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مستوطنون يقتحمون األقىص 
واعتقال 10 مواطنني بالضفة

االحتالل يهدم 
بنايـــة سكنيــــة 
بالقدس ومزناًل 

وُمنشأة بالخليل 

االحتالل 
ُيقرِّر بناء 
31 وحدة 

استيطانية 
يف الخليل 

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  ســلطات  قــررت 
بنــاء  رخصــة  إصــدار  اإلرسائيــي 
)31( وحــدة اســتيطانية، يف قلــب 

مدينة الخليل األسبوع املقبل.
أن  اآلن"  "الســام  حركــة  وأفــادت 
رخــص  بإصــدار  االحتــال  خطــوة 

الكويت: 
سياسات 
)إرسائيل( 

العدوانية 
تكــــــرس 

االستيطان

األمم المتحدة وبريطانيا 
تطالبان االحتالل بالتحقيق 

يف إعدام صنوبر
نيويورك-لندن/ فلسطني:

طالبت األمم املتحدة وبريطانيا ســلطات االحتال اإلرسائيي بإجراء تحقيق 
رسيع ومستقل يف إعدام الشاب عامر صنوبر )17 عاًما( فجر األحد بأعقاب 

البنادق قرب ترمسعيا رشق رام الله بالضفة الغربية املحتلة.
ودعــا املنســق الخــاص لألمــم املتحــدة لعمليــة التســوية يف الــرق األوســط 

نيكــوالي مادينــوف )إرسائيــل( إلجــراء تحقيــق رسيــع ومســتقل يف 
يتــا  قريــة  مــن  الشــاب صنوبــر  استشــهاد  أدت إىل  التــي  األحــداث 

دويك: التطبيع جريمة 
ويجب قطع الطريق عىل 
مشاريع تصفية القضية

الخليل/ فلسطني:
عّد رئيس املجلس التريعي، د. عزيز دويك، تطبيع بعض األنظمة العربية 

مع االحتال اإلرسائيي جرمية نكراء دينًيا ووطنًيا وأخاقًيا.
وقــال دويــك يف ترصيــح صحفــي، أمــس: إن األوىل باملطبعــني دعــم شــعبنا 
لكونــه مظلوًمــا، وليــس االصطفــاف مــع الظامل، فهم بهذا رضبوا بُعرض الحائط 

الريعــة اإلســامية وكل قيــم األخــوة. وأضــاف أن "املطبعــني أعــداء 
األمة وهم ميثلون أنظمة ديكتاتورية فشعوبهم تكره ما فعلوا، وحتى 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمــس،  
"كورونــا"،  بفــروس  إصابــة   199 تســجيل 
تقريــر  يف  الــوزارة  وذكــرت  تعــاٍف.  و100 
أنهــا  "كورونــا"،  مســتجدات  يرصــد  يومــي 
الـــ24  يف  مخربًيــا،  فحًصــا   2077 أجــرت 
إجــايل  أن  إىل  وأشــارت  املاضيــة.  ســاعة 

مــارس  آذار/  منــذ  بلــغ  املصابــني  عــدد 
حالــة   2179 منهــا:  إصابــة   5793 املــايض 

نشطة حالًيا، و3583 متعافون، و31 وفاة.
من جانبه، أكد املدير العام ملجمع الشــفاء 
الطبــي يف قطــاع غــزة، د. محمــد أبــو ســلمية 

أن الوضــع الصحــي املتعلــق بجائحــة 
الفــرة  يف  خطــورة  يــزداد  "كورونــا" 

محافظات/ عبد الله الركاين:
عاًمــا(،   49( األخــرس  ماهــر  األســر  يواصــل 
إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام منــذ 94 يوًمــا 
وســط  اإلداري،  اعتقالــه  عــى  احتجاًجــا 

تدهور خطر يف حالته الصحية.
شــؤون  لهيئــة  اإلعامــي  املستشــار  وقــال 

األرسى واملحرريــن حســن عبــد ربه: 
إن الوضــع الصحــي لألســر األخــرس 

كورونا ُيحارص 
"الشيخ رضوان".. 

إجراءات الوقاية 
الَمنفذ الوحيد!

غزة/ أدهم الريف:
أيــام مضــت اعتــادت الســيدة منــال  قبــل بضعــة 
إســاعيل من ســكان حي الشــيخ رضوان الذهاَب 
واللحــوم  الخــراوات  بعــض  لــراء  الســوق  إىل 
األمــر  هــذا  لكــن  الغذائيــة،  املــواد  مــن  وغرهــا 

أصبح شبه مستحيل بعد إغاق السوق الوحيد 
يف الحــي الواقــع شــال غــرب مدينة غزة، بفعل 

االستهتار.. يسحب 
مخيم الربيج 

نحو المجهول
الوسطى/ فاطمة الزهراء العويني:

عى غر العادة بدت شوارع مخيم الربيج وسط 
قطاع غزة صباحا خالية من املشــاة يف ظل حظر 
التجــوال الــذي يخضــع له املخيم لليوم الســادس 
عــى التــوايل، عقب عــّده "منطقة حمراء" عقب 
يف  كورونــا  بفــروس  إصابــة   35 قرابــة  تســجيل 
يــوم واحــد. فعقــب قــرار لجنــة الطــوارئ باملخيــم 
إغــاق املحــال التجاريــة أبوابهــا عــدا الصيدليات 
واملخابــز ونقــاط حددتها لبيــع الخضار والفواكه، 

