. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مجانيــة 
املوافــق  )االربعــاء(  يــوم  مــن  ابتــداًء  -رفــح   sosاألطفــال قريــة  مقــر  مــن  العطــاء   مــن 
)30/09/2020( وحتى يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خالل الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لالستفسار يرجى االتصال عىل رقم هاتف 2150240
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إعداد/ ناصر ناصر 

1 - ليئــور بــن ليفــي "مســؤول كبــر يف الخارجيــة اإلرسائيلية" رصح لراديو الجيش 
مساء األربعاء:

* الســودان غــر ناضــج بعــد للتطبيــع مع )إرسائيل( بســبب قوة النخب اإلســالمية 
والعروبية واليسارية.

* ليئور بن دور أحىص مكاسب )إرسائيل( من التطبيع مع السودان. 
ضــد  الثــالث  العربيــة  الــالءات  رمــز  ألنــه  رمــزي  إنجــاز  الســودان  مــع  التطبيــع   *

)إرسائيل(.
* إضافــة ملوقــع الســودان الجيــو إســرتاتيجي عــىل البحــر األحمر، التطبيع ســينقل 

السودان إىل محور السالم بعد أن كان حليفا لحامس وإيران.
* ليئور بن دور ال يتوقع أن تتحسن العالقات مع الشعب املرصي ومع املجتمع 

املدين يف مرص رغم مباركة الرئيس السييس التطبيع مع اإلمارات والبحرين.
2 -أعرب خبر يف شــؤون الرشق األوســط وهو إيران ســيغل لراديو الجيش مســاء 
األربعــاء عــن أن الكويــت لــن تطبــع عالقاتهــا مــع إرسائيــل قريبــا لوجــود دميقراطية 

نسبية فيها، حيث الربملان نشيط وله صالحيات.
* ناصر ناصر:

حيثما اســتطاعت الشعوب التعبير عن نفسها والتأثير في حكوماتها 
وحيثمــا وجــدت رائحــة الديمقراطيــة كان الرفــض للظلــم واالحتــالل 
االســتيطاني الصهيونــي واضحًا، هكذا فإن التطبيــع ال يعبر عن إرادة 

الشعوب العربية واإلسالمية.
3 -هآرتس:

* رئيــس املوســاد الســابق شــبتاي شــبيط: انضــامم الســعودية للتطبيــع هــو رشط 
رضوري إلقامة تحالف ضد تركيا وإيران.

* هدف التحالف هو إقامة رشق أوسط جديد وحل الرصاع اإلرسائيي الفلسطيني.
العابــرة  والنــزوات  األهــواء  اســتغالل  ميكــن  كيــف  هآرتــس  يف  يــرشح  شــبيط   *

للرئيس ترامب من أجل تحقيق تغيرات إسرتاتيجية.
* شــبيط: ثــالث خطــوات الســتغالل أهــواء ترامــب؛ األوىل: تحديــد الهــدف وهــو 

إقامة رشق أوسط جديد وحل الرصاع اإلرسائيي الفلسطيني.
الثانية: تحديد وتجنيد شخصيات من الدائرة املقربة حول ترامب.

الثالثــة: أن تعمــل هــذه الشــخصيات عــىل تســويق الهــدف لــدى ترامب من خالل 
إظهــاره كهــدف يخــدم أواًل ترامــب شــخصيًا، مثــل نيــل جائــزة نوبــل، أي التغطيــة 
عــىل الهــدف الحقيقــي، وميكــن اســتخدام مــربر آخــر وهــو وقــف الزحــف الصينــي 

للرشق األوسط.
* ناصر ناصر:

اإلســتراتيجية المتبعة من نتنياهو حاليــًا تجاه عالقته بالرئيس 
المتقلــب ترامــب ال تبتعــد كثيــرًا عمــا يطرحــه أحــد كبــار قــادة 
المؤسســة األمنية في إســرائيل وهو شبتاي شبيط، فترامب 
مقتنــع أن خدمــة إســرائيل مــن خــالل التطبيع ســتجلب له رضا 
اإلفنجيلييــن،  المســيحيين  مــن  وخاصــة  االنتخابيــة  قواعــده 

وكذلــك كبــار المتبرعين في أوســاط اليهــود األمريكان 
وغيرهم من المسيحيين الصهاينة الداعمين إلسرائيل.
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قلقيلية/ مصطفى صربي:
يف  الفلســطينية  للقضيــة  الداعمــة  الكويــت  دولــة  مواقــف 
املتواصــل  للدعــم  إضافــة  السياســية،  الدوليــة  املحافــل 
إظهــار  إىل  الفلســطينيني  دفعــت  الفلســطيني،  للشــعب 
األحمــد  صبــاح  الشــيخ  الراحــل  الكويــت  دولــة  ألمــر  الوفــاء 
الجابر الصباح الذي وافته املنية أول من أمس، يف الواليات 

املتحدة األمركية يف أثناء تلقيه العالج. 
للشــعب  تعزيــة  األقــىص  املســجد  رواد  مــن  عــدد  وكتــب 
الكويتــي عــىل الفتــة كبــرة: "يتقــدم أهــايل بيــت املقــدس 
ورواد املســجد األقــىص املبــارك بأحــر التعــازي واملواســاة 
بفقيــد األمــة واإلنســانية الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصباح 

أمر دولة الكويت الشقيقة". 
رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا وخطيــب املســجد األقــىص 
دولــة  ألمــر  القــدس  وفــاء  عــن  قــال  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ 
الكويــت الراحــل الشــيخ صبــاح الجابــر: "القــدس دامئــا يف 
قضيــة  ويعدهــا  يدعمهــا  ملــن  الوفــاء  إظهــار  يف  املقدمــة 
املســلمني ويدافــع عنهــا يف كل املواقــع، لــذا فهذا املوقف 
أصيــل مــن املقدســيني ورواد املســجد األقــىص، ومنــذ زمــن 
بعيــد ودولــة الكويــت تهتــم بالقضيــة الفلســطينية ومل ينقطع 

الدعم حتى يف أحلك الظروف". 
ودعمــت  ســابقا والحقــا  ثابــت  موقفهــا  "الكويــت  وأضــاف: 

عــدة مؤسســات مقدســية منهــا مشــفى املقاصــد وجامعــة 
القدس ودار الطفل العريب، وكان موقفها من الفلسطينيني 
بــل  كاملــة،  حقوقهــم  وأعطتهــم  مرشفــا  للكويــت  الوافديــن 

وميزتهم عن غرهم مقارنة بالدول األخرى". 
وعــن عالقتــه بأمــر الكويــت، قــال صــربي: "التقيــت بالراحــل 
وزيــرا  كان  عندمــا   1985 عــام  شــخصيا  الجابــر  الصبــاح 
للخارجية وملســنا منه كل مودة ومحبة للفلســطينيني، وكان 
إصــالح  ورجــل  الــدول  مــع جميــع  تعاملــه  ســالم يف  حاممــة 
يســعى للوحــدة واللحمــة، ورغــم  كــرب ســنه مل يتوقــف عــن 
أداء واجبــه اإلنســاين ويتنقــل مــن بلــد إىل آخــر يف  ســبيل 
اإلصــالح، والقــدس خــرت الراحــل صباح الجابــر، الذي كان 

يف مقدمة الداعمني لها".  
مواقــع التواصــل االجتامعي تناولــت مناقب الفقيد، وأبرزت 
دوره اإليجــايب تجــاه القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب 
غــزة يف  قطــاع  مــن  مــوىس  إســامعيل  فكتــب  الفلســطيني. 
منشور عرب فيسبوك: "نستذكر دور الكويت يف دعم أهلنا 
يف غــزة يف الصحــة والتعليــم واإلغاثــة فهــذا الــدور اإلنســاين 

كان له األثر الطيب يف هذا املجال". 
أمــا الناشــط ثابــت أبــو إيهــاب، فنــرش صــورة للراحــل صبــاح 

األحمد الجابر وكتب عليها "أودعكم بدون تطبيع". 
نابلــس:  مدينــة  مــن  وردة  أبــو  أمــني  الصحفــي  كتــب  بينــام 

"الفلســطيني بطبيعتــه ال ينكــر الجميــل ودولــة الكويــت لهــا 
بصــامت عــىل معظــم الفلســطينيني، فهــي أكرمــت الوافدين 
عربيــا  واجبــا  الفلســطينية  القضيــة  دعــم  واعتــربت  اليهــا، 
األمــة  مجلــس  رئيــس  الغانــم  مــرزوق  وموقــف  واســالميا، 
للفلســطينيني  رافعــة  شــكل  االحتــالل  دولــة  تجــاه  الكويتــي 
دولــة  اعتــربت  العربيــة  الصحــف  أن  حتــى  االحتــالل  وأغــاظ 

الكويت من الدول املعادية لها".
وأضــاف: "إن دولــة الكويــت رســميا وشــعبيا رفضــت التطبيع 
ورفضــت  الجامعــي  القــرار  والتزمــت  االحتــالل  دولــة  مــع 

اتفاقيتي التطبيع لإلمارات والبحرين". 
"دولــة  قــال:  قــواس،  وجيــه  الســابق  قلقيليــة  بلديــة  رئيــس 
والكثــر  يومــًا،  الفلســطينيني  دعــم  يف  تتأخــر  مل  الكويــت 
مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة يف املــدن الفلســطينية دعمتهــا 
وكل  الجابــر،  األحمــد  صبــاح  الراحــل  بقيــادة  الكويــت  دولــة 

فلسطيني يكن االحرتام لدولة الكويت قيادة وشعبًا".
يف  الفلســطيني  الشــعب  مــن  فلســطني  ســفراء  أن  وأكــد 
الكويــت  دولــة  أن  املحافــل  كل  يف  يؤكــدون  الكويــت 
احتضنتهــم واحتضنــت القضيــة الفلســطينية دون تــردد، بــل 
كان موقفهــا متقدمــا عــن باقــي الــدول العربيــة واإلســالمية، 
ومل تعــاِد الكويــت أي دولــة عربيــة، بــل كانــت عامــل إصــالح 

واستقرار".

قاسم: االحتالل 
يواصل تطبيق سياسة 

التطهير العرقي 
غزة/ فلسطني:

حــازم  "حــامس"  حركــة  باســم  الناطــق  عــّد 
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  كشــف  أن  قاســم 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة "أوتشا" عن 
يف  مبــاٍن   )506( االحتــالل  ســلطات  هــدم 
الغربيــة، "يؤكــد اســتمرار االحتــالل  الضفــة 
ضــد  العرقــي  التطهــر  سياســة  تطبيــق  يف 

شعبنا الفلسطيني".
وقال قاســم يف ترصيح صحفي، أمس: "إن 
االحتــالل اإلرسائيــي يــرضب بعرض الحائط 
كل القوانني واألعراف الدولية واإلنسانية".
السياســة  هــذه  اســتمرار  أن  وأوضــح 
االســتيطانية يف الضفة الغربية يكشــف مرة 
أخرى كذب ادعاءات األطراف التي وقعت 
فيــام  االحتــالل  مــع  التطبيــع  اتفــاق  عــىل 

يتعلق بوقف مخطط الضم االستعامري.
كانــت  االدعــاءات  هــذه  أن  إىل  نبــه  كــام 
لتضليــل الــرأي العــام العــريب لتمريــر جرمية 

التطبيع.

رواد المسجد األقصى خطوا التعازي على الفتة كبيرة
الفلسطينيون ُيظِهرون الوفاء ألمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد  

حماس: تصريحات فريدمان 
تكشف زيف وتضليل المطبعين

غزة/ فلسطني:
إن  القانــوع:  اللطيــف  عبــد  حــامس  حركــة  باســم  الناطــق  قــال 
الترصيحات املتجددة للسفر األمرييك يف )إرسائيل( ديفيد 
بــأن خطــة احتــالل أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة  فريدمــان 
"مل ُتلــَغ وإمنــا تأجلــت"، تدلــل عــىل كــذب الــدول التي هرولت 
عــىل  واملرواغــة  التضليــل  ومارســت  االحتــالل  مــع  للتطبيــع 

الشعوب؛ لتمرير جرمية التطبيع.
وأضاف القانوع يف ترصيح أمس، أن ترصيح فريدمان "كشــف 
زيــف املوقعــني عــىل خيانــة شــعبنا وأفشــل محــاوالت تضليــل 

شعوب أمتنا".
بفــرض  اإلرسائيــي  "القــرار  أّن  أمــس  قــد رّصح  فريدمــان  وكان 
ُيلــَغ، والقــرار ُعلــق لعــام ورمبــا  الســيادة يف الضفــة تأجــل ومل 

أكرث".
وأعلــن فريدمــان الــذي يلقــب بـــ "ســفر االســتيطان" يف وقــت 
الضّفــة  أراٍض يف  أّن خّطــة االحتــالل اإلرسائيــي لضــّم  ســابق، 
ُيــرصف النظــر عنهــا نهائيــًا"، وذلــك بعــد  الغربيــة املحتّلــة "مل 
أن تعّهــد االحتــالل يف إشــهار التحالــف اإلرسائيــي اإلمــارايت، 

بتعليق تنفيذ هذه الخطة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــد رئيــس أســاقفة سبســطية للــروم األرثوذكس، 
املطران عطا الله حنا، إن شــعبنا الفلســطيني لن 
يتخــىل عــن حقــه يف الدفــاع عــن مدينــة القــدس 
املحتلــة، ومقدســاتها وأوقافهــا وتاريخهــا وتراثها 

وهويتها.
إنجــاز  إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  حنــا  وقــال 
الفلســطيني  البيــت  وإصــالح  الوطنيــة  الوحــدة 
الداخــي إمنــا هــي مســألة يف غايــة األهميــة ليك 
عــن حضورنــا وقضيتنــا  أقويــاء يف دفاعنــا  نكــون 

وقدسنا ومقدساتنا املستهدفة واملستباحة.
وشدد عىل أن "هناك حاجة ملحة لرتتيب بيتنا 
الفلســطيني الداخــي بشــكل جــذري بعيــدا عــن 
والعصبيــة  واملحــاور  واالنقســامات  التجاذبــات 

ألننا شعب واحد يدافع عن قضية واحدة".
تعدديــة  عندنــا  كانــت  وإن  "حتــى  وأضــاف: 
فكريــة أو تعدديــة سياســية أو فصائليــة وحزبيــة، 
فالبوصلة يجب أن تكون دوما نحو القدس ونحو 
تجمعنــا  قضيــة  هــي  التــي  الفلســطينية  القضيــة 

كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد.
ومــا  قــدم  الفلســطيني  شــعبنا  أن  إىل  وأشــار 
يــزال يقــدم التضحيــات الجســام مــن أجــل حريتــه 
وتطلعاتــه  أمنياتــه  وتحقيــق  حقوقــه  واســتعادة 
الفلســطينية  القضيــة  حــل  أن  مؤكــًدا  الوطنيــة، 
هــو مفتــاح الســالم يف منطقتنــا وبغيــاب العدالــة 

املنشودة ال ميكن أن يتحقق أي نوع من السالم.
املشــبوهة  املشــاريع  كل  أن  عــىل  حنــا  وشــدد 
الهادفــة إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية ســوف 
تبــوء بالفشــل ألن هنالــك شــعبا فلســطينيا حيــا 
بوطنــه  متشــبث  وهــو  وجــوده  تجاهــل  ميكــن  ال 

وهويته وانتامئه لهذه األرض املقدسة.

المطران حنا: شعبنا لن يتخلى عن حقه في الدفاع عن القدس

المطران عطا الله حنا



النفســية  للربــح تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة  النفســية جمعيــة أهليــة غــر حكوميــة وغــر هادفــة  جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة 
واملجتمعية، كام تقوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم يف مجال علوم الصحة النفسية وإجراء الدراسات واألبحاث التي 
تخدم املجتمع املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان. تعلن الجمعية عن حاجتها لوظيفة مدير 

دائرة الشئون اإلدارية واملالية ضمن مشاريع الخطة االسرتاتيجية عىل أن تتوفر يف املتقدمني/مات الرشوط التالية:
رشوط الوظيفة: • بكالوريوس يف التجارة أو الهندسة أو التخطيط التنموي أو أي تخصص ذو صلة ويفضل الحاصلني 
عىل دبلوم مهني عايل أو ماجستر يف مجال إدارة األعامل باإلضافة اىل دبلوم مهني متخصص يف اللغة اإلنجليزية.

• خــربة عمليــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات يف مجــال العمــل ويفضــل خــربة أطــول يف الربنامــج أو مــع املؤسســات الخريــة أو غــر 
الحكومية أو الدولية، خاصًة املؤسسات الكبرة ذات األنشطة املتنوعة، والعاملة يف مجال الصحة النفسية والتنمية املجتمعية.

املهارات املطلوبة:  • مهارة عالية يف اللغة االنجليزية )كتابة، قراءة، محادثة(. 
• مهارة عالية يف استخدام برامج الحاسوب التطبيقية وتصفح االنرتنت. 

• مهارة عالية يف إعداد وكتابة تقارير العمل باللغة العربية واإلنجليزية
• القدرة عىل العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 

• القدرة عىل التنقل والسفر يف حدود ما تتطلبه حاجة العمل. 
املهام الوظيفية الرئيسية:

• اإلرشاف عىل الدائرة والوحدات التابعة لها والعاملني فيها ومتابعة إنجاز وتنفيذ الخطط والربامج واملهام املختلفة.
• املساعدة يف إعداد مقرتحات التمويل ووثائق املشاريع.

• عمل تقييم لكافة املشاريع املنجزة وكذلك األعامل واألنشطة املختلفة.
• السعي املتواصل لتطوير آليات العمل. • إعداد الخطط السنوية واملرحلية للدائرة. 

• إعداد وتقديم التقارير املطلوبة الدورية وغر الدورية. 
• تقييم أداء العاملني يف اإلدارة حسب النظام املعمول به. 

• تحديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف الدائرة وإعداد خطة تدريبية سنوية.
• اإلرشاف عىل تدريب امللتحقني الجدد باإلدارة وتعريفهم باألعامل املطلوبة منهم )التدريب اإلرشادي(.

• اإلنابة عن املدير العام يف حال غيابه بصالحيات محددة بكتاب تفويض يصدر عن املدير العام قبل غيابه.
• املساعدة يف اإلرشاف العام عىل تطبيق األنظمة اإلدارية واملالية للربنامج و العمل عىل حل مشاكل العمل. 

• املساعدة يف اإلرشاف عىل برامج العمل املختلفة مع املؤسسات الرشيكة واملمولة ومتابعة هذه الربامج خالل التنفيذ.
• املساعدة يف اإلرشاف عىل تصميم وتنفيذ الخطط الخاصة بالربنامج )إسرتاتيجية – تشغيلية ... الخ(.

• التعاون مع وحدة التطوير املؤسيس وضبط الجودة يف إعداد برامج تنمية املوارد البرشية وبناء القدرات والتدريب وتنفيذها.
• وضع املوازنة التقديرية للربنامج. 

• املساعدة يف اإلرشاف عىل تقييم أداء العاملني يف الربنامج حسب النظام املعمول به.
• اإلرشاف عىل األنشطة اإلدارية للربنامج. • اإلرشاف عىل أنشطة شئون املوظفني. 

• القيام بأية مهام أخرى بتكليف من املدير العام.
الراتب: حسب سلم الرواتب المعمول به حاليًا في الجمعية.

عــىل مــن يرغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا الــرشوط الالزمــة مراجعــة وحدة الشــئون اإلدارية واملــوارد البرشية 
يف املقر الرئييس للجمعية-غزة/ تل الهوا – غرب دوار الدحدوح الستالم طلب التوظيف يدويًا أو الكرتونيًا عرب الرابط 
 https://www.facebook.com/gcmhptested يف صفحــة الفيــس بــوك الخاصــة بربنامــج غــزة للصحــة النفســية
وتعبئتــه وإرســاله يدويــًا أو الكرتونيــًا مــن خــالل اإلمييل التــايل jobapplication2025@gmail.com مع اإلشــارة اىل 
موضوع اإلعالن مصحوبًا بالسرة الذاتيةCV  وصورة عن الشهادات العلمية وصورة عن الهوية الشخصية ورسالة تغطية 
Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ها يف التقدم للوظيفة مع العلم بأنه سيتم االستمرار يف استقبال 
الطلبــات الخاصــة بالوظيفــة أعــاله أيــام األحــد واالثنــني والثالثــاء املوافــق 4 و5 و6 أكتوبــر 2020  عــىل أن يكــون املوعــد 
النهايئ الستالم الطلبات يوم  الثالثاء املوافق 6 أكتوبر 2020 الساعة 12 ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.

وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

إعالن وظيفة شاغرة

الخاص بوظيفة مدير دائرة الشئون اإلدارية والمالية 
استكمااًل لإلعالن الذي تم نشره بتاريخ 22 و23 و24 أغسطس 2020

تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة 
للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول عىل كراســة 

املواصفات ووثائق العطاء. مقابل دفع مبلغ مايل غر مسرتد تورد اىل خزينة وزارة املالية .
 آخــر موعــد لقبــول العــروض  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة الســاعة الحاديــة عــرش مــن يــوم االثنــني 

املوافق 12/10/2020 وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

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

2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور 
3. االدارة العامة للوازم غر مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء .

4. االدارة العامة للوازم غر مسئولة عن عمليات الرصف .

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

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

تعلــن جمعيــة األدهــم للتنميــة والتطويــر – عزبــة بيــت حانــون عــن طــرح عطــاء 
بالظرف املختوم ملرشوع 

"محطة تحلية مياه" .
وثائــق  مــن  نســخة  واســتالم  العطــاء  هــذا  يف  باملشــاركة  يرغــب  مــن  فعــىل 
العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة األدهــم للتنميــة والتطويــر الكائنــة يف عزبــة 
بيــت حانــون – خلــف مســجد عبــد اللــه عزام ابتــداًء من يوم األربعــاء املوافق 
30/09/2020 بــني الســاعة الثامنــة صباًحــا وحتــى الثانيــة ظهــرًا إىل موعــد 
أقصــاه نهايــة دوام يــوم الســبت املوافــق 03/10/2020 م وذلــك حســب 

الرشوط التالية: 
• يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة. 

• يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة. 
• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 20 ايام من تاريخ 

العطاء. 
• مثن كراس العطاء 50 دوالر فقط غر مسرتدة لكل عطاء. 

• تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2 مــن مثــن العطــاء وهــو عبــارة عــن 
شــيك بنيك مصدق أو كفالة بنكية ويكون ســاري املفعول مدة 30 يوًما من 

تاريخ فتح العطاءات. 
املوافــق  االســبت  يــوم  الجمعيــة  مقــر  يف  املختومــة  املظاريــف  تســلم   •

03/10/2020 م حتى الساعة 3 ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية. 
• يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء. 
• الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار. 

• ملزيد من االستفسار واملعلومات يرجى االتصال عىل جوال رقم/ 0599442135

اعالن عن
 تضمين مشروع 
محطة تحلية مياه
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FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

يعــول اإلرسائيليــون عــىل أن العالقــة الناشــئة مــع عــدد مــن الــدول 
مــن  فقــدوه  عــام  تعوضهــم  قــد  تحديــدا،  والخليجيــة  العربيــة، 
صــور  ألن  ماضيــة،  عقــود  يف  وتركيــا  إيــران  مــع  ســابقة  تحالفــات 
االحتفــال املهيــب بتوقيــع اتفاقيــات الســالم مــع اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة والبحريــن، تعيــد إىل أذهــان كل إرسائييل، خاصة الكبار 
بينهم، ممن ال يزالون يتذكرون جيًدا كيف سعت الدول العربية، 

كجسم واحد، إىل التدمر الكامل إلرسائيل. 
مــن  املزيــد  أن  يف  اإلرسائيــيل  التفكــر  فــإن  الشــديد،  لألســف 
االتفاقيــات ســتأيت يف املســتقبل القريــب يجعــل الحــدث أكــر 
إثــارة، فرؤيــة إرسائيــل مســتقرة وقويــة وآمنــة، داخــل رشق أوســط 
جيــدة،  جــوار  عالقــات  إىل  معقولــة  جــوار  عالقــات  معــه  يعيــش 
ويتحــول مــن حلــم إىل حقيقــة، لحظــة مــن الصعــب أن تفــوت أي 

إرسائييل، ويا لحزن ما نرى!
مبجــرد أن يشــعر اإلرسائيليــون باإلثــارة واالســرتخاء مــن االتفاقيــات 
مــع اإلمــارات والبحريــن، ميكنهــم أن ينظــروا مــرة أخــرى ملــا يحــدث 
مــن منظــور جيو-إســرتاتيجي، ويالحظــون مســارات العمليــة التــي 
مــرت بهــا إرسائيــل الصغــرة عــىل مــدار الســبعني عاًمــا، بعــد أن 
شــهدت يف العقــود األوىل مــن وجودهــا، وقــد كانــت دولــة فتيــة، 

تهديدا من جميع الدول العربية. 
متثــل التهديــد املبــارش إلرسائيــل أساســا من الدول املجــاورة لها: 
ســوريا ومــرص واألردن، وكانــت الــدول البعيــدة جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
الكتلــة املعاديــة، حيث ســاعدت املجهــود الحريب ضد إرسائيل، 
كل حســب قدرتهــا، وخالًفــا ملعتقــدات الكثــر مــن اإلرسائيليــني، 
فقــد  الوقــت،  ذلــك  يف  املنطقــة  يف  وحدهــا  إرسائيــل  تكــن  مل 
نجحــت بتشــكيل تحالفــات اســرتاتيجية يف الــرشق األوســط مــع 

دول إسالمية غر عربية: إيران الفارسية وتركيا العلامنية. 
شكلت عالقات إرسائيل مع هذين البلدين، إيران وتركيا، رصيًدا 
اســرتاتيجًيا لهــا، وســاعدت يف صمودهــا يف بيئــة معاديــة، لكــن 
هذا التقسيم للحرب مع الدول العربية مقابل التحالف مع الدول 

غر العربية بدأ يف التصدع يف مرحلة أواخر السبعينيات. 
وقعــت إرسائيــل آنــذاك معاهــدة ســالم مــع أقــوى دولــة عربيــة يف 
إيــران عقــب  مــع  انقطعــت عالقتهــا  أن  بعــد  مــرص،  األيــام،  تلــك 

الفــاريس،  بالشــاه  واإلطاحــة  اإلســالمية،  الثــورة  نشــوب 
وشكلت هذه بداية العملية، 

ر مسار التطبيع  هكذا غيَّ
تحالفات )إسرائيل( اإلقليمية
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غزة/ أدهم الرشيف:
الطفــل  استشــهاد  مشــهد  زال  مــا 
محمــد الــدرة يشــخص أمــام الجميــع، 
رغــم مــرور 20 عامــا عــىل إعدامه بدم 
التــي  األقــى  انتفاضــة  مطلــع  بــارد 
أيلــول  ســبتمرب/   28 يف  اندلعــت 
رئيــس  اقتحــام  بعــد   ،2000 عــام 
وزراء االحتــالل الســابق أرئيــل شــارون 

ساحات املسجد األقى املبارك.
وارتكب جنود جيش االحتالل جرمية 
ألجلهــا  وتســيل  الجبــني،  لهــا  ينــدى 
البالــغ  الطفــل  كان  عندمــا  الدمــوع، 
بحضــن  يتعلــق  عاًمــا(،   12( آنــذاك 
الغــض  جســده  مــواراة  محــاواًل  والــده 
انهــال  الــذي  االحتــالل  رصــاص  مــن 
عليهام مثل زخات املطر، يف جرمية 
جــامل  لـ"فلســطني"  مجــدًدا  يرويهــا 
الدرة، والد الطفل الشهيد، والشاهد 

األهم عىل حادثة إعدام نجله.
صبــاح الـــ30 مــن ســبتمرب/ أيلــول عــام 
2000، كانــت األمــور عــىل مــا يــرام، 
معــه  بالذهــاب  لطفلــه  األب  فــأذن 
لرشاء مركبة جديدة من نوع "جيب".

املركبــة  يختــار  أن  يريــد  محمــد  كان 
ووالــده  فانتقــل  بنفســه،  الجديــدة 
رشق  جنــويب  الســيارات  ســوق  إىل 
مدينــة غــزة، دون أن تشــوب طريقهــام 
أي شــائبة، وعندمــا مل يجــدا مــا أرادا 
رشاءه، قــررا العــودة، فاســتقال مركبــة 

إىل منزلهام.
حاجــز  كان  العــودة،  طريــق  يف 
صــالح  شــارع  عــىل  "نتســاريم" 
هــا  الديــن قــرب املســتوطنة التــي عدَّ
"شــارون" مثل )تل أبيب( يفصل بني 
مــكان وجودهــام ومنزلهــام يف مخيــم 

الربيج، وسط قطاع غزة.
املعــروف  املفــرتق  وصلنــا  إن  "مــا 

وجدنــا أن مواجهــات عنيفــة اندلعــت 
الذيــن  بــني جنــود االحتــالل والشــبان 
اســتخدموا الحجــارة يف رشــق ثكنــات 
الجنــود املحصنــني بداخلهــا"، يقــول 
األب مســرتجًعا رشيــط األمل الــذي مــا 

زال يعلق يف ذهنه.
مل يجــد جــامل ونجلــه محمــد ســبياًل 
طويلــة  التفافيــة  طريــق  اتبــاع  ســوى 
مــن  للنجــاة  األقــدام  عــىل  ســًرا 
الرصــاص اإلرسائيــيل الــذي انهــال مــن 
مل  ذلــك  لكــن  وصــوب،  حــدٍب  كل 

يشفع لهام.
يف غضــون ذلك تســتمر االشــتباكات 
املتظاهريــن  عــدد  ويزيــد 
الفلســطينيني عنــد املفــرتق الشــهر 
الــذي كان يشــكل نقطــة ســاخنة، يف 
الســر  وطفلــه  األب  يواصــل  حــني 

محاولني النجاة من املوت.
إال أنهــام وصــال إىل نقطــة الــال عــودة 
محاطــني  نفســيهام  وجــدا  بعدمــا 
االحتــالل اإلرسائيــيل  برصــاص جنــود 
مــن كل مــكان، ومل يجــدا ســوى كتلــة 
وراءهــا  لالختبــاء  صغــرة  اســمنتية 
بالــكاد كانــت تكفــي لشــخص واحــد، 
اخرتقتــه  عــاٍل،  جــدار  ورائهــام  ومــن 
يف  بوضــوح  املتتاليــة  الرصاصــات 
مصــور  بتوثيقــه  نجــح  الــذي  املشــهد 
أبــو  طــالل  بغــزة  الفرنــيس  التلفزيــون 
رحمــة، واحتــل الحًقا شاشــات التلفاز 

العاملية.
نفــيس  أحمــي  أن  "حاولــت  يضيــف: 
محمــد  ووضعــت  االســمنتية  بالكتلــة 
جنــود  أطلــق  وعندهــا  ظهــري،  خلــف 
باتجاهنــا  مبــارش  بشــكل  الرصــاص 
وبشــكل متعمــد.. عندهــا كان محمد 
االحتــامء  يحــاول  وهــو  بشــدة  يبــيك 

خلفي".

يطلقــون  والــده: ملــاذا  يســأل محمــد 
األب  ينبــس  مل  علينــا؟  الرصــاص 
ببنت شــفة ســوى نداءات االستغاثة: 
مــات  إســعااااف..  إســعااااف.. 
يخطــر  "فلــم  الولــد،  مــات  الولــد.. 
مــن  ابنــي  حاميــة  إال  حينهــا  ببــايل 
وكنــت  علينــا،  املنهــال  الرصــاص 
حتــى  بيــدي  عنــه  الرصــاص  أتلقــى 
االحتــالل  جنــود  أن  حتــى  تهشــمت، 
أطلقــوا قذيفة صغــرة باتجاهنا لكنها 
كنــا  الــذي  الرصيــف  بحافــة  ارتطمــت 
عليــه، ومل تصبنــا مبــارشة، وتســببت 
يف  شــوهد  الــذي  األبيــض  بالدخــان 

الفيديو".
قضاهــا  التــي  الزمنيــة  املــدة  وطيلــة 
الوالــد ونجلــه خلــف الكتلة االســمنتية 
مل يتوقــف إطــالق الرصــاص عليهــام، 
الطفــل وفــارق  حتــى اخرتقــت جســد 
الثالــث  اليــوم  يف  شــهيًدا،  الحيــاة 
حضــن  يف  وهــو  األقــى،  النتفاضــة 

والده.

نقلــه  بــرضورة  أخــربوا  أن األطبــاء  غــر 
إىل املستشفى كونه فارق الحياة.

"االحتــالل ال  إن  الــدرة:  يقــول جــامل 
يفــرق بــني أحــد، ورجال اإلســعاف من 
للخطــر،  املعرضــني  العاملــني  أكــر 
عــىل  االحتــالل  جنــود  أقــدم  وقــد 
لنــا  وصولــه  قبــل  البلبيــيس  تصفيــة 

لتقديم اإلسعاف".
ويضيــف أن رجــال اإلســعاف والدفــاع 
املــدين ال يطلــق عليهــم الرصاص يف 
ظــرٍف  أي  وتحــت  بالعــامل  مــكان  أي 
ال  االحتــالل  جنــود  عنــد  لكــن  كان، 

يسلم أحد.
اليــوم  ويف  بأعجوبــة،  األب  ينجــو 
التايل يشيع نجله يف جنازة حاشدة، 
الغاضبــة  املســرات  بعدهــا  فتخــرج 
داخل الوطن والشــتات بعد مشاهدة 
املصــور  بعدســة  املوثــق  الفيديــو 
بــدأت  ذلــك  ومــع  الفلســطيني، 
تصاعدًيــا  منحــى  تأخــذ  االنتفاضــة 
حــني  يف  املحتلــة،  األرايض  يف 

تصيــب الحــرة األب فــور استشــهاد 
نجلــه الــذي مل يرتكــب ذنًبــا ســوى أنــه 
أراد العــودة ملنزلــه بعــد رحلــة قصــرة 
تخللها أمل ومشاهد مل ميح مرور 20 

سنة رسومها من الذاكرة بعد.
بعــد ذلــك يهــرع املواطنــون ومركبــات 
اإلســعاف يف محاولــة إلنقــاذ الطفــل، 
لكنهــم مل يســلموا أيًضــا مــن رصــاص 
عــددا  أصــاب  الــذي  االحتــالل  جنــود 
بســام  املســعف  بينهــم  منهــم، 
البلبيــيس، الــذي حــاول تحــت زخــات 
الرصاص الوصول إىل محمد ووالده، 
رغم تحذيرات املوجودين من خطورة 
املجازفــة، لكــن فجــأة وضــع بســام يده 
املســعفني  ألحــد  وقــال  قلبــه،  عــىل 
املرافقني: "أنا تصاوبت.. أسعفني، 
وهــو  الخلــف  إىل  رأســه  أرخــى  ثــم 

ينزف".
نقل البلبييس إىل أحد املستشفيات 
امليدانية القريبة، التي أقيمت لعالج 
باملئــات،  كان  وعددهــم  املصابــني 

تبــدأ معركــة قانونيــة ملالحقــة مرتكبي 
املحاكــم  يف  الطفــل  إعــدام  جرميــة 

واألروقة الدولية.
محكمــة  يف  قضيــة  رفعنــا  وقــال: 
فرنســية، ولجــأ االحتــالل إىل التشــهر 
وكســبنا  محمــد،  بالشــهيد  والقــذف 
والثانيــة،  األوىل  املــرة  يف  القضيــة 
جميــع  جنــد  االحتــالل  كيــان  لكــن 
لتربئــة  والقضائيــة  الدوليــة  إمكاناتــه 
الــذي لجــأُت فيــه  نفســه، يف الوقــت 
ينصفنــي  مل  "لكــن  متعــددة  ألطــراف 

ومل يقف معي أحد".
بــأن  االدعــاء  إىل  االحتــالل  ولجــأ 
الحيــاة،  قيــد  عــىل  زال  مــا  الشــهيد 
ووصــل األمــر إىل زعــم رئيــس حكومــة 
االحتــالل بنيامــني نتنياهــو، أن جنــود 
جيش االحتالل مل يكونوا هم مطلقي 

النار باتجاه الدرة ووالده.
اللجنــة  ادعــت  الصــدد  هــذا  ويف 
برئاســة   2012 عــام  تشــكلت  التــي 
وزيــر جيــش االحتــالل مــويش يعلون، 
مــن  اآلن  حتــى  ُنــرش  ملــا  "خالًفــا  أنــه 
تقاريــر تتهــم )إرسائيل( مبقتل الطفل 
أن  ُتظهــر  أدلــة  هنــاك  فليــس  الــدرة، 
برصــاص  أصيبــا  جــامل  ووالــده  الــدرة 

الجيش" حسب ادعائها.
الــذي  الرصــاص  إن  يقــول  األب  لكــن 
جنــود  بنــادق  مــن  انطلــق  أصابنــا 
االحتــالل، وأضــاف أن مشــهد إعــدام 
أطفــال  بحــق  يكــرر  زال  مــا  محمــد 
والنــامذج  ســنة،   20 منــذ  فلســطني 
إعــدام  ومنهــا  كثــرة  ذلــك  عــىل 
الطفــل محمــد أبو خضــر وحرق عائلة 

دوابشة.
بنــات،  و4  أبنــاء،  ســتة  جــامل  ولــدى 
عاًمــا(،   18( وعمــره  محمــد  بينهــم 
بنجلــه  تيمًنــا  االســم  بهــذا  وســامه 
الشــهيد، وهم يعرفــون جيًدا الجرمية 
التي أدت إىل فقدانهم شقيقهم، وما 
يزالون يرصون عىل محاكمة مرتكبيها 

حتى لو طال الزمن.

20 عاًما على إعدام الطفل الدرة.. تفاصيل الجريمة ال تفارق مخيلة األب الناجي 

الشهيد محمد الدرة يستنجد بوالده قبيل استشهاده        )فلسطين(

غزة/ فلسطني:
أوىص مختصون يف قضايا األرسى برضورة 
ــا  مواصلــة إســناد األرسى واألســرات قانونيًّ
قضيتهــم  تدويــل  عــىل  والعمــل  وإعالميــا 

ا؛ لفضح جرائم االحتالل اإلرسائييل. دوليًّ
نظمتهــا  إلكرتونيــة  نــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
وزارة األرسى واملحرريــن، أمــس، مبشــاركة 

حقوقيني وأرسى محررين.
والعالقــات  اإلعــالم  عــام  مديــر  واســتعرض 
العامة صابر أبو كرش، أوضاع األرسى داخل 
اإلرسائيليــة  واالنتهــاكات  االحتــالل  ســجون 
املنظمــة بحقهــم وسياســة االهــامل الطبــي، 
ورفــض االحتــالل اإلفــراج عــن األرسى ذوي 

الحاالت الصحية الخطرة. 

عــن  للدفــاع  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  وشــدد 
حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صالح 
املطالبــات  أهميــة  عــىل  العاطــي،  عبــد 
بلجــان  الدوليــة  الهيئــة  قبــل  مــن  املتكــررة 
طبيــة للدخــول إىل أقســام األرسى وتقــى 
الــدويل؛ للنظــر  القانــون  الحقائــق مبوجــب 

يف االنتهاكات التي متارس بحق األرسى.
الدوليــة  املؤسســة  ممثــل  شــدد  كــام 
عــىل  فهــد،  خالــد  األرسى  مــع  للتضامــن 
لحاميــة  االنســاين  البعــد  تفعيــل  رضورة 
بكافــة  التقاريــر  كافــة  واعــداد  األرسى، 
اللغــات إليصــال صــوت األرسى ومعاناتهــم 

للمؤسسات الدولية كافة.
مكمــل  هــو  القانــوين  البعــد  إن  فهــد  وقــال 

لكافــة الجهــود، مؤكــدا عــىل أهميــة الرهــان 
عــىل املؤسســات الدوليــة واالســتناد ايضــا 
للميدان بالتفاعل الكبر من قبل الجامهر 

الفلسطينية واألجنبية.
إعــالم  مكتــب  عضــو  تحــدث  جهتــه،  مــن 
األرسى أميــن الرشاونــة عن مســاندة  األرسى 
مــن  تتــم  والتــي  الطعــام  عــن  املرضبــني 
والجامهريــة  اإلعالميــة  املســاندة  خــالل 

والقانونية.
املحــررة  األســرة  تحدثــت  جانبهــا،  مــن 
بــرشى الطويــل عــن معاناة األســرات داخل 
أبســط  مــن  وحرمانهــن  االحتــالل  ســجون 
أمــور حياتهــم املعيشــية مــن ألبســة وأغطيــة 

واحرتام خصوصياتهن أيضا.

األرسى  أنصــار  منظمــة  رئيــس  دعــا  بــدوره، 
جامل فروانة إىل اعتامد اسرتاتيجية وطنية 
وهيئــة  وزارة  توحيــد  عــىل  تعمــل  موحــدة 
األرسى بهــدف خدمــة قضيــة األرسى وفتــح 
بســبب  أغلقــت  التــي  األرسى  مؤسســات 

االنقسام الفلسطيني.
العمــل  رضورة  إىل  أيضــا  فروانــة  ودعــا 
التجاذبــات  مــن  عــىل تحيــد قضيــة األرسى 
قطــع  سياســة  ووقــف  والتميــز  السياســية 

رواتب األرسى واألرسى املحررين.
جــواد  األرسى  أهــايل  لجنــة  منســق  أمــا 
مــع  التواصــل  عويضــة فشــدد عــىل رضورة 
وإســناد  معهــم،  والتضامــن  األرسى  عوائــل 

فعالياتهم.

خالل ندوة إلكترونية نظمتها وزارة األسرى
ا ا وقانونيًّ مختصون يوصون بضرورة مواصلة إسناد األسرى إعالميًّ
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رام الله/ فلسطني:
الدميقراطــي  االتحــاد  قــال 
الســاح  إن  "فــدا":  الفلســطيني 
النــار  البعــض إلطــاق  الــذي يحملــه 
يف األعراس وغريها من االحتفاالت 
العائليــة  الخافــات  تصفيــة  يف  أو 
إلرهــاب  ســاح  هــو  الشــخصية،  أو 
وطنــي،  وال  رشعــي  غــري  النــاس، 
األبريــاء  أرواح  بإزهــاق  ويتســبب 
وترويعهــم، كــا يــر بأجواء الســلم 
أجــواء  منهــا  بــدال  ويشــيع  األهــي 
الخــوف والحقــد بــني أبنــاء الشــعب 

الواحد.
عائلتــي  بــني  شــجار  وقــع  قــد  وكان 
يف  األقــى  دوار  عــى  و)ح(  )خ(، 
مدخــل بلدة قباطية الغريب، جنوب 
اســتخدمت  جنــني،  مدينــة  رشق 
أول  مســاء  الناريــة  االســلحة  خالــه 
من أمس، أســفر عن مقتل املواطن 
)ع.ع.ح(، 45 عامــًا، بعيــار نــاري يف 

الصدر.
أجــواء  ســادت  ذلــك  أعقــاب  ويف 
مشحونة يف البلدة، وتجدد الشجار 
مــره أخــرى، وأشــعل أهــايل الضحيــة 
عائلــة  منــازل  مــن  عــدد  يف  النــريان 
واآلالت  بالحجــارة  وهاجموهــا  )خ(، 
أصيــب  ذلــك،  وخــال  الحــادة، 

املواطــن )م.ك.ح(، 24 عامــًا، وهــو 
ابن شقيقة الضحية، بعيار ناري يف 

الرأس، األمر الذي أدى إىل وفاته.
أمــس،  بيــان  يف  "فــدا"  وطالــب 
الســلطة الفلســطينية برورة تنفيذ 
حملــة أمنيــة واســعة ملصــادرة هــذه 
حامليهــا  عــى  والقبــض  األســلحة 
الذيــن يتاجــرون  أو  أو مســتخدميها 
انتاءاتهــم  عــن  النظــر  بــرف  بهــا، 
مواقعهــم  أو  والعائليــة  الفصائليــة 
وقــت  وبــأرسع  واملدنيــة،  األمنيــة 

ممكن.
املؤســف  الشــجار  أن  وأضــاف 
بلــدة  يف  وقــع  الــذي  واملأســاوي 
قباطيــة، ومثلــه العديــد مــن حوادث 
القتل والشــجارات التي وقعت منذ 
بدايــة العــام وأودت بحيــاة أكــر مــن 
مــؤرش  ومواطنــة،  مواطنــا  أربعــني 
اإلجــراءات  فاعليــة  عــدم  عــى  آخــر 
التي تتخذها السلطة التنفيذية يف 
غــري  الســاح  عــى "ظاهــرة  القضــاء 
عــى  وال  الوطنــي"،  وغــري  الرشعــي 

"ظاهرة الفلتان األمني".
الظاهرتــني  هاتــني  أن  "فــدا"  وأكــد 
األرايض  يف  تســترشيان 
مســبوق،  غــري  بشــكل  الفلســطينية 
بالقانــون  املواطــن  ثقــة  يهــز  "وهــذا 

إىل ذلــك، دان املركــز الفلســطيني 
االشــتباك  اإلنســان  لحقــوق 
شــهدته  الــذي  العنيــف  العائــي 
خالــه  واســتخدمت  قباطيــة،  بلــدة 
االســلحة الناريــة، وأســفر عــن مقتــل 
رافقــه  ومــا  ناريــة،  بأعــرية  مواطنــني 
مــن اعتــداءات عى املنازل وإحراق 

بعضها.  
حيــال  قلقــه  بالــغ  عــن  املركــز  وعــر 
مــن  يــرزه  ومــا  الحــادث  تطــورات 
اســتمرار لحالة االعتداء عى ســيادة 

ووأد نار الفتنة يف الضفة الغربية.
أمــس،  بيــان،  يف  قبهــا،  وأهــاب 
جنــني  محافظــة  أهــايل  بجميــع 
إىل  للذهــاب  شــبابها،  وتحديــدا 
برشيــة  ساســل  وتشــكيل  قباطيــة 
والصعــود  العائلتــني،  بيــوت  حــول 
محاولــة  يف  املنــازل  أســطح  عــى 
أصحــاب  وصــول  دون  للحيلولــة 

الدماء الفائرة لحرقها.
وقــال قبهــا: "نــار الفتنــة تشــتعل يف 
املتبــادل  النــار  وإطــاق  قباطيــة، 
والكثيــف، ومنطقــة األحــداث كأنهــا 
والحديــث  حقيقيــة،  حــرب  ســاحة 
عن قتى وعدد من الجرحى، وحرق 
منــازل وأمــاك، والوضــع خــرج عــن 

السيطرة التامة".
الجميــع  مــن  بــات  أنــه  عــى  وشــدد 
وخاصــة  املواطنــني  عــى  الحفــاظ 
يتعرضــون  الذيــن  والنســاء  األطفــال 

للرتويع والهلع.
وأكــد قبهــا أن هــذه املبــادرة "أمانــة 

ويضعــف  الســلطة،  بهيبــة  وميــس 
للشــعب  املعنويــة  الــروح 
نهبــا  الســاحة  ويــرتك  الفلســطيني، 
وتجــار  و"البلطجيــة"  للعصابــات 
الجميــع،  مــن  واألخطــر  املخــدرات، 
عــى  االحتــال  عمــاء  يشــجع  أنــه 
الخروج من جحورهم لتنفيذ مخطط 
الفــن  نــرش  يف  الــدينء  أســيادهم 

والرتويج للرذيلة".
األمنيــة  األجهــزة  "فــدا"  ودعــا 
إجراءاتهــا  تشــديد  إىل  املختصــة 
مــن  منتســب  أي  ضــد  وعقوباتهــا 
نطــاق  خــارج  الســاح  أبنائهــا يحمــل 
عملــه الرســمي أو يســتخدمه خــارج 
التعليــات الرســمية املوكلــة إليــه، 
الفلســطينية  العائــات  دعــا  كــا 
والفصائــل الوطنيــة إىل رفــع الغطــاء 
عــن أي فــرد مــن أفرادهــا يكــون طرفــا 
حــاالت  يف  مبــارش  غــري  أو  مبــارشا 

الفلتان األمني.
حقــوق  مؤسســات  وطالــب 
اإلنســان ووســائل اإلعــام مبارســة 
وتعريــة  وفضــح  الرقــايب  دورهــم 
الجرائــم،  هــذه  يف  املتورطــني  كل 
أي  كشــف  أيضــا،  ذلــك  ويشــمل 
قصور من جانب الســلطة التنفيذية 

يف هذا املجال.

العنــف  تنامــي ظواهــر  البالــغ حيــال 
يف  ملحــوظ  بشــكل  املجتمعــي 
اآلونــة األخــرية، يف أشــكال مختلفــة 
العائليــة  والشــجارات  كالجرميــة 
وســوء اســتخدام الساح والعبث به 
وغــري ذلــك من األشــكال التــي تعتر 
الحيــاة  يف  للحــق  تهديــد  مصــدر 
وســيادة القانون والســلم املجتمعي 

الفلسطيني.
املختصــة  األجهــزة  املركــز  وطالــب 
قباطيــة  أحــداث  يف  بالتحقيــق 
عنهــا  املســؤولني  وماحقــة 
وتقدميهــم للمحاكمــة، كــا يطالبهــا 
يف  رصامــة  أكــر  تدابــري  باتخــاذ 
اســتخدام  مظاهــر  تزايــد  مواجهــة 

األسلحة خارج سيادة القانون. 
مبادرة مجتمعية

حركــة  يف  القيــادي  دعــا  بــدوره، 
بلــورة  إىل  قبهــا  وصفــي  حــاس 
الدمــاء  لحقــن  مجتمعيــة،  مبــادرة 
املجتمعــي  الســلم  عــى  والحفــاظ 

القانــون وتزايــد اســتخدام األســلحة 
العائليــة،  الشــجارات  الناريــة خــال 
ومــا يعكســه ذلــك مــن خطــورة عــى 

السلم األهي.
وأعرب املركز الفلسطيني عن قلقه 

مــن  وكل  الجميــع،  أعنــاق  يف 
الرشفــاء  مــن  التدخــل  يســتطيع 
للمســارعة لتطويــق األحداث ووقف 

سيل الدماء".
مــع  التفاعــل  عــدم  إىل  ودعــا 
الصفحــات املشــبوهة التــي تحــاول 
مشــاعر  وتأجيــج  الفتنــة،  إشــعال 
االنتقــام والثــأر، وطالــب بعــدم نــرش 

الصور التي ُتثري وتؤجج املشاعر.
الغيوريــن  مــن  "نريــد  وأضــاف: 
الصفحــات  يتابعــوا  أن  والحريصــني 
عــدم  عــى  والحــث  املشــبوهة 
هــذه  عليهــا..  والنــرش  التفاعــل 
الصفحــات ُتعتــر مــن أماكــن الفتنة، 
يتصيــدون  ممــن  الكثــري  وهنــاك 
حتــى  املشــاعر  اســتفزاز  ويحاولــون 
تخــرج األمــور عــن النطــاق والســيطرة 

أكر وأكر وتعم الفوىض".
أن  حــاس  يف  القيــادي  وأكــد 
الخافــات  هــذه  مــن  املســتفيد 

والفتنة هو االحتال وأعوانه.

غزة- رام الله/ فلسطني:
دعــت فصائــل فلســطينية الســلطة يف رام اللــه 
إىل وقــف كل أشــكال التمييــز بــني أبنــاء شــعبنا 
التــي  اإلجــراءات  جميــع  ووقــف  الفلســطيني، 

اتُّخذت بحق موظفي قطاع غزة.
منفصلــة،  بيانــات  يف  الفصائــل  واســتهجنت 
أمــس، تريحــات وزيــر التنميــة االجتاعية يف 
حكومــة رام اللــه، أحمــد مجــدالين، انتقــد فيهــا 
مبســاواتهم  غــزة  يف  الســلطة  موظفــي  مطالبــة 

بزمائهم يف الضفة الغربية.
وكان مجــدالين قــال يف تريحــات إذاعيــة أول 
مــن أمــس: إن "موظفــي غــزة يتقاضــون رواتــب 
"ال  يعملــون"، مضيًفــا:  عاًمــا وهــم ال   13 منــذ 
عــى  العاملــني  باملوظفــني  مقارنتهــم  ميكــن 
يجــوز  وال  الغربيــة،  الضفــة  يف  عملهــم  رأس 
إعطاؤهم بدل مواصات وعاوة إرشافية، وهم 

ال يعملون".
مسار وحدوي

وقال املتحدث باسم حركة املقاومة اإلسامية 
"حاس"، حازم قاسم: "يجب الرتاجع عن كل 
إجــراء، وإلغــاء كل خطــوة من شــأنها التمييز بني 

أبناء شعبنا الفلسطيني".
وشــدد قاســم يف تريح صحفي، عى رضورة 
وقــف التريحــات التــي تحــاول تعزيــز التفرقــة 
أســاس  عــى  بينهــم  والتمييــز  املواطنــني،  بــني 

جغرايف.
وأشــار إىل أن شــعبنا "يف خضم مســار وحدوي 
املشــرتكة  العوامــل  كل  تعزيــز  خالــه  يجــب 
الوطــن  أبنــاء  بــني  التفرقــة  عوامــل  إثــارة  وليــس 

الواحد".
كا جّددت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني، 
دعوتهــا الســلطة والحكومــة بــرام اللــه إىل "وقف 
كل أشــكال التمييــز بــني موظفــي القطــاع العــام، 
بحــق  اتُّخــذت  التــي  اإلجــراءات  جميــع  ووقــف 

موظفي قطاع غزة".
وقالــت الجبهــة يف بيــان صحفــي، إنــه مــن غــري 
املعقــول اســتمرار هــذه اإلجــراءات يف الوقــت 
الــذي يعيــش شــعبنا يف القطــاع أزمــة إنســانية 
ومعيشــية هــي األســوأ عــى اإلطــاق خصوصــًا 

بعد انتشار جائحة كورونا".
واعتــرت أّن "اإلنهــاء الفوري لسياســات التمييز 
هــي  غــزة  قطــاع  بحــق  مارســتها  متــت  التــي 
أن  يجــب  وال  عاجــل  وشــعبي  وطنــي  مطلــب 
تبقى معلقة فهي إجراءات غري قانونية وجاءت 
وسياســة  االنتقاميــة  اإلجــراءات  ســياق  يف 

العقاب الجاعي بحق أهايل القطاع". 
ونــددت "بتريحــات وزيــر التنميــة االجتاعيــة 
غــزة، مؤكــدة  بحــق موظفــي  أحمــد املجــدالين 
أّن "هكــذا تريحــات تعــّزز من االنقســام وحالة 
اإلحبــاط والشــعور بالظلــم والقهــر مــن املواطــن 

الفلسطيني يف غزة.
أن  غــزة  "مــن حــق املوظفــني يف  أن  وأضافــت 
عــاوات  مــن  حقوقهــم  كامــل  عــى  يحصلــوا 
موظفــي  مشــكلة  حــل  يتــم  وأن  ومكافــآت، 
2005 وتعويضهــم، وإعــادة رواتــب  تفريغــات 
املوظفــني وأهــايل الشــهداء التــي تــم قطعهــا، 
فضــًا عــن تقديم املســاعدات املاليــة العاجلة 
للفئــات املهمشــة الفقــرية يف القطــاع والعــال 

الذين ترروا يف فرتة جائحة كورونا".
وطالبــت الجبهــة "بــإدراج عال غزة املتررين 
أســوة  عــز"  "وقفــة  صنــدوق  يف  كورونــا  مــن 
بالعــال يف الضفــة، فالوطــن واحــد والشــعب 
بينهــم،  الجغــرايف  التمييــز  يجــب  وال  واحــد، 
فغزة ليســت حما زائدا بل هي جزء أصيل من 

الوطن".
وأكــدت أّن "الحــل الجــذري لسياســات التمييــز 
بحــق أبنــاء الشــعب الواحــد، يجــب أن ُتبحــث 
بجدية عى طاولة الحوار الوطني الفلسطيني، 
وإذا كانت هناك جدية فعًا يف إنهاء االنقسام 
واســتعادة الوحــدة يجــب إغــاق هــذه امللفات 
يف  وســاهمت  لســنوات،  عالقــة  ظلــت  التــي 

تفاقم أوضاع شعبنا يف القطاع".
دعم صمودهم

لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  أكــد عضــو  جانبــه  مــن 
"فتــح"، توفيــق الطــرياوي رضورة الحفــاظ عــى 
وذلــك  غــزة،  موظفــي  ومســتحقات  رواتــب 
لتمكينهــم مــن الحيــاة الكرميــة بــأدىن مقوماتهــا 

يف ظرف ملتبس وغري طبيعي عى اإلطاق. 
أنــه ال  الطــرياوي يف تريــح صحفــي،  وأوضــح 
يجــوز أن تطلــب الحكومــة مــن املوظفــني عــدم 
الــدوام يف عــام 2007، ثــم تقــوم مبحاســبتهم 
منهــم  وطلبهــا  بقــرار حكومتهــم  التزامهــم  عــى 

عدم الدوام.
وقــال إنــه ال ميكــن تطبيق النظــام بحذافريه عى 
الظــرف االســتثنايئ، كــا حصــل يف ظرف قطاع 
هــذه  طــوال  حرمــوا  املوظفــني  إن  حيــث  غــزة، 
الفــرتة أيضــًا الحصــول عــى ترقياتهــم الطبيعية، 
منهــم،  العديــد  بحــق  املبكــر  التقاعــد  وتطبيــق 
الظــرف  هــذا  يف  االســتحقاقات  مــن  وغريهــا 

املشتبك وامللتبس وغري الطبيعي.

تجــاه  الوطنيــة  املســؤولية  أن  عــى  وشــدد 
إىل  الحكومــة  وقــوف  تقتــي  غــزة  موظفــي 
جانبهــم ودعــم صمودهــم، ألن ذلــك يعــد دعــا 
آلالف العائات وعرشات آالف أبنائنا الواقعني 

بني املطرقة والسندان دون ذنب اقرتفوه. 
املجــدالين  قيــام  الطــرياوي  واســتهجن 
بالتحديد، بالتريح حول هذه القضية التي ال 
تعــد اختصاصــه أصًا، مطالًبا إياه بالتوقف عن 
هكذا تريحات خافية ليست من مسؤوليته 

أصا وال ضمن صاحياته واختصاصه.
اللــه محمــد اشــتية  وطالــب رئيــس حكومــة رام 
بوضــع حــد لهكــذا تريحــات مــن وزراء ليســوا 
مــن  تريحاتهــم  عليــه  ترتتــب  ملــا  مدركــني 
أزمــات للحكومــة التــي تعمــل يف ظــروف دقيقــة 

جدًا غري مسبوقة عى اإلطاق.
ويف الســياق ذاتــه، طالبــت حركــة فتــح _ إقليــم 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  غــزة،  شــال 
ورئيس وزرائه محمد اشتية مبحاسبة مجدالين 
بإســاءاته  الحمــراء  الخطــوط  تعــدى  "الــذي 
املتكررة بحق موظفي غزة والتنكر لحقوقهم". 
بإصــدار  عبــاس  بيــان  يف  الحركــة  وطالبــت 
تعلياتــه الفوريــة لوقــف هــذا التعــدي وإعــادة 
يف  والســلطة  فتــح  وكــوادر  موظفــي  حقــوق 
القضايــا  انتقــاص وحــل جميــع  غــزة دون  قطــاع 

وامللفات العادلة التي طال انتظارها.
مــن جانبــه أكــد الحقوقــي صــاح عبــد العاطــي 
أن اإلجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا الســلطة 
بحــق غــزة تــأيت يف إطــار ســياق مخطــط ممنهــج 
أغــراض سياســية يف االنتقــام  يهــدف لتحقيــق 

من املواطنني والخصوم السياسيني.
وأوضــح عبــد العاطــي يف تريــح أنه تم التخي 
عن غزة من قيادة الســلطة وحل مشــكلة الضفة 
الغربيــة ماليــًا عــى حســاب غــزة بدليــل غيــاب 

الراتب.
وأشار إىل أن السلطة قطعت رواتب عدد كبري 
بحجــة  الراتــب  نســبة  وتقليــص  املوظفــني  مــن 
الضغط عى حركة حاس للقبول باملصالحة، 
مضيًفــا أن أي وزيــر فلســطيني يــرر اإلجــراءات 
فيهــا  مشــارك  هــو  غــزة  أهــل  بحــق  العقابيــة 

وسيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وشدد عبد العاطي عى أن "غزة ليست حمولة 
يحــرتم  أن  يجــب  وشــعبنا  الوطــن،  عــى  زائــدة 
االلتفــاف  يجــوز  فــا  الــرٔووس،  عــى  ويوضــع 
االنتقــام  كــون هدفــه  املوظفــني،  حقــوق  عــى 

السيايس لعدم االلتزام بسياسة السلطة".

استهجنت تصريحات "مجدالني" بحق موظفي غزة
فصائل تدعو السلطة إلى وقف التمييز بين أبناء شعبنا

قبها يدعو إلى مبادرة مجتمعّية للحفاظ على السلم في الضفة

فدا يطالب السلطة بإنهاء ظاهرة الفلتان 
األمنـــي وانتشـــار الســـالح فـــي الضفــة

وصفي قبها 



إعـالن عن تلزيم كافتيريا
حديقة الجندي المجهول 
بطريـق الظـرف المختـوم

تعلـــن بلديـــة غــــزة عــــن رغبتهــا يف تلزيــم كافترييــا حديقــة الجنــدي املجهــول 
التابعــة لهــا باإلضافــة للســاحة األماميــة مــن الجهــة الغربيــة مبســاحة تقريبيــة 
)450(م2 بطريــق الظــرف املختــوم وذلــك خــال الفتـــرة مـــن 22/9/2020م  

وحتـى 28/09/2020م  وفــق الشــروط التالية:-
التوقيــع عــى العقــد قابلــة  تبــدأ مــن تاريــخ  التلزيــم ســنة مياديــة  1. مــدة 

للتجديد مبوافقة البلدية فقط.
إيجــارات  قســـم  إىل  التوجـــه  املــزاودة  يف  الدخــول  يرغــب  مــن  عــى   .2

أمــاك البلديـــة بالدائــرة املاليـــة للحصـــول علـــى الئحـــة املـــزاودة ورشوطهـــا 
وذلك مقابل دفـــع مبلغ )200( شــيكل رســوم غري مســرتدة خال الفرتة من 

29/9/2020م وحتـى 04/10/2020م قبل موعد فتح املظاريف.

3. آلية تقديم العطاء

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

• وضع مبلغ التلزيم بالكامل )نقدًا أو بشيك بنيك( داخل الظرف املختوم.
• وضع مبلغ التأمني املســرتد بقيمة  )5,000( شــيكل نقدُا أو مبوجب شــيك 

بنيك أو كفالة بنكية قابلة للتجديد داخل الظرف املختوم.
• أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 
الثانيــة عــرة ظهــرًا مــن يــوم األحــد املوافــق 04/10/2020م، وذلــك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك بغرفــه الســيد/ منســق اإلدارة العامة 
للشئون املالية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا 

املوعد ولن يلتفت إليه.
4. ســيتم فتـــح مظاريــف املــزاوده الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا من يـــوم األحد 

املوافق 04/10/2020م بنفس املكان. 
5. يف حالة عدم بلوغ املزاودة الســعر املناســب  يحق للبلدية إلغاء املزاودة 

وترسيتها بالطريقة  التي تراها مناسبة ألي شخص من املتنافسني يف املزاودة 
امللغاة أو من غريهم وفقًا للمصلحة العامة للبلدية  دون إعادتها مرة أخرى,

6. ســيتم معاينة الكافترييا يوم الخميس املوافق 1/10/2020م أثناء فرتة الدوام 

الرسمي للبلدية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر.
7. يحـــرم كـــل مــن عليـــه مستحقـــات أو عوائــد ماليــة للبلديــة مــن الدخــول يف 

املــزاودة إال بعـــد تسديـــدها قبـــل الدخــول باملــزاودة وإحضـــار شــهادة خلــو 
طرف بذلك مـن الجهـات املختصـة بالبلدية.

8. يلتزم من ترسو عليه املزاوده إحضار شهادة عدم مامنعة )له وللعاملني 

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

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
10. يلتزم من يرسو عليه املزاوده دفع قيمة اإلعانات بالصحف املحلية .

بلديــة غــزة

أعلــن أنــا / ســها كــامل خميــس الغــول عــن فقد هويتــي التي 
تحمــل رقــم 400834792 فأرجــو ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

IDRF-ELE-2020 إعالن طرح عطاء رقم
)عطاء توريد أجهزة أنشطة تكنولوجيا المعلومات(

مروع استكشف، تعلم واستمتع
عطــاء  طــرح  عــن  غــزة،  يف  الطفــل  القطان/مركــز  املحســن  عبــد  مؤسســة  تعلــن 
توريــد أجهــزة أنشــطة تكنولوجيــا املعلومــات ملركــز الطفــل، وذلــك ضمــن مــروع 
"استكشف، تعلم واستمتع" بتمويل مشارك من مؤسسة التنمية واإلغاثة الدولية.
ميكــن الحصــول عــى وثائــق العطــاء مــن مؤسســة عبــد املحســن القطــان /

مركــز الطفــل غــزة – شــارع الوحــدة وذلــك ابتــداًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 
01/10/2020 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "50" شيكل. 

إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للــركات املرخصة واملختصة يف مجال توريد 
أجهزة تكنولوجيا املعلومات وعى الركة إحضار ما يثبت ذلك من وثائق 
وخــرة ســابقة يف هــذا املجــال قبــل رشاء العطــاء علــاًم بــأن آخــر موعــد لبيــع 
2:00 بعــد  06/10/2020 الســاعة  يــوم الثاثــاء املوافــق  الكراســات هــو 
الظهر، عى أن يكون آخر موعد لتســليم كراســات العطاء هو يوم الخميس 

املوافق 08/10/2020 الساعة 12:00 ظهرا يف مقر مركز الطفل.
رشوط خاصة:

- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )5 %( مــن 
إجــاميل األســعار املقدمــة وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصــدق عــى أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 60 

يومًا من موعد فتح العطاء.
- تقــدم العــروض يف مغلفــني منفصلــني مغلقــني بالظــرف املختــوم، األول 
يحتوي عى العرض الفني، واآلخر يحتوي عى العرض املايل، ويتم وضع 

املغلفني يف مغلف واحد مغلق بالظرف املختوم.
مــن  خصــم  شــهادة  توفــري  املتقدمــة  الركــة  وعــى  بالــدوالر،  األســعار   -

املصدر.
- األسعار سارية ملدة 60 يوم تقومييًا. 

- املؤسســة غــري ملزمــة بأقــل األســعار والعطــاء قابــل للتجزئة بحســب ما تراه 
املؤسسة مناسبا.

هاتــف:  الطفــل:  مركــز  ادارة  مراجعــة  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد   -
2839939 رقم داخيل 106

توريد مستلزمات مشاريع أغنام عساف عشار )نعاج( 
- اعالف أغنام - مشربية وعالفة - أدوية بيطرية

قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة تعمل عيل 
مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة إلقامــة عاقــات دامئــة 
داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهم وثقافة مجتمعهم وتســاعدهم 
عــيل التعــرف عــيل مواهبهــم وقدراتهــم الفردية والتعبري عــن اهتامماتهم وتتأكد من 
أن يحصلوا عيل التعليم املطلوب يك يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.

التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
االقتصــادي لصالــح االرس املســتفيدة بهــدف إقامــة مشــاريع صغــرية مــدرة 
فعــيل  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب أن تكون الركة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .

3. عى الركة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر .

4. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل 

عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

أو  الغــاؤه  أو  اعادتــه  أو  أو متديــده  العطــاء  تأجيــل  العطــاء  للجنــة  6. يحــق 

تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعان لعدد 2 يوم عى من يرسو عليه العطاء .

8. يف حال تجزئة العرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميل تكاليف االعان بني 

املوردين نسبة وتناسب
9. املشاركة مجانية و ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.

نســخة  عــى  الحصــول  تســتطيع  العطــاء  لهــذا  التقــدم  يف  ترغــب  رشكــة  كل   .10

مجانيــة مــن العطــاء  مــن مقــر قريــة األطفــالsos -رفــح ابتــداًء مــن يــوم )االربعــاء( املوافــق 
)30/09/2020( وحتــى يــوم )الخميــس( املوافق )08/10/2020( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خال الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )08/10/2020( 

الساعة الثانية عر ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لاستفسار يرجى االتصال عى رقم هاتف 2150240

أعلــن أنــا / هنــد مفيــد عطــا جــودة عــن فقــد هويتــي التــي 
تحمــل رقــم 403026917 فأرجــو ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

أعلــن أنــا / شــادي يعقــوب محمد الســطري عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فأرجــو   801532383 رقــم  تحمــل  التــي 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكــــم املحلــــي

إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمشروع التنظيمي العمراني التفصيلي 

للشوارع الواقعة ضمن القطعة رقم )680(
منطقة تنظيم غزة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
مجــدد  بإيــداع    22/1/2020 بتاريــخ  املنعقــدة   2/2020 رقــم  بجلســتها 
للمــروع التنظيمــي العمــراين  التفصيــيل للقطــع والقســائم الواقعــة ضمــن 
القســائم رقــم )20-9-13-12-7( مــن القطعــة رقــم )680( مبنطقــة تنظيــم 
غزة واملبينة تفاصيله بقرار اإليداع الســابق املنشــور يف جريديت فلســطني 
واأليــام بتاريــخ 22/7/2019 إيداعــا مجــددَا ملــدة خمســة عــر يومــًا مــن 

تاريخ نر هذا اإلعان.
وعليه ووفقا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك األخــرى 
املشمولة بهذا املروع أو بأي مروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه 
األماك أو بأية صفة أخرى االطاع مجانًا عى املروع املعدل لدى مكتب 
اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة غزة خال ســاعات الدوام 
الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــال ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم 
االعرتاضــات عليــه خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.
 ))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لابنية وتنظيم املدن -  - مبحافظات غزة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

التطبيــع مــع العــدو اإلرسائيــيل رشٌّ مطلــق، ولكــن قــد يكــون بعــض 
بــني  التطبيــع  يكــون  قــد  لذلــك  نــدري،  ال  ونحــن  الــر،  يف  الخــري 
املحتــل اإلرسائيــيل ودولــة اإلمــارات ودولــة البحريــن ومن ســبقها من 
دول، قد يكون خريًا لألمة، وفيه انكشاف للغمة، وقد يكون التحاق 
بعض الدول العربية األخرى بالتطبيع بعد أيام برى خري ملستقبل 
األجيــال، ونــداء عاجــًا للعمــل الجــاد الــذي يخلصنــا مــن دولة قامت 

عى اغتصاب األرض وسحق كرامة اإلنسان.
بعــض الخــري يتمثــل يف انكشــاف ســوأة النظــام العــريب، وانفضــاح 
أمره العاجز عن فعل يشء ضد االحتال، ولصالح اإلنسان العريب، 
فقد سبق وأن ذكر الرئيس األمرييك أن الدول العربية تطالب بدولة 
فلسطينية عر اإلعام، ولكنهم ضد هذا املطلب يف الرس، لذلك 
انجــاء  اإلرسائيــيل يف  االحتــال  مــع  املبــارش  التطبيــع  يســهم  قــد 
العربيــة  الجامهــري  بــه  انخدعــت  الــذي  املشــهد، وفضــح املســتور 
ســنوات، وهذا كله  يف صالح القضية الفلســطينية، التي صار عى 
قيادتهــا تحديــد املســار بدقــة، وأن تحــدد موقفــًا ثابتــًا مــن االحتــال 

اإلرسائييل، وسبل مواجهته عمليا.
الــذي  وقــد يكــون بعــض الخــري يف انتقــال عــدوى الخيبــة والفشــل 
اإلرسائيــيل،  االحتــال  دولــة  إىل  العــرب  بــاد  يف  أطنابهــا  رضبــت 
فمــن الجرميــة أن تظــل الشــعوب العربيــة تعــاين اســتبداد الحاكــم، 
وتسلط املسؤول، والتفرد بالقرار دون أن تصدر هذا الفريوس إىل 
القيــادة اإلرسائيليــة، األكــر احتكاكًا وتواصًا مــع القيادات العربية، 
مــع تأكيــد الفــوارق املجتمعيــة، فاالســتبداد يف بــاد العــرب وجــد 
لهــا مرتعــًا خصبــًا، وأمــى جاهــزًا للقطــاف والتصديــر إىل مــن يطبــع 

معهم.
وقــد يكــون بعــض الخــري يف االنقســام الــذي انتقــل من ســاحة العرب 
إىل ســاحة اإلرسائيليــني، فإنــكار اآلخر، والتمســك بالــرأي، والتطرف 
يف املواقــف، والتشــدد ضــد نصــف املجتمــع، حتــى أن الفصــل بني 
املرأة والرجل يف الحافات بات سمة للمجتمع اإلرسائييل، وكأنهم 
ينقلــون عــن العــرب، أو يقلــدون، ويأخــذون أســوأ طبــاع اســتوردتها 

األنظمة العربية من أوحش دكتاتوريات األرض. 
وقــد يكــون بعــض الخــري يف فســاد الحاكــم، فقــد تجــرأ قــادة إرسائيل 
عــى املــال العــام، ووجهــت ألكــر مــن رئيــس وزراء تهمــة الفســاد، 
وصــدرت أحــكام ضــد أكــر مــن رئيــس دولــة ووزيــر بالســجن بتهمــة 
التحرش، أو إســاءة األمانة، أو الفســاد، ويف هذا اتباع لنهج الحاكم 
العــريب، الــذي صــار هــو الوطــن، وهــو املتــرف الوحيــد يف شــؤون 

الباد.
إرسائيــل  دولــة  تعجــز  حــني  التطبيــع  يف  الخــري  بعــض  يكــون  وقــد 
الدميقراطيــة عــن االســتقرار الســيايس، وعــن الوصــول إىل حكومــة 
تتآلــف مــن حولهــا األحــزاب بعــد ثــاث جــوالت انتخابيــة يف غضــون 
عــدة أشــهر، يف مشــهد يعكــس رداءة األوضــاع الحزبيــة اإلرسائيليــة 
التي تحايك مثيلتها يف باد العرب، وإن مل يكن باملستوى نفسه، 

فالدول العربية ال ُتجاَرى بانعدام الدميقراطية.
نفســه  عــى  اإلرسائيــيل  اطمئنــان  يف  الخــري  بعــض  يكــون  وقــد 
ومستقبله من خال التطبيع، وهذا الشعور بالنر واألمن والتفوق 
قــد يدفــع اإلرسائيليــني إىل املزيــد مــن التطــرف، والكشــف عــام يف 

صدورهــم مــن أطــامع، التــي ســريبك ظهورهــا الحتمــي هــذا 
املشهد التمثييل القائم عى التطبيع. 

هل التطبيُع مصيدٌة إلسرائيل؟
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الدوحة/ فلسطني:
عــد عضــو املكتب الســيايس لحركة 
د.  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
مــوىس أبــو مــرزوق، أي هرولــة عربيــة 
نحو التطبيع مع االحتال اإلرسائييل 
معالجــة  رضورة  مؤكــدا  "خيانــة"، 
امللف الفلسطيني الداخيل إلغاق 

أي مررات يتخذها املطبعون.
وشدد أبو مرزوق يف حوار مع وكالة 
أن املقاومــة  عــى  أمــس،  "شــهاب" 
الفلسطينية ستوقف تغول االحتال 
وســتقف حائــا أمــام هرولــة األنظمــة 
العربيــة نحــوه، مطالبــا مبوقــف عريب 

أقرب للموقف الفلسطيني.
الكويــت  أمــري  مناقــب  واســتذكر 
صبــاح األحمد الجابــر الصباح، الذي 
وافتــه املنيــة أول مــن أمــس، حيــث 

"قــدم الكثــري للقضيــة الفلســطينية، 
للشــعب  ســندا  فقدنــا  فقــد 
مــع  التطبيــع  رفــض  الفلســطيني، 
للقضايــا  االحتــال، ووقــف مســاندا 

العربية".
الرئيــس  إن  مــرزوق:  أبــو  قــال  فيــام 
األمريــيك دونالــد ترامــب تجــاوز كل 
الحــدود التــي تتعاطى بها واشــنطن، 
وذهــب لتبنــي خطــط االحتــال عى 
حســاب الحــق الفلســطيني، معتقدا 
أنه لو أعيد انتخابه مجددا سيحدث 

دمارا للمنطقة.
كل  حركتــه  رفــض  إىل  وأشــار 
املشــاريع واإلغــراءات التــي قدمــت 
لهــا لحملهــا عــى االبتعاد عن ســاحة 
وتركهــا  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
بهــا،  االحتــال  ليســتفرد  وحدهــا 

مبينــا أن كل محــاوالت األخــري لتكون 
فيهــا  يتمــدد  حتــى  مســتقرة  الضفــة 

فشلت ولن متر.
الداخــيل،  الوفــاق  حــوارات  وبشــأن 

قــال أبــو مــرزوق: إن ملــف املقاومــة 
وخاصــة  مركزيــة  بقيــادة  الشــعبية 
بالضفــة الغربية والقدس املحتلتني 
الوحــدة  مبنطــق  يكــون  أن  بــد  ال 

عــر  الســاحة  وترتيــب  الكاملــة، 
أن  مضيفــا  االنتخابــات،  إجــراءات 
هنــاك توافقــات أن تكــون باملجلــس 
التريعــي  واملجلــس  الوطنــي 
واملجلــس  التنفيذيــة  واللجنــة 

املركزي والرئاسية.
ونبــه إىل أن املقاومــة الشــعبية هــو 
برنامــج مشــرتك مــع حركــة فتــح "أمــا 
فلــن  وبرنامجنــا  املســلحة  املقاومــة 
مــن  بقعــة  أي  يف  أبــدا  عنــه  نتخــى 
هنــاك  أن  إىل  مشــريا  فلســطني"، 
التحريــر  منظمــة  بــأن  كامــا  اعرتافــا 
وهــي  الفلســطيني  الشــعب  متثــل 

إنجاز وطني.
مــرزوق  أبــو  لفــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
إىل أن االحتــال يف كل مــرة يحــاول 
الوصول إىل تفاهامت مع غزة، لكنه 

يعود ويســحب ما وعد به، وال بد له 
أن يفهــم أن إجراءاتــه يف قطــاع غــزة 
لن تجلب له ســوى عدم االســتقرار، 
وعليــه أن يعلــم أن التهدئــة مؤقتــة ما 

التزم بتعهداته.
مــع  األرسى  تبــادل  ملــف  أن  وأكــد 
التــي  حكومتــه  تعطلــه  االحتــال 
عــى  الزمــن،  عامــل  عــى  تراهــن 
الرغــم مــن مبــادرات قدمتهــا الحركة، 
األرسى  تحريــر  أن  عــى  مشــددا 

"عى رأس أولوياتنا".
قــال:  الداخــيل،  حركتــه  نظــام  وعــن 
دميوقراطيــة  حركــة  بكوننــا  "نفتخــر 
مبــا  هياكلهــا  يف  التغيــري  تعتمــد 
وملــف  الشــعبية،  قواعدهــا  يــريض 
مطلــع  ســيجري  الحركــة  انتخابــات 

العام القادم".

ارتفاع عدد سفراء 
الحرية إلى )95( طفًل

رام الله/ فلسطني: 
أكــد مديــر مركــز فلســطني لدراســات األرسى رياض األشــقر، أن عدد 
"ســفراء الحرية" من أبناء األرسى الذين ُأنجبوا عر عمليات تهريب 
النطــف إىل الخــارج، ارتفــع إىل )95( طفــًا، بعــد أن أبــر النــور أول 
مــن أمــس، الطفــل "أكــرم" ابــن األســري "أمجــد مصطفــى النجــار" )37 

عامًا( من بلدة سلواد شاميل رام الله.
طفلــه  أنجــب  النجــار  األســري  أن  أمــس  لــه  بيــان  يف  األشــقر  وبــني 
"أكــرم" مــن خــال تهريــب النطــف ليحقــق انتصارًا جديــدًا عى إرادة 

االحتال.
وأوضــح أن األســري النجــار اعتقــل بتاريــخ 7/7/2015، ووجهــت لــه 
مخابرات االحتال تهمة املشاركة مع آخرين يف عمليتني إحداهام 
أدت إىل مقتــل مســتوطن وإصابــة ثاثــة آخريــن بجــراح بعــد إطــاق 
النار عليهم قرب مستوطنة "شفوت راحيل جنوب نابلس، وأصدرت 
بحقــه محكمــة عوفــر العســكرية حكــاًم بالســجن املؤبــد مــدى الحياة، 

وغرامة مالية 350 ألف شيكل.
وقــال األشــقر: إن عمليــات تهريــب النطــف إىل الخــارج، التــي بــدأت 
بشــكل فعــى عــام 2012 مــن األســري "عمــر الزبــن" وشــكلت تحديــًا 
حقيقيــًا لاحتــال الــذي يحــاول قتــل كل معــاين الحيــاة لــدى األســري 
الفلســطيني، حيــث يعدهــا األرسى انتصــارًا معنويــًا كبريًا عى إرادة 

االحتال ومخططاته.

جنني/ فلسطني:
أمــس،  العســكرية،  "ســامل"  محكمــة  أصــدرت 
حكــاًم بالســجن ملــدة شــهر وغرامــة ماليــة، بحق 

املسن الفلسطيني خريي حّنون )64 عاما(.
محكمــة  بــأن  بيــان،  يف  األســري،  نــادي  وأفــاد 
"ســامل" أصدرت حكاًم بالســجن بحق "حنون"، 
شــيكل  ألــف  بقيمــة  ماليــة  وغرامــة  شــهر  ملــدة 

)نحو 300 دوالر(.
مــن  ســبتمر  أيلــول/   21 يــوم  حنــون  واعتقــل 

منزله يف بلدة "عنبتا" مبحافظة طولكرم.
مصــورون  وّثــق  ســبتمر/أيلول،   4 ويف 
صحفيون، اعتداء قوة من جيش االحتال عى 
حّنون خال مشاركته يف وقفة منددة مبروع 

استيطاين عى أرايض محافظة طولكرم.

رام الله/ فلسطني:
محــررون،  وأرسى  األرسى  عائــات  شــاركت 
البنــوك  لسياســة  رفًضــا  وقفتــني  يف  أمــس، 
العاملة يف األرايض الفلسطينية تجاه رواتب 

األرسى واملحررين وعائاتهم.
ونظم هؤالء وقفة أمام البنك العريب يف مدينة 
رام اللــه، وأخــرى أمــام ذات البنــك يف مدينــة 
نابلــس، احتجاًجــا عــى سياســة البنك بإيقاف 
حســابات األرسى واملحرريــن وأرس الشــهداء، 

وامتناعه عن تحويل رواتبهم ومخصصاتهم.
تطالــب  الفتــات  بالوقــف  املشــاركون  ورفــع 
وعــدم  شــعبه  إىل  باالنحيــاز  العــريب  البنــك 

الرضوخ لضغوطات االحتال وتهديداته.

نشــطاء  تناقــل  الحادثــة،  مــن  ســاعات  وبعــد 
فلسطينيون، صور املسن "حّنون"، وهو ملقى 
عى األرض، بينام يجثو جندي إرسائييل عى 
عنقــه، يف مشــهد ُوصــف بأنــه "يفــوق ببشــاعته 
صــورة مقتــل املواطــن األمريــيك جــورج فلويــد 
مدينــة  يف  رشطــة  ضابــط  أقــدام  تحــت  خنًقــا 

مينيابوليس".
االحتــال،  ســلطات  مــددت  الســياق،  ويف 
جنــني  مــن  أرسى  أربعــة  اعتقــال  فــرتة  أمــس، 

لفرتات مختلفة.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف 
بيان، إن سلطات االحتال مددت فرتة اعتقال 
األســري  وهــم:  مختلفــة،  لفــرتات  أرسى  أربعــة 
خالــد البــزور ملــّدة 72 ســاعة، لفحــص إمكانيــة 

إدارة  الدنبــك  مــازن  املحــرر  األســري  وطالــب 
البنــك العــريب باالنصيــاع لقــرار الســلطة ذات 

الصلة، والوقوف إىل جانب شعبهم.
األرسى  إن  كلمتــه:  خــال  الدنبــك  وقــال 
الفلســطيني،  للنضــال  رمــز  هــم  والشــهداء 
وينبغــي أن يكاَفــؤوا مبــا يليــق بتضحياتهــم، ال 

أن يعاقبوا بتجميد رواتبهم.
ملديــر  ســلموا  املحتجــني  أن  إىل  وأشــار 
لــإدارة  موجهــة  احتجــاج  رســالة  نابلــس  فــرع 
أســبوع،  خــال  رده  وســينتظرون  اإلقليميــة، 
ألشــكال  تصعيــد  هنــاك  ســيكون  وبعدهــا 

االحتجاج إذا مل يستجب البنك ملطالبهم.
وقــوف  وجــوب  عــى  املشــاركون  وشــدد 

تحويله لاعتقال اإلداري.
كلٍّ  اعتقــال  فــرتة  االحتــال  ســلطات  ومــددت 
من: عدي منارصة لثامنية أيام، محمد مطاحن 
لثامنيــة أيــام، والقــارص حافــظ زيود لســتة أيام، 

بذريعة استكامل التحقيق معهم.
االحتــال  ســلطات  أنَّ  إىل  الهيئــة  وأشــارت 
طــارق  األســري  بحــق  اتهــام  الئحــة  قدمــت 
بتاريــخ  محكمــة  جلســة  لــه  وعينــت  زكارنــة، 

.5/11/2020

وبلــغ عــدد األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني 
أغســطس  شــهر  خــال  االحتــال  ســجون  يف 
 )41( منهــم  أســري   )4500( قرابــة  املــايض 
أسرية، فيام بلغ عدد املعتقلني األطفال قرابة 

)140( طفًا، واملعتقلني اإلداريني )340(.

والبنــوك  الفلســطينية  الرســمية  املؤسســة 
املحلية ضد القرارات اإلرسائيلية.

الغربيــة  الضفــة  يف  عاملــة  بنــوك  وتواصــل 
وقطــاع غــزة إغــاق حســابات عــرات األرسى 
املحرريــن،  االحتــال واألرسى  داخــل ســجون 
عــدة  قبــل  إرسائيليــة  تهديــدات  خلفيــة  عــى 

أشهر.
ورغــم الحديــث عــن تجميــد القــرار اإلرسائيــيل 
اســتقبال  باســتمرار  قــرارات  الســلطة  وإصــدار 
الرواتــب لحــني إنشــاء بنــك وطنــي غــري مرتبــط 
بالقرارات الدولية، إال أن بعض البنوك ما تزال 
إغــاق  بعــض األرسى واملحرريــن  مــن  تطلــب 

حساباتهم.

االحتلل يحكم على مسن ويمدد اعتقال 4 أسرى من جنين

رين وقفتان في رام الله ونابلس رفًضا إليقاف البنوك حسابات األسرى والمحرَّ

تحرير األسرى على رأس أولوياتنا وحكومته تعّطل ملف التبادل 
أبو مرزوق: الهرولة نحو االحتلل خيانة والمقاومة ستوقف تغّوله بالمنطقة

د. موسى أبو مرزوق
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الفاسد الوضيع ال يخيفنا 
نيتــه  املتحــدة  األمــم  أمــام  خطابــه  يف  نتنياهــو  بنيامــن  أعلــن 
العــودة إىل املفاوضــات مــع الجانــب الفلســطيني عــى أســاس 
الواقعيــة  غــر  املطالــب  أســاس  عــى  وليــس  القــرن،  صفقــة 
والســخيفة للفلســطينين، مثــل مطالبــة "إرسائيــل" باالنســحاب 
إىل خطوط 1967 التي ال ميكن تطبيقها، أو مطالبة "إرسائيل" 
بطــرد عــرات اآلالف مــن اليهــود مــن منازلهــم، أو أن تســتوعب 
"إرسائيــل" ماليــن الفلســطينين مــن نســل الجئــي الحــرب قبــل 

أكرث من نصف قرن حسب زعمه. 
اإلرسائيــي  الكيــان  قيــادات  كل  متارســها  ســيئة  عــادة  التبجــح 
غــر الرعــي يف أوقــات الهــدوء، وميكــن ألي شــخص الــرد عــى 
تبجحهــم ووقاحتهــم، فمثــال قــال أحدهــم إن ظفــر طفــل يهــودي 
أفضــل مــن مليــون فلســطيني، ونحــن نقــول لــه: إن بصقــة طفــل 
هــذه  األرض،  ســطح  عــى  اليهــود  كل  مــن  أرشف  فلســطيني 
عمليــة ســهلة، والــرد عــى ذلــك األرعــن ليــس أصعــب مــن الــرد 
عــى نتنياهــو الــذي ظــن أنــه حقــق انجــازات تاريخيــة عندمــا وقــع 

اتفاقات العار مع اإلمارات والبحرين. 
مــن  اآلالف  عــرات  طــرد  إن  نتنياهــو:  قالــه  مــا  جملــة  مــن 
املســتوطنن مــن منازلهــم يف الضفــة الغربيــة مطلــب ســخيف 
وغــر واقعــي ولكــن الواقــع يقــول إن آالف املســتوطنن فــروا مــن 
قطاع غزة وانسحب الجيش اإلرسائيي من معسكراته وترك غزة 
خاليــة للمقاومــة الفلســطينية وأصحابهــا الرعيــن، وهذا يعني 
أن مــن انســحب مــن غــزة ومــن جنــوب لبنــان ال بــد أن ينســحب 
ويافــا  حيفــا  ومــن  القريــب  املســتقبل  يف  الغربيــة  الضفــة  مــن 
وتــل الربيــع ولــو بعــد حــن. كان الحلــم اليهــودي دولــة "إرسائيل" 
تتقلــص  الدولــة  بحــدود  وإذا  النيــل،  إىل  الفــرات  مــن  الكــرى 
وأحالمهــم تتقلــص حتــى بــات حلمهــم وقــف البالونــات الحارقــة 
وعــدم اســتفزاز صواريــخ املقاومــة، واملقصود أن نتنياهو ميكنه 
التبجــح كــا يشــاء وقــت الهــدوء ولكــن عندمــا متطــر الســاء نــارا 

فإن أحالمه ستتبخر دون شك.
مطالبنا ليســت ســخيفة، والخطيئة الوحيدة التي ارتكبها بعضنا 
ولكــن  أوســلو،  خلــف رساب  الجــري  هــي  عليهــا  وقتنــا  وأهدرنــا 
الحقائــق بــدأت تظهــر لألعمــى والبصــر وســوف يعــود الواهمــون 
إىل صوابهــم، والبوصلــة إىل وجهتهــا الحقيقيــة ولــن يكون هناك 
ســالم عــى أســاس صفقــة القــرن وال اتفاقيــة أوســلو وإمنــا عــى 
أســاس تــوازن الرعــب والــردع واالنســحاب اإلرسائيــي األحــادي 

غر املروط من كامل املناطق املحتلة عام 1967.
يف الختــام نقــول لنتنياهــو إننــا ال نعــده زعيــا مرهــوب الجانــب 
كــا يــراه الحفــاة العــراة رعــاة الشــاة، ولكننا ننظر إليــه كعدو غبي 
لــه عــى مواجهــة الفلســطينين، و كرجــل حكــم  قــدرة  جبــان ال 
فاســد وضيــع جلــب العــار لدولتــه وخاصــة حن اكتشــف الجميع 
انه يســتغل زيارته ألمريكا لغســل مالبســه املتســخة مجانا، فهل 
يعقل أن يخاف الشــعب الفلســطيني من مثل هذا الســخيف أو 

يستمع إىل حاقاته؟ 

غادر 2659 مسافًرا ووصل 1700 عائد إلى غزة
ا 3 أيـــام إغـــالق معبـــر رفـــح بعـــد فتحـــه استثنــائيًّ

"الحق" تحصل عىل جائزة غوين 
سكيرن لحقوق اإلنسان

رام الله/ فلسطن:
حصلت مؤسســة الحق، أمس، عى جائزة "غوين ســكيرن" لحقوق 
اإلنســان، التي متنحها مؤسســة الندوة الدولية ملحاســبة الركات 
)ICAR(، تقديــًرا ملســاهاتها يف مســاءلة الــركات الدوليــة التي 

تنتهك القانون الدويل يف األرض الفلسطينية املحتلة.
وتقاسمت الجائزة هذا العام مع مؤسسة الحق، املحامية وأستاذة 
القانــون يف الواليــات املتحــدة أليخانــدرا جونــزا، تقديــًرا لجهودهــا 
يف مجــال املنــارصة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتفانيهــا يف 
ضــان محاســبة الــركات عــى انتهاكاتهــا لهــذه الحقــوق يف أثنــاء 

قيامها بأعالها التجارية.
وقــال مديــر "الحــق" شــعوان جباريــن يف أثنــاء تســلم الجائــزة، "لقــد 
اسُتخدمت الركات تاريخًيا لتحقيق الغزو االستعاري، ولكن ما 
يجعــل أفعــال )إرسائيــل( فريدة مــن نوعها، هو جعل غزوها متعدد 
أنحــاء  جميــع  مــن  رشكات  مبشــاركة  وذلــك  بطبيعتــه،  الجنســيات 

العامل."
وبذلت مؤسسة الحق، وفقا للبيان الصادر عنها، "جهوًدا ملساءلة 
ســيمنت  هايدلبــرغ  رشكــة  آخرهــا  كان  كبــرة،  دوليــة  رشكات 
األملانيــة، عــى خلفيــة ضلوعهــا يف جرميــة نهب املــوارد الطبيعية 
الفلســطينية، مــن خــالل إدارتهــا وعملهــا يف املحجــر املقــام عــى 
ســلفيت،  محافظــة  يف  املجــاورة  والقــرى  الزاويــة  قريــة  أرايض 
ورشكات أخــرى منهــا رشكــة "جــي يس يب"، وهــي رشكــة عمالقة يف 
مجــال إنتــاج املعــدات الثقيلة لإلنشــاءات والتي تتخذ من بريطانيا 
األرض  يف  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  يف  لضلوعهــا  لهــا،  مقــًرا 

الفلسطينية املحتلة".
وتابعــت أنهــا "ســاهمت يف عمــل املنــارصة أمــام مجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بخصــوص إنشــاء قاعــدة البيانــات 
ترتكــب  التــي  الجنســيات  متعــددة  الدوليــة  بالــركات  الخاصــة 
أعالهــا  خــالل  املحتلــة  الفلســطينية  األرض  يف  انتهــاكات 

التجارية".

غزة/ جال غيث:
القــت ترصيحــات وزيــر التنميــة االجتاعية أحمــد مجدالين، 
حــول رواتــب موظفــي الســلطة بقطــاع غــزة، غضًبــا واســًعا يف 
صفــوف املوظفــن الــذي طالبوا بإقالة مجدالين من منصبه، 

ووقف كل أشكال التمييز عن زمالئهم بالضفة الغربية.
ودعــوا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، ورئيــس الــوزراء محمد 
اشتية، إليجاد حل جذري ملشكالتهم املتفاقمة منذ أعوام، 
خاصة وأنهم يعانون من أوضاع سيئة وباتوا غر قادرين عى 

توفر احتياجات أرسهم.
وكان مجــدالين، قــال يف ترصيــح لــه عــى إحــدى اإلذاعــات 
املحليــة: إن موظفــي غــزة يتقاضــون رواتــب منــذ 13 عاًمــا، 
وهــم ال يعملــون، وال ميكــن مقارنتهــم باملوظفــن العاملــن 
ا إىل أنه ال يجوز  عى رأس عملهم يف الضفة الغربية، مشــرً
إعطــاء موظفــي غــزة بــدل مواصــالت وعــالوة إرشافيــة وهــم ال 

يعملون.
وعود براقة

ونــدد محمــد جميــل، بترصيحــات مجــدالين، قائــاًل: "مــا زال 
يطــل علينــا وزيــر التنميــة مجــدًدا ليؤكد عــى التمييز الواضح 

التي تنتهجه بعض الشخصيات تجاه قطاع غزة وموظفيها.
"إن   :2005 تفريغــات  موظفــي  أحــد  وهــو  جميــل،  وقــال 
موظفــي القطــاع طــوال ال13 عاًمــا املاضيــة ميــارس بحقهــم 
متييــز عنــرصي مــن قيــادات نافذة يف الســلطة برام الله، دون 
أيــة ذنــب ارتكبــوه ســوى ألنهــم مــن ســكان القطــاع وملتزمــون 

بقرارات الرعية.
الســنوات املاضيــة  الســلطة طــول  واســتغرب مــن سياســات 
وعــدم رصف رواتــب املوظفــن كاملــة، رغــم سلســلة الوعود 
الحكومــة  ورئيــس  الســلطة  رئيــس  مــن  عليهــا  حصلــوا  التــي 
كاملــة،  رواتبهــم  ورصف  معاناتهــم  بإنهــاء  "فتــح"  وقيــادات 

والتي مل تنفذ حتى اللحظة بحجة األزمة املالية، وفق قوله.
وأكــد أن عــدم إنهــاء معاناتهــم وعــدم رصف رواتبهــم كاملــة 
زاد مــن األعبــاء امللقــاة عــى عاتقهــم، وأرهــق كاهلهــم وباتــوا 
بحاجة ملستلزمات أكرث خاصة املتعلقة بإجراءات السالمة 

والوقاية لحاية عائالتهم من كورونا.
تصريحات توتيرية

وال يختلف الحال كثًرا عن محمد حسن، وهو من تفريغات 
لترصيحاتــه  مجــدالين،  الوزيــر  بإقالــة  طالــب  الــذي   ،2005

العنرصية والتوترية بحق موظفي القطاع.
وقــال حســن لصحيفــة "فلســطن": إن ترصيحــات مجــدالين 
مل تكــن األوىل، فســبقها ترصيحــات عديــدة، تعــزز االنقســام 
وحالــة اإلحبــاط لــدى املوظفــن، وتدلــل عــى التنكــر لحقوق 

تفريغات 2005.
وأكــد أن موظفــي القطــاع التزمــوا بتعليــات وقــرارات مجلس 
يف  الصــادر  العــام  املوظفــن  ديــوان  رئيــس  وبقــرار  الــوزراء 
والعمــل  الــدوام  بتعليــق  والقــايض  يونيــو2007  حزيــران/ 
إشــعار  حتــى  الجنوبيــة  املحافظــات  يف  املوظفــن  لجميــع 

آخر.
وأضاف: "جلوسنا يف منازلنا مل يكن بقرار منا بل من الرئيس 
احتياجاتنــا  توفــر كل  الســلطة  قيــادة  عــى  يجــب  وبالتــايل 
وتحييدنا عن كل املناكفات السياسية، وأال نكون الضحية".

توقيت مشبوه
حقــوق  عــن  للدفــاع  الشــعبية  الحملــة  باســم  الناطــق  ونــدد 
املوظفــن يف محافظــات غــزة رامــي أبــو كــرش، بترصيحــات 

وزير التنمية بشأن تفريغات 2005.
وقال أبو كرش لصحيفة "فلسطن": إن ترصيحات مجدالين 
مــردودة عليــه وتعــر عــن عقليته العنرصية، وسياســة التمييز 

التي يحملها تجاه قطاع غزة، وأبنائها.

توقيتهــا  يف  مشــبوهة  مجــدالين  ترصيحــات  "إن  وأضــاف: 
خاصة بظل الحديث عن مصالحة فلسطينية، وما تتعرض له 
القضيــة مــن تآمــر دويل كالتطبيــع العــريب والضغط األمرييك 

واإلرسائيي عى السلطة وابتزازها للقبول بصفقة القرن".
وتابــع: "إن ترصيحــات مجــدالين ليســت األوىل التــي يحــاول 
فيهــا التنكــر لحقــوق موظفــي الســلطة يف القطــاع، فســبقها 
الســلطة  موظفــي  وشــتم  عاداتنــا  عــن  خارجــة  ترصيحــات 

بالقطاع".
وأكمــل: إن موظفــي القطــاع يتلقــون رواتبهــم منــذ 13 عاًمــا، 
وهــم ال يعملــون بنــاء عــى قــرار صــادر عــن حكومــة الدكتــور 
سالم فياض آنذاك يف 27أب/ أغسطس 2007، والقايض 
بفصــل كل موظــف ال يلتــزم بالرعيــة وكذلــك بقــرار رئيــس 
 2007 21حزيــران  يف  الصــادر  العــام  املوظفــن  ديــوان 
يف  املوظفــن  لجميــع  والعمــل  الــدوام  بتعليــق  والقــايض 

املحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر.
لسياســات  الفــوري  اإلنهــاء  رضورة  عــى  كــرش  أبــو  وشــدد 
التمييــز التــي تتــم مارســتها بحــق موظفــي القطــاع، وكذلــك 

عدم تجاهل ملف تفريغات 2005 ومنحهم حقوقهم.
كل  لوقــف  الــوزراء  ورئيــس  الســلطة  رئيــس  كــرش  أبــو  ودعــا 
أشــكال التمييــز الجغــرايف والســيايس والوظيفــي بــن الضفــة 
والقطاع، ووقف جميع اإلجراءات التي اتخذت بحق موظفي 

غزة وعى رأسهم تفريغات 2005.
الوزيــر  بإقالــة  الشــعبية،  الحملــة  باســم  الناطــق  وطالــب 
مجــدالين، قائــاًل: "آن األوان إلقالــة الوزيــر مجــدالين بســبب 
ترصيحاته العنرصية املتكررة بحق موظفي القطاع وسياسة 
التمييز التي يتبعها، وآن األوان لرصف راتب كامل ملوظفي 
القطاع ويتم حل مشــكلة تفريغات 2005 ومســاواهم أســوة 

بزمالئهم بالضفة".

بعد تصريحاته "العنصرّية"
موظفون يف السلطة يدعون إىل إقالة "مجدالين" ووقف التمييز بني املوظفني

غزة/ فلسطن:
أعــادت الســلطات املرصيــة إغــالق معــر 
رفــح جنــوب قطــاع غــزة، صبــاح أمــس، بعد 
فتحــه اســتثنائيا ثالثــة أيــام يف االتجاهــن 
خاللهــا  غــادر  الثالثــاء(،  إىل  األحــد  )مــن 
2659 مسافرا ووصل 1700 عائد لغزة.

والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  وذكــرت 
يف  الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة  بــوزارة 
تقريــر لهــا أمــس، أن الســلطات املرصيــة 

أرجعت 72 مسافرا.

وأعلنــت الهيئــة أنــه ســيتم البــدء بتســليم 
حقائــب وأمتعــة العائديــن عــر معــر رفــح 
خالل الفتح االستثنايئ، ابتداء من اليوم.

ودعت وكالء املواطنن العائدين للتوجه 
إىل معــر رفــح اليــوم التاســعة صباحــا، مع 
ارتــداء الكامــة واتخــاذ إجــراءات الوقايــة 

والسالمة.
وقــال مديــر عــام الهيئــة العميــد فــؤاد أبــو 
تــم وفــق  العمــل يف املعــر  إن  بطيحــان: 
يف  مشــددة  وإجــراءات  خاصــة  ترتيبــات 

االتجاهن؛ للوقاية والسالمة من فروس 
كورونا.

وأضــاف أبــو بطيحــان يف ترصيــح لـ"موقــع 
يتــم  التــي  األوىل  املــرة  أنهــا  الداخليــة"، 
فيها فتح املعر منذ انتشار الفروس يف 
غــزة بتاريــخ 24 أغســطس/ آب املــايض، 

ما استلزم اتخاذ إجراءات خاصة.
وأوضح أنه تم إجراء فحص فروس كورونا 
املعــر،  عــر  املغادريــن  لجميــع  مســبقا 
للتأكد من خلوهم من اإلصابة بالفروس، 

كــا جــرى نقلهم مــن محافظات قطاع غزة 
إىل املعــر وفــق إجــراءات خاصــة لتفــادي 

االزدحام واالكتظاظ.
تــم  أنــه  أكــد  العائديــن،  وصــول  وحــول 
لهــم  األويل  الفحــص  وإجــراء  اســتقبالهم 
الصحــة املتواجــدة  أطقــم وزارة  قبــل  مــن 
يف املعــر، ومــن ثــم نقلهــم ملراكز الحجر 

الصحي لقضاء مدة أسبوع احرتازيا.
ومنــذ منتصــف مــارس/ آذار املــايض، تــم 
فتــح معــر رفــح بشــكل جــزيئ عــى فــرتات 

لتســهيل وصــول العالقــن وســفر الحاالت 
اإلنســانية، وذلــك وفــق إجــراءات ُمشــددة 

ملنع انتشار فروس كورونا.
الفــرتة  خــالل  املعــر  فتــح  إعــادة  وحــول 
وزارة  باســم  املتحــدث  كشــف  املقبلــة، 
الداخليــة إيــاد البــزم، أول مــن أمــس، عــن 
املرصيــة  الســلطات  مــع  تواصــل  وجــود 
لبلــورة آليــة دامئــة لفتــح املعــر، موضحــا 
بهــذا  تصــور  إلعــداد  جــاٍر  النقــاش  أن 

الشأن.

التريعــي  أن  موضحــًا  واملجرمــن، 
القانــون  انفــاذ  لضــان  بــدوره  ســيقوم 

وخاصة أحكام اإلعدام بحق القتلة.
الرقابــة  لجنــة  رئيــس  قــال  جهتــه؛  مــن 
يحيــى  النائــب  اإلنســان  وحقــوق 
العبادسة: "إن مخاوف عائلة البشيتي 
– الشاعر يف تأخر تنفيذ حكم اإلعدام 

الــكل  لكــن  مروعــة،  القاتــل  بحــق 
بعــد  القانــون  إنفــاذ  مــع  الفلســطيني 
واملســوغات  املقتضيــات  كافــة  أخــذ 

القانونية والوطنية واألخالقية".
قتــل  قضيــة  "أن  العبادســة:  وأضــاف 
أصبحــت  البشــيتي  أحمــد  الــرصاف 
مــن  فإنــه  ولذلــك  عــام  رأي  قضيــة 

الواجــب االســتعجال يف تنفيــذ أحــكام 
الــكل  داعيــًا  الجــاين"،  بحــق  القانــون 
لتنفيــذ  مظلــة  لتشــكيل  الفلســطيني 
أحكام القانون وخاصة أحكام اإلعدام.

بــدوره؛ قــال رئيــس اللجنــة القانونية يف 
محمــد  النائــب  التريعــي  املجلــس 
الغــول: إن املجلــس التريعــي تجــاوز 

غزة/ فلسطن:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
التريعــي د. أحمــد بحــر، أن املجلــس 
يتواصــل مــع جهات االختصــاص إلنفاذ 
القانون وتطبيق العدالة والحفاظ عى 

السلم املجتمعي.
أمــس،  اســتقباله،  خــالل  ذلــك،  جــاء 
الشــاعر،   – البشــيتي  عائلــة  مــن  وفــدًا 
بحضــور النــواب محمــد فــرج الغول ود. 
يحيــى العبادســة ود. مــروان أبــو راس، 
مقدمــًا التعــازي لهــم يف وفــاة الــرصاف 
قتــل  الــذي  البشــيتي  زيك  أحمــد 

األسبوع املايض.
وقال بحر: "مصابكم جلل ونحن معكم 
فنحــن  القضيــة  نتابــع  أننــا  لكــم  ونؤكــد 
عــى تواصــل مــع النائب العــام، والذي 
أكــد لنــا أنــه تــم االنتهــاء مــن التحقيقات 
وتجهيــز امللــف وســيتم توجيــه املجــرم 

إىل املحاكم".
وأضــاف: "أقــدر حالــة الصــر والصمــود 
والتــي  الشــاعر   – البشــيتي  عائلــة  مــن 
وضبــط  بالقانــون  االلتــزام  فضلــت 
قويــة وكبــرة،  أنهــا عائلــة  رغــم  النفــس 
فنحن نفخر بكم ونثني عى موقفكم"، 
معتــرًا أنهــا رضبــت منوذجــًا للعائــالت 
تقــدم  التــي  األصيلــة  الفلســطينية 

مصلحة الوطن واملجتمع.
وأكد بحر أن القانون سيأخذ مجراه وأن 
أحــكام القانــون ســتطبق يف حــق القتلة 

معضلــة عــدم مصادقــة الرئيــس - بحكم 
انتهاء الوالية - عى أحكام اإلعدام من 
خــالل مصادقة التريعــي عليها، "لذا 
فليطمــن عائلــة البشــيتي - الشــاعر أن 

حكم اإلعدام سينفذ بحق الجاين".
ورأى النائــب مــروان أبــو راس أن جرمية 
دليــاًل  أعطــت  البشــيتي  الــرصاف  قتــل 
"أن الجرمية ال مرر لها"، مشددا عى 
املجــرم  مــن  القصــاص  تنفيــذ  رضورة 

بأقىس رسعة.
 – البشــيتي  عائلــة  شــكرت  بدورهــا، 
التريعــي  املجلــس  موقــف  الشــاعر 
يف مؤازرة العائلة يف مصابهم، معترًا 
أن الجرميــة التــي نالــت مــن أحــد أبنائها 

أصابت املجتمع الفلسطيني ككل.
الكريــم  عبــد  العائلــة  ممثــل  وقــال 
الشاعر: "جئناكم اليوم ونحن كاظمون 
تكــون  أن  منكــم  نأمــل  لكننــا  للغيــظ، 
ألنهــا  لديكــم،  األولويــة  لهــا  قضيتنــا 
تشــكل قضيــة رأي عــام، ونحــن نخــى 
التريعــي  داعيــًا  األمــر"،  يطــول  أن 
لتجاهــل أي ضغــوط قــد متــارس عليــه 

لتأجيل انفاذ القانون.
وأكــد الشــاعر أن العائلــة شــكلت منــذ 
ضحيتهــا  راح  التــي  الجرميــة  وقــوع 
العائلــة  أفــراد  لضبــط  لجــان  الــرصاف، 
التزامــًا بدعــوات الجميع للعائلة بضبط 
القانــون  أمــام  املجــال  وتــرك  النفــس، 

ليأخذ مجراه.

خالل استقباله وفًدا من عائلة البشيتي 
بحر: نتواصل مع جهات االختصاص إلنفاذ القانون وتطبيق العدالة

جانب من اللقاء
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الحكــم الســوداين وقــادة االحتــال الصهيــوين وبــدون خجــل 
املجلــس  رئيــس  الربهــان  الفتــاح  عبــد  يلتقــى  املــأ  وأمــام 
الســيادي يف الســودان مــع نتنياهــو يف اوغنــدا يف شــباط/

فربايــر املــايض يف حــن أكــدت الحكومــة الســودانية أنــه مل 
يتم إخطارها أو التشاور معها يف مجلس الوزراء بشأن هذا 
اللقــاء الــذى حــدث دون علــم مجلــس الــوزراء الــذى يرأســه 
وفــد  رأس  عــى  الربهــان  يذهــب  ثــم   ، حمــدوك  عبداللــه 
إىل االمــارات ليلتقــي مــع بومبيــو وزيــر الخارجيــة األمريــي 
والــذى  املنطقــة(  يف  التطبيــع  )عــّراب  زايــد  ابــن  بحضــور 
مــارس ضغوطــا كبــرة عــى الربهــان لــى يقبــل بالتطبيــع مع 
"إرسائيل" ، وأكد املراقبون أن الحوار الثايث  يف االمارات 

)ابن زايد - بومبيو- الربهان(  تناول موضوعن:
- رضورة إزالة اسم السودان من الئحة اإلرهاب األمريكية.

- التطبيع مع الكيان الصهيوين والذى خضع للمساومة بن 
ابــن زايــد وبومبيــو مــن جهــة والربهان من جهــة أخرى وحدث 
االختاف عى كم املليارات التي سُتدفع للسودان مقابل 
التطبيــع يف حــن امريــكا تعــرض 800 مليــون دوالر تســاهم 
الســودان  اســم  وشــطب  منهــا،   مليــون  ب600  االمــارات 
مــن الئحــة االرهــاب االمريكيــة فــإن الربهــان يطالــب ب 3-4 
مليــارات دوالر وبعــض التقاريــر تقــول انــه طلــب 7 مليــارات 
مليــار  منهــا   ، املنهــار  الســوداين  االقتصــاد  إلنعــاش  دوالر 
و٢٠٠ مليــون عــى هيئــة مســاعدات قمــح ونفط . وقد رصح 
أن  الســيادي  املجلــس  أمــام  و  لقــاء  مــن  اكــر  يف  الربهــان 
الســبب الرئيــس مــن التطبيــع مــع "إرسائيــل" هــو رفــع اســم 
التنميــة  وتحقيــق  األمريكيــة  اإلرهــاب  الئحــة  مــن  الســودان 
للســودان ... مــا يعنــى أنــه يف أي لحظــة قــد نشــهد احتفــال 
التطبيــع بــن نظــام الحكــم يف الســودان والكيــان الصهيــوين 
يف حديقــة البيــت األبيــض، وبذلــك تكــون قلعــة مهمــة جــدًا 

يف عاملنا العريب قد سقطت من جديد...
كداعــم  الســودان  فقــدان  فــإن  كفلســطينين  لنــا  بالنســبة 
للقضيــة الفلســطينية ميثــل لنــا مصابــًا كبــرًا فإنــه بالرغــم من 
التغــرات املختلفــة يف أنظمــة الحكــم هنــاك فــإن الســودان 
الــذى  الحقيقــي  واالســامي  العــريب  الظهــر  دامئــًا  كان 
بــكل  العقــود املاضيــة   مــدار  الفلســطينين عــى  احتضــن 
الفلســطينية  الثــورة  تحــط  ان  قبــل  وتنظيامتهــم  أطيافهــم 
املقاتلــون  خــرج  ان   بعــد  الســودان  ارض  عــى  رحالهــا 
عــى  لهــم  تدريــب  مواقــع  واقامــوا   ١٩٨٢ عــام  بــروت  مــن 
الفلســطينية  املقاومــة  حــركات  وكذلــك  الســودان  ارض 
بأريحيــة  الســودانية  والتــي عملــت عــى االرض  ذلــك  بعــد 
مطلقــة وتلقــت الدعــم املعنــوي والســيايس مــن الشــعب 
للســودان  املوجهــة  التهــم  ومــن  الســودانية  والســلطات 
الســامح مبــرور شــحنات األســلحة   امريــكا و"إرسائيــل"  مــن 
للمقاومة الفلســطينية عرب اراضيها وأيضًا إقامة معســكرات 
تدريب لها هناك ... دولة الكيان الصهيوين تدرك االهمية 
االســراتيجية التــي ميثلها الســودان جغرافيــًا وإطالته عى 

لــه  عنــد رحيــل العظــامء، فقــط وحــده الصمــت مــن يكــون 
كلمــة، يخيــم عــى العــامل ويرمــي ظالــه عــى أعتابــه، رمبــا 
يطــول الصمــت ُبرهــًة؛ ألنَّ رحيــَل املؤثرين يغرز يف خارصِة 
التاريخ خنجرًا ال يلبث أن ُيدمي القلوب، يرك حزنًا عميقًا 
وجرحــًا ال يندمــل. فأمثالهــم ال مُيكــن تعويضهــم مهــام طــال 

الزمان أو َقُص.
إّن مواقــَف العــزِّة، والكرامــِة، والشــهامة التــي امتــاز بهــا شــيخ 
الدبلوماسية والتي كان َيطلق عليه الكويتيون هذا اللقَب 

حينام كان وزيرًا للخارجية.
العربيــة  القضايــا  مــن  الكثــر  تجــاه  ُتنــى  ال  مواقــف 
العاملــي،  الــرف  لوحــِة  ُتســجل يف  مواقــٌف  واإلســامية، 
وخاصــًة موقفهــم تجاه قضية فلســطن حيــُث جعلها قضيًة 
ِمحوريــًة ومهمــًة بالنســبة لدولــة الكويــت ولشــعِب الكويــت 

الشقيق.
املتتبــع لتاريــخ القضيــة الفلســطينية، يجــد أّن الكويَت هي 
ُعنــواٌن مهــٌم بالنســبة للقضيــة الفلســطينية ولدعــِم القضيــة 
ماديــًا ومعنويــًا، فهــي مهد أكرب فصيلن فلســطينين وِقبلة 

كثٍر من الفلسطينين منذ النكبة ومن ثم النكسة.  مواقُف 
الراحــل الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح ال مُيكــن أن ُتنــى؛ 
لهــذا خيــم الحــزُن عــى ربــوِع وعمــوم فلســطن حينــام ســمع 
األعــاُم،  َفُنكســت  الكويتــي،  الراحــل  وفــاة  لحظــة  الجميــع 
وأُعلــن الحــداد ونعتــه كلُّ األحــزاِب الفلســطينية عــرب جميــع 
منابرهــا االعاميــة، فالراحــُل الُكويتــي هــو مــن أهــم األعمدة 

الداعمة للقضية الفلسطينية قواًل وفعًا.
فمواقــُف العــزِّ والــرف والقــوِة كان هــو أصلها فهو صاحُب 
القــراُر والكلمــُة يف َتنــايس املــايض وتضميــِد الجراحــاِت، 
وبدايــُة َطــيِّ الصفحــاِت مــن أجــِل أن تبقــى قضيــُة فلســطَن 

القضيَة األوىل للعرب واملسلمن. 
فمــن الدعــم املــادي الامحــدود حكومــًة وشــعبًا، إىل فتــِح 
ســفارة دولــة فلســطن ومــن ثــم تشــكيل اللجنة الفلســطينية 
الكويتيــة املشــركة لدعــم الشــعب الفلســطيني، وانحيــاز 
الكويت وتأييدها للقرارات الصادرة بشــكل إيجايب لصالِح 
للفلســطينين  الكويــت  ومســاندة  الفلســطينية  القضيــة 
يف قطــاع غــزة خــال الحــروب اإلرسائيليــة عــى قطــاع غــزة، 

حيــُث قامــت الحكومــة الكويتيــة بــاإلرساع وأخــذ الّســبق يف 
املشــاركة بعملية إعادة إعامر كثٍر من البيوت واملنشــآت 

التي تم هدمها من قبل طائرات االحتال اإلرسائييل.  
وعــى  الكويتيــن  السياســين  مــن  كثــر  انــرباء  ننــى  وال 
رأســهم رئيــس مجلــس االمــة الكويتــي منصور الغانــم للدفاع 
ولية يف مجلِس  عن القضيِة الفلســطينيِة أماَم املحافل الدُّ
األمــن واألمــم املتحــدة، حينــام التــزم الجميــع الصمــت رفــع 
الكويــت صوتــه عاليــًا مطالِبــًا برفــِع الحصــار الجائــر عن قطاع 

غزة .
وكأن اللــَه عــّز وجــل أىب إال أن يختــَم ألمــِر الكويــت  بكــامل 
، بدأ مســرتها قبل ســبعن عامًا برفضه للتطبيع  صفحة عزٍّ

مع الصهاينة قواًل وفعًا.
أن  القادمــة  لأجيــال  ســُتدرس  التــي  العــز  مواقــُف  هــذه 
االحتــال  مــع  تطبيعــًا  يقبــْل  مل  أمــٌر  بهــا  كان  الكويــت 
اإلرسائيــيل، وســُتورُث هــذه الوصيــة األمريــة ملــن بعــده - 
فرحمــة اللــه عــى روحــك الطيبــة يــا فقيــد فلســطن والعامَل 

العريب واإلسامي الُحر.

٢٠١٩م  عــام  أبريــل  مــن  عــر  الحــادي  ليلــة  منتصــف  بعــد 
الســوداين  الرئيــس  نظــام  عــى  العســكري  االنقــاب  حــدث 
يقــارب  مــا  اســتمرت  شــعبية  مظاهــرات  بعــد  البشــر  عمــر 
خمسة أشهر حاول خالها نظام البشر استخدام كل الطرق 
إليقافهــا  والجــزرة  العصــا  سياســة  واســتخدام  واألســاليب 
ولكــن مل يســتطع ، وانتهــت املظاهــرات الشــعبية باالنقاب 
اليــوم  يف   ... نظامــه  واركان  البشــر  واعتقــال  العســكري 
الثــاين لانقــاب دار نقــاٌش مــع بعض اإلخــوة حول ما حدث 
، ومآالت األوضاع يف السودان ...  تحدث البعض عن سوء 
اوضــاع الســودان  االقتصاديــة واالجتامعيــة وانفصــال جنوب 
والغــاء  الحكومــي  والفســاد  البشــر  واســتبداد  الســودان 
وانخفــاض ســعر اللــرة الســودانية مقابــل الــدوالر وكــام كل 
الثورات الشعبية لها مربراتها ، وتحدث البعض عى ان كل 
مــا ُيشــاع عــن البشــر محــض افــراء وكذب وأنه رجــل متدين 
ومــا يحــدث مؤامــرة عليــه عندمــا اكتشــف خــداع الســعودية 
واالمارات ومل يتلقَّ الدعم املطلوب منهام للســودان الذي 
يشــاركها عاصفــة الحــزم كــام وعدتــاه وكــام أن أمريــكا ترفــض 
بتغيــر  بــدأ  لإلرهــاب  الئحتهــا  مــن  الســودان  اســم  شــطب 
وجهتــه ثانيــة حيــث زار ســوريا كأول رئيــس عريب يتمرد عى 
قــرار الجامعــة العربيــة بطــرد ســوريا ،  وجــاءت الزيــارة دعــاًم 
الــرويس  بالتحالــف  االلتحــاق  عــى  وتأكيــدا  االســد   لنظــام 
اإليراين بعد ان قطع عاقته مع إيران عام ٢٠١٦م ... حينها 
كان لــدي شــعور وقــد عــربت عنــه بــأن  مســتقبل الســودان لن 
يكــون مثــل ماضيــه تجــاه القضيــة الفلســطينية وأن التغيــر 
يف الســودان الــذي جــاء متأخــرا عــن الربيــع العــريب والــذي 
ومكانــة  عــى وضــع  كبــر  تأثــر  لــه  ســيكون  تونــس  بــدأ يف 
القضيــة الفلســطينية وتعاطــي القيــادة الســودانية الجديــدة  
معهــا وكان واضحــا غيــاب القيــادات التاريخيــة )االســامية 
والعروبيــة والقوميــة( عــن الشــارع الســوداين حينهــا وحضــور 
قيــادات شــيوعية وشــبابية  مــن قــادة املظاهــرات مدفوعــة 
بالرغبــة يف التغيــر ... والنتيجــة ان  الســودان دخــل مرحلــة 
عــى  الســودان  تعــود  وقــد  الجــراالت  حكــم  مــن  جديــدة 
انقــاب الجــراالت منــذ اســتقاله عن االســتعامر الربيطاين 
عــام١٩٥٦م والبشــر نفســه انقلــب عــى الحكومــة املدنيــة 
املنتخبــة بزعامــة الصــادق املهــدي والذيــن ســاعدوه حينهــا  
االســاميون بقيــادة املرحــوم الدكتــور حســن الــرايب الــذى 
انقلب عليه البشــر بعد ذلك وأودعه الســجن ... ولأســف 
ادراج  تذهــب  معظمهــا  يف  العربيــة  الشــعوب  طموحــات 
 ... العســكر  يجنيهــا  التــي  الثــورات  حصــاد  امــام  الريــاح 
والعجيــب ان هــذه االنقابــات عــى ارادة الشــعوب ال تــأىت 
اال مبزيــد مــن الخــراب والدمــار واالنتهــاكات والقهــر والفقــر 
والراجــع عــى كل املســتويات ... أمــا  الجــراالت الجــدد  
يف الســودان تبينــت توجهاتهــم منــذ بدايــة تســلمهم زمــام 
الحكــم بأنهــم ســائرون  صــوب أمريكا و"إرسائيل" دون ســابق 
انــذار وبــدأت اللقــاءات الســودانية االرسائيليــة بن جراالت 

البحر األحمر وأمنيًا وعسكريًا وثروات طبيعية غر مستغلة 
مل  فيــام  منهــا  تســتفيد  كيــف  جيــدا  "إرسائيــل"  تعــرف   ،
تســتطع االنظمة التي تناوبت عى حكم الســودان اســتثامر 
تلــك املقــدرات والــروات الطبيعيــة والعنــص البــرى إىل 
جانب عدم االهتامم العريب أيضًا باالســتثامر يف الســودان 
وعــدم اســتغال مقــدرات االمــة العربيــة وثرواتهــا  للنهــوض 
بالســودان هــو الــذى جعــل الســودان الغنيــة برواتهــا التــي ال 
ُتحىص من أفقر دول املنطقة ومن أقوال الشــاذيل القليبي 
األمــن العــام الســابق للجامعــة العربيــة: "لــو زرع الســودان 
نتنياهــو  فــإن  لــذا    ... كلهــا"  العربيــة  األمــة  ألطعــم  قمحــا 
ســيرضب عصافــر كثــرة بحجــر التطبيــع مــع الســودان والتي 

ستمثل الكنز االسراتيجي الحقيقي لـ"إرسائيل":
أواًل: التطبيــع مــع دولــة مثل الســودان ُيســجل انجــازًا تاريخيًا 
يســتفيد منــه نتنياهــو يف االنتخابــات القادمــة ويحميــه مــن 

محاكم الفساد التي تنتظره.
ثانيــا: فقــدان القضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني 

أهم حواضن الدعم واالسناد يف العامل العريب.
ثالثــًا: اســتخدام التقــدم العلمــي والتكنولوجــي اإلرسائيــيل 
التــى سيســعى  الســودان املخزونــة  ثــروات  مــن  لاســتفادة 

الكيان  جاهدا لاستفادة منها .
رابعــًا: ان يكــون مــكان لدولــة الكيــان عــى البحــر األحمــر كــام 
معظــم دول العــامل القويــة والتــي لها نفوذ عى البحر االحمر 
مبســافات  عليــه  تطــل  والســودان  اإلســراتيجية،  ألهميتــه 

كبرة.
خامسًا: حل مشكلة قلة املياه مستقبًا وزيادة ملوحة مياه 
الــرب التــي بــدأت دولــة االحتــال تعــاىن منهــا باالســتفادة 
مــن ميــاه النيــل الــذى يعرب الســودان ومــص التي قامت مبد 
أنابيــب مــن النيــل اىل ســيناء ويؤكــد املراقبــون أن هــذا كان 

مطلبًا ارسائيليا إليصاله اىل دولة الكيان .
والصناعــي  الزراعــي  التقــدم  مــن  االســتفادة  سادســًا: 
اإلرسائيــيل يف زراعــة مــا يزيــد عــى ٢٠٠ مليــون فــدان مــن 
أرض السودان مروكة با فائدة ، وكذلك امتاك السودان 
مــا يقــارب ١٣٠ مليــون رأس ماشــية ال يتــم االســتفادة منهــا 

كام يجب . 
وهنــاك مــن الفوائــد التــي ســتجنيها دولــة االحتــال ويذكرها 
الســودانين  مــن  آالف   7 يقــارب  مــا  أن  املراقبــن  بعــض 
بحجــة  رشعيــة  غــر  بطــرق  الصهيــوين  الكيــان  اىل  هاجــروا 
العمــل وبعضهــم بحجــة املعارضــة السياســية لنظــام البشــر 
عــى  مســتقبًا  يؤثــروا  أن  نتنياهــو  يخــى  مســلمون  وهــم 
إىل  إعادتهــم  ســيتم  لـ"إرسائيــل"  الدميوغرافيــة  الركيبــة 
الســودان يف ظل االتفاق مع النظام الجديد ، وأيضا هناك 
خطة إرسائيلية لتوطن الفلسطينين عى ارض السودان ، 
وكل ما هو مطروح ليس غريبًا عى العقلية الصهيونية ... 
   حدثت الفوىض الخاقة التي نسجت خيوطها كونداليزا 
رايس ورشق اوسط جديد يتشكل كام طالب شمعون برس 

وترجل أمير اإلنسانية

السودان.. من الثورة إلى التطبيع

سفيان قديح

وكأن اللَه عّز وجل أبى إال أن يختَم ألميِر الكويت  
، بدأ مسيرتها قبل سبعين عامًا  بكمال صفحة عزٍّ

برفضه للتطبيع مع الصهاينة قواًل وفعاًل.
هذه مواقُف العز التي سُتدرس لألجيال القادمة أن 

الكويت كان بها أميٌر لم يقبْل تطبيعًا مع االحتالل 
اإلسرائيلي، وسُتورُث هذه الوصية األميرية لمن 

بعده - فرحمة الله على روحك الطيبة يا فقيد 
فلسطين والعالَم العربي واإلسالمي الُحر.

أحمد المدلل

في أي لحظة قد نشهد احتفال التطبيع بين 
نظام الحكم في السودان والكيان الصهيوني 
في حديقة البيت األبيض، وبذلك تكون قلعة 
مهمة جدًا في عالمنا العربي قد سقطت من 

جديد.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

، ومــن عنــده قليــل مــن الدرايــة السياســية يــدرك بــأن الــرق 
االوســط الجديــد هــو الــذى يســتوعُب "إرسائيــل" ويقبُلهــا 
ويلغــي مفهــوم العــداء التاريخي لها من عقول العرب الذين 
يحيطــون بهــا مــن كل جانــب  وأيضــًا حتــى ميتلــك العــرب  
خاصيــة القابليــة لاســتحامر بــأن تكون اليــد الصهيوأمريكية 
هي االقوى يف املنطقة ... ما نتج عن ثورات الربيع العرىب 
ىف بعض الدول العربية كان املســتهدف الحقيقي القضية 
الفلســطينية مــع تفهمنــا الكامــل ملطالــب الشــعوب العربيــة 
الشــعب  بالحريــة واملســاواة والكرامــة والعدالــة خصوصــًا  
الســوداين الــذى رفــع يف مظاهراتــه شــعار ) حريــة . عدالــة 
. كرامــة( ، ويعــد الســودان  مــن الــدول العربيــة القليلــة التــي 
بقيــت ملتزمــة بالــاءات العربيــة الثــاث الصــادرة عن مؤمتر 
قمــة الجامعــة العربيــة الــذى احتضنتــه الخرطــوم عــام ١٩٦٧ 
عــى خلفيــة نكبــة عــام ١٩٦٧ ، حينهــا ُعرفــت القمــة باســم 
قمــة الــاءات الثــاث )ال صلــح وال اعــراف وال تفــاوض( مــع 
العدو الصهيوين وخرجت بإرصار عى التمسك بالثوابت، 
مــع انهــا مــن أفقــر دول العــامل وليــس الوطن العــريب فقط ... 
كل املــؤرشات تقــول ان النظــام الســوداىن الجديــد ذاهــب 
اىل التطبيــع تحــت ذريعــة رفــع اســم الســودان مــن الائحــة 
األمريكيــة لإلرهــاب ومــن أجــل تحقيــق التنميــة  ... ولكنهــا 
حجــة واهيــة ألن قضيــة اإلرهــاب مرتبطة بنظام البشــر الذى 
ُتقنــع  ان  للســودان  ميكــن  املراقبــن  بعــض  ويقــول  انتهــى 
خــال  مــن  تتحقــق  ان  ميكــن  التنميــة  وأمــا  بذلــك،  أمريــكا 
التواصل مع الصن او مع دول اوروبية متقدمة وحثها عى 
االستثامر يف السودان ، ولكنها املؤامرة التي حيكت بليل 
وثقافــة الهزميــة  وعقليــة التغريــب ولأســف ان جــزءًا ليــس 
بســيطا مــن الحــكام الجــدد للســودان لديهم الرغبــة بالتطبيع 
بانفصــال  تطالــب  أخــرى  أصــوات  الكيــان وهنــاك  مــع دولــة 
 ... اكــر  بإفريقيــا  العــريب واالندمــاج  العــامل  عــن  الســودان 
والســؤال امُلحــّر: أيــن قــادة الســودان التاريخيــون والنخــب 
الدينيــة والثقافيــة والسياســية الذيــن كان لهــم صــوت عــاٍل 

سابقًا واليوم ال تسمع لهم ركزا ...
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غزة/ فلسطني:
قالــت وزارة االقتصــاد الوطنــي يف غــزة إن 
 156 نظمــت  املســتهلك  حاميــة  طواقــم 
التجاريــة  املحــال  عــى  تفتيشــية  زيــارة 

واألسواق.
13 محــر  وقالــت الــوزارة إنــه تــم تحريــر 
ضبــط لبضائــع منتهيــة الصالحيــة وفاســدة 

خالل الزيارات.
محــر   24 تحريــر  أيضــا  تــم  أنــه  وذكــرت 
الصالحيــة،  إتــالف ملــواد غذائيــة منتهيــة 
رفعــوا  بيــض  تجــار  بحــق  ضبــط  ومحــارض 

األسعار.
وأشــارت الوزارة إىل أنه تم تنفيذ 13جولة 
ميدانية للمحالت التجارية، وضبط مطعم 

مل يلتزم بإجراءات السالمة والوقاية.
واملعــادن  الذهــب  مديريــة  بــأن  وأفــادت 
نظمــت 8 زيــارات عــى محال بيع الذهب 

واملجوهرات يف محافظة غزة.
الصناعــة  طواقــم  أن  إىل  الــوزارة  ولفتــت 
فحصــت كميــات من منظــامت غاز الطهي 

الواردة عرب معرب كرم أبو سامل التجاري.
العامــة  اإلدارة  افتتحــت  آخــر  ســياق  ويف 
االقتصــاد  بــوزارة  الطبيعيــة  للمصــادر 
الوطني مقالع الرمال يف جميع محافظات 

قطاع غزة.
العامــة للمصــادر  وأكــد مديــر عــام اإلدارة 
الــوزارة  أن  بنــات  القــادر  عبــد  الطبيعيــة 
افتتحــت مقلعــا حكوميــا يف كل محافظــة 
لتلبيــة احتياجــات املواطنــني واملقاولني، 

وأعــامل البنــاء والتشــييد، وإنجــاز مشــاريع 
البنية التحتية.

يف  العمــل  منســوب  رفــع  تــم  أنــه  وأوضــح 
جنــويب  رفــح  الحشاشــني مبحافظــة  مقلــع 

ســلطة  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  القطــاع، 
األرايض.

الرمــال  مقالــع  يف  العمــل  إن  بنــات  وقــال 
كميــات  لتوفــر  الطــوارئ؛  بنظــام  مســتمر 

مــن الرمــل للمقاولــني واملواطنــني، مؤكــدًا 
عــى  للحفــاظ  دامئــا  تســعى  اإلدارة  أن 
املصــادر الطبيعيــة وتعمــل عــى توفرهــا 

بشكل قانوين من خالل الوزارة.

تفتتح مقالع الرمال

م 156 زيارة تفتيشية عىل املحال واألسواق بغزة "االقتصاد" ُتنظِّ

جانب من الجولة يف غزة أمس              )فلسطني(

غزة/ فلسطني:
أعلنت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية بغزة أنها 
ســترشع اليــوم الخميــس بتنفيــذ قــرار التســعرة 

الجديدة للمولدات الكهربائية بالقطاع. 
وقــال مديــر دائــرة تنظيــم الطاقــة بالســلطة يــارس 
حســونة أمس، إن الجهات ســتتابع تنفيذ القرار، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وذكر حسونة، أن التسعرة املعلنة لسعر الكيلو 
وات ســاعة املنتجــة مــن املولــدات التجاريــة مبــا 
ال يزيــد عــى 2.5 شــيكل جــاءت نتيجــة دراســة 
مســتفيضة لواقع املولدات يف الســوق املحيل 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة رصف مبلغ 
)١٦٤( ألــف دوالر للمســتفيدين مــن املنحــة 
القطريــة للــزواج ممــن اســتكملوا اإلجــراءات 
وتقديــم األوراق الثبوتيــة خــالل األســبوعني 

املاضيني.
عمــل صنــدوق  اســتئناف  بعــد  ذلــك  ويــأيت 
نتيجــة  القــري  التوقــف  إثــر  الشــباب  دعــم 
مســتفيدا   )٥٤( بواقــع  "كورونــا"،  جائحــة 
كدفعــة  دوالر   )٢٠٠٠( مبلــغ  عــى  حصلــوا 
عــى  حصلــوا  مســتفيدا  و)١٤(  أوىل، 

وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود.
أن  خُلصــت  الدراســة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
تكلفــة الكيلــو وات ســاعة عنــد اســتخدام مولد 
بقــدرة KVA110 بــني )-1.75 1.89( شــيكل 
مــا  وهــو  شــيكل،   1.82 تكلفــة  مبتوســط  أي 
يعنــي أن التســعرة املعلنــة عــن ســلطة الطاقــة 
عادلــة ألصحــاب املولــدات وكذلــك للمواطــن. 
وبــني حســونة، أن جهــات متخصصــة شــاركت 
أخــذت  الدراســة  أن  إىل  الفًتــا  الدراســة،  يف 
التشــغيل  معايــر  يف  املتوقــع  التغــر  مــدى 

املختلفة.

)٤٠٠٠( دوالر. وأوضحــت الــوزارة أمــس، أن 
الشــباب واصــل عملــه  طاقــم صنــدوق دعــم 
املنحــة  تشــملهم  ممــن  الشــباب  يف خدمــة 
املعلنــة  الــرشوط  وفــق  للــزواج  القطريــة 
وحســب الكشــوفات املعتمدة ممن ســجلوا 

إلكرتونيا.
ملــف  اســتكامل  عــى  تعمــل  أنهــا  وأكــدت 
 ٣٣ العمريــة  الفئــة  مــن  للمنحــة  املســجلني 
عامــا فــام فــوق خــالل الفــرتة القادمــة، وعــرب 
اآلليــة املعتمــدة للتأكــد مــن صحــة البيانــات 

ومطابقة كل الرشوط.

إجراءات قانونية بحق المخالفين
الطاقة: بدء تنفيذ التسعرية الجديدة 

لكهرباء املولدات اليوم

وزارة الشباب: رصف ١٦٤ ألف دوالر 
للمستفيدين من منحة الزواج

غزة/ فلسطني:
واآلثــار  الســياحة  وزارة  طواقــم  واصلــت 
الســياحية،  للمنشــآت  التفقديــة  جوالتهــا 
الطــوارئ  بقــرارات  االلتــزام  ضبــط  بهــدف 
والســالمة،  الوقايــة  إجــراءات  وتطبيــق 
حيــث أجــرت جولــة تفتيشــية عــى عــرشات 

الشاليهات يف مدينة غزة.
برفقــة  طواقمهــا  إن  أمــس،  الــوزارة  وقالــت 
عنــارص مباحــث الســياحة زارت مــا يقــارب 
مــن 35 شــاليها تقــع يف نطــاق مدينــة غــزة، 

بيت لحم /فلسطني:
 افتتــح أمــس، يف ســاحة املهــد مبدينــة بيــت 
التنــوع  حــول  األول  البيئــي  املعــرض  لحــم، 
البيئــة،  جــودة  ســلطة  مــن  بتنظيــم  الحيــوي، 
بالرشاكــة مــع مؤسســة "هانــس زايــدل"، ضمــن 
مرشوع محميات فلسطني بالتعاون والتنسيق 

مع مركز الجئ.
للتنــوع  نوعــه  مــن  األول  املعــرض  ويعــد 
الحيــوي وللمحميــات الطبيعيــة يف فلســطني، 
والســياحية والبيئية، ويشــمل عى 200 لوحة 
تشــمل  زوايــا   5 عــى  مقســمة  فوتوغرافيــة 
النباتــات، والحيوانــات، واملحميات، الســياحة 

البيئية، والطيور.
ويــأيت املعــرض بعــد جهــد ســنوات مــن العمل 
فلســطني،  محميــات  مــرشوع  يف  امليــداين 
أحد مشــاريع مؤسســة هانس زايدل األملانية، 
يف  شــخص   4000 مــن  أكــر  شــارك  حيــث 
مســارات بيئيــة يف 23 محميــة طبيعيــة برعايــة 

سلطة جودة البيئة. 
إن  حميــد  كامــل  لحــم  بيــت  محافــظ  وقــال 
املعــرض يف هــذا الوقــت مهــم جــدا ويرســل 
الحفــاظ  بأهميــة  للمواطــن  أوال  عــدة  رســائل 
عــى النظافــة والبيئــة وثانيــة التســلح باملفهــوم 
الوطنــي يف مواجهــة غطرســة االحتــالل الــذي 
الفلســطينية  البيئــة  ضــد  انتهاكاتــه  يواصــل 

 الرياض/ وكاالت:
أن  أمــس  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
االقتصــاد الســعودي انكمــش 7 % 
يف الربــع الثــاين، يف مــؤرش عــى 
فــروس  تداعيــات  عمــق  مــدى 
كورونــا املســتجد عــى القطاعــني 

النفطي وغر النفطي.
وتواجــه أكــرب دولــة مصــدرة للنفــط 
يف العــامل أســوأ تراجــع اقتصــادي 
بعــد أن قلصت جائحة كوفيد19- 
الخــام  عــى  العاملــي  الطلــب 
التــي  وإجــراءات احتــواء الفــروس 

أرضت بالطلب املحيل.
لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وقالــت 
منــو  معــدل  يف  االنخفــاض  "بلــغ 
الخــاص %10.1 والقطــاع  القطــاع 

الحكومي 3.5%".
اقتصــاد  ســجل  األول  الربــع  ويف 
 1% بنســبة  انكامشــا  الســعودية 

قــرار  حســب  إغالقهــا  مــن  للتأكــد  وذلــك 
الطــوارئ وعــدم اســتقبال أي من املواطنني 

حفاظًا عى حياتهم وسالمتهم.
التزامــا  هنــاك  أن  إىل  الــوزارة  وأشــارت 
بنســبة كبــرة جــدا مــن أصحــاب الشــاليهات 
بقــرار اإلغــالق، حيــث تبــني أنهــا مغلقة منذ 
إعــالن قــرار الطــوارئ، وال يوجــد بهــا ســوى 
بعــض الحراســات أو أصحابهــا لحاميتهــا مــن 

الرقة، والحفاظ عليها .
وبينت أنها تعاملت مع عدد من التجاوزات 

قتــل  ومحاولتــه  ونهبهــا  األرض  تدمــر  مــن 
التنــوع الحيــوي الــذي يشــكل عراقــة املواطــن 

الفلسطيني يف ارضه.
من جانبه، قال رئيس سلطة جودة البيئة جميل 
املطــور، ان هــذا املعــرض األول من نوعه يأيت 
يف إطــار موضــوع الحفــاظ عى التنوع الحيوي 
ينطــوي  ملــا  فلســطني،  دولــة  يف  والبيولوجــي 
تحقيــق  يف  أهميــة  مــن  العنــر  هــذا  عــى 
خدماتــه  يف  تراجــع  أي  ألن  البيئــي،  التــوازن 
ســيؤثر يف التــوازن مــن حيــث الغــذاء والهــواء 
واســتدامة  اآلفــات  ومعالجــة  النبــات  وتكاثــر 

التنوع الحيوي. 
وأشــار اىل وجــود خطــة وطنيــة للحفــاظ عــى 
التنــوع الحيــوي مــن خــالل اســرتاتيجية وطنيــة، 
مــن  منارســها  التدخــالت  مــن  جملــة  تتضمــن 
باملحافظــة  املحميــات  يف  النشــاطات  خــالل 
عليهــا وإقامــة مســارات بيئيــة جنوبــا ألن بعــض 
مثــل  الحاميــة  بهــدف  الجديــدة،  املحميــات 
مــا حــدث يف شــامل الضفــة الغربيــة، وعمليــة 

التأهيل يف رام الله وواد القف جنوبا.
عــى  األخطــر  االحتالليــة  االنتهــاكات  واعتــرب 
والتنــوع  الطبيعــة  تدمــر  جــراء  مــن  البيئــة 
وإقامــة  األرض  عــى  االســتيالء  مــن  الحيــوي 
املستوطنات وجدار الضم العنري مع نهب 
الــروات، مــا أدى اىل حــدوث خلل يف التوازن 

النهيــار  الجــزيئ  التأثــر  نتيجــة 
والــذي  والجائحــة،  النفــط  أســعار 

تفاقم يف مارس/آذار املايض.
-وهــو  النفطــي  غــر  القطــاع  وكان 
الســعودية  اإلصالحــات  محــور 
بعيــدا  االقتصــاد  لتنويــع  الراميــة 
عــن إيــرادات النفــط- األكــر تررا 
انكمــش  حيــث  الثــاين،  الربــع  يف 
القطــاع  تراجــع  حــني  يف   ،8.2%
مــا قالتــه  النفطــي %5.3 بحســب 

هيئة اإلحصاء.
وكان فائض ميزان تجارة السعودية 
الخارجيــة )النفطيــة وغــر النفطية( 
عــى   65.1% بنســبة  هبــط  قــد 
يوليو/متــوز  حتــى  ســنوي  أســاس 

.2020

التجــاري  امليــزان  فائــض  وبلــغ 
أول  خــالل  دوالر  مليــار   23.25
العــام الجــاري، وكان  7 أشــهر مــن 

حيث كان هناك بعض الشاليهات يتواجد 
بها عدد قليل من املواطنني، وتم استدعاء 
اصحاب الشــاليهات، ومراجعتهم، ورضورة 
بعــدم  فــورا، والتوقيــع عــى تعهــد  إخالئهــا 
العــودة إىل تكــرار األمــر مــرة اخــرى، وعــدم 

استقبال أي مواطن خالل هذه الفرتة.
والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  الــوزارة  وتقدمــت 
الســياحية اللتزامهــم  الشــاليهات  ألصحــاب 
ارواح  عــى  حفاظــًا  الطــوارئ  بقــرار 

املواطنني.

البيئي يف األرايض الفلسطينية. 
أنطــون  لحــم  بيــت  بلديــة  رئيــس  أشــار  بــدوره، 
ســلامن اىل أهميــة تضافــر كل الجهــود لوضــع 
الحفــاظ  نحــو  الســلويك  النمــط  لتغيــر  برامــج 
التوعيــة  رضورة  عــى  مشــددا  البيئــة،  عــى 

املجتمعية حول هذا املفهوم. 
وقالــت مســؤولة وحــدة البيئــة يف مركــز الجــئ 
شذا العزة، إنهم يف املركز خلقوا وحدة بيئية 
وترســيخ  املختلفــة  البيئيــة  بالقضايــا  تعنــى 
عالقــة الالجــئ بأرضــه، مشــرة اىل انهــم عملــوا 
عى استقالل 40 ارسة زراعيا من خالل توفر 
احــواض زراعيــة عى أســطح منازلهم، يؤكدون 
فيها مامرســتهم لحق العودة يف الهواء الطلق 
الــذي يعلــو الجــدار العنــري وابــراج املراقبــة 

املسلحة داخل املخيم. 
نيابــة  كلمتهــا  يف  فقالــت  قطينــة،  إكــرام  أمــا 
عــن مؤسســة هانــس زايــدل األملانيــة، ان هــذا 
جهــود  مثــرة  جــاء  نوعــه  مــن  األول  املعــرض 
جامعيــة مشــرتكة شــارك فيهــا افــراد املجتمــع 
الرشيــك  البيئــة  جــودة  وســلطة  املحــيل 

األسايس. 
وأكــدت أهميــة الســياحة والتنميــة الريفية، من 
خــالل إدارة هــذا القطــاع بشــكل مشــرتك وفــق 
دراســات علميــة وبحثيــة ملــا يشــكله مــن تنميــة 

وفائدة للمجتمع.

فائض امليزان التجاري للســعودية 
مــن  املناظــرة  الفــرتة  خــالل  بلــغ 

2019 نحو 66.7 مليار دوالر.
الصــادرات  قيمــة  وانخفضــت 
الســلعية )النفطيــة وغــر النفطيــة( 
 97.63 لتلبــغ   37.4% بنســبة 
مليار دوالر، كام هبطت الواردات 
%16.7 لتصــل إىل 74.37 مليــار 

دوالر.
وهبطــت قيمــة الصــادرات النفطية 
للنفــط  مصــّدر  -أكــرب  للســعودية 
يف العــامل- خــالل الفرتة املذكورة 
نحــو  إىل  لتصــل   42.8% بنســبة 

69 مليار دوالر.
بشــكل  النفــط  أســعار  وتــررت 
نتيجــة  الحــايل  العــام  خــالل  كبــر 
لتداعيــات تفــي فــروس كورونــا 
عــى  العاملــي  الطلــب  عــى 
الدخــل  مصــدر  يعــد  الــذي  الخــام 

الرئيــس للســعودية. وكان الفائــض 
وغــر  )النفطــي  الســلعي  التجــاري 
هبــط  قــد  للســعودية  النفطــي( 
بنســبة %25.7 خــالل عــام 2019 
مقابــل  دوالر،  مليــار   117.2 إىل 

157.8 مليار دوالر يف 2018.
النفــط  أســعار  النخفــاض  ونظــرا 
مــن  إنتاجهــا  اململكــة  خفضــت 
نحــو 10 ماليــني برميــل يوميــا إىل 
8.5 ماليــني برميــل يوميــا، التزامــا 
باتفــاق تحالــف "أوبــك بلــس" منــذ 
مطلع مايو/أيار املايض، وبالتايل 

تراجعت كمية التصدير.
وحســب أرقــام املبــادرة املشــرتكة 
للبيانات النفطية "جودي"، بلغت 
النفــط  مــن  الســعودية  صــادرات 
الخــام 5.73 ماليــني برميــل يوميــا 
يف يوليو/متــوز املــايض، واإلنتــاج 

نحو 8.5 ماليني برميل يوميا.

ذ جولة تفقدية عىل الشاليهات بغزة "السياحة" ُتنفِّ افتتاح املعرض البيئي األول حول التنوع الحيوي يف بيت لحم

بسبب تداعيات فريوس كورونا.. االقتصاد السعودي ينكمش 7 % والبطالة ترتفع

غزة- رام الله/ فلسطني:
التجاريــة يف  الغــرف  عــن  ممثلــون  أكــد 
النشــاط  أن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
التجاري ما زال يراوح مكانه، رغم العودة 
وتفعيــل  املحــالت،  لعمــل  التدريجيــة 
إىل  األســباب  عازيــن  البينيــة   التجــارة 
األســاس  االقتصــادي يف  الوضــع  تــردي 
من جراء تبعات الحد من جائحة كورونا 
من جانب واســتمرار الســلطة يف رصف 

أنصاف الرواتب من جانب آخر.
ودعــا هــؤالء حكومــة اشــتية إىل تعويض 
التــي  األرضار  عــن  التجاريــة  القطاعــات 
املرفيــة  واملؤسســات  بهــم،  لحقــت 
منحهم تسهيالت ائتامنية مالية وتقديم 

قروض ذات فائدة مخفضة.
وأكــد نــور الديــن جــرادات، رئيــس الغرفة 
الخليــل،  شــامل  الصناعيــة  التجاريــة 
تلقــي  زالــت  ال  كورونــا  جائحــة  أزمــة  أن 
بظاللهــا عــى كل املناحــي االقتصاديــة 

يف الضفة الغربية.
"فلســطني"  لصحيفــة  جــرادات  وقــال 
صحيــح أن الحركــة التجاريــة يف الضفــة 
لكــن  للنشــاط،  تدريجيــة  عــودة  تشــهد 
بســبب  جــدًا  محــدودة  الرشائيــة  القــوة 
رصف الســلطة أنصــاف الرواتــب نتيجــة 
ازمــة أمــوال املقاصــة، لذلــك التعــايف ال 

يأيت خالل فرتة قصرة".
كورونــا  جائحــة  أن  جــرادات  وأضــاف 
مقتــل،  يف  التجــاري  النشــاط  أصابــت 
وأعاقت التجارة البينية بني مدن الضفة 
الغربيــة، فلــم يعــد التجــار قادريــن عــى 

بيــع الحــد األدىن مــن الســلع واملنتجات 
ومخازنهــم  محالتهــم  يف  املكدســة 
بســبب تحويــل املواطنــني اهتامماتهــم 
واملســتلزمات  الغذائيــة  الســلع  نحــو 
جانــب،  مــن  التعقيــم  ومــواد  الطبيــة 
ونقص السيولة النقدية من جانب آخر.

لصحيفــة  حديثــه  يف  جــرادات  وتطــرق 
"فلســطني" إىل أزمة الشــيكات املعادة 
أنهــا  إىل  مشــرًا  الصعــود،  يف  اآلخــذة 
معامالتهــم  تنفيــذ  مــن  التجــار  أعاقــت 
مــن  عليهــم  مــا  وتســديد  التجاريــة 

التزامات مالية للبنوك وتجاه اآلخرين.
وحســب بيانــات وزارة املاليــة بــرام اللــه، 
يف  املرتجعــة  الشــيكات  قيمــة  بلغــت 
فلســطني خــالل األشــهر الثامنيــة األوىل 
مــن العــام الجــاري ) 1.53 ( مليــار دوالر 

أمرييك.
املرتجعــة  الشــيكات  أرقــام  وتشــمل 
الشيكات املقدمة للتقاص بني البنوك 
العاملــة يف فلســطني وتلــك املرتجعــة 
داخــل فــروع البنــك الواحــد اضافــة إىل 
الشيكات املرتجعة لدى غرفة املقاصة 

مع االحتالل.
الحركــة  أن  إىل  جــرادات  ولفــت 
مــن  األوقــات  هــذه  مثــل  يف  التجاريــة 
كل عــام كانــت تعــج  بالنشــاط  تحضــرا 
يف  خاصــة  العــام   نهايــة  الحتفــاالت 
منطقــة بيــت لحم حيث االحتفال برأس 
الســنة لكــن اآلن الحركــة محــدودة جــدًا، 
الســياحة  يف  املتخصصــة  واملحــال 

مغلقة.

نتيجــة  خســائر  لحــم  بيــت  وتكبــدت 
(مليــون   500 كورونــا)  جائحــة  انتشــار 
نحــو)  إىل  البطالــة  ووصلــت  دوالر 
بــني  مــا  تجــذب  لحــم   وبيــت   ،)42%
مليون إىل ثالثة ماليني سائح كل عام.

التحــاد  العــام  األمــني  قــال  جانبــه  مــن 
الغــرف التجاريــة جامل جوابرة، إن إبقاء 
جزئيــا  ولــو  مفتوحــة  التجاريــة  املحــال 
ألن  مغلقــة،  إبقائهــا  مــن  أفضــل  يبقــى 
حالة الطوارئ التي فرضت خاللها عى 
الشــامل، أرضت كثــرًا  التجــار االغــالق 
املرتبطــة  األخــرى  والقطاعــات  بالتجــار 

بهم والعاملني.
لصحيفــة  حديثــه  يف  جوابــرة  وشــدد 
يكــون  أن  رضورة  عــى  "فلســطني" 
يف  عاجلــة  تدخــالت  اشــتية  لحكومــة 
التجاريــة  املحــال  أصحــاب  تعويــض 
تكبدوهــا  التــي  األرضار  عــن  والبائعــني 

خالل فرتة الطوارئ.
بتقديــم  بالبنــوك  جوابــرة  وأهــاب 
املنشــآت  لتمكــني  ائتامنيــة  تســهيالت 
وجــه  عــى  نشــاطها  اســتعادة  مــن 
الرعة، كام حث املؤسسات املانحة 
عى االرساع يف تعويض املتررين. 

وبني أن املصنعني واملنتجني يضطرون 
الثغــرات  وســد  نفقاتهــم  تغطيــة  إىل 
املاليــة مــن االدخــار، وأن اســتمرار ذلــك 
االســتنزاف مــن االدخــار بــال شــك يهــدد 
بالخسارة وتصفية النشاط االقتصادي.

وأكد جوابرة أهمية إنشاء صندوق مايل 
لتعويض ومتويل املنتجني والتجار.

رغم العودة التدريجية للمزاولة
النشاط التجاري يف الضفة يراوح مكانه وَمطالب بتعويض املترضرين
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باكو/ وكاالت:
رفضــت أرمينيــا، أمس، مســاعي من روســيا للتوســط 
يف محادثــات ســام مــع أذربيجــان، وذلــك يف اليــوم 
الرابع من املواجهات الدامية يف إقليم ناغورين قره 

باغ االنفصايل.
أعنــف  واألذربيجانيــة  األرمنيــة  القــوات  وتخــوض 
ذي  اإلقليــم  بــاغ،  قــره  حــول  عقــود  يف  املواجهــات 
الغالبيــة األرمنيــة الــذي أعلــن انفصالــه عــن أذربيجــان 
خال تفكك االتحاد السوفيايت يف تسعينات القرن 

املايض.
وتفاقــم النــزاع املســتمر منــذ عقــود، األحــد املــايض 
مــع تبــادل الجانبــن إطــاق النــار بكثافــة وتحميــل كل 
منهام الجهة األخرى مسؤولية اندالع أعامل العنف.

يف  شــخص  مئــة  قرابــة  مقتــل  تقاريــر  وأكــدت 
املواجهــات األخــرة، ويقــول كل طــرف إنــه كبد اآلخر 

خسائر فادحة.
وتتزايــد الضغــوط الدوليــة لوقــف إطــاق النــار وســط 
مفتوحــة  حــرب  وانــدالع  النــزاع  تفاقــم  مــن  مخــاوف 

تستدرج اليها قوى إقليمية مثل روسيا وتركيا.
وموســكو، املرتبطــة مبعاهــدة عســكرية مــع أرمينيــا 
وتقيم يف نفس الوقت عاقات جيدة مع أذربيجان، 
وعرضــت  العنــف  أعــامل  وقــف  إىل  مــرارا  دعــت 

املساعدة يف إجراء مفاوضات.
لكن رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان قال أمس 
إن فكــرة إجــراء محادثــات مــع أذربيجــان غــر مطروحــة 

بعد.
باشــينيان  عــن  الروســية  "انرتفاكــس"  وكالــة  وقلــت 
بــن  قمــة  عــن  الحديــث  املناســب  غــر  "مــن  قولــه 
أرمينيا وأذربيجان وروسيا فيام ال تزال معارك عنيفة 

جارية".
أن  يجــب  مفاوضــات،  إجــراء  أجــل  "مــن  أنــه  واعتــر 

تكون األجواء والظروف مناسبة".
وأضاف أن أرمينيا "يف هذه املرحلة" ال تعتزم طلب 
تدخــل يف النــزاع مــن جانــب تحالــف عســكري بقيادة 

التــي  األمــن املشــرتك  أي منظمــة معاهــدة  روســيا، 
تضــم العديــد مــن الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة 

ومن بينها أرمينيا.
املــايض،  األســبوع  نهايــة  منــذ  املعــارك  تهــدأ  ومل 

وأفاد الجانبان عن تجدد االشتباكات أمس.
مواجهات عنيفة 

تكبيــد  عــن  الجانبــن  كا  يف  املســؤولون  أعلــن 
الجانــب اآلخــر خســائر فادحــة، دون إمكانيــة التأكــد 

من صحة ذلك.
متعلقــة  معلومــات  أي  عــن  أذربيجــان  تعلــن  ومل 
الجانــب  أفــاد  فيــام  جيشــها،  صفــوف  يف  بخســائر 
األرمنــي عــن ســقوط 81 قتيــا. وأعلــن الجانبــان عــن 

مقتل 17 مدنيا يف املجموع.
وأكــدت وزارة الدفــاع األذربيجانيــة "تواصــل املعــارك 
 "2300 "قتلــت  قواتهــا  إن  وقالــت  أمــس  العنيفــة" 
مــن انفصاليــي قــره بــاغ منــذ تفجــر املواجهــات األحــد 

املايض.
وقالــت الــوزارة إن قواتهــا "دمــرت 130 دبابــة و200 
للطائــرات،  مضــادة  وحــدة  و25  مدفعيــة  وحــدة 
وخمســة مخــازن ذخــرة و50 وحــدة مضادة للدبابات 
و55 آليــة عســكرية" إضافــة إىل بطارية صواريخ جو-

أرض إس300- الروسية الصنع.
وقالــت إن االنفصاليــن يف قــره بــاغ "قصفــوا مدينــة 

ترتار مستهدفن مدنين وبنية تحتية مدنية".
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع يف قره باغ أن القوات 
األذربيجانيــة "واصلــت القصــف املدفعــي" ألهــداف 
للجبهــة  األمامــي  الخــط  طــول  عــى  لانفصاليــن 

املمتد 180 كلم يف قره باغ، صباح أمس.
مناطــق  باســتهداف  االتهامــات  الطرفــان  وتبــادل 

مدنية، حتى يف أماكن بعيدة عن قره باغ.
إىل  أذربيجــان  عــن  انفصالهــا  بــاغ  قــره  إعــان  وأدى 
انــدالع حــرب يف مطلــع التســعينات أودت بنحــو 30 
ألــف شــخص. ومل يعــرتف املجتمــع الــدويل وال حتى 

أرمينيا باستقال اإلقليم.

جثامن الشيخ الصباح يوارى الرثى واألمري الجديد يؤدي اليمني الدستورية

وكان الديــوان األمــري أعلــن أنــه "امتثــااًل ملتطلبــات 
الدفــن  "مراســم  فــإن  العامــة"  والصحــة  الســامة 

ستقترص عى أقرباء سموه".
وســجلت الكويــت حتــى اآلن أكــر 104 آالف إصابــة 

بفروس كورونا وأكر من 600 حالة وفاة.
وأعلنت الكويت الحداد ألربعن يوما.

ووصل أمر قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين لتقديم 
العزاء باألمر الراحل، بحسب وسائل إعام قطرية.

وكانــت الكويــت تقــوم بوســاطة لحــل األزمــة الخليجية 
بن قطر ودول خليجية اخرى.

وصــل األمــر صبــاح إىل ســدة الحكــم يف مطلــع العــام 
2006 بعدمــا صــّوت الرملان املنتخب لصالح إعفاء 
ابــن عمــه الشــيخ ســعد مــن مهامــه بعــد أيــام فقــط مــن 
وضعــه  عــى  مخــاوف  بســبب  للبــاد  أمــرا  تعيينــه 
الصحي، وتســليم الســلطة للحكومة التي كان يرأســها 

الشيخ صباح.

وكان الشــيخ صباح وزيرا للخارجية الكويتية لســنوات 
طويلــة، وعــرف عنــه خــال فرتة عمله يف الوزارة بكونه 
وســيطا موثوقــا مــن قبــل الــدول اإلقليميــة واملجتمــع 

الدويل.
"صمام أمان"

والشــيخ صبــاح، األمــر الـــ15 للكويــت التــي تحكمهــا 
تخطــي  عــى  بــاده  ســاعد  ســنة،   250 منــذ  أرستــه 
العامليــة،  األســواق  وانهيــار  العــراق،  غــزو  تبعــات 
الكويتــي  األمــة  مجلــس  داخــل  املتاحقــة  واألزمــات 

والحكومة ويف الباد.
ينظــر إىل األمــر الراحــل عــى أّنــه مهنــدس السياســة 

الخارجية الحديثة لدولة الكويت الغنية بالنفط.
ألربعــة  الخارجيــة  وزارة  رأس  عــى  عملــه  فخــال 
عقــود، نســج عاقــات وطيــدة مــع الغــرب، وخصوصــا 
مــع الواليــات املتحــدة التــي قــادت الحملــة العســكرية 

لتحرير الكويت من االحتال العراقي يف 1991.

وبرز يف وقت الحق كوسيط بن دول مجلس التعاون 
الخليجــي وإيــران، وبــن الســعودية وقطــر يف أعقــاب 
األزمــة التــي تســببت بقطع العاقــات بن البلدين يف 

حزيران/يونيو 2017.
وعــى الرغــم مــن تقدمــه بالســن، ظــل األمــر منخرطــا 
إىل حــد كبــر باألعــامل اليوميــة وبالسياســة االقليميــة 

والدولية.
وقــال نــواف العتيبــي وهو مواطــن كويتي إن "لقد كان 
هذا الرجل صامم أمان لألمة العربية وليس للكويت" 

فقط.
"تحديات"

يف  للعهــد  وليــا  عامــا(   83( نــواف  الشــيخ  وســّمي 
2006، بعــد إجــامع مــن أفــراد العائلــة الحاكمــة الذيــن 
اختاروه لتويل املنصب، نظرا لشــعبيته داخل األرسة 
وصورته كسيايس متواضع يعمل بعيدا عن األضواء.

وأدى الشــيخ نــواف اليمــن الدســتورية أمــام مجلــس 

عــر  الســادس  األمــر  ليصبــح  الكويتــي،  األمــة 
للكويت.

وبدا التأثر عى األمر الجديد عند أدائه اليمن أمام 
مجلس األمة.

وقال يف كلمته "أعاهد الله وأعاهد شعب الكويت 
وأعاهدكــم أن ابــذل غايــة الجهــد وكل مــا يف وســعي 
أمنهــا  وحاميــة  وعزتهــا  الكويــت  رفعــة  عــى  حفاظــا 

واستقرارها وضامنا لكرامة ورفاه شعبها".
مــن  وأكــد "يواجــه وطننــا تحديــات خطــرة ال ســبيل 

تجاوزها اال بوحدة الصف".
والنهــج  بالدســتور  اعتزازنــا  "نؤكــد  وأضــاف: 
قانــون  دولــة  بالكويــت  ونفتخــر  الدميوقراطــي 

ومؤسسات".
تتمّتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إىل حد ما 
تختلــف مــع الدول الخليجية النفطية األخرى. ولديها 

برملان منتخب يتمتع بصاحيات تريعية.

وليــس مــن املتوقــع أن تتغــر سياســات البــاد، حتــى 
والبحريــن  اإلمــارات  وهــي  خليجيــة  دول  قيــام  مــع 

بتطبيع العاقات مع االحتال اإلرسائييل مؤخرا.
يحظــى  ال  أمــر  اإلرسائيــيل  االحتــال  مــع  والتطبيــع 

بشعبية لدى الجمهور الكويتي.
وقالــت تشــينزيا بيانكــو الباحثــة املتخصصــة بشــؤون 
األورويب  "املجلــس  معهــد  يف  األوســط  الــرق 
للعاقــات الخارجيــة" إّنــه "يجــب أن ينظــر إىل الشــيخ 
نواف األحمد باعتباره استمرارية أكر من كونه قائدا 

جديدا".
أن  املرجــح  مــن  الكواليــس،  "وراء  أنــه  بيانكــو  وتــرى 

يستمر األمراء األصغر سنا يف التنافس لخافته".
ومــن بــن األســامء املرشــحة لتــويل واليــة العهــد نجل 
الشــيخ  الســابق  الــوزراء  رئيــس  ونائــب  الشــيخ صبــاح 
نــارص صبــاح األحمــد الصبــاح، وهــو شــخصية معروفــة 

يف الكويت.

الكويت/ وكاالت:
ووري جثمــان أمير الكويت الراحل الشــيخ صباح األحمد الجابر 
الصبــاح الثــرى فــي الكويــت أمس بعــد وصوله مــن الواليات 
المتحــدة، في حين أدى الشــيخ نواف األحمــد الصباح اليمين 

الدستورية أمام مجلس األمة الكويتي، ليصبح أميرا للبالد.
وكان الشــيخ صبــاح يتلقى العالج في "مينســوتا" منذ تموز/ 

يوليو الماضي، أعلن عن وفاته أول من أمس عن 91 عامًا.
ووصلــت طائــرة إيربــاص حكوميــة كويتيــة مــن طــراز أي 340 

تحمــل جثمانــه بعــد ظهــر أمــس، وقامــت الســلطات بإغالق 
الطــرق فــي العاصمة الكويت للســماح بوصــول الجثمان إلى 
مســجد بــالل بن ربــاح ألداء صالة الجنازة ومن ثــم إلى مقبرة 

الصليبخات.

بغداد/ وكاالت:
عــن  أمــس،  رســميًا،  بغــداد  أعربــت 
بغلــق  واشــنطن  تهديــد  إزاء  االســتياء 
العــراق  مــن  قواتهــا  وســحب  ســفارتها 
هجــامت،  إىل  التعــرّض  خلفيــة  عــى 

ونددت بقرار "خطر".
مايــك  األمــريك  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
العــراق األســبوع املــايض  أنــذر  بومبيــو 
بغلــق ســفارة بــاده لدى بغــداد يف حال 
عــدم توقــف الهجــامت عليهــا، خصوصا 
الصاروخيــة منهــا، وبســحب ثاثــة آالف 

عسكري ودبلومايس.
ورأت مصادر دبلوماســية أّن االنســحاب 
األمريك سيعني نهاية الحرب عى من 
أســمتهم "الجهاديــن" يف وقــت ال يزال 

تنظيم الدولة يشّكل تهديدًا.
فــؤاد  العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
حســن يف مؤمتــر صحــايف يف بغــداد 
ســعيدة  "غــر  بــاده  حكومــة  إّن  أمــس 

بالقرار األمريك".
وأضاف أن "االنســحاب األمريك ميكن 
االنســحابات"  مــن  مزيــد  إىل  يــؤدي  أن 
التحالــف  يف  تشــارك  أخــرى  دول  مــن 
األمــر  الدولــة،  تنظيــم  ملحاربــة  الــدويل 
الــذي ســيكون "خطــرًا ألن داعش يهدد 

العراق ولكن أيًضا املنطقة".
حــال  يف  انســحاب  هكــذا  يشــّكل  وقــد 
الــوزراء  لرئيــس  شــديدة  رضبــة  حصولــه 
ميــِض  مل  الــذي  الكاظمــي  مصطفــى 
شــهران بعد عى زيارته واشــنطن ولقائه 
البيــت  يف  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 

األبيض.
 2019 األول/أكتوبــر  تريــن  ومنــذ 
اســتهدف  متوز/يوليــو،  نهايــة  حتــى 
أمركيــة  مصالــح  بصواريــخ  هجومــا   39
جنــودا  تضــم  عراقيــة  وقواعــد  ببغــداد 

أمركين.
تســارعت  الهجــامت  وتــرة  أّن  وبــدا 

عقــب زيــارة الكاظمــي إىل واشــنطن يف 
باإلضافــة  واســتهدفت  آب/أغســطس. 
إىل الســفارة األمركية، قواعد عســكرية 
وقوافل لوجستية لركات محلية تعمل 
لحســاب الجيــش األمــريك وحلفائه يف 

التحالف املناهض لتنظيم الدولة.
وقال وزير الخارجية العراقي يف مؤمتره 
الصحايف إّن "الهجامت ضد السفارات 

هجوم عى الحكومة".
يف  املوجــودة  "الســفارات  وتابــع 
بغــداد تقــع يف ظــل مســؤولية الحكومــة 
حاميــة  عــن  مســؤولة  وهــي  االتحاديــة 
االعــامل  وهــذه  الدبلوماســية  البعثــات 
عــى  هجــوم  هــي  بــل  مقاومــة  ليســت 

سيادة العراق وأمنه".
وغالبــا مــا تتبنــى هذه الهجــامت فصائل 
تشــّكلت قبــل مــّدة قصــرة، تدعــو إىل 
طــرد "االحتــال األمــريك" مــن العــراق، 
مــن  دعمهــا  حــول  شــبهات  مثــة  فيــام 

أحــزاب وفصائــل مواليــة إليــران وتلعــب 
يف  الســيايس  املشــهد  يف  بــارزا  دورا 
البــاد منــذ ســقوط نظــام صــدام حســن 

عام 2003.
ومل تؤكد واشــنطن من خال مســؤوليها 
الرســمين اتخــاذ قــرار بإغــاق ســفارتها 
يف بغــداد، فيــام يــرى خــراء أّن االدارة 
ورقــة  جديــد"  مــن  "تلعــب  األمركيــة 

العراق يف خضم األنتخابات.
ضغــط  تحــت  بغــداد  حكومــة  وتواصــل 
واشــنطن، تهديــد مهاجمــي الســفارات، 
لــدول  ممثــا   25 مجــددًا  ووعــدت 
عربيــة وغربيــة، بينهــم أمركيــون، باتخاذ 

اجراءات مشددة بالخصوص.
لكن الغموض يغطي هذه الترصيحات، 
إذ إّن اإلعــان عــن اعتقــاالت يف بعــض 
الســلطات  وتقديــم  يرتافــق  ال  األحيــان 
أي تفاصيــل عــن املهاجمــن الذيــن تــم 

اعتقالهم.

أرمينيا ترفض محادثات مع أذربيجان وسط 
استمرار املواجهات حول قره باغ

العراق ُيبدي استياًء إزاء التلويح األمرييك بإغالق السفارة يف بغداد

باكستان تدين تربئة الهند 
متهمني يف قضية مسجد 

"بابري" التاريخي
إسام آباد/ األناضول:

أمــس، ترئــة محكمــة هنديــة جميــَع  أدانــت باكســتان، 
املتهمــن يف قضيــة هــدم مســجد "بابــري" التاريخــي 

يف الهند.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية يف بيان، أن قرار 
ترئــة 32 متهــام يف قضيــة مســجد "بابــري" يف الهنــد 

"قرار مخز"، ودليل عى فشل النظام القضايئ.
الدوليــة  املنظــامت  لعــب  رضورة  عــى  البيــان  وأكــد 
ذات الصلــة باألمــم املتحــدة، دورا يف حاميــة األقليــات 

الدينية.
وجامــع بابــري الــذي تــم إنشــاؤه يف عهــد اإلمراطوريــة 
التابعــة  العتيقــة،  أيوديهــا  مدينــة  داخــل  البابوريــة 
بــن  نــزاع  محــل  كان  براديــش"،  "أوطــار  ملقاطعــة 

الهندوس واملسلمن لسنواٍت طويلة.
ويف 6 ديســمر/ كانــون األول 1992، قــام متشــددون 
التاريخــي يف مدينــة  "بابــري"  بهــدم مســجد  هنــدوس 
"فايز أباد"، بوالية أتربرديش الهندية، املبني يف القرن 
الســادس عــر، مــن قبــل اإلمراطــور املغــويل "ظهــر 
الدين بابر"، مؤســس اإلمراطورية املغولية يف الهند، 

ويعتر أكر مساجد الوالية.
ويف نوفمر/تريــن الثــاين 2019، قضــت املحكمــة 
"بابــري"  مســجد  موقــع  ملكيــة  الهنــد مبنــح  العليــا يف 
مســجد  لبنــاء  آخــر  مــكان  وتخصيــص  للهنــدوس، 
للمســلمن، رغــم أن جميــع أعــامل التنقيــب األثريــة يف 

موقع املسجد أظهرت تاريخه اإلسامي.

واشنطن/ وكاالت:
فرضت الواليات املتحدة األربعاء عقوبات عى 
محافظ البنك املركزي الســوري و16 شــخصا أو 
مؤسسة أخرى يف إطار سعيها ملنع الدولة التي 
مزقتهــا الحــرب مــن العــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة 

يف ظل حكم الرئيس بشار األسد.
أصــول  أي  بتجميــد  املتحــدة  الواليــات  وأمــرت 
قرفــول  حــازم  املركــزي  البنــك  ملحافــظ  أمركيــة 
والسورين اآلخرين املشمولن بالعقوبات ومنع 
أي معامات مالية معهم يف الواليات املتحدة.

التــي  األمركيــة  الخزانــة  وزارة  تنســب  ومل 
لقرفــول  باألســد  مرتبــط  شــخص  أي  تســتهدف 
ارتكاب مخالفة أو جرمية محددة، لكنها أشــارت 
عــى  الــركات  ارغــام  محاولتــه  عــن  تقاريــر  إىل 

املساهمة يف خزينة الدولة.
بيــان  يف  منوتشــن  ســتيفن  الخزانــة  وزيــر  وقــال 
جانــب  إىل  الوقــوف  يواصلــون  الذيــن  "أولئــك 
نظــام بشــار األســد الوحــي يزيــدون مــن فســاده 

وانتهاكاته لحقوق اإلنسان"، وفق تعبره.
فــرض  إن  بومبيــو  مايــك  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
يتوقــف  "لــن  ســورية  شــخصيات  عــى  عقوبــات 
ال  خطــوات  وعنــارصه  األســد  نظــام  يتخــذ  حتــى 
الشــعب  العنــف ضــد  رجــوع عنهــا إلنهــاء حملــة 

السوري".
ومــن بن األشــخاص الذيــن أدرجت وزارة الخزانة 

عــيل  بــن  طاهــر  خــر  األعــامل  رجــل  أســامءهم 
املخابــرات  رئيــس مديريــة  لوقــا  وحســام محمــد 

العامة.
الرابعــة  للفرقــة  رئيــي  مــورد  بأنــه  طاهــر  واتهــم 
رشكــة  إنشــاء  خــال  مــن  ذلــك  يف  مبــا  بالجيــش 
غــر  التنفيذيــة  "الــذراع  أصبحــت  خاصــة  أمنيــة 

الرسمية" للفرقة.
أنشــأ  طاهــر  إن  األمركيــة  الخزانــة  وزارة  وقالــت 
أيًضــا رشكــة إميــا تل لاتصاالت كمنافســة لركة 
رامــي مخلــوف، قطــب املــال الــذي اختلــف مــع 

األسد ابن عمته.
وقالــت وزارة الخارجيــة األمركيــة بشــكل منفصل 
أو  أشــخاص  ثاثــة  تحديــد  عــى  تعمــل  إنهــا 
وحــدات مســؤولة عــن رضبــات جويــة قاتلــة قبــل 
ثــاث ســنوات يف بلــدة أرمنــاز مبحافظــة إدلــب 
بالقــرب مــن الحــدود الرتكيــة. وقــد ُقتــل مــا ال يقل 
عــن 34 شــخصًا يف الهجــوم، وفًقــا لحصيلة وزارة 

الخارجية.
واســتعاد "األســد" معظم األرايض الســورية بعد 
حــرب مســتمرة منــذ تســع ســنوات وأودت بحيــاة 

أكر من 380 ألف شخص ورشدت املاين.
دخــل  الــذي  األمــريك  قيــرص  قانــون  ومبوجــب 
حيــز التنفيــذ يف حزيران/يونيــو، تأمــل الواليــات 
املتحدة منع أي جهود إلعادة اإلعامر أو للتبادل 

التجاري مع سوريا.

عقوبات أمريكية عىل محافظ البنك 
املركزي السوري وشخصيات أخرى
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بفن "مانداال".. روان شلدان تتخلص من "توتر الحجر"

واجهته مكبلة باألمراض المزمنة 

في "يومها الدولي".. الُمسنة "فتحية أبو رزق" تقهر كورونا

املســنة التــي بصعوبــة تســتطيع املــي ثــاث خطوات 
لألمــام، تتقطــع معهــا أنفاســها، وتلهــث متعبــة، تعــاين 
ضعًفا بعضلة القلب، ومرض الســكري، وارتفاع ضغط 
الــدم، لحظــة إصابتهــا بفــروس كورونــا أقامــت عائلتهــا 
مراســم الــوداع لهــا حينــا نقلتهــا ســيارة اإلســعاف إىل 
مستشــفى غــزة األورويب؛ وتأهبــوا بحــزن لنصــب صــوان 
لــن تســتطيع  أمهــم  أيــام قليلــة اعتقــاًدا أن  بعــد  العــزاء 

مواجهة الفروس بهذا الجسد الضعيف.
 لكــن شــاء اللــه أن تحيــا، وتتعــاىف من الفــروس، وتعود 
إىل أوالدهــا بعــد 21 يوًمــا مــن العــاج والرعايــة الطبيــة 
ســليمة، واســتقبلت كا تســتقبل العروس يوم زفافها، 
تحت وقع الطبول وأصوات األلعاب النارية التي عمت 

منطقة سكنها مبحافظة رفح.
خوف وترقب

رزق  أبــو  الحاجــة  مــن حنجــرة  متثاقلــة  الكلــات  تخــرج 
عــر الهاتــف، ال تقــل ثقــًا عن خطواتهــا، تقول: "حينا 
كورونــا،  بفــروس  مصابــة  أين  وتبــن  النتيجــة  ظهــرت 
انتابنــي الخــوف، فلــم أتوقــع أن يصيبنــي، لكن اعتمدت 

عــى اللــه، رغــم أن اإلنســان يفكــر ويبقــى لديــه شــعور 
الخوف، وقدر الله أن أعود إىل أوالدي ساملة".

عــى  تعلــق  يذكــر"،  الفضــل  ألهــل  "الفضــل  وألن 
الرعايــة الطبيبــة املقدمــة لهــا يف حديــث مــع صحيفــة 
عاًجــا،  يل  قدمــوا  يوًمــا،   21 "طــوال  "فلســطن": 
لــذ  مــا  نظيًفــا  وطعاًمــا  وغــذاء،  وإبــًرا،  وفيتامينــات، 
الضغــط  وفحــص  لقيــاس  األطبــاء  ميــر  ــا  يوميًّ وطــاب، 
وتقديــم  الحــرارة،  وقيــاس  مــرات،  ثــاث  والســكري 

الرعاية".
بعفويــة تثنــي عــى دور األطبــاء: "حــرام األطبــاء اهتمــوا 
ا، وكان لهــم فضــل يف رعايتــي وتعــايّف بهــذا  يب كثــرً

الشكل".
وألن املســنة تحتــاج ملــن يرعاهــا، غامرت إحــدى بناتها 
بنفسها وظلت بجانب والدتها ترعاها طوال 21 يوًما، 
تســندها وتســهر عى رعايتها؛ مل يكن الفروس حائًا 
بن األم وابنتها، فللرضورة أحكام، وال ميكن أن متكث 
املسنة وحدها طوال هذه املدة، دون رعاية، فمكثت 
تحــدث،  قــد  التــي  بالنتائــج  آبهــة  غــر  بجوارهــا،  ابنتهــا 

واإلصابة بالفروس، لكنها لحسن حظها مل تصب.
فرحة غامرة

"ملــا قالــويل إنــه نتيجتــك ســلبية يف الفحــص الثــاين، 
وإين مروحــة، بكيــت مــن الفرحــة" -يبتســم صوتهــا هنا- 
"حتــى بنتــي بتســألني: )ميــا إنــت بتعيطــي زعانــة إنــك 
)بــدي  دموعــي:  ومســحت  فنهرتهــا  تروحــي؟!(،  بــدك 

أروح، ولك مبسوطة(".
إصابــة  إعــان  لحظــة  صعبــة  أوقاًتــا  العائلــة  عاشــت 
والدتهــم، يقــول ابنهــا األكــر حاتــم: "الغريــب أنــه ليــس 
معروًفا كيف انتقل إليها الفروس، فهي كانت تذهب 
لتلقــي العــاج مبستشــفى أبــو يوســف النجــار، وطــوال 
مــدة اإلصابــة كانــت بخــر ومل تعــاِن أي أعــراض لإلصابة 

بالفروس".
"غلبنــا  األوىل:  اللحظــات  يف  متوتــًرا  املشــهد  كان 
الخــوف عــى أمــي، ألننــا نعلــم أنــه إن أصــاب كبار الســن 
فــإن %90 ســتحدث الوفــاة، وتوقعنــا أن متــر عــدة أيــام 
ولديهــا  الســن  يف  كبــرة  أنهــا  خاصــة  وفاتهــا،  وتعلــن 
أمراض مزمنة )...( إرادة ربنا كبرة، بعدما مر 14 يوًما 

دون أعراض بدأ األمل يتسلل إلينا وتتغر توقعاتنا".
العائلــة بالكامــل حجــرت 21 يوًمــا؛ منعــت مــن الخــروج 
األوقــات:  تلــك  يصــف  ــا،  احرتازيًّ إجــراء  املنــزل  مــن 
"عشــنا لحظات صعبة، ال نســتطيع الخروج من املنزل، 
ا بها، لكــن الذي هون علينا  أو إخــراج نقــود، تأثرنــا نفســيًّ
هو أن نتيجة فحص كل أفراد العائلة كانت ســلبية، وال 

يوجد أي أعراض".
اســتقبال  اســتقبلناها  والدتــه:  عــودة  لحظــة  يصــف 
عروس، وكانت فرحتنا كبرة، بعدما عادت أمي لبيتها 

ساملة غامنة".
وأتــت فرحــة االنتصــار بــرى ملســني غــزة، عشــّية اليوم 
الدويل للمسنن، األول من ترين األول )أكتوبر(، أّنه 

ال يوجد مستحيل وأن إرادة الله نافذة.
ا،  233,269 مســنًّ وبلــغ عــدد املســنن يف فلســطن 
يف عــام 2017م، بواقــع 152,443 مســنًّا يف الضفــة 
الغربيــة، بنســبة 5.4 مــن املئــة، و80,826 مســنًّا يف 
قطــاع غــزة، أي مــا نســبته 4.3 مــن املئــة، وفًقــا لبيانــات 

جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني عام 2018م.

رفح/ يحيى اليعقوبي:

الســن؛ وينهــش  يهــدد فيــروس »كورونــا« كبــار 
أجســادهم فــي حــال كانوا يعانــون أمراًضــا مزمنة، 
فال مناعة لدى معظمهــم تقيم جدار المواجهة أمام 

الفيــروس، ليكــون الطريــق أمامــه مفتوًحــا متغلغاًل 
بســهولة فــي الجســم بال قتــال أو مواجهــة، هكذا 
أودى بحيــاة كثيريــن، لكــن حالة المســنة فتحية أبو 

رزق التي طرقت باب الـ72 من عمرها كانت مختلفة، 
فهــذه »الختيــارة« وكلــت أمرها إلــى اهلل؛ وخاضت 

المعركة متسلحة بـ«اإليمان بالقدر«.

غزة/ هدى الدلو:

اقتنعــت بــأن الحجــر المنزلــي فرصــة قدمــت لهــا 
على طبق مــن ذهب، لتنبش عــن موهبتها التي 
تركتهــا جانًبــا طيلــة الســنوات الماضيــة للتفرغ 

لدراســتها والحفــاظ علــى مســتواها التحصيلــي، 
فقــد جاء اليوم الذي تتفــرغ فيه لتعلم فن المانداال، 
وســيكون لهــا كحبة مهدئ لتخفيــف حالة التوتر 

واالكتئــاب العامة التي تطغى على األجواء بســبب 
جائحــة كورونا، كما أنه ملجؤها عند الهروب من 

األفكار السلبية.

مدينــة  مــن  شــلدان  روان  العرينيــة  الشــابة 
غــزة، تــدرس تخصــص املحاســبة، لجــأت إىل 
موقــع يوتيــوب لتتعلــم الرســم بفــن املانــداال، 
حتــى أمــى رفيقهــا، فــأي رســمة تراهــا أمــام 
ناظريهــا تحولهــا لهذا النــوع من الفن، "واليوم 

مانداال والورقة والقلم جزء من حيايت".
واملانــداال عبــارة عــن دائــرة تتكرر فيهــا الدوائر 
واألشــكال الهندســية املختلفــة، وكلــا تعمق 
وهــدوء  تركيــز  إىل  وصــل  دائرتــه  يف  الرســام 
بجاذبيــة  لتحــس  إنــك  حتــى  عميــق،  داخــي 
عينيــه  تجــذب  ودائرتــه،  الرســام  بــن  قويــة 
وقلبه وفكره وتركيزه، أما تسميته فن البهجة، 
النفــس،  عــى  والفــرح  الــرور  يدخــل  فألنــه 
ا  لذلــك هــو يعــد أحــد الفنون التي ثبــت علميًّ

دورهــا اإليجــايب يف معالجــة التوتــر الناتج عن 
ضغوطات الحياة.

كانــت  املانــداال  رســم  تعلمهــا  بدايــة  ويف 
والدتها بجانبها تشجعها عى إكال طريقها 
فيه، إلتقانها له، وتنر رسوماتها عى مواقع 
التواصــل االجتاعــي؛ فتعليقــات املتابعــن 

اإليجابية كانت دافًعا أمامها.
منــذ صغرهــا كانــت مميــزة يف أداء الواجبــات 
ولكنهــا  الفنيــة،  الرتبيــة  ملــادة  املدرســية 
إبداعهــا  خلــف  البحــث  يف  يوًمــا  تفكــر  مل 
مســابقات  يف  املشــاركة  أو  وتطويــره، 

ومعارض، لرتكيزها يف دراستها.
وتقــول روان لصحيفــة "فلســطن": "تعرفــت 
مواقــع  تصفحــي  مــن  املانــداال  فــن  إىل 

التواصل، كانت الرســومات تعجبني وتلفت 
انتباهــي لكونهــا معقــدة وصعبة، وشــخصيتي 
يشء  كل  عمــل  وتحــاول  تجــرب  ألن  متيــل 

صعب".
ونظــًرا للفــراغ الكبــر بســبب الحجــر املنــزيل، 
وانزعاجهــا لقضــاء الوقــت دون فائــدة وعــى 
تلــك  اســتثار  يف  فكــرت  التواصــل،  مواقــع 
تضيــف:  غرهــا،  مــن  وتتميــز  الســاعات، 
مانــداال  رســومات  أشــاهد  كنــت  "فعندمــا 
تجربــة  مــن  بوقــت ألمتكــن  أحظــى  أن  أمتنــى 
الفــن بعدمــا قــرأت عنــه، فهــو أحــد أنــواع عاج 
التوتر والضغوط النفسية، فقررت تعلمه ألن 
الجلــوس يف البيــت كان يســبب يل نوًعــا مــن 

التوتر؛ فقررت تخفيفه باللجوء إليه".

وقــد اختــارت روان هــذا النــوع مــن الفــن أيًضــا 
لكونــه يحتــاج إىل وقــت طويــل إلمتــام لوحــة 
القياســات  عــى  يعتمــد  ودقيــق  واحــدة، 
وطــول  النفــس،  ضبــط  فيعلمهــا  الهندســية، 

البال.
وبعد ثاث لوحات متكنت من إتقانه بجميع 
زخارفــه، وأشــكاله، فأصبحــت تتخيل الرســمة 
تكــون  رســومات  تختــار  وبالعــادة  وترســمها، 
مفهومة، يف حن أن فن مانداال يعتمد عى 
الزخــارف، تتابــع: "طبقــت فــن مانديــا عــى 
رســومات معروفــة، واخــرتت رســومات عاديــة 
ألمتيــز بــيء جديــد، وحتــى يفهمهــا الجميع 

الصغر والكبر". 
"ففي العادة عندما يرى الناس لوحة منقوشة 

بفن مانداال أي بالزخارف فإنها تنال إعجابهم، 
لكــن عندمــا يــرون أشــياء مألوفــة ومعروفة لهم 
مرسومة بطريقة جديدة وغريبة مثًا كميزان 
لرســمه  سيندهشــون  فإنهــم  وغــره،  العــدل 

بطريقة مميزة" تضيف روان.
إىل  والعــودة  املنــزيل  الحجــر  انتهــاء  بعــد 
الــدوام الجامعــي لــن تنــى روان فــن مانــداال 
الــذي تعلمتــه مبفردهــا، وتشــر إىل أنهــا مل 
التعليــم  انتظــام  مــع  والقلــم  اللوحــة  تــرتك 
الدراســة  بــن  وقتهــا  فتنظــم  اإللكــرتوين، 

والرسم.
للرســم،  املخصصــة  الدفاتــر  عــى  وترســم 
مســتقلة  لوحــات  ترســم  أن  تطمــح  ولكنهــا 
أنــه  إىل  وتلفــت  املعــارض،  يف  وتشــارك 

األدوات  ســوى  كثــرة  ألدوات  يحتــاج  ال 
والفرجــار،  املســطرة  وباألخــص  الهندســية، 

ونوع خاص من األقام.
يف  فعالــة  إنســانة  تكــون  أن  روان  وتطمــح 
أحــب  "ال  فيــه:  بصمــة  لهــا  ومؤثــرة  املجتمــع 
أن أكــون عــى الهامــش"، وتتفــوق يف مجــال 
محليــة  معــارض  يف  وتشــارك  مانــداال  فــن 
نحــو  يســعى  أن  اإلنســان  "فعــى  ودوليــة: 
أحامــه ويحقــق الرضــا عــن ذاتــه، والوقــت من 
أعظــم نعــم ربنــا التــي مــّن علينــا بها، وسنســأل 
عــن  كيفيــة قضائــه، لذلــك ال بــد مــن اســتثار 
الوقــت بــأي يشء مفيــد، وال نكــون تبًعــا ألحد 
التــي  العتمــة  مــن  نصنــع  أن  نســتطيع  حتــى 

بداخلنا نوًرا".
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الفــــرق بيــــن التعليــــم 
عــــن بعــــد و»وجهًا لوجه«

القاهرة/ فلسطني:
مــن  كامــل  بــدوام  للعمــل  تلجــأ  قــد  أحياًنــا 
تســاعدك  أن  ميكــن  أســباب،  لعــدة  املنــزل 
التــوازن  عــى  الحفــاظ  يف  النصائــح  هــذه 
واإلنتاجيــة والنجــاح، يف إنجــاز عملــك أو يف 

الحفاظ عى صحتك العقلية.
نصيحــة  تبــدو  قــد  املنزليــة:  مالبســك  بــدل 
ارتــداء  لســت مضطــرًّا إىل  ولكنــك  بســيطة، 
مالبس رسمية كام تحتاج يف العمل؛ تغيري 
حــان  قــد  الوقــت  أن  إىل  إشــارة  املالبــس 
لالســتيقاظ وإنجــاز األمــور؛ وفًقــا ملا جاء يف 

موقع "ويب طب".
تعيــني مســاحة عمــل أو مكتــب منــزيل: أحــد 
عملــك  عــى  الحفــاظ  هــو  التحديــات  أكــر 
وحياتــك الخاصــة منفصلــني وإدارة الوقــت، 
كــريس  مــع  مريًحــا  مكاًنــا  تجعــل  أن  حــاول 
الجلــوس عليــه مثــاين ســاعات يف  ميكنــك 
اليــوم، هــذا يســاعدك عــى الرتكيــز بالعمــل 

واإلنجاز أكرث.
حافــظ عــى االلتزام بســاعات عمــل محددة: 
يجــب أن تكــون واضًحــا بشــأن وقــت العمــل 
هــذا  الشــخصية،  حياتــك  مامرســة  ووقــت 
ســيجعلك تنجــز أكــرث، كــام أن وجــودك يف 
الجدول الزمني نفسه مع زمالء العمل يجعل 

كل يشء أسهل بكثري.
أحــد  هــو  اإللهــاء  حولــك:  مبــا  تتأثــر  ال 
األشــخاص  تواجــه  التــي  الكبــرية  التحديــات 
الصعــب  مــن  املنــزل،  مــن  يعملــون  الذيــن 
تشــتيت انتباه اإلنســان، ومن األفضل تعيني 
وقت ألخذ اسرتاحة ومشاركة بعض األوقات 

مع العائلة.
يف  والتوتــر:  القلــق  مســببات  عــن  االبتعــاد 
قــد تضطــر  انتشــار األوبئــة  الكــوارث أو  حــال 
للعمــل مــن املنــزل، مــن الجيــد أن تبقى عى 
علم بآخر املستجدات، ولكن دون أن تضيع 
الكثري من الوقت وتعريض نفسك لنوبة من 

الفوىض والهلع، أوقف اإلشــعارات يف أثناء 
وقــت العمــل، وحــاول مشــاهدة األخبــار بعــد 

انتهاء وقت العمل.
ابــَق عــى تواصــل: ســتواجه تحديــات فريــدة 
بعــد،  عــن  عملــك  أداء  محاولتــك  أثنــاء  يف 
اعتــامًدا  كبــرًيا  اختالًفــا  تختلــف  أن  وميكــن 
عــى نــوع العمــل الــذي تقــوم بــه، ابــق عــى 
تواصــل مــع مديــرك وزمالئــك، ال تــرتدد يف 
مــا  عــادة  الذيــن  األشــخاص  مــع  التواصــل 
تلجــأ إليهــم للمســاعدة، حتــى إذا مل تكن يف 

املبنى نفسه الذي يوجدون فيه.
العمــل  مــدة  أثنــاء  يف  االختــالط:  تنــَس  ال 
العالقــات  مــن  الكثــري  تنقطــع  املنــزل  مــن 
االجتامعيــة التــي اعتدتهــا طــوال اليــوم، قلــل 
مــع زمالئــك عــر تطبيقــات  بالتحــدث  ذلــك 
التواصــل االجتامعــي، ميكنــك أيًضــا جدولــة 
مكاملــات فيديــو صباحية مع فريقك بأكمله 

لتقليل الشعور بالوحدة واالنعزال.

التعليم عن بعد ألن دور املعلم فيه معقد.
التعليــم  يقدمهــا  التــي  املميــزات  أهــم  مــن 
وتحســني  الطــالب  تقييــم  هــي  لوجــه  وجًهــا 
إمكاناتهــم، ومــع ذلــك إن الطالب يف التعليم 
ا متاًما يف هــذه العالقة،  عــن بعــد ليــس ســلبيًّ
عــن  قيمــة  معلومــات  للمعلــم  يقدمــون  إذ 

كيفية تقدمهم يف التعليم.
عندمــا  التعليميــة  األهــداف  تحقيــق  وميكــن 
بــني الطالــب واملحــارض أكــرث  تكــون العالقــة 
ــا، لــي يســمح  فعاليــة، والتفاعــل يكــون فوريًّ
تكويــن  حتــى  الخــرات  مــن  باالســتفادة  لــك 
يف  التعلــم  أثنــاء  يف  شــخصية  عالقــات 

الفصول الدراسية.

عــادة مــا يكون التعليم يف الفصول الدراســية 
للمتعلــم  يوفــر  ال  ولكــن  مــا،  حــد  إىل  منظــاًم 
املرونة التي يقدمها له التعليم عن بعد، ألنه 
إذا كان الطالــب لديــه دوام عمــل كامــل أو أي 
التزامات أخرى فسوف يستغرق األمر املزيد 
من الوقت، وبداًل من ذلك ميكن للتعليم عن 

بعد أن يتيح لك الحرية يف وقت التعليم.
ما التعليم عن بعد؟

يكــون  ال  عندمــا  بعــد  عــن  التعليــم  يحــدث 
الفعــي  املــكان  يف  واملتعلــم  املعلــم 
للتعليــم نفســه، وميكــن أن يحــدث أيًضــا إذا 
كان املعلــم واملتعلــم موجوديــن يف املوقــع 
نفســه، ولكــن ليــس يف الوقــت نفســه، واليــوم 

فعاليــة  لزيــادة  الوســائط  مــن  العديــد  تقــدم 
اإللكــرتوين  الريــد  مــن  بعــد  عــن  التعليــم 
العــادي حتــى املؤمتــرات التي تعقد عن بعد 

عر اإلنرتنت. 
مســافة  هنــاك  تكــون  بعــد  عــن  التعلــم  يف 
عــى  والحصــول  والطالــب،  املــدرس  بــني 
املطبوعــة  التقنيــات  طريــق  مــن  التعليــامت 
هنــاك  يكــون  وقــد  الفيديــو،  أو  الصوتيــة  أو 
واملــدرس،  الطالــب  بــني  تفاعــي  اتصــال 
ويتلقــى الطالــب الدعــم من املــدرس، وتكون 

التعليقات فورية أو متأخرة يف وقت الحق.
مميزات

املزيــد  بعــد   عــن  التعليــم  تقنيــات  توفــر 

ألن  الطــالب  لــكل  مالمئــة  فهــي  الراحــة؛  مــن 
ميكنــك  والهاتــف  اإلنرتنــت  مثــل  التقنيــات 
وميكــن  بســهولة،  املنــزل  يف  توفريهــا 
املشــاركة مــع الزمــالء يف مؤمتــرات الفيديــو 
باملرونــة   يتميــز  أيًضــا  الجامعــي،  الشــات  أو 
التعليميــة  العمليــة  يف  املشــاركة  وخيــارات 
عى أساس فردي، عى سبيل املثال: ميكن 
الصبــاح،  ســاعات  خــالل  التعليــم  تفضــل  أن 
وقــد يرغــب طالــب يف  قضــاء 30 دقيقــة يف 
آخــر  طالــب  حــني  ويــب، يف  موقــع  مراجعــة 
بالرسعــة  يتعلــم  كلٌّ  واحــدة،  ســاعة  يقــي 

والوقت املناسبني له ولقدراته.
ميكــن أن يكــون التعليــم عــن بعــد فعــااًل مثــل 

 فيــام يــي بعــض األمــور املهمــة التــي يجــب 
التفكري فيها عند املقارنة بني برامج التعليم 
التعليــم  بعــد، ألن  عــن  والتعليــم  التقليديــة 
ويشــهد  شــعبية  يكتســب  يــزال  ال  بعــد  عــن 
محصــوًرا  يعــد  مل  لكونــه  الطــالب  مــن  قبــواًل 
مــن  وبالرغــم  الدراســية،  الفصــول  اليــوم يف 
املميــزات التــي أصبــح يقدمهــا التعليــم عــن 
بعــد للطــالب ال يــزال التعليــم وجًهــا لوجــه لــه 

املزايا الخاصة به.
مميزات التعليم وجًها لوجه

الحصــول  ميكنــك  لوجــه،  وجًهــا  بالتواصــل 
اســتنتاجها  ميكــن  إضافيــة  معلومــات  عــى 
مــن لغــة الجســد واإلميــاءات ونــرة الصــوت، 
أكــرث  يكــون  لوجــه  وجًهــا  التعليــم  إن  وبذلــك 
ثــراء مــن ناحيــة املعلومــات، ولكــن باملقارنــة 
مــع التعليــم عــن بعــد نجــد أنــه يفتقــد متاًمــا 
غــري  التواصــل  عــى  ويعتمــد  الجســد  لغــة 
اللفظــي يف التفاعــالت، يف هــذه الحالــة مــن 
غــري املرجــح أن يحصــل املعلــم عــى تعابــري 
الطالــب واألســئلة العفويــة التــي تصــدر منــه، 
تنقــل  بهــا  التــي  الطريقــة  فــإن  الطالــب  أمــا 
بالرغــم  متعمقــة،  غــري  لــه  تبــدو  املعلومــات 
مــن أن التكنولوجيــا ســهلت الكثــري مــن الطرق 
اآلن، إال أنــه ال ميكــن مقارنتهــا بالتعليــم وجًهــا 

لوجه. 
للمحــارض  ميكــن  املثــال،  ســبيل  عــى 
الفصــل  يف  عمــي  مبثــال  االستشــهاد  
الوقــت  يف  متوافــرة  خامــات  باســتخدام 
الحــايل، يف حــني أن شــخصية املعلــم ميكــن 

أن تضيع بالتعليم عن بعد.
للطــالب  يتيــح  لوجــه  وجًهــا  التعليــم  أن  كــام 
وتجاربهــم  خراتهــم  ومشــاركة  مًعــا  التفاعــل 
التــي  والصعوبــات  وأفكارهــم  الشــخصية 
يف  لهــم  املقــدم  املحتــوي  بشــأن  تواجههــم 
ا  املحارضة، وهذا ميكن أن يكون مصدًرا غنيًّ
للتعليم الذي يكاد يكون مختفًيا لدى طالب 

عــى  يعتمــد  وذلــك  لوجــه،  وجًهــا  التعليــم 
املالمئــة  والتكنولوجيــا  واألســلوب  الكيفيــة 
فيــام يتعلــق باملهــام أو األهــداف التعليميــة، 
بــني  بالتفاعــالت  أيًضــا  الفعاليــة  وتتأثــر 
الطالب، وهذا ليس صحيًحا، بسبب الحاجة 
ردود  ومعرفــة  الجديــدة  األفــكار  عــرض  إىل 

الفعل العاطفية يف أثناء التعلم.
ومــن أهــم مــا مييز التعليم عن بعد هو القدرة 
عــى تحمــل التكاليــف؛ فجميع املنــازل اليوم 
لديهــا أجهــزة حاســوب متصلــة باإلنرتنــت وال 
مــن  املزيــد  دفــع  يف  للتفكــري  الفــرد  يحتــاج 
األمــوال، وأصبــح اآلن التعليــم عــن بعــد أحــد 
هــذا  ومــن  للبالغــني،  املناســبة  الخيــارات 
املنطلــق أصبحــت الجامعــات تقــدم املزيــد 

من الرامج الخاصة بالتعليم عن بعد.
عيوب

توفــري وســائل  الجامعــات  مــن  الكثــري  تحــاول 
وجًهــا  التواصــل  يفتقــر  لكنــه  أفضــل  تواصــل 
لوجــه، يف حــني البيئــة التعليميــة تحتــاج إىل 
بنــاء عالقــة مــع الزمــالء واملدرســني واملزيــد 

من الجهد يف البيئة التعليمية.
اإلنرتنــت  عــر  والــدروس  الــدورات  تتطلــب 
املزيد من العمل مثل القراءة واملهام مقارنة 
بالتعليم وجًها لوجه، وهذا يعني أنك ســوف 
تقي ما ال يقل عن 10 ساعات يف التعليم 

عر اإلنرتنت.
عدم القدرة لدى بعٍض عى تحقيق االنضباط 
الــذايت إذ يجــب أن تقــرر قبــل االشــرتاك يف 
التعليم عن بعد مدى قدرتك عى االنضباط 
النهائيــة  باملواعيــد  االلتــزام  يف  الــذايت 
لالختبــارات والتعليــق عــى املحــارضات ومــا 
إىل ذلــك، واملشــكلة تكــون هــي إدارة الوقت 

وهي مهارة قد يفتقرها الكثري.
ويف قطاع غزة تقف أزمة الكهرباء يف مقدمة 
مشــوار  يف  الطلبــة  أمــام  املاثلــة  التحديــات 

التعليم عن بعد.

القاهرة/ فلسطين:

هــل تحــاول معرفــة الفــرق بيــن التعليــم عــن بعد 
الدراســية؟   الفصــول  فــي  لوجــه  وجًهــا  والتعليــم 
تســاعد معلومات يقدمها موقع »ثقف نفســك« 

اإللكتروني فــي تقديم اإليجابيات والســلبيات لكل 
مــن أســاليب التعلــم، ويجــب أن تــدرك أنــه ال توجد 
إجابة صحيحة وخطأ ألن ما يناسب شخص ما قد ال 

يناسب شخًصا آخر، وبذلك يكون الحكم من وجهة 
نظــر فردية وأنت من تقرر أطريقة التعليم مناســبة 

لك أم ال.

نصائح صحية للعاملني
عـن بعـد فـي منازلهــم
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موسكو/ وكاالت:
ومنتجاتهــا  أطعمتهــا  بتســويق  الــركات  بعــض  تســوق 
مــن خــال كتابــة عبــارات "قليلــة الدســم" أو "منخفضــة 
لجــذب  الدهــون"،  مــن  "خاليــة  أو  الحراريــة"  الســعرات 
أولئــك الراغبــن بتخفيــض أوزانهــم بشــكل خــاص، لكــن 

الحقيقة مغايرة متاما ملا هو مكتوب.
الحميــات  مــن  الكثــر  أن  الدراســات إىل  بعــض  وتشــر 
الغذائيــة تقــدم نصائــح مغلوطــة، ولهــا نتائــج عكســية من 
حيــث تخفيــض الــوزن لــدى اإلنســان، مــا يســبب نتائــج 
للبعــض يف أغلــب األحيــان، خصوصــا  عكســية محزنــة 

ملناطق "محيط الخرص".
وكشــفت صحيفة "healthline" املتخصصة بالصحة 
والغــذاء عــن قامئــة مــن 13 وجبــة طعــام يــروج لهــا عــى 
أنهــا تســاعد يف الحميــة، بينــا تؤكــد الدراســات بأنهــا 

تساهم بزيادة السمنة.
مشروبات البروتين

املنتجــات  مــن  الربوتــن  مروبــات  عصائــر  تعتــرب 
املغذية والصحية بشــكل اســتثنايئ، لكن بعضها ميلء 

بالسعرات الحرارية والسكر.
تحتــوي بعــض مخفوقــات الربوتــن عــى مــا يقــارب مــن 
هــذه  تنــاول  لــكل زجاجــة، وميكــن  400 ســعرة حراريــة 
العصائــر برسعــة كبــرة، مــا يحشــو الجســم بالســعرات 

الحرارية الزائدة والسكر.
الزبادي قليلة الدسم

نكهــات  زيــادة  عــى  تعمــل  مــادة مغذيــة  هــي  الدهــون 

عند محاولة إنقاص الوزن، قد تحتاج إىل تناول الحبوب 
منخفضــة الســعرات الحراريــة لبــدء يومــك، وبالرغــم مــن 
أن أطعمــة اإلفطــار هــذه قــد تكــون منخفضــة الســعرات 
بالســكريات  محملــة  تكــون  مــا  غالًبــا  أنهــا  إال  الحراريــة، 

املضافة.
الفاكهة المجففة

والفيتامينــات  باألليــاف  مليئــة  املجففــة  الفواكــه 
واملعادن، ونظًرا ألن الفواكه املجففة أصغر وأحى من 

الفاكهة الطازجة، فمن السهل اإلفراط يف تناولها.
الفاكهــة  حصــة  أن  الجميــع  يعرفــه  ال  الــذي  األمــر  لكــن 
املجففــة تحتــوي عــى ســكر وســعرات حراريــة أكــر مــن 

كمية مساوية لها من الفاكهة الطازجة.
أغذية الحمية المغلفة

متتلــئ مراكــز البيــع يف يومنــا الحــايل بأطعمــة الحميــة 
املغلفــة، وبالرغــم مــن أن هــذه األطعمة قد تكون مغرية 

إال أنها غر صحية.
تحتــوي العديــد مــن أغذيــة الحميــة عــى مــواد حافظــة 
تــر  قــد  صناعيــة  ومحليــات  صحيــة  غــر  ودهــون 

بجسمك.
القهوة المنكهة

يــؤدي  مــا  للشــهية،  خفيــف  كمثبــط  الكافيــن  يعمــل 
بالعديد من الناس إىل زيادة تناول القهوة عند محاولة 

إنقاص الوزن.  
لكــن مــن جهــة أخــرى تحتــوي العديــد مــن املروبــات، 
مــن  الكثــر  الاتيــه والفرابيــه والكابتشــينو، عــى  مثــل: 

األطعمة، وعند إزالة الدهون لتقليل محتوى الســعرات 
الحراريــة لبعــض املنتجــات، يضاف الســكر عــادة لزيادة 

النكهة.
بالســكريات  مــيلء  الدســم  قليــل  الزبــادي  مــن  العديــد 
املضافــة، وهــو أمــر غــر مفيــد لفقــدان الــوزن أو الصحــة 

العامة.
العصائر الطازجة

يــرب الكثــر مــن النــاس العصائــر الطازجــة املصنوعــة 
من الفاكهة أو الخضار أو مزيج من االثنن مًعا لتحسن 

الصحة أو زيادة فقدان الوزن.
وعى الرغم من عدم احتواء جميع العصائر عى نســبة 
معظــم  أن  إال  الحراريــة،  والســعرات  الســكر  مــن  عاليــة 
عصائر الفاكهة تحتوي عى نسبة عالية من السكريات، 
وميكن أن يساهم رشب عصر الفاكهة الطازجة بانتظام 
يف زيــادة اســتهاك الســعرات الحراريــة، مــا قــد يــؤدي 

إىل زيادة الوزن.
المحليات الصناعية

مع قيام العديد من األشخاص بإلغاء السكر األبيض من 
نظامهم الغذايئ، أصبحت املحليات البديلة التي يتم 

تسويقها عى أنها "صحية" شائعة بشكل متزايد.
وعــى الرغــم مــن اعتبــار هــذه املنتجــات غالًبــا صحيــة، 
إال أن اإلفراط يف اســتخدام أي ُمحيل، حتى املنتجات 
الطبيعيــة التــي ال تتــم معالجتهــا مثــل الســكر األبيــض، 

ميكن أن يساهم يف زيادة الوزن.
حبوب تخفيض السعرات الحرارية

السعرات الحرارية والسكر.
السلطات

ميكــن للســلطات املليئــة بالخــروات والغنيــة باأللياف 
جهــة  مــن  لكــن  الــوزن،  لفقــدان  جــًدا  مفيــدة  تكــون  أن 
أخــرى، فــإن تلــك املغطاة بأنواع مختلفة من الصلصات 
عالية السعرات الحرارية أو مغطاة مبكونات غر صحية 

ليست كذلك.
محــات  يف  املوجــودة  كتلــك  الجاهــزة،  الســلطات 
البقالــة أو مطاعــم الوجبــات الرسيعــة، ميكــن أن تكــون 
غنيــة جــًدا بالســعرات الحراريــة والســكر والدهــون غــر 

الصحية.
دايت الصودا

أنــه  عــى  الدايــت  صــودا  مــروب  إىل  ُينظــر  مــا  غالًبــا 
مــروب صحــي ألنــه ال يحتــوي عــى ســعرات حراريــة، 
ومــع ذلــك، فقــد ربطــت أغلــب األبحــاث بــن اســتهاك 

صودا الدايت وزيادة الوزن، وليس فقدان الوزن.
املروبات الرياضية

ميكن أن تكون املروبات الرياضية مفيدة للرياضين 
وأي شــخص يشــارك يف التدريبــات الطويلــة واملكثفــة، 
لكــن لديهــا مفعــول عكــي ألولئــك الذيــن ال يعرضــون 
أنفســهم إلجهــاد كبــر، وتعتــرب غــر رضوريــة للشــخص 

العادي.
ومتتلــئ املروبــات الرياضيــة بالســكر وقد تســاهم يف 

زيادة استهاك السعرات الحرارية.
حمية زبدة الفول السوداين

تحتــوي زبــدة الفــول الســوداين، التــي ينصــح بهــا خــرباء 
زبــدة  مــن  أقــل  عــى ســعرات حراريــة ودهــون  الحميــة، 
الفــول الســوداين العاديــة، وعــى الرغــم مــن أن هــذا قــد 
الفــول  زبــدة  أن  إال  الــوزن،  لفقــدان  جيــًدا  خيــاًرا  يبــدو 
صحيــة  غــر  زيــوت  عــى  بانتظــام  تحتــوي  الســوداين 

وسكريات مضافة.
األطعمة قليلة الدسم

يحــاول الكثــر مــن النــاس االمتنــاع عــن األطعمــة الغنيــة 
بالدهــون عنــد محاولــة إنقــاص الــوزن، ومــع ذلــك، تظهــر 
عكســية  نتائــج  إىل  يــؤدي  أن  ميكــن  هــذا  أن  األبحــاث 

متاما.
الدســم  قليلــة  األطعمــة  أن  الدراســات  إحــدى  حــددت 
وغــر الدهنيــة تحتــوي عــى ســكر أكــر مــن اإلصــدارات 

العادية من نفس األطعمة.
وميكــن أن يــؤدي اســتهاك كميــات صغــرة مــن الســكر 
الــدم  الســكر يف  ومشــاكل  الــوزن  زيــادة  إىل  املضــاف 

وزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.
الزبادي المجمد

التــي  الشــعبية  الحلــوى  مــن  املجمــد  الزبــادي  يعتــرب 
يعتربهــا البعــض أكــر صحيــة مــن اآليس كريــم، نظًرا ألن 
الزبادي املجمد غالًبا ما يرتبط بالصحة، فإن استهاكه 

يتم بشكل مفرط.
املغريــة  الســكرية  للطبقــة  ميكــن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
املتوفــرة يف معظــم محــات الزبــادي املجمد أن تحشــو 

الحلوى مبزيد من السعرات الحرارية والسكر.

دراسة: منتجات األلبان ُتقلِّل 
خطر اإلصابة بمرض قاتل

لندن/ وكاالت:
كشفت دراسة طبية حديثة عن أن تناول منتجات األلبان 
ميكنــه التقليــل مــن خطــر اإلصابــة برسطــان األمعــاء بنســبة 

تصل إىل 19%.
اعتمــد  الربيطانيــة،  "تليغــراف"  صحيفــة  وبحســب 
80 دراســة طبيــة ودراســات قامئــة عــى  الباحثــون عــى 
املاحظــة لفهــم كيفيــة تأثــر األطعمــة واألدويــة املختلفة 

عى خطر اإلصابة برسطان األمعاء.
واألليــاف  الفاكهــة  بجانــب  أنــه  إىل  الباحثــون  وتوصــل 

والخراوات، تلعب منتجات األلبان دورا كبرا أيضا.
التحقيقــات  مركــز  مــن  بــاردو  مــارك  الربوفســور  وقــال 
والــذي  بفرنســا،  ديجــون  يف  انســرم  ملعهــد  الرسيريــة 
شــارك يف الدراســة: "وجدنــا أن تنــاول منتجــات األلبــان 
األمعــاء  برسطــان  اإلصابــة  خطــر  بانخفــاض  مرتبطــا  كان 
بنســبة 13 إىل %19، كــا اكتشــفنا أن تنــاول املزيــد مــن 
الخضــار والفواكــه واألليــاف أثبــت أنه أكــر فاعلية، حيث 

قلل من خطر اإلصابة باملرض بنسبة تصل إىل 50%".
واألغذيــة  الحمــراء  اللحــوم  أن  إىل  الباحثــون  ويشــر 
املصنعــة لهــا تأثــر معاكــس، حيــث تزيــد خطــر اإلصابــة 

برسطان األمعاء بنسبة تصل إىل 20%.

"تزيد الوزن".. 13 طعاًما صحيًّا تدخل يف أنظمة الحميات الغذائية "خطًأ"

"األضخم يف العالم".. اليابان 
تصنع روبوًتا عمالًقا بطول 18 مرًتا

طوكيو/ وكاالت:
خضــع روبــوت عمــاق اســتمد شــكله مــن شــخصية مشــهورة مــن سلســلة 

رسوم متحركة شهرة لاختبار يف مدينة يوكوهاما اليابانية.
يشبه الروبوت العماق والذي يظهر عى هيئة إنسان، شخصية كرتونية 
بثت يف مسلســل األطفال "Mobile Suit Gundam"، وهو مسلســل 

تلفزيوين شهر بث يف أواخر السبعينيات.
جــدا  معقــدة  بحــركات  ويقــوم  وينخفــض  ميــي  وهــو  الروبــوت  وظهــر 
الركــة  اختبــارات طبقتهــا  أتــت ضمــن  والتــي  الهائــل،  بالنســبة لحجمــه 

املصنعة عى اإلنسان العماق.
ويبلــغ ارتفــاع الروبــوت، بحســب "يس إن إن" الــذي بــدأ العمــل عليــه منذ 
عام 2014، ما يقرب من 60 قدًما )18.29 مرتا( ويزن حوايل 24 طنا.

وصنــع الروبــوت مــن أكــر مــن 200 قطعــة صنعــت مــن خليــط مــن الفوالذ 
والباستيك املقوى بألياف الكربون، بحسب الركة.

 Gundam" وكان مــن املقــرر أن يتــم عــرض الروبوت العماق يف حديقة
حيــث  جديــد،  ســياحي  جــذب  معلــم  وهــو   ،"Factory Yokohama

سيسمح للمعجبن من االقرتاب منه والتعرف عى كيفية إنشائه.
وقررت السلطات تأجيل االفتتاح، الذي كان مقررا بشهر أكتوبر/ ترين 
الثــاين مــن عــام 2020، بســبب جائحــة تفــي فــروس كورونــا يف العامل 
دعــت الســلطات التخــاذ قــرار التأجيــل لفــرتة أطــول مــن املتوقــع، حرصــا 

عى الصحة العامة للمواطنن.

12 ألف دوالر 
"بقشيش" لمسنٍّ 

يوصل البيزتا
واشنطن/ الجزيرة نت:

يقــوم  عامــا(   89( أمــريك  مســن  حصــل 
يوتــا  واليــة  يف  البيتــزا  طلبيــات  بتوصيــل 
األمركيــة، عــى هدية عبــارة عن مبلغ مايل 
يبلغ أكر من 12 ألف دوالر، بعدما انترت 
التواصــل  منصــات  عــرب  لــه  فيديوهــات 
االجتاعي.وأظهرت املقاطع التي التقطها 
الزبائــن، مــدى تفــاين وحــب "ديرلــن نيوي" 
)Derlin Newey( لعملــه، حيــث يضطــر 
للعمــل 30 ســاعة أســبوعيا، ألن مدفوعــات 
الضــان االجتاعــي مل تكــن كافيــة لتغطيــة 
فواتــره، بحســب ترصيحــات صحفيــة ألحد 
البيتــزا"  "رجــل  نجــم  وســطع  عائلتــه.  أفــراد 
يف منصــة "تيــك تــوك" )TikTok(، بعدمــا 
قام أحد زبائنه بتسجيل زياراته عرب مقاطع 
الفيديــو وبثهــا يف املنصــة، لتتدفــق عليــه 
وتصــل  فيديوهاتــه  متابعــي  مــن  التربعــات 

إىل أكر من 12 ألف دوالر.

واشنطن/ وكاالت:
الحــاالت  بعــض  تحســن  عــى  األســنان  أطبــاء  يعمــل 
املرضيــة التــي تواجههــم يف أثنــاء مراحــل العاج، وذلك 
مــن  لحايتهــا  األســنان،  تغليــف  عمليــة  إىل  باللجــوء 
الكســور وحــاالت التســوس والحفــاظ عليهــا ألطــول فــرتة 
 "Healthline" ممكنة. وتهدف العملية بحســب موقع
املتخصــص بالصحــة والطــب، إىل رفــع كفــاءة األســنان 
عــى  الحفــاظ  إىل  باإلضافــة  طويلــة،  لفــرتة  وحايتهــا 

مظهرها الجايل الخاص.
ما هي عملية تغليف األسنان؟

يقصــد بتغليــف األســنان تغطيتهــا بواســطة طبقة خارجية 
تتمثــل يف الرتكيبــات أو التيجــان، وذلــك لتحســن مظهــر 
الســن أو الــرس، ورفــع كفاءتــه، وتختلــف املــواد التــي 
تتكــون منهــا تلــك التيجــان، ومــن املمكــن خضــوع جميــع 

الفئات من مختلف األعار لتلك العملية.
وأشــار طبيــب األســنان الســوري واملــدرس يف جامعتــي 
طرطــوس والحــواش الســوريتن، الدكتــور وليــد ســليان، 
أن  إىل  "ســبوتنيك"،  لوكالــة  خــاص  ترصيــخ  يف 
بالتعويضــات  تســمى  مــا  أو  الســراميك  أو  "البورســلن 
لتغطيــة  الســنن  عــرات  مــن  اســتخدمت  الخزفيــة 
األسنان املتهدمة إلعطائها الشكل التريحي املطلوب 
"تطــورت  الطبيعيــة". وأضــاف:  األقــرب لألســنان  واللــون 
مــواد البورســلن كثــرًا يف هــذه األيــام إلضفــاء الحيويــة 
عــى األســنان وخاصــة األســنان األماميــة ليظهــر مايســمى 
بالزيركون والعدســات الخزفية أو الفينر Veneers التي 
شــاع اســتخدامها بــن املشــاهر أواًل مبــا ُســّمي ابتســامة 

هوليوود لتصبح بعد فرتة قصرة مبتناول الجميع".
فوائد تغليف األسنان

أشــار موقــع "elconsolto" املتخصــص بالطــب إىل أن 
األبحــاث بينــت أن تغليــف األســنان يســاعد عــى حايــة 

األســنان ملــدة طويلــة تصــل إىل ســت ســنوات، مشــرة 
إىل نجاحها بنسبة تصل إىل 50 %، خاصة بن األطفال 

الذين يعانون من التسوس.
ونــوه الدكتــور ســليان إىل أن الفوائــد األساســية لهــذه 
إىل  باإلضافــة  األســنان  شــكل  بـ"ترميــم  تتمثــل  العمليــة 
الفوائــد التجميليــة واســتعادة الوظيفــة األساســية لعمــل 

األسنان".
كيف تتم عملية التغليف؟

الخارجيــة  الطبقــة  إزالــة  الطبيــب املختــص عــى  يعمــل 
مــن الســن املصابــة، ومــن ثــم العمــل عــى تحديــد حجــم 
الزوائــد،  بإزالــة  ذلــك  بعــد  ليقــوم  املطلــوب،  التغليــف 
وجعل التغليف منســجم مع األســنان األخرى، من حيث 

اللون والشكل واملوضع.
أضرار التغليف

الدراســات  "أغلــب  أن  إىل  ســليان  الدكتــور  نــوه 
العلميــة أكــدت عــدم وجــود أي رضر مــن اســتخدام هــذه 
التعويضــات كــا أنهــا ُمَتقبلة حيويًا بشــكل ممتاز، ولكن 
ســوء  هــي  األخصائيــن  بعــض  يقــول  كــا  أبــرز أرضارهــا 
االســتخدام، أي اســتخدامها كموضــة أو )موديــل دارج( 
بحاجــة  ليســت  أســنان  عــى  الســراميك  بوضــع  وذلــك 
وإمنــا فقــط مــن أجــل الحصــول عــى ابتســامة هوليــوود 
)غــر  البعــض  يجدهــا  قــد  والتــي  الناصــع  البيــاض  ذات 

جميلة أبدًا("، عى حد تعبره.
نصائح يجب اتباعها  

الدراســات املتخصصــة مبجــال تغليــف  وتنصــح أغلــب 
لهــا،  اليومــي  التنظيــف  بعمليــة  بالقيــام  األســنان، 
باإلضافــة إىل تقليــل تنــاول األطعمــة واملروبات الغنية 
واملتابعــة  التــآكل،  مــن  التغليــف  لحايــة  بالســكريات، 
املســتمرة مــع طبيــب األســنان، لرصــد حــدوث أي خلــل 

مبكر يف األغلفة نتيجة عملية املضغ املستمرة.

هراري/ وكاالت:
تســببت عــدوى بكتريــة غامضــة مبــوت قطعــان مــن 
حادثــة  يف  زميبابــوي،  يف  مفاجــئ  بشــكل  األفيــال 
مشــابهة ألخــرى ســجلتها الســلطات يف بوتســوانا يف 

الصيف املايض.
وعــرت الســلطات يف زمبابــوي عــى 12 فيــا نافقــا 
مــا رفــع عــدد األفيــال النافقة يف األســبوع األخر إىل 

34 فيا.
وقــال مديــر هيئــة إدارة املتنزهــات والحيــاة الربيــة يف 
زميبابــوي فولتــون أبنيــو مانجوانــا، يف كلمــة لــه أمــام 
الربملان: "تم العثور عى 34 فيا نافقا حى اآلن ... 
لكن بعضها اآلخر مل يتم العثور عليه"، يف إشارة إىل 
وجــود الكثــر منهــا نفقــت ومل يتم العثــور عليها حتى 

اللحظة.
نفقــت األفيــال بــن تاريــخ 24 أغســطس / آب و 23 

ســبتمرب/ أيلــول مــن هــذا العــام، يف مناطــق الغابــات 
يف  الشــهر  الوطنــي  هوانــج  متنــزه  بجانــب  الربيــة 
لشــاالت  املجــاورة  البلــدات  ويف  الغــريب  الشــال 

فيكتوريا.، بحسب "دييل ميل" الربيطانية.
وقال مانجوانا: "تم العثور عليها ممددة عى بطونها" 
ما يشر إىل أنها قد "ماتت بشكل مفاجئ للغاية".

وأشــار مانجوانا إىل أن االختبارات التي أجريت حتى 
اآلن تشر إىل مرض يسمى تسمم الدم النزيف الذي 
القتــل  شــبهات  مســتبعدا  بكتريــة،  عــدوى  تســببه 

بسبب وجود أنيابها سليمة بعد وفاتها.
قال مانجوانا، إن الحيوانات الربية أكر عرضة لإلصابة 
باألمــراض خــال موســم الجفــاف، وعانــت البــاد مــن 
موجــات جفــاف متتاليــة زادت مــن حدتهــا االحتبــاس 
الحــراري، مــا أدى إىل نقــص امليــاه والغطــاء النبــايت 

الذي تعتمد عليه هذه الحيوانات.

"ممددة عىل بطونها".. عدوى الموت 
المفاجئ لألفيال تنتقل إىل دولة أخرى

"تغليف األسنان".. نصائح مهمة من 
المختصني حول الفوائد المذهلة للعملية
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مدريد/ وكاالت:
ألغــى االتحــاد اإلســباين لكــرة القــدم، القاعــدة املثــرة للجــدل التــي ســمحت لربشــلونة 
بالتعاقــد مــع مارتــن بريثويــت يف فربايــر املــايض خــارج فــرة االنتقــاالت لتتبــع إســبانيا 

نفس النهج يف كل الدول األوروبية األخرى.
وكانــت املــادة 124.3 مــن قواعــد االتحــاد اإلســباين تســمح لألنديــة بالتعاقــد مع العب 
مــن فريــق آخــر بعــد غلــق فــرة االنتقاالت اذا أصيب العب يف نفس املركز لفرة ال تقل 

عن خمسة أشهر.
لكــن هــذه القاعــدة ألغيــت مــن قامئــة جديــدة نرشهــا االتحــاد اإلســباين أمــس، وميكــن 
فقــط لالعبــن املنتهيــة عقودهــم أو غــر املرتبطــن بأنديــة االنتقــال ألنديــة أخــرى خــارج 

فرة االنتقاالت.
وكانــت القاعــدة، املطبقــة يف إســبانيا فقــط، تحــت املجهــر عنــد تعاقــد برشــلونة مــع 
مهاجــم الدمنــرك بريثويــت مــن منافســه املحــي ليغانيــس يف فربايــر شــباط املــايض 
عقب استبعاد عثامن دميبي ملدة ستة أشهر بسبب إصابة بعضالت الفخذ الخلفية.

ومل يتمكــن ليغانيــس، الــذي عــرب عــن غضبــه مــن القاعــدة، مــن تجنــب رحيــل بريثويــت 
بعد أن دفع برشــلونة قيمة الرشط الجزايئ يف عقده والبالغة 18 مليون يورو )21.08 

مليون دوالرًا( وأخفق يف ضم مهاجم بديل.

لندن/ )أ ف ب(:
أعــار نــادي تشــليس االنجليــزي لكــرة القــدم العــب وســطه الــدويل روس بــاركي 

إىل مواطنه استون فيال لفرة عام، بحسب ما أعلن الناديان أمس.
وواجه باركي )26 عاما و33 مباراة دولية( منافسة قوية لحجز مركزه مع النادي 
اللندين، خصوصا أن االخر دعم خط وسطه يف الصيف بتعاقدات من العيار 
الثقيل مع املغريب حكيم زياش من أياكس امسردام الهولندي واألملاين كاي 
هافرتــس )بايــر ليفركــوزن االملــاين(، علــام ان تشــليس يضــم يف صفوفــه أيضــا 

الشاب مايسون ماونت )21 عاما( واألمريك كريستيان بوليسيك.
بــاركي "الحصــول عــى العــب  وعلــق مــدرب فيــال ديــن ســميث عــى وصــول 
بجــودة روس )بــاركي( هــو مبثابــة انقــالب لنادينــا، وانــا متأكــد أنــه ســوف يطــور 

ويحسن فريقنا".
ويأمل باركي أن يحجز مركزا اساسيا مع فيال الذي تفادى الهبوط يف املرحلة 
االخرة من دوري املوسم املايض، لكنه بدأ املوسم الحايل عى وقع تحقيقه 

انتصارين يف الـ "برميرليغ"، ليحتل املركز الرابع برصيد 6 نقاط.

برلن/ وكاالت:
  أعلــن االتحــاد األملــاين لكــرة القــدم أمــس، أن نــادي شــالكه عــن مانويــل بــاوم 

مدربًا جديدًا عقب إقالة ديفيد فاغرن األسبوع املايض.
ويأمل شالكه يف تحسن وضعه مع باوم الذي كان مدربا ملنتخب الناشئن 
بعــد أن فشــل الفريــق يف تحقيــق أي فــوز يف آخــر 18 مبــاراة بــدوري الدرجــة 

األوىل.
مــع  األوىل  الدرجــة  دوري  يف  لبــاوم  الســابقة  الوحيــدة  التجربــة  وكانــت 

أوغسبورغ بن عامي 2016 و2019.
وقــال االتحــاد األملــاين يف بيــان "أعفــى االتحــاد األملــاين مانويــل بــاوم مــدرب 

منتخب تحت 18 عامًا من منصبه ليتوىل تدريب شالكه بأثر فوري".
وأقيــل فاغــرن بعــد انطالقــة متواضعــة للموســم بــدأت بخســارة مدويــة -8صفر 
من بايرن ميونخ، ثم خرس مبلعبه 1-3 من فردر برمين يوم األحد املايض.

ويحل شالكه ضيفًا عى رازن بال شبورت اليبزيغ يوم السبت املقبل.

بريثويت

باركلي

باوم

يتسبب في إلغاء 
الصفقات خارج 
فترة االنتقاالت

ينتقل من تشلسي 
إلى أستون فيال

يتولى تدريب شالكه األلماني

إجراء مراسم سحب قرعة دور المجموعات اليوم
دوري أبطال أوروبا

أقوى المرشحين للفوز ليفاندوفسكي ونوير
بجائزة العب العالم

باريس/)أ ف ب(:
بعــد أقــل مــن ســتة أســابيع عــى تتويجــه باللقــب 
للمــرة األوىل منــذ 2013 والسادســة يف تاريخــه 
عقــب موســم تأخــر كثــرا بســبب تفــي فــروس 
كورونــا املســتجد قبــل أن ُيســتأنف خلــف أبــواب 
األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  ســيتعرف  موصــدة، 
دوري  يف  مجموعاتهــم  عــى  الكبــار  ومنافســوه 
يف  القرعــة  تســحب  حــن  اليــوم  أوروبــا  أبطــال 

جنيف.
الصحــي  للوضــع  بالنســبة  يشء  أي  يتغــر  ومل 
القاريــة،  الــكأس  البافــاري  النــادي  رفــع  أن  منــذ 
مكمــال ثالثيتــه )تــوج أيضا بلقبــي الدوري والكأس 
"كوفيــد19-"  تهديــد  يــزال  ال  إذ  املحليــن(، 
جديــا بالقــدر الــذي كان عليــه حــن اضطر االتحاد 
األورويب للعبة "ويفا" اىل تعديل نظام املسابقة 

أوجــه مــع الكثــر مــن الضحايــا إن كان يف أوروبا أو 
العــامل بأجمعــه، بــدأت الرياضــة تتأقلــم مــع الواقع 
الجديد ولن يكون هناك أي تأخر متوقع ألي من 
البطــوالت املحليــة أو القاريــة يف القــارة العجــوز، 
الوقائيــة  اإلجــراءات  يف  التشــدد  اســتمرار  مــع 
بعــض  يف  إال  قامئــا  زال  مــا  الجمهــور  وغيــاب 

الدوريات املحلية وبأعداد محدودة جدا.
وســيتواجد بايــرن ضمــن املســتوى األول بصحبــة 
إشــبيلية بطــل مســابقة الــدوري األورويب "يوروبــا 
يف  بطلــة  املتوجــة  األنديــة  اىل  إضافــة  ليــغ"، 
الدوريــات الوطنيــة األعى تصنيفا، وهي ليفربول 
الرقــم  اإلســباين حامــل  مدريــد  ريــال  اإلنجليــزي، 
القيايس بعدد ألقاب املســابقة )13(، يوفنتوس 
ســان  وزينيــت  الربتغــايل،  بورتــو  اإليطــايل، 

بطرسبورغ الرويس.

واســتكاملها اعتبــارا مــن ربــع النهــايئ يف "فقاعــة" 
لشبونة خلف أبواب موصدة مع إقصاء مبارش من 

مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
عــى  النهــايئ  يف  بفــوزه  باللقــب  تتويجــه  وبعــد 
مــدرب  تأســف  الفرنــيس،  جرمــان  ســان  باريــس 
مــن  مامثلــة  "مبــاراة  بالقــول  فليــك  هانــزي  بايــرن 
دون جمهــور ليســت كــرة القــدم التــي نعرفهــا. قــد 
يعودون مجددا )اىل املالعب( يف املستقبل".

وستكون قرعة اليوم ضمن برنامج توزع فيه جوائز 
االتحــاد القــاري ألفضــل العــب والعبــة أيضــا، وقــد 
أثينــا  مــن  الحفــل  نقــل  "كوفيــد19-" يف  تســبب 
اىل اســتوديوهات شــبكة "أر يت أس" يف جنيــف 
مــن دون الحضــور التقليــدي للضيــوف يف عمليــة 

سحب القرعة.
وعــى الرغــم مــن أن تفــي الفــروس مــا زال يف 

يف  جــدا،  مثــرة  مواجهــات  األمــر  هــذا  ويفــرض 
ظــل وضــع برشــلونة وأتلتيكــو مدريــد اإلســبانين، 
ثــاليث إنجلــرا تشــليس ومانشســر ســيتي وجــاره 
مانشســر يونايتــد، وبوروســيا دورمتونــد األملــاين 
املســتوى  يف  الهولنــدي  أمســردام  وأياكــس 
وأتاالنتــا  ميــالن  إنــر  عيــار  مــن  وفــرق  الثــاين، 
اإليطاليــن، اليبزيــغ األملــاين ومرســيليا الفرنــيس 

يف املستوين الثالث والرابع.
وتأهــل 26 فريقــا مبــارشة اىل دور املجموعــات، 
عــرب  األخــرى  الســت  البطاقــات  تحــدد  حــن  يف 
تأهــل  فاصــل  دور  اىل  وصــوال  التمهيديــة  األدوار 
األوكــراين  كييــف  دينامــو  اآلن  حتــى  خاللــه  مــن 
وأوملبياكــوس اليوناين وفرينســفاروش املجري، 
الثالثــة  الفــرق  هويــة  األربعــاء  تحــدد  أن  عــى 

األخرى.

لوزان/ )أ ف ب(:
تكتــيس جائــزة أفضــل العــب كــرة قــدم يف أوروبــا أهميــة إضافيــة هذه الســنة يف ظل 
الغاء جائزة الكرة الذهبية بسبب فروس كورونا املستجد، ويبدو الهداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسيك وزميله يف بايرن ميونيخ االملاين بطل أوروبا الحارس مانويل 

نوير أوفر املرشحن لحصدها اليوم من قبل االتحاد األورويب للعبة.
ويتفــّوق ثنــايئ الفريــق البافــاري يف الرجيحات بفارق منطقي عى البلجييك كيفن 
دي برويــن الــذي خــرس لقــب الــدوري االنجليــزي مع فريقه مانشســر ســيتي واقيص 

من دوري ابطال اوروبا، برغم تألقه الكبر مع الفريق األزرق.
وبعدما عّكر فروس كورونا البطوالت األوروبية ودفع بعضها اللغاء ختامه بعد فرة 
التعليــق عــى غــرار بطولــة فرنســا، ألغيــت جائــزة الكــرة الذهبيــة املقّدمــة منــذ عــام 

1956 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة.
ع الجائزة عى هامش سحب قرعة دور املجموعات يف دوري أبطال أوروبا،  وستوزَّ
باريــس ســان جرمــان  بايــرن ميونيــخ بلقبــه املوســم املــايض عــى حســاب  املتــّوج 

الفرنيس دون جامهر يف لشبونة.
وكان املدافع الهولندي فرجيل فان دايك أحرز جائزة 2019 بعد بروزه مع ليفربول 

االنجليزي وقيادته اىل لقب دوري االبطال.
وهيمــن بايــرن الــذي تــّوج املوســم املــايض ايضــا بلقبــه الثامــن تواليــا يف الــدوري 
املحــي، عــى الئحــة العــرشة االوائــل التــي كشــف عنهــا "ويفــا" االســبوع املــايض، 
وضمت املهاجم توماس مولر )6(، العب الوسط االسباين تياغو الكانتارا املنتقل 

إىل ليفربول )8( واملدافع-العب الوسط يوشوا كيميش )9(.
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روما/وكاالت:
حقــق انــر ميــان فــوزًا ســاحقًا عــى مضيفــه بينفينتــو أمــس بنتيجــة )2-5(، يف 

املباراة املؤجلة من املرحلة األوىل بالدوري اإليطايل.
وحســم انــر املبــاراة متامــا يف شــوطها األول مــن خــال أربعــة أهــداف ســجلها 
جالياردينــي  وروبرتــو  و28  األوىل  الدقيقتــن  يف  لوكاكــو  روميلــو  البلجيــي 
واملغريب أرشف حكيمي يف الدقيقتن 25 و42 مقابل هدف وحيد لبينفينتو 

سجله جانلوكا كابراري يف الدقيقة 34.
ويف الشــوط الثــاين، تراجــع أداء انــر بشــكل ملحــوظ ولكــن البديــل األرجنتينــي 
الوتــارو مارتينيــز منــح الفريــق الهــدف الخامــس يف الدقيقــة 71 قبــل أن يحــرز 

كابراري الهدف الثاين له ولبينفينتو يف الدقيقة 76 .
وقفــز انــر للمركــز الثــاين رافعــا رصيــده إىل ســت نقــاط بفــارق األهــداف فقــط 
خلف نابويل وأمام فريونا وميان فيام تجمد رصيد بينفينتو عند ثاث نقاط.

ويف املباراة الثانية ، وجه سبيزيا الصاعد أيضا مثل بينفينتو إىل دوري الدرجة 
بهدفــن  عليــه  وتغلــب  أودينيــزي  ملضيفــه  قويــة  لطمــة  املوســم  هــذا  األوىل 

نظيفن سجلهام أندري جاالبينوف يف الدقيقتن 29 و90.

برلن/وكاالت:
أعلن االتحاد األملاين لكرة القدم، أمس، إيقاف أوزان كاباك مدافع فريق شالكه 
أربع مباريات بسبب سلوكه غري الريايض خال مواجهة فريقه أمام فريدر برمين 

ضمن منافسات املرحلة الثانية من الدوري األملاين )بوندسليغا(.
وســيغيب كابــاك عــن خمــس مباريــات يف املجمــل، وذلــك بعــد أن تــم إيقافــه 
ملباراة إضافية عقب تلقيه البطاقة الحمراء يف مباراة يوم السبت املايض بعد 

أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية خال اللقاء.
وجاء قرار إيقاف الاعب بسبب السلوك غري الريايض، بعد واقعة حدثت قبل 

طرده حينام بصق باتجاه العب برمين لوفيغ أوجستينسن.
وقال ماركس شــميدت حكم اللقاء إنه مل ير الواقعة، مام ســمح لاتحاد األملاين 

للعبة بفتح تحقيق حولها، حيث تم تصنيفها عى أنها "محاولة اعتداء".
وســيغيب كابــاك، الــذي تــم تغرميــه مبلــغ 15 ألــف يــورو )550ر17 دوالر(، عــن 
وشــتوتغارت  وبوروســيا دورمتونــد  برلــن  ويونيــون  اليبــزغ  أمــام  فريقــه  مباريــات 

وماينز.

الرياض وكاالت:
يــدرس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم زيــادة عــدد الاعبــن األجانــب خــال النســخة 

املقبلة من دوري أبطال آسيا.
ومن املقرر تقديم هذا املقرح إىل املكتب التنفيذي لاتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
ملناقشــة إمكانيــة زيــادة عــدد الاعبــن األجانــب عــن العــدد املطبــق حاليــا وهــو أربعة 

العبن.
وبحســب صحيفــة "الرياضيــة" الســعودية أمــس، ظهــر هــذا االقــراح يف ظــل الظــروف 
الصعبة التي مر بها املوسم الحايل بعد انتشار فريوس كورونا ومن أجل منح األندية 

فرص أكرب للمنافسة وتجنب إجهاد الاعبن األساسين.

انتر ميالن

كاباك

االتحاد اآلسيوي

برشلونة/ )أ ف ب(:
ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي  برشــلونة  ونجــم  قائــد  دعــا 
النــادي  ونبــذ الرصاعــات يف  للخافــات  إىل "وضــع حــد" 
الكاتالــوين، مطالبــا بوحــدة الجميــع بعدمــا كان أعلــن عــن 
رغبته يف الرحيل عن صفوف الفريق يف املوسم الحايل، 
رونالــد  الهولنــدي  مدربــه  عليــه  لــريد  مرغــام،  بقــي  أنــه  إال 

كومان بأنه "من الجميل أن يدعو للوحدة".
االرجنتينــي  الــدويل  املهاجــم  أجراهــا  مقابلــة  يف  وجــاء 
مــن  العديــد  "بعــد  الكاتالونيــة:  "ســبورت"  صحيفــة  مــع 
الخافات، أريد وضع حد لذلك"، مضيفا "علينا أن نوحد 
جميــع مــن لهــم عاقــة بربشــلونة واالفــراض أن االفضــل مل 

يأِت بعد".
وتطــرق ميــي إىل رغبتــه بالرحيــل عــن النــادي الكاتالــوين 
قبــل انطــاق املوســم الجديــد وتحريــره مــن عامــه االخــري 
بعــد سلســلة نتائــج كارثيــة أدت إىل إقصــاء الفريــق من ربع 
نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة امام بايرن 
ميونيــخ االملــاين 8-2، وتنازلــه عــن لقــب الــدوري املحــي 

لصالح غرميه األبدي ريال مدريد.
وتابــع "أتحمــل مســؤولية أخطــايئ، إن وجــدت يف مطلــق 

االحوال، وعلينا أن نبني برشلونة أفضل وأقوى".
وأردف "أريــد أن أبعــث برســالة إىل جميــع أعضــاء النــادي 
وإىل الجامهــري. يف حــال شــعر أحدهــم بانزعــاج مــام قلتــه 
أو فعلته، ال ينبغي أن يشككوا أبدا يف اين أفكر دامئا مبا 

هو األفضل للنادي".
وختــم االرجنتينــي الــذي انتقــد االســبوع املــايض الطريقــة 

املهاجــم  وصديقــه  زميلــه  عــن  برشــلونة  بهــا  تخــى  التــي 
االوروغوياين لويس سواريز املنتقل إىل أتلتيكو مدريد، 
قائا "إن إضافة الشغف والرغبة ستكون الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق أهدافنا، متحدون دامئا والسري يف االتجاه ذاته". 
ومل يتأخر رد املدرب الجديد لربشــلونة كومان الذي حل 
بــدال مــن كيــي ســيتين املقــال مــن منصبــه، إذ قــال "مــن 
اإليجــايب جــدا أن يظهــر القائــد )ميــي( رغبتــه يف البقــاء 
موحدين"، مضيفا خال مؤمتر صحايف عقده قبل مباراة 
فريقــه أمــام مضيفــه ســلتا فيغــو ضمــن املرحلــة الرابعة من 
حــدث  مــام  هــدوءا  أكــر  نكــون  أن  "لنأمــل  اليــوم  الــدوري 

مؤخرا".
تدريــب  عــن  تخــى  الــذي  الســابق  برشــلونة  العــب  واقــر 
بأنــه ال  الكاتالــوين  النــادي  عــى  لــارشاف  بــاده  منتخــب 
ميــي  لجعــل  العنــارص  كان ميلــك جميــع  إذا  مــا  يــدري 
ســعيدا، ولكــن "بصفتــي كمدرب، عــّي البحث عن أفضل 
أفضــل  إىل  والوصــول  معــه،  يتألــق  أن  بامكانــه  لــه،  فريــق 

املستويات كام فعل دامئا".
وأردف "شــاهدت يف االســابيع االربعــة )منــذ أن وقــع مــع 
برشــلونة يف 19 أغســطس( أنه يعيش من أجل كرة القدم 
لــي  داء  أفضــل  هــو  باملباريــات  الفــوز  أن  وأعتقــد   )...(

يكون ميي سعيدا يف هذا الفريق".
يف  عنــارص  عــدة  عــن  التخــي  كومــان  قــرر  وصولــه  وفــور 
النــادي ُتعتــرب مقربــة مــن ميــي فأبعــد ســواريز والتشــيي 
أرتــورو فيــدال الــذي رحــل إىل إنــر ميــان اإليطــايل، فيــام 
عاد الكروايت إيفان راكيتيش إىل فريقه السابق إشبيلية.   

ميسي يدعو لوضع حد 
للخالفات وكومان يرد بإيجابية

مدريد/ )أ ف ب(:
النجــم  مــع  اإلصابــات  لعنــة  تســتمر 
البلجيــي إديــن هــازارد منــذ انتقالــه إىل 
ريــال مدريــد اإلســباين، اذ اســُتبعد مــرة 
واجهــت  التــي  التشــكيلة  عــن  جديــدة 
الــدوري  يف  الوليــد  بلــد  ريــال  أمــس 
يف  عضليــة  مشــكلة  بســبب  املحــي، 

ساقه اليمنى.
 29( هــازارد  يشــارك  أن  متوقعــا  وكان 
عامــا( للمــرة االوىل هذا املوســم عندما 
يســتقبل حامل اللقب بلد الوليد الذي 

مل يفز حتى االن يف ثاث مباريات.
لكــن اصابتــه الجديــدة قــد تبعــد العــب 
عــن  الســابق  االنجليــزي  تشــلي 

يعنــي  مــا  أســبوعن،  حتــى  املاعــب 
غيابه أيضا عن ثاث مباريات ملنتخب 
بلجيكا، ضد ساحل العاج يف 8 أكتوبر، 
ثم انجلرا وايسلندا تواليا يف 11 و14 

ضمن دوري األمم األوروبية.
كــام قــد تهــّدد مشــاركته يف الكاســيكو 
املنتظــر ضــد الغريــم برشــلونة يف نهايــة 

أكتوبر.
 105( لهــازارد  جديــدة  رضبــة  وهــذه 
بلجيــكا(،  منتخــب  مــع  دوليــة  مباريــات 
زيــن  الفرنــي  مدربــه  كان  وقــت  يف 
الديــن زيــدان قــّدر أول أمس انه "جاهز" 
"أراه  االخــر  املســتطيل  إىل  للعــودة 
جيــدا  يتــدرب  العــودة(...  )مــن  قريبــا 

مــع الفريــق" الــذي احــرز أربــع نقــاط مــن 
مباراتن يف الدوري.

ريــال  مــع  لهــازارد  االول  املوســم  وكان 
كارثيا، فبعد انتقاله مقابل 100 مليون 
تعــرض  دوالر(،  مليــون   113( يــورو 
مــن  يــوم  قبــل  بفخــذه  عضليــة  الصابــة 

مباراته االوىل مع الفريق امللي.
ملحاتــه  مــن  جانبــا  أظهــر  عودتــه،  بعــد 
يف  بعظمــة  لكــر  تعــرّض  ثــم  الفنيــة، 
كاحلــه األميــن يف نوفمــرب، فاحتــاج اىل 
ابعدتــه حتــى فربايــر.  ينايــر  جراحــة يف 
فقــط  فخــاص  متامــا،  يتعــاف  مل  لكنــه 
خمس مباريات من أصل 11 لريال بعد 

استئناف الدوري يف يونيو.

يقسو على بينفينتو بخماسية 
في الدوري اإليطالي

يتعرض لإليقاف بسبب سوء السلوك

يدرس زيادة عدد الالعبين 
األجانب بدوري األبطال

مدريد/ )أ ف ب(:
نجــم  نيــامر  الربازيــي  اإلســبانية  الرائــب  ســلطات  وضعــت 
نــادي باريــس ســان جرمــان الفرنــي لكــرة القــدم عــى القامئــة 
الســوداء لديــون تتجــاوز 34 مليــون يــورو، وفقــا لوثيقــة رســمية 

ُنرشت أمس عى موقع الهيئة الرسمية للرائب.
ويتصــدر اســم نيــامر الــذي لعــب مــع برشــلونة يف الفــرة بــن 
االفــراد والــرشكات، حيــث  2013 و2017 قامئــة تضــم آالف 

يبلغ دينه 34,6 مليون يورو هو االعى بن جميع "املدينن"، 
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ســلطات  أن  املــايض  الصيــف  اإلســبانية  الصحافــة  وكشــفت 
الرائــب املحليــة طالبــت نيامر مببلغ يقارب 35 مليون يورو 
يف قضيــة تهــرب رضيبــي مــن الفــرة التــي كان يلعــب فيهــا مــع 
النــادي الكاتالــوين، لكــن املعلومــات مل تكــن رســمية اىل حــد 

اآلن.
آالف  املدينــن"  "قامئــة  عنــوان  تحمــل  التــي  الوثيقــة  وتضــم 
األفــراد والــرشكات التــي لديهــا "ديــون بأكــر مــن مليــون يــورو" 
بحســب مــا أفــادت ســلطات الرائــب اإلســبانية لوكالة فرانس 

برس.
الهيئــة الرســمية للرائــب التــي أكــدت ظهور اســم نيامر للمرة 
االوىل يف هــذه القامئــة الســوداء، مل تحــدد رابــط الديــن ومــا 
إذا كان مرتبطــا بانتقالــه يف 2013 إىل برشــلونة مــن ســانتوس 

الربازيي.
معايــري،  عــدة  اســتيفاء  مــن  البــد  كان  أنــه  إىل  أشــارت  لكنهــا 
النهــايئ لتســديد الديــون أو حتــى عــدم  مثــل تجــاوز املوعــد 

تسديدها يف ديسمرب 2019 ليكون عى القامئة السوداء.

على القائمة 
السوداء لسلطات 
الضرائب االسبانية 

نيمار

هازارد يبتعد مجددًا عن ريال 
مدريد بسبب مشكلة عضلية 
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التحالــف  بقــاء  رغــم  إلرسائيــل،  جــًدا  معادًيــا  العــريب  العــامل  ظــل  فقــد 
ويشــهد  يرتاجــع  أن  قبــل  وقوًيــا،  الــرتيك يف حينــه مســتقًرا  اإلرسائيــي 
انتكاســات متالحقــة، مــع صعــود أردوغــان للســلطة قبــل قرابــة عقدين من 

الزمن.
العالقــات  شــهدت  وإرسائيــل،  مــر  التفــاق  التاليــن  العقديــن  يف 
األردن،  مــع  ســالم  اتفــاق  وقعــت  فقــد  تقلبــات،  العربيــة  اإلرسائيليــة 
وحاولــت تنظيــم العالقــات مع الفلســطينين، وبدأت جولة قصرية األجل 
مــن التقــارب مــع الخليــج، مقابــل نشــوب حربــن يف لبنــان، وانتفاضــات 
أصبــح  فقــد  اليــوم  أمــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  بالضفــة  وعمليــات مســلحة 
الــرق األوســط  بــن إرسائيــل والعــرب علنًيــا، وهــذا هــو وجــه  التقــارب 

اليوم، كام يأمله اإلرسائيليون، وما ال يتمناه الفلسطينيون والعرب.

 ولكــن الخــري األعــم  مــن التطبيــع مــع الدول العربية والتقــارب معها يتمثل 
يف الوقــوع يف املحــذور، فقــد ســبق وأن اتفــق حكــامء إرسائيــل قبــل مئــة 
سنة عىل قواعد العمل األسايس للحفاظ عىل دولتهم من الزوال، وأهم 
هذه القواعد تتمثل يف التحذير من االرتباط مع الرق، وعدم الصداقة 
مــع الــدول العربيــة، وعــدم التطبيــع معهــا، وذلك يرجع ألســباب تاريخية، 
فحــن قــرأ املؤسســون األوائــل لدولة إرسائيل أســباب هزمية الصليبين، 
توصلوا إىل استنتاج يفيد بأن انقطاع الصليبين عن إخوانهم يف الغرب، 
وارتباطهــم بأهــل الــرق، ســكان البــالد األصليــن، واعتامدهم عليهم يف 
الحيــاة، كان مــن أهــم األســباب التــي مكنــت صــالح الديــن األيــويب مــن 
االنتصار عليهم، واقتالعهم من الرق، لذلك كانت توصية األوائل ملن 
سيأيت من بعدهم بأن تحافظ إرسائيل عىل عالقة متينة مع الغرب، وأال 

ترتبط بتطبيع اسرتاتيجي مع املحيط العريب.
يف أحــد خطاباتــه القوميــة قــال رئيــس الكنيســت الســابق إبراهــام بــورغ: 
"علينــا أن نبنــي بيننــا وبينهــم جــدارًا ال يعــره الطــري، وإن مل نفعــل ذلــك، 

فليجهز كل منا جواز سفره األجنبي".
فهــل بعــد معاهــدات الســالم مــع مــر واألردن والســلطة الفلســطينية، 
وبعد التطبيع مع اإلمارات والبحرين، حان املوعد ألن يجهز اإلرسائيليون 
جــواز الســفر األجنبــي للرحيــل، أم أنهــم بحاجــة إىل املزيــد مــن املطبعن 

العرب؟

-4قائد سالح الجو السابق ايتان بن إلياهو ينتقد بشدة يف مقالة له يف 

يديعــوت أحرنــوت رئيــس الــوزراء نتنياهــو الــذي اعتــاد أن يتهــم اآلخريــن 
ومنهم مرؤوســوه والشــعب بشــكل عام يف مشــاكل البالد، قائاًل: انظروا 

إىل أي درجة وصلت إرسائيل!
*بن إلياهو يقارن نتنياهو بشــارون يف فرتة االنتفاضة الثانية قائال: عدد 
1500 قتيــل،  اقــرتب مــن  يــد الفلســطينين  القتــىل اإلرسائيليــن عــىل 
وأكــر مــن 7000 آالف جريــح، حيــث امتألت املستشــفيات باملصابن، 
لــدى  شــعور  وســاد  حتــى معارضيــه،  أحــدا  يتهــم  شــارون مل  أرئيــل  لكــن 

الشعب أن لديهم قائدا يعتمدون عليه.
* بــن إلياهــو: حــان الوقــت يك يتنحــى نتنياهــو وطاقمــه عــن الحكــم ليحــل 

محلهم من هو أكفأ منهم.

لزعيــم  كبــرية  خســارة  األحمــد  صبــاح  الشــيخ  رحيــل 
عــريب كبــري، وحكيــم العــرب وقائــد اإلنســانية، والذي 
أفنــى حياتــه يف خدمــة أبنــاء شــعبه وأمتــه واإلنســانية 
جمعــاء، ووقــف دامئــا إىل جانــب قضيتنــا الوطنيــة، 
أمتــه  وقضايــا  الفلســطيني،  شــعبنا  جانــب  وإىل 

العادلة".
الشــعب  ومــع  معكــم  "نتضامــن  عبــاس:  وأضــاف 

الكويتي يف هذه املحنة األليمة".
كام هنأ الرئيس الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
لــه  أوالهــا  التــي  الثقــة  وعــىل  منصبــه  تــويل  عــىل 
الشعب الكويتي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

ــن لكــم ولشــعب الكويــت الشــقيق  وتابــع ": نحــن نكِّ
كل التقديــر واالحــرتام للمواقــف املرفــة يف دعــم 

القضية الفلسطينية".
كــام هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركة حامس 
لــه  وقــدم  األحمــد  نــواف  الشــيخ  هنيــة  إســامعيل 
باملصــاب  واملواســاة  التعــازي  الكويتــي  وللشــعب 

الجلل برحيل األمري صباح األحمد الصباح.
الراحــل  واألمــري  الكويــت  مواقــف  هنيــة  واســتحرض 
الفلســطيني،  والشــعب  القضيــة  دعــم  يف  الثابتــة 
التوفيــق  الصبــاح  األحمــد  نــواف  للشــيخ  متمنًيــا 

والسداد.
الثقــة  عــىل  مكتبــه  عــن  صــادر  بيــان  بحســب  وأكــد 
بــأن الكويــت ســتظل تحــت قيــادة األمــري نــواف وفيــة 

لقضايا األمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني.
مــن جانبــه عــر األمــري عــن تقديــره لهــذه املواقــف، 
الراحــل  األمــري  ملــرياث  أوفيــاء  البقــاء  عــىل  وأكــد 

والسري عىل خطاه يف دعم القضية الفلسطينية.
الرئيــس  برئاســة  حــامس  مــن حركــة  وفــد  زار  كذلــك 
أمــس،  مشــعل،  خالــد  الســيايس  للمكتــب  الســابق 
الدوحــة؛  القطريــة  العاصمــة  يف  الكويتيــة  الســفارة 
لتقديــم واجــب التعزيــة بوفــاة أمــري الكويــت الراحــل 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
وعــزت  مــرزوق،  أبــو  مــوىس  مــن  كاًل  الوفــد  وضــم 
وجــامل  خاطــر،  وســامي  بــدران،  وحســام  الرشــق، 

عيىس، وأحمد مشعل.
وكان يف استقبال الوفد السفري الكويتي يف الدوحة 
حفيــظ محمــد العجمــي ونائبه الوزيــر املفوض نارص 

الغانم وأركان السفارة.
وأشــاد مشــعل بـ"مناقــب الفقيــد الكبــرية، ومــا حققه 
للكويت العزيزة من مكانة رفيعة بن الدول واألمم، 
ودوليــًا،  وإســالميًا  وعربيــًا  خليجيــًا  املتميــز  ودوره 
األمــة ويف  تجــاه قضايــا  والثابتــة  ومواقفــه املرفــة 

مقدمتها القضية الفلسطينية".
وحكومــة  قيــادة  للكويــت  "التعزيــة  مشــعل  وقــّدم 
وشــعبًا باســم رئيــس املكتــب الســيايس للحركة األخ 

اسامعيل هنية وكافة قيادات وأبناء الحركة".
وقــال مشــعل: "إن الكويــت رضبــت منوذجــًا فريــدًا 
وتجربتهــا  والخارجيــة،  الداخليــة  سياســتها  يف 
املصلحــة  عــىل  وحرصهــا  املتميــزة،  الدميقراطيــة 
العربيــة واإلســالمية، وبنــاء عالقــة جيــدة مــع مختلف 
دول األمــة، وعــىل الســاحة الدوليــة، فضاًل عن دورها 

وبيوتهــم  املــوايش،  تربيــة  عــىل  يعتاشــون  نســمة، 
ومساكنهم مخطرة بالهدم بزعم أنها تقع يف املنطقة 
)ج(. كام هدمت قوات االحتالل سبع غرف سكنية 

بعد إخالئها يف منطقة "الركيز" رشق يطا.
وبــن الجبــور أن قــوات االحتــالل أخلــت ســبع غــرف 
ســكنية يف منطقة الركيز من ســكانها، قبل بدء هدم 

مساكنهم، بزعم عدم الرتخيص.
مــراد  للمواطنــن  املســاكن  هــذه  ملكيــة  وتعــود 
وهــي  حــامدة؛  وماهــرة  حاممــدة،  ورائــد  حاممــدة، 
مــن ذوي اإلعاقــة، وعامــر حاممــدة، فيــام تــم تدمــري 
الخاليا الشمســية التي كانت تغذي هذه املســاكن 
الحقوقــي  الناشــط  أفــاد  األغــوار،  ويف  بالكهربــاء. 
عــارف دراغمــة بــأن قــوات االحتــالل هدمــت مســكنا 
تــل  منطقــة  يف  الصفيــح،  مــن  غرفتــن  مــن  ًنــا  مكوَّ

الصامدي بالجفتلك، للمواطن حسن كعابنة.
وصعــدت قــوات االحتــالل خــالل األشــهر األخرية من 
عمليــات الهــدم يف قريــة الجفتلــك، وأخطــرت عدًدا 

من املساكن واملنشآت بالهدم.
بهــدم  االحتــالل  ســلطات  أخطــرت  القــدس،  ويف 
منزلــن لعائلــة أبــو ميالــة يف حــي راس العامــود مــن 

غزة/ فلسطن:
الســتعادة  الوطنيــة  للحملــة  العليــا  اللجنــة  اســتنكرت 
حقــوق املوظفــن العمومــن يف قطــاع غــزة، تريحــات 
وزيــر التنميــة االجتامعيــة عضــو اللجنــة التنفيذية ملنظمة 

التحرير أحمد مجدالين، بشأن رواتبهم.
وقالت اللجنة يف بيان لها أمس، إننا تفاجأنا بتريحات 
تثــري  والتــي  املحليــة،  اإلذاعــات  إحــدى  عــر  مجــدالين 
الدهشــة واالســتغراب والغضــب يف وقــت واحــد و"كأنــه 
يعيــش يف كوكــب آخــر بعيدا عن همــوم ومعاناة موظفي 

امتــدت  التــي  البيضــاء  الخــريي واإلنســاين وأياديهــا 
للشــعب  والشــعبية  الرســمية  واملســاعدة  بالعــون 
الفلسطيني ولشعوب عديدة يف املنطقة والعامل".

مــن جهتــه، قــدم الســفري الكويتــي "العجمــي" شــكره 
ومشــاعرهم  تعازيهــم  عــىل  حــامس  ووفــد  ملشــعل 
القلبيــة الصادقــة، مؤكــًدا اســتمرار سياســة الكويــت 
ســتبقى  وأنهــا  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الثابتــة 
املروعــة،  الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق  داعمــة 

ولقضايا العرب واملسلمن.
رجل صادق

ويف الســياق، تواصلــت بيانــات النعــي الفلســطينية 
بوفاة الشيخ صباح األحمد، 

"وزارة  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  رئيــس  وبعــث 
إىل  تعزيــة  برقيــة  معــروف،  ســالمة  بغــزة  اإلعــالم" 
وزيــر اإلعــالم الكويتــي محمــد الجابــر، جــاء فيهــا أن 
قضيــة فلســطن خــرت رجــاًل صادقــًا ، أمينــًا عــىل 
قضايــا أُمتــه ، فمنــذ أن كان فقيدنــا وزيــرًا لإلعــالم ، 
مرورًا بتوليه وزارة الخارجية وانتهاًء بتوليه امارة دولة 
الكويــت ، مل يتــوان لحظــة واحدة عن منارصة قضايا 
قضيــة  رأســها  وعــىل   ، واملظلومــن  املســتضعفن 
شعب فلسطن ، فقد كانت بصامته حارضة يف كل 
مــكان وكانــت مواقفــه ُتعــر عــن ضمري أمتنــا جمعاء. 
كذلك أكد رئيس اللجنة الشــعبية ملواجهة الحصار 
الفلســطيني  الشــعب  أن  الخــرضي  جــامل  النائــب 
لــن ينــىس الفقيــد وســتبقى أعاملــه العظيمــة باقيــة 
وشــاهدة عــىل عطائــه الدائــم وحبــه الوطنــي األصيــل 

لفلسطن وشعبها الصبور.
أن  عــىل  أمــس  تعزيــة  برقيــة  يف  الخــرضي  وشــدد 
والكرامــة  لإلنســانية  وقائــدًا  رمــزًا  ســيبقى  الفقيــد 

والعزة.
وقــال: "غــزة ببحرهــا ورمالهــا وأهلهــا لــن تنســاه، ولــن 
ينساه أصحاب البيوت امُلدمرة التي أعاد اعامرها".

ســندًا  وســتبقى  كانــت  الكويــت  أن  عــىل  وشــدد 
حقيقيــًا لفلســطن، ومنــارصة لهــا يف كل املحافــل، 
وتسعى بكل قوة إلحقاق الحقوق املروعة لشعبنا 
املســتقلة  الفلســطينية  دولتــه  بإقامــة  الفلســطيني، 

وعاصمتها القدس.
بيــان  يف  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  وقالــت 
قائــدًا  أمــس إن فلســطن وشــعبها فقــدت  مشــرتك 
عربيــًا ُهاممــًا ســاند الحقــوق الفلســطينية املســلوبة 

ودعم صمود شعبنا يف العديد من امليادين.
وحيــت "املواقــف الرجوليــة للشــيخ الصبــاح الرافضة 
عــىل  وحافظــت  الصهيــوين،  العــدو  مــع  للتطبيــع 
لألمــة،  املركزيــة  القضيــة  الفلســطينية  القضيــة 
فشعبنا الفلسطيني هو شعب الوفاء ملن حمل هم 
القضيــة الفلســطينية ودافــع عنهــا ونارصهــا يف كافــة 
للشــيخ  وباركــت  واإلنســانية".  السياســية  املحافــل 
نــواف األحمــد الصبــاح أمــري البــالد الجديــد، مبديــة 

ثقتها أنه سيمىض عىل خطى شقيقة املرحوم.
وقالــت الجبهــة العربيــة الفلســطينية يف بيــان: "لقــد 
االمــة صاحــب  هــذه  رجــال  احــد  فلســطن  خــرت 
خدمــة  يف  حياتــه  افنــى  الــذي  الشــجاعة  املواقــف 

بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص.
القــدس،  يف  االحتــالل  بلديــة  بــأن  العائلــة  وأفــادت 
قراريــن  ميالــة  أبــو  وعــامر  عامــر  الشــقيقن  ســلمت 
جائريــن بهــدم منزليهــام وهــام طابقــان مبســاحة 60 

مرتا لكل طابق، بزعم عدم الرتخيص.
واقتلعــت قــوات االحتــالل عــرات أشــجار الزيتــون 
محافظــة  غــرب  حوســان  قريــة  أرايض  يف  املعمــرة 

بيت لحم، وهدمت "عريشا" وجدراًنا استنادية.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتالل اقتلعت 
يف  أراض  تجريــف  بعــد  الزيتــون  أشــجار  عــرات 
منطقــة خربــة حمــودة غــرب القريــة، تقــدر مســاحتها 
وجدرانــا  عريشــا  فيهــا  وهدمــت  دومنــات،  بثالثــة 
هــذه  أن  بزعــم  شوشــة،  عــادل  للمواطــن  اســتنادية 
ومينــع  اإلرسائيليــة"  للســيادة  "خاصــة  األرايض 

دخولها واستصالحها.
بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــن  عــرات  وأصيــب 
قــوات  اقتحــام  إثــر  أمــس،  للدمــوع، مســاء  املســيل 
شــامل  أمــر  بيــت  ببلــدة  الظهــر  منطقــة  االحتــالل 

الخليل.
االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 

قطــاع غــزة الصامــد منــذ أكــر مــن  ١٣ عامــا مــن الحصــار 
اإلرسائيي".

قطــاع  يف  املوظفــن  أن  بتوضيحهــا  تريحاتــه  وفنــدت 
 ،)07/17/12( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  التزمــوا  غــزة 
بتاريــخ 27 أغســطس/ آب 2007، والقــايض بفصــل كل 
موظــف ال يلتــزم بـ"الرعيــة"، وكذلــك بقــرار رئيــس ديــوان 
حزيــران  يونيــو/   21 بتاريــخ  الصــادر  العــام  املوظفــن 
حتــى  لهــم  والعمــل  الــدوام  بتعليــق  والقــايض   ،2007

إشــعار آخــر، مــع تأكيدهــم مســؤوليتهم تجــاه موظفيهــم، 

شــعبه وامتــه، مدافعــا عــن الحــق ووقــف اىل جانــب 
شــعبنا عــىل الــدوام معتــرا ان قضيــة فلســطن هــي 
قضية الكويت االوىل فكان من السباقن يف تعزيز 
حقوقــه  النتــزاع  نضالــه  يواصــل  وهــو  شــعبنا  صمــود 

الثابتة واملروعة".
وتابعت الجبهة أن رحيل امري الكويت ليس خسارة 
لشــعبنا  خســارة  وامنــا  فحســب،  وشــعبها  للكويــت 
القومــي  القائــد  هــذا  برحيــل  خــرت  التــي  وامتنــا 
واحدًا من مناضليها الرفاء الذي آمن بوحدة االمة 

ومصريها املشرتك، وناضل من اجل تحقيقها.
ومثــن املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج، الــدور 
الكبــري لألمــري الراحــل "يف رفــض التطبيــع مــع العــدو 
األمريكيــة  للضغــوط  االســتجابة  وعــدم  الصهيــوين، 

لاللتحاق بقافلة التطبيع".
وقــال املؤمتــر الشــعبي يف بيــان: "إننا اليوم إذ نفقد 
رجاًل شــجاعًا كان منارصًا لقضايا األمة وعىل رأســها 
قضيتنــا الفلســطينية؛ فكلنــا ثقــة بحكومــة الكويــت 
املــي  يف  العظيــم،  الكويــت  وشــعب  الشــقيقة، 
قدمــًا واالســتمرار عــىل نهــج ســمو أمــري البــالد رحمــه 
الله، واســتمرار العمل من أجل القضية الفلســطينية 
العــدو  مــع  للتطبيــع  املطلــق  والرفــض  ودعمهــا، 

الصهيوين".
وقفات وبيت عزاء

مــن جانبهــا، نظمــت بلديــة مدينــة ديــر البلــح ورابطــة 
أمــس،  صبــاح  املدينــة،  ووجهــاء  فلســطن  علــامء 
وقفــة وفــاء ومســاندة للكويت وأمريها الراحل صباح 

األحمد الصباح.
وشــارك يف الوقفــة العــرات مــن موظفــي البلديــة 
األمــري  صــور  رافعــن  والعلــامء،  واألعيــان  والوجهــاء 
الراحل واألمري الجديد نواف األحمد الجابر الصباح.

وقــال رئيــس البلديــة ديــاب الجــرو، ملراســل "صفــا": 
"نعــزي أهلنــا يف الكويــت، ووقفنــا اليــوم وفــاًء لهــا، 
ولنقــول لشــعبها أنتــم منــا ونحــن منكــم ونحــن شــعٌب 
واحــٌد". وأضــاف الجــرو: "كان أمري الكويت صاحب 
ودولتــه  هــو  السياســية،  مواقفــه  يف  قويــة  بصمــة 
قــال  حينــام  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  وبرملانــه 
الثانيــة، واعتــر القضيــة  الرجــل أن غــزة ديرتنــا  هــذا 
الفلســطينية قضتيهــم، ورفــع التطبيــع وســاند شــعبنا 
وقضيته يف كل املواقف واملناسبات واملحطات".

وتابــع: "لذلــك كان لزاًمــا علينا أن تقف هذه الوقفة، 
حزننــا  عــن  ولنعــر  ودولتــه،  الرجــل  لهــذا  وحًبــا  وفــاًء 
وأن  تبقــى متامســكة  أن  للكويــت  متمنًيــا  برحيلــه"؛ 
يعــن األمــري نــواف عــىل حمــل األمانــة، ويســري عــىل 

ذات الخطى والسياسات".
بــدوره، قــال القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية 
حــامس حــامد الرقــب، "لصفــا": "نعــزي أنفســنا يف 
األمــري  بفقــدان  وفصائلــه،  شــعبنا  وباســم  حــامس 
مــع  المعــة  مواقــف  صاحــب  كان  الــذي  الصبــاح، 
شــعبنا ومميزة يف دعم القضية الفلســطينية، ودعم 
املواقف العروبية واإلسالمية، وسعيه لإلصالح بن 
أبنــاء األمــة". وأضــاف الرقــب: "هــذا يــوم حزين عىل 
أمتنا، نعزي شعبنا وشعب الكويت وأمتنا"؛ مؤكًدا 

اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي 
مــن  عــدد  مــع  مواجهــات  لحــدوث  أدى  مــا  تســور"، 
الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود يف املنطقة.

املواجهــات  خــالل  االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
قنابــل الغــاز الســام املســيل للدمــوع، باتجــاه منــازل 
املواطنن الذين أصيب العرات منهم باالختناق.

كــام أصيــب فتــى )16 عامــا( برصاصــة يف الصــدر، 
باتجــاه  الحــي  الرصــاص  قــوات االحتــالل  إطــالق  إثــر 
صوريــف  ببلــدة  القرينــات  منطقــة  يف  املواطنــن 

شامل غرب الخليل.
وذكــرت مصــادر طبيــة، أن الطفــل فــور إصابتــه نقــل 
لغرفــة  وأدخــل  بالخليــل،  األهــي  مستشــفى  إىل 

العمليات، ووصفة حالته بـ"الحرجة".
وبشأن مسلسل االعتقاالت اليومية، اعتقلت قوات 
االحتالل املواطنة عايدة صيداوي من مكان سكنها 
أحــد  إىل  واقتادتهــا  القــدس،  يف  القدميــة  بالبلــدة 

مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة.
عــن  لإلبعــاد  مــرة  مــن  ألكــر  صيــداوي  وتعرضــت 
املســجد األقــىص؛ بســبب مشــاركتها يف التصــدي 

القتحامات املستوطنن للمسجد.

بالحفــاظ عــىل حقوقهــم املاليــة والوظيفيــة التــي لــن  يتــم  
بهــا أو االنتقــاص منهــا عــىل قاعــدة مــن يلتــزم  املســاس 
يف  القــرار  هــذا  توثيــق  مــع  بــه،  نلتــزم  الرعيــة  بقــرارات 

جريدة الوقائع الفلسطينية.
وديــوان  الــوزراء  مجلــس  قــراري  عــىل  بنــاًء  إنــه  وقالــت 
املوظفن العام، فإن جميع املوظفن عىل رأس عملهم 
ســواء مــن التــزم بالقراريــن أعــاله أو مــن أتتهــم تعليــامت 
رغــم  عملهــم،  رأس  عــىل  للبقــاء  وزرائهــم  مــن  مبــارشة 
الظــروف القاهــرة التــي يعيشــونها منــذ ذلــك القــرار وحتى 

أن ذكراه ومواقفه ستبقى خالدة، ونراًسا ُييُء لنا 
الطريــق، وكلنــا ثقــة وأمــل أن يكــون الشــيخ نايف خري 

خلف لخري سلف".
وأكد أن الكويت يف تاريخها الطويل عاشت بصورة 
كبــرية ُمنصِهــرة مــع قضيــة فلســطن واعترتهــا قضيــة 
مركزيــة، وكل مواقــف الكويــت قدمًيــا وحديًثا كانت 

تؤكد هذه اللحمة.
الــدول  أكــر  مــن  كانــت  الكويــت  أن  إىل  ونــوه 
الضغوطــات  وجــه  يف  الوقــوف  اســتطاعت  التــي 
تطبيــع  أجــل  مــن  والغربيــة،  األمريكيــة  الدبلوماســية 
تســري  تــزال  ومــا  اإلرسائيــي،  الكيــان  مــع  العالقــات 
بــروح عربيــة قوميــة إســالمية، وأن "هــذا مــا ولــد فينــا 
بــأن  ثقتنــا  رغــم  الصبــاح،  األمــري  رحيــل  عــىل  حزنــا 

الكويت ستكون من بعده عىل ذات املنهج".
كذلــك نظمــت بلديــة خــان يونــس وقفــة وفــاًء لفقيــد 
األمة اإلسالمية والعربية أمري الكويت الراحل صباح 

األحمد.
وتخلل الوقفة وضع صورة الراحل الصباح، وتنكيس 
علم فلسطن ورفع نظريه الكويتي، حدادًا عىل روح 

الفقيد.
وأكــد رئيــس البلديــة عــالء الديــن البطــة "لصفــا" أن 
شــعبنا  مــع  الــويف  للرجــل  جميــل  ورٌد  وفــاء  الوقفــة 
وقضيته األمري العريب الذي رفض التطبيع أو التنازل 
عــن ثوابــت العروبــة، وكان دامئــًا يف خنــدق الوطــن 
العريب، وقدم دعمه الكامل من أجل دعم ومساندة 

قضايا األمة ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.
مــن  واملرفــة  الثابتــة  باملواقــف  البطــة  وأشــاد 
الحكومــة الكويتيــة والشــعب واألمــري واملؤسســات 
التــي ســاندت شــعبنا الفلســطيني يف تاريــخ نضالــه، 
التــي  واإلمنائيــة  التطويريــة  املشــاريع  دعــم  كذلــك 
ســاهمت بالرقي بواقع البلديات الفلســطينية كافة، 
خاصــة يف قطــاع غــزة. وشــدد عــىل أن رحيل الصباح 
أحــزن شــعبنا، وكلهــم أمــل يف خليفتــه األمــري نــواف 
الصبــاح، أن يســري عــىل دربــه، ويحمــل رســالته التــي 
تؤكــد عــىل الثبــات يف دعــم القضيــة الفلســطينية، 
ظــل  يف  اإلرسائيــي  الكيــان  مــع  التطبيــع  ورفــض 

تهافت بعض الدول عىل التطبيع.
ويف الضفة الغربية أقامت لجنة القوى واملؤسسات 
الوطنية مبحافظة نابلس أمس، بيت عزاء بوفاة أمري 

دولة الكويت صباح األحمد الصباح.
وَأّم بيــت العــزاء الــذي أقيــم يف حديقــة مكتبــة بلدية 
نابلــس العامــة، ممثلــون عــن املؤسســات الرســمية 

واألهلية والقوى السياسية.
الكويتــي،  للشــعب  بالتعــازي  املتحدثــون  وأبــرق 
تجــاه  املرفــة  الراحــل  األمــري  مواقــف  واســتذكروا 
الحقــوق الفلســطينية، ومــا قدمتــه الكويت وال زالت 
مــن دعــم ســيايس واقتصــادي للشــعب الفلســطيني 

واحتضانها الثورة الفلسطينية.
وقــال رئيــس بلديــة نابلــس ســميح طبيلــة إن الكويــت 
وأن  واحــدا،  جســدا  الــدوام  عــىل  كانتــا  وفلســطن 
الفلســطينية  القضيــة  بدعــم  مســتمرة  الكويــت 

مبختلف األشكال.

كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل، شــادي البطــران )30 
بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، وأوس صليبــي  عامــا( مــن 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن  وهــو  عامــا(،   20(
وأيُب أبــو ماريــة )16 عامــا(، وهــو طالــب يف الصــف 

العارش، من بلدة بيت أمر شامل الخليل.
وداهمــت قــوات االحتــالل منطقــة الحــاووز بالخليــل 
مــن أصحابهــا: معاويــة  عــرف  منــازل  عــدة  وفتشــت 
وإيــاد  مجاهــد،  وجميــل  دوفــش،  وعــارف  دوفــش، 

مجاهد، وأسامة النتشة، وحمدي اسكايف.
عــي  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
العجــوري )21 عامــا(، وســيف العجــوري )18 عاما(، 
بعــد مداهمــة منــزيل ذويهــام وتفتيشــهام، يف بيــت 

فجار.
واســتدعت مخابرات االحتالل مســاء أمس، محافظ 
القــدس عدنــان غيــث للحضور إىل مركز املســكوبية 

غريب القدس، اليوم، للتحقيق معه.
فيــام أفرجــت ســلطات االحتــالل عــن أمــن رس حركــة 
بالقــدس شــادي مطــور، عقــب اعتقالــه صبــاح  فتــح 
القــدس،  شــامل  حنينــا  بيــت  يف  منزلــه  مــن  أمــس 

مقابل دفع كفالة مالية.

اللحظــة. وأكــدت اللجنــة رضورة إعــادة حقــوق املوظفــن 
املاليــة،  أو  اإلداريــة  ســواًء  رجعــي،  وبأثــر  أصحابهــا  إىل 
بهــا،  أو املســاس  بالعبــث  نســمح ألي كان  "لــن  مضيفــة 
فهــي قــوت أوالدنــا، وإن ســلبت ســيؤدى ذلــك إىل انفجــار 

ال يحمد عقباه".
والتقاعــد  املــايل  التقاعــد  قــرار  إلغــاء  يجــب  أنــه  وتابعــت 
قانــوين  مســوغ   أي  إىل  يســتند  ال  الــذي  القــري،  املبكــر 
وأخالقــي يف التريعــات الفلســطينية، مع احتســاب جميع 

مستحقات املوظفن التي اقتطعت وبأثر رجعي.

وفيــات و321 إصابــة جديــدة بفــريوس كورونا، و696 حالة تعاف، خالل 
الـ24 ساعة املاضية.

وأوضحت الكيلة يف بيان صحفي، أنه تم تســجيل 3 وفيات و68 إصابة 
جديــدة بالفــريوس و319 حالــة تعــاف يف مدينــة القــدس خــالل اليومن 

املاضين.
الوفــاة الجديــدة ســجلت ملواطنــن )61 و88  وأشــارت إىل أن حــاالت 
عاما( من الشيوخ ومدينة الخليل مبحافظة الخليل، ومواطنة )54 عاما( 
مــن بيــت لحــم، ومواطنــة )77 عامــا( من قلقيليــة، ومواطن )78 عاما( من 

محافظة رام الله والبرية.
الخليــل  الجديــدة توزعــت عــىل: محافظــة  أبــرز اإلصابــات  أن  وأضافــت 
)73(، محافظة نابلس )35(، محافظة بيت لحم )46(، محافظة قلقيلية 
)9(، محافظــة رام اللــه والبــرية )34(، جنــن )35(، ســلفيت )4(، أريحــا 

واألغوار )22(،  طولكرم )39(، طوباس )7(.
ولفتــت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطن بلغــت 
%81.6، فيام بلغت نسبة اإلصابات النشطة %17.7، ونسبة الوفيات 

%0.7 من مجمل اإلصابات.

 14 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  39 مصابــا يف  وجــود  إىل  وأشــارت 
مصابا موصولون عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

فيــام أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــن وفاة مواطــن وإصابة 33 آخرين 
بفريوس كورونا، بصفوف  الجالية الفلسطينية حول العامل، ما يرفع عدد 

حاالت الوفاة إىل 261، واإلصابات إىل 6171، والتعايف إىل 2052.
وأفــاد الفريــق املختــص مبتابعــة أوضــاع الجاليــة يف الواليــات املتحــدة 
للمواطــن  الجاليــة  صفــوف  يف  جديــدة  وفــاة  حالــة  بتســجل  األمريكيــة، 
بشــار الشخشــري  )56 عامــا(، مــا يرفــع  عــدد حــاالت الوفــاة إىل 78 حالــة، 
وتســجيل 33 إصابة جديدة بفريوس كورونا يف صفوف الجالية يف كل 
مــن أوهايــو، وميتشــيغن، وشــيكاغو، ونيوجريس، لريتفــع عدد اإلصابات 

هناك إىل 3736.

إىل أن مــن بــن إجــاميل اإلصابــات هنــاك 821 مصابــا وصفــت حالتهــم 
212 مصابــا موصولــن بأجهــزة التنفــس االصطناعــي،  بالخطــرية، بينهــم 
174232 مصابــا. وبذلــك يكــون عــدد اإلصابــات النشــطة  فيــام تعــاىف 
حاليــا لــدى االحتــالل 68110 إصابــات. وقــّدر رئيــس حكومــة االحتــالل 
بنيامن نتنياهو، أن الخروج من اإلغالق سيكون هذه املرة بطيئا وبصورة 

تدريجية، وميكن أن يستمر ما بن نصف عام حتى عام.
وقــال نتنياهــو يف تريحــات لــه أمــس: "لن نكرر الخــروج الريع كام يف 
املــرة الســابقة لــدى خروجنــا مــن املوجــة األوىل"، مطالبــا بتجهيــز خطــة 

لعالج 5000 إصابة خطرية حتى انتهاء فصل الشتاء.

لجنة استعادة حقوق الموظفني العموميني بغزة تستنكر ترصيحات مجدالين
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تهنئة من األعماق 
تتقدم اسرة صحيفة فلسطين
بأحر التهاني والتبريكات من 

الزميل المصور رمضان عبد المعطي األغا
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير

تحت عنوان: معالجة الصورة الصحفية
لحصار غزة في وكاالت األنباء الدولية
 متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح 

ألف مبارك

ال للتميزي بني 
الموظفني

انتقــدت قيــادات مــن الســلطة، مثــل الطــراوي، ترصيحــات 
الوزيــر أحمــد مجــدالين حول رواتــب موظفي غزة وما يتعلق 
بهــا مــن عــاوات إرشافيــة. وكــذا انتقدتهــا الجبهــة الشــعبية، 
وفصائــل أخــرى. القضيــة التــي كشــف مجــدالين الغطــاء عــن 
رائحتهــا الفاســدة، هــي أن موظفــي غــزة ال يعملــون منذ )١٣( 
يف  كزمائهــم  إرشافيــة  عــاوات  يســتحقون  ال  وهــم  عامــا 

الضفة الغربية.
ه  ســاَّ ملــا  التربيــر  يســتهدف  الــذي  هــذا  الغطــاء  كشــف 
الطــراوي والشــعبية التمييــز بــن غــزة والضفــة، وبــن موظف 
املوظفــن  مــن  طلــب  الــذي  مــن  ســؤال:  أثــار  وموظــف، 
إســاعيل  إســقاط حكومــة  بغــرض  العمــل  عــن  االســتنكاف 
هنيــة؟! الــذي أمــر بعــدم االلتحــاق بالعمل ألســباب سياســية 
هــو مــن يتحمــل املســؤولية، ومــن العــار تحميــل  املســؤولية 
وتداعيــات قراراتهــا للموظــف الــذي أطــاع قــرار حكومــة ســام 

فياض يف حينه.
بأشــكال  موجــود  فهــو  مرفــوض  أنــه  ومــع  مرفــوض،  التمييــز 
مســئول  كل  مــع  تتجــدد  منــه  املوظفــن  ومعانــاة  مختلفــة، 
وزيــر  مبجــدالين  األوىل  وكان  مســئول،  غــر  ترصيــح  وكل 
التنمية أن يبقى الغطاء ستارا ملا تحته، ال سيا أن السلطة 
باتجــاه  متســارع  بشــكل  دائرتــه  تتوســع  عربيــا  جفــاء  تعــاين 
محــارصة الفلســطينين ودفعهــم للقبول بالعــروض األمركية 

اإلرسائيلية.
يف ظــل األزمــات السياســية، واالقتصاديــة، واملاليــة، يجــدر 
اإلجــراءات  لتربيــر  يذهــب  وأال  يصمــت،  أن  مبجــدالين 
املتعسفة التي اتخذتها السلطة ضد موظفي غزة. غزة التي 
تبحــث عــن املصالحــة والرشاكــة ترفــض مــا قالــه مجــدالين، 
وتــراه قــوال ال مناســبة لــه. وأن القــول املفيــد هــو الــذي يتجــه 

نحو االنتخابات واملصالحة وإنصاف املوظف الغزي.
نعــم، كان االســتنكاف قــرارا خطــأ، ولكــن يتحمــل مســئوليته 
رئيــس الســلطة، ورئيــس الحكومــة يف يــوم صــدوره، ويتحمله 
إلغائــه  عــى  يعملــوا  ومل  املنصــب  يف  بعــده  جــاؤوا  مــن 
وإصاحــه، وبالتأكيــد ال يتحملــه موظــف غــزة، ال يف الظروف 

العادية، وال يف ظروف كورونا االستثنائية.

واشنطن/ وكاالت:
قــد تســاعد دراســة أمريكيــة جديدة 
 28,000 مــن  أكــر  دم  لعينــات 
مريــض كى يف اإلجابــة عــى أحــد 
بجائحــة  املحيطــة  الكثــرة  األســئلة 
"كوفيــد19-"، أي عــدد األشــخاص 
مضــادة  أجســام  لديهــم  الذيــن 
أي  "ســارس-كوف2-"،  لفــروس 

فروس كورونا املستجد؟
وميكــن أن تكشــف اإلجابــة عــن عدد 
املتحــدة  الواليــات  يف  األشــخاص 
ومقــدار  للفــروس  تعرضــوا  الذيــن 

انتشار الفروس يف املجتمع.
تشــر  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
املســتخدمة  الفحــص  اســراتيجية 
يف الدراسة إىل طريقة سهلة نسبيًا 
"كوفيــد19-"  مــرض  نشــاط  لتتبــع 
بــن  خاصــة  الطويــل،  املــدى  عــى 

الفئات الضعيفة من السكان.
وكانــت اإلجابــة مختــرصة عــن نســبة 
أجســام  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
يوليو/متــوز  مــن  اعتبــارًا  مضــادة، 
حــوايل  بلغــت  والتــي   ، املــايض 
%9.3، عــى الرغــم مــن أن األرقــام 
يف   3.5% متوســط  مــن  تراوحــت 
يف   27% متوســط  إىل  الغــرب 

الشال الرشقي. 
الدكتــورة  الدراســة  مؤلفــة  وقالــت 
الطــب  أســتاذة  بارســونيت،  جــويل 
بيــان:  يف   ، ســتانفورد  جامعــة  يف 
أنــه  بوضــوح  البحــث  هــذا  "يؤكــد 
معــدالت  ارتفــاع  مــن  الرغــم  عــى 
كوفيــد19- يف الواليــات املتحــدة، 
فــإن عــدد األشــخاص الذيــن لديهــم 
منخفضــًا،  يــزال  ال  مضــادة  أجســام 
تحقيــق  مــن  بعــد  نقــرب  مل  وأننــا 

روما/ الجزيرة نت:
مــن  دويل  بحثــي  فريــق  متكــن 
الكشــف عــن شــبكة مــن البحــرات 
الثلــوج  طبقــات  أســفل  تقــع  التــي 
لكوكــب  الجنــويب  القطــب  يف 
التــي  األوىل  املــرة  وهــي  املريــخ، 
النــوع  هــذا  وجــود  فيهــا  يكتشــف 
من التشــكات املائية عى ســطح 
الــذي  األمــر  األحمــر،  الكوكــب 
أبحــاث  خطــط  يف  جذريــا  ســيؤثر 

املريخ املستقبلية.
كشوف الرادار

دوريــة  الدراســة يف  نتائــج  نــرشت 
 Nature أســرونومي  "نيتــرش 
Astronomy" وأصــدرت جامعــة 

 University كوينزالنــد الجنوبيــة
 of Southern Queensland

املشاركة فيها بيانا عنها يف الـ28 
من سبتمرب/أيلول الجاري.

النتائــج  تلــك  إىل  وللتوصــل 
اســتخدم هــذا الفريــق آليــة الرصد 
مــن  عــى  املوجــودة  الراداريــة 
"مارســيس"  اإليطاليــة  املركبــة 
حــول  تــدور  التــي   )MARSIS(

كوكب املريخ منذ عام 2003.
وبحســب الدراســة الجديــدة، فــإن 

مقارنة بالسكان من أصحاب البرشة 
التــي  األحيــاء  ســكان  فــإن  اليضــاء، 
يغلــب عليهــا الســكان مــن أصحــاب 
كان  والاتينيــن  الداكنــة  البــرشة 
لديهــم احتــال ظهــور نتائــج مصليــة 
ثــاث  إىل  مبرتــن  أكــر  إيجابيــة 
نتائــج  ظهــور  احتــال  وكان  مــرات، 
اإليجابيــة املصليــة لدى األشــخاص 
املناطــق  يف  يعيشــون  الذيــن 
الفقــرة أكــر مبرتــن، وكان احتال 
ظهور نتائج اإليجابية املصلية لدى 
أولئك الذين يعيشــون يف املناطق 
بـــ10  أكــر  ســكانية  كثافــة  األكــر 
مرات. كا قارن الباحثون معدالت 
حــاالت  تعــداد  مــع  دراســتهم  مــن 
اإلصابــة بـ"كوفيــد19-" مــن جامعــة 
جونــز هوبكنــز، ومــن هــذا املنطلــق 
، كانــت لديهــم القــدرة عــى معرفــة 
أن نســبة 9.2 % فقــط مــن املــرىض 
الذيــن ظهــرت نتائجهــم إيجابيــة تــم 
تشــخيصهم بالفعــل بـــ "كوفيد19-" 
باستخدام طرق الفخص القيايس.

أما عن سبب اختيار مرىض غسيل 
الذيــن  "املــرىض  فــإن  الــكى،  
يتلقــون غســيل الــكى يف الواليــات 

املــرة األوىل الكتشــاف شــبكة مــن 
البحرات.

هــذا  فــإن  الدراســة،  وبحســب 
الكشــف ال يؤكــد فقــط صحة نتائج 
يثبــت  أيضــا  بــل  األول،  الكشــف 
وأن  صدفــة،  يكــن  مل  األمــر  أن 
وجــود عــدد مــن البحــرات يوحــي 
عــى  شــائعة  ظاهــرة  كانــت  أنهــا 
وكذلــك  األحمــر،  الكوكــب  ســطح 
يشــر إىل أن جيولوجيــا الكوكــب 

تتحملها كيشء طبيعي وممكن.
من جانب آخر، فإن نتائج الدراسة 
أن  املحتمــل  مــن  أنــه  إىل  تشــر 
البحــرات  تلــك  يف  املــاء  يكــون 
عنــارص  ويحــوي  مالحــا  الجديــدة 
واملغنيســيوم  الكالســيوم  مثــل 

مناعة القطيع".
تتــم  :"حتــى  بارســونيت  وتابعــت 
املوافقــة عــى لقــاح فعــال، نحتــاج 
الوقايــة  تدابــر  وصــول  مــن  للتأكــد 

إىل السكان األكر ضعفًا لدينا".
وبالنســبة للدراسة، التي ُنرشت يف 
قــام  الطبيــة،   النســيت"  "ذا  مجلــة 
الباحثــون بقيــادة الدكتــور شــوتيش 
أناند من جامعة ستانفورد، بتحليل 
مــن  أكــر  مــن  البازمــا  مــن  عينــات 
غســيل  يتلقــون  مريــض   28,500
الــكى، يف يوليــو/ متــوز املــايض، 
 46 حــول  منشــأة   1,300 نحــو  يف 
والية أمريكية يديرها مخترب واحد.

اإلجاليــة  النســبة  وكانــت 
نتائــج  ظهــرت  الذيــن  لألشــخاص 
لألجســام  إيجابيــة  فحوصاتهــم 

املضادة بن املشاركن 8%.
الــكى ال  ونظــرًا ألن مــرىض غســيل 
ميثلــون ســكان الواليــات املتحــدة، 
فقــد قــام الباحثــون بتوحيــد النتائــج 
والجنــس،  بالعمــر،  يتعلــق  فيــا 
للحصــول   ، واملنطقــة  والعــرق، 
 9.3 بنســبة  إيجــايب  تقديــر  عــى 
الواليــات  يف  البالغــن  للســكان   %

املتحدة.
تباينــًا  هنــاك  أن  الباحثــون  ووجــد 
حيــث   ، الواليــة  بحســب  كبــرًا 
ُتوجــد يف ســبع واليــات نســبة 0% 
إيجابيــة مصليــة، بينا تتصدر والية 
نيويــورك، التــي كانــت بــؤرة تفــيش 
العدوى يف بداية الجائحة، القامئة 

بنسبة 33%.
مــن معرفــة  أيضــًا  الباحثــون  ومتكــن 
لوجــود  احتــااًل  األكــر  هــو  مــن 
األجســام املضــادة، إذ وجــدوا أنــه، 

امليــاه  عــن  تبحــث  "مارســيس" 
التــي  الثلــوج بنفــس اآلليــة  أســفل 
تحــت  البحــرات  بهــا  تكتشــف 
كوكــب  أقطــاب  يف  الجليديــة 
بإطــاق  تقــوم  حيــث  األرض، 
ســطح  إىل  راديويــة  موجــات 
فعلهــا  رد  تســتقبل  ثــم  الكوكــب 
عــن  ترتــد  أن  بــن  يختلــف  الــذي 

صخور أو ثلوج أو مياه.
الجليديــة  تحــت  البحــرات 
هــي   )Subglacial lake(

اصطــاح يعــرب عــن وجــود بحــرات 
من املاء تحت األغلفة الجليدية، 
الضغــط  أن  بســبب  وتتكــون 
درجــة  يخفــض  باألســفل  املرتفــع 

انصهار الجليد فيتحول إىل ماء.
أسئلة الكوكب األحمر

وعــى الرغــم مــن أن هــذه ليســت 
يكتشــف  التــي  األوىل  املــرة 
العلــاء فيهــا وجــود ميــاه يف هــذه 
الجنــويب  القطــب  مــن  املنطقــة 
دراســة  كانــت  حيــث  للمريــخ، 
ســاينس  دوريــة  يف  نــرشت  قــد 
إىل  أشــارت  املرموقــة   Science

يف  مــاء  بحــرة  وجــود  احتــال 
نفــس املنطقــة قبــل عامــن فإنهــا 

لدراســات  يخضعــون  املتحــدة 
معمليــة شــهرية روتينيــة" ، بحســب 
تكــن  لذلــك مل  الباحثــون،  مــا كتبــه 
هنــاك حاجــة إىل "بنية تحتية كبرة 
ونفقــات" لجمــع العينــات، ومل تكــن 
متعلقــة  أخــرى  تحديــات  هنــاك 

بالجائحة.
عوامــل  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
كورونــا  بفــروس  لإلصابــة  الخطــر 
"هــي  خطــرة،  بأمــراض  واإلصابــة 
فيــا  االســتثناء  وليســت  القاعــدة 
يف  الــكى  غســيل  مبــرىض  يتعلــق 

الواليات املتحدة".
الباحثــون  قــال  األســباب،  ولهــذه 
ميكــن  الــكى  غســيل  مــرىض  إن 
اعتبارهــم "مجموعــة مراقبــة مثالية" 

لدراسة تطور الجائحة.
التعليــق  ولكــن ، كــا يشــر مؤلفــو 
املصاحب للدراسة، ال تزال هناك 
األجســام  بقــاء  مــدة  حــول  أســئلة 

املضادة ومدى حايتها للجسم.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الدراسات 
املمكــن  مــن  كان  إذا  خاصــة   ،
أن  ميكــن  مســتمر،  بشــكل  تكرارهــا 

تساعد يف العثور عى إجابات.

الــذي  الكشــف  والصوديــوم، وهــو 
دراســة  يف  مســتقبا  سيســاعد 

تاريخ الكوكب الجيولوجي.
لكــن األكــر إثــارة لانتبــاه أن ذلــك 
رمبــا يجيــب يومــا مــا عــن الســؤال 
األهــم: إذا كان املريــخ قــد احتــوى 
فأيــن  بكثافــة  املــاء  عــى  مــا  يومــا 

ذهب كل ذلك؟
بابــا  يفتــح  هــذا  فــإن  وبالتبعيــة، 
إضافيــا لألســئلة عــن وجــود حيــاة 
فبينــا  األحمــر،  الكوكــب  عــى 
هــو صحــراء قاحلــة مــع منــاخ ســيئ 
تلــك  للحيــاة أن توجــد يف  ميكــن 
بــن  الجليديــة  تحــت  البحــرات 
األمــاح املغذيــة للكثــر مــن أنــواع 

البكتريا.

يف أثناء لعبة ببجي.. وفاة 
طفل بسكتة قلبية مفاجئة

القاهرة/ الجزيرة نت:
تــداول نشــطاء عــرب مواقــع التواصــل االجتاعــي، صــورة لطفــل يبلــغ 
12 عامــا، وافتــه املنيــة يف أثنــاء مارســة لعبــة ببجــي  مــن العمــر 

اإللكرونية، يف محافظة بورسعيد شال رشقي مرص.
باملدينــة،  الســام  مستشــفى  فــإن  محليــة،  إعــام  لوســائل  ووفقــا 
ســيارة  طريــق  عــن  ســامح،  محمــد  ُيدعــى  الــذي  الطفــل  اســتقبل 
إسعاف، وهو يلفظ أنفاسه األخرة، حيث تبن بالكشف الظاهري 

أن الوفاة ترجع إىل حدوث سكتة قلبية مفاجئة.
ووفقــا لشــهود عيــان مــن أهلــه، فــإن الطفــل كان يلعــب عــى هاتفــه 
املحمــول لعبــة ببجــي التــي يقــي أمامها ســاعات طويلة، ورسعان 
مــا ســقط والهاتــف بجانبــه، وهــذا مــا أكدته طوارئ مديرية الشــؤون 

الصحية أيضا.
اإلجــراءات  واتخــاذ  الــازم  املحــر  تحريــر  تــم  آخــر،  جانــب  عــى 
القانونيــة، والتحفــظ عــى الجثــة مبرشحــة الســام، وإخطــار النيابــة 
الوفــاة حتــى يتســنى  التــي أدت إىل  مــن األســباب  للتأكــد  العامــة 

الترصيح بالدفن.
ولقــي الخــرب تفاعــا واســعا عــرب املنصــات االجتاعيــة، حيــث نعى 
املســتخدمون الطفــل، ونصحــوا اآلبــاء واألمهــات مبتابعــة أطفالهم، 

ومحاولة منعهم من إدمان مثل هذه األلعاب.

األول من نوعه.. قصة أول 
مقهى للكالب يف السعودية

الرياض/ وكاالت:
مجتمعيــة  عــادات  إىل  وصــل  شــاما،  تغيــرا  الســعودية  تشــهد 

أصبحت ممكنة بعدما كانت محظورة يف السابق.
ذكــر ذلــك موقــع "يورونيــوز" الكنــدي يف تقريــر تحــدث فيــه عــن أن 
تبنــي الحيوانــات الضالــة أصبــح أمــرا مألوفــا يف اململكــة، وأصبــح 
بإمكان أصحاب الكاب يف الســعودية أن يســتمتعوا بفنجان قهوة 
وبجانبهم حيواناتهم األليفة، يف "مقهى للكاب"، بحسب املوقع 

الذي يقول إنه األول من نوعه.
وتابــع املوقــع: "ففــي اململكــة، تعتــرب الــكاب نجســة، عــى عكــس 
البلــد"،  يف  العامــة  األماكــن  إىل  دخولهــا  عــادة  ويحظــر  القطــط، 
مضيفــا: "إال أن مقهــى "باركنــغ لــوت" الــذي فتــح أبوابــه يف يونيــو/ 
عشــاق  أســعد  الســاحلية،  الخــرب  مدينــة  يف  املــايض  حزيــران 

الحيوانات".
ويقــول: "كان هــذا البلــد ال يوجــد فيــه ســوى أماكــن قليلــة، ميكــن 
هيئــة  إىل  مشــرا  املنــزل"،  خــارج  حيواناتهــم  اصطحــاب  لهــؤالء 
الــكاب يف  األمــر باملعــروف كانــت تضــع قيــودا عــى اصطحــاب 
األماكــن العامــة". وتابــع املوقــع: "اليــوم باتــت الحيوانــات األليفــة 
مــدن  عــدة  يف  الحيوانــات  ماجــئ  انتــرشت  كــا  تتزايــد،  ظاهــرة 
يف اململكــة"، مشــرا إىل قــول دالل محمــد، مالكــة مقهــى "باركنــغ 
لــوت" وهــي كويتيــة الجنســية: "الفكــرة راودتنــي خال زيارة ســابقة 
للمملكــة. وأضافــت: "جئــت إىل الســعودية يف زيــارة مــع كلبــي، 
لكــن مل يســمح يل بالتنــزه عــى الشــاطئ، شــعرت بالحــزن وقــررت 

املساعدة من خال افتتاح هذا املقهى".
ويقــول املوقــع: "يــأيت رواد املقهــى مــع كاب مــن أحجام مختلفة، 
حيــث متــرح الــكاب بينــا يســتمتع الــزوار مبجالســة أصدقائهــم"، 
مضيفــا: "يف أحــد أقســام املقهــى ميكــن العنايــة بالكلــب بغســله 

وتنشيفه وتقليم أظافره". )سبوتنيك(

دراسة تكشف: أقل من 10 % من األشخاص 
يف أمريكا لديهم أجسام مضادة لكورونا

ألول مرة.. اكتشاف شبكة 
بحريات ضخمة عىل سطح المريخ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