8 وفيات 
و480 إصابة 

بـ"كورونا" 
يف )إرسائيل(

النارصة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة اإلرسائيلية، 
مســاء أمــس، تســجيل 8 وفيــات 
و480 إصابة  بفروس "كورونا".
بيــان،  يف  الصحــة  وزارة  وقالــت 

اإلصابــات  إجــايل  إن 
إىل  ارتفــع  بالفــروس 

وفاة و3 إصابات يف صفوف فلسطينيي الخارج

4 وفيات و377 إصابة 
بفريوس "كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
4 وفيــات و377  اللــه، أمــس، تســجيل  أعلنــت وزارة الصحــة يف رام 

إصابة بفروس "كورونا" يف محافظات الضفة الغربية.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة 
مــن  عاًمــا(   60( ملواطــن  ســجلت  الجديــدة  الوفيــات  إن  للفــروس، 
عورتــا  قريــة  مــن  عاًمــا(   60( ومواطــن  ســلفيت،  مبحافظــة  ياســوف 

مبحافظــة نابلــس، ومواطــن )69 عاًمــا(، وطفــل )14 عاًمــا( مــن 
قطنة غرب القدس، وجميعهم يعانون أمراًضا مزمنة.

غزة-القدس املحتلة/ صفاء عاشور:
تواصلــت ردود الفعــل والفعاليات 
الرئيــس  بإســاءة  تنديــًدا  الغاضبــة 
تحذيــر  لإلســام، وســط  الفرنــي 
السياســات  تبعــات  خطــورة  مــن 
املســلمة  الجاليــة  عــى  الفرنســية 
مشــاعر  وعــى  البــاد،  يف 
وتظاهــر  العــامل.  حــول  املســلمني 
بلــدة  يف  الفلســطينيني،  مئــات 
للتنديــد  القــدس،  شــايل  الــرام 
الفرنــي  الرئيــس  بترصيحــات 
املســيئة  ماكــرون  إميانويــل 
عيــان،  شــهود  وقــال  لإلســام. 

رددوا  املتظاهريــن  إن 
مــن  وهتافــات  التكبــرات، 

األوقاف بغزة تطلق حملة إلكرتونية لنرصة النيب

فلسطينيــــون يتظاهــــرون فـــي غــــزة 
والقـدس تنديـداً بإساءة ماكرون لإلسالم

قانون "سحب الجنسية".. 
بني تهجري الفلسطينيني 

وكبح جماح المقاومة
غزة/ جال غيث:

يــرى خــرباء أن التوجــه الراهــن داخــل الكنيســت اإلرسائيــي لســحب 
الجنســية مــن أي مواطــن عــريب يف الداخــل املحتــل لحصولــه عــى 
ملرحلــة  يؤســس  الفلســطينية،  الســلطة  مــن  أســر  أو  شــهيد  راتــب 

جديدة لتهجر الفلسطينيني من أرضهم وكبح جاح املقاومة.
ويف أحاديــث منفصلــة لصحيفــة "فلســطني"، عــّد الخــرباء، 
أن مــروع القانــون الجديــد ميهــد الطريــق لتهجــر عــرات 

محافظات/ محمد األيويب:
هدمت سلطات االحتالل اإلرسائييل، أمس، بناية 

سكنية يف مخيم شعفاط شمال رشق مدينة 
القدس المحتلة، ومزناًل ومشتاًل زراعيًّا جنوب 

الخليل يف الضفة الغربية المحتلة، يف حني 
اقتحم عرشات المستوطنني باحات المسجد 

األقىص المبارك، وسط حراسة أمنية مشددة.
وأفاد الناشط محمود عليان، بأن عرشات الجنود 

بتعزيزات عسكرية اقتحموا مخيم شعفاط، 
واعتدوا عىل عائلة محمد صبحي حمود، عقب 

عملية هدم بنايتهم قيد اإلنشاء المكونة من 
طابقني و6 مخازن، وشقتني قيد اإلنشاء؛ بزعم 

عدم الرتخيص، قبل أن تنسحب من 
جهة بوابة ضاحية السالم قرب المخيم.

أبو سلمية: الوضع الصحي يف القطاع يزداد خطورة

199 إصابـــــــة بـ"كورونـــــا" 
بغــــزة و100 حالــة تعــاٍف

يواصل إرضابه منذ 94 يوًما

توقعات بانتكاسة مفاجئة 
فــــي األعضــــاء الحيويــــة 

لألسري المرضب األخرس
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عواصم/ وكاالت:
البضائــع  مقاطعــة  حمــات  واإلســامية  العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  يف  تتواصــل 
الفرنســية، رًدا عــى ترصيحــات للرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون بشــأن الرســوم 
املســيئة للرســول محمــد ملسو هيلع هللا ىلص. يرافــق ذلــك مــع اســتمرار دعــوات املقاطعــة عــرب 

وســائل التواصــل االجتاعــي، حيــث تصــّدر َوســم #قاطعوا_فرنســا باللغــة 
أن  ناشــطون  وأكــد  عــدة.  تويــر يف دول  عــى  التــداول  قوائــم  اإلنجليزيــة 

اتســاع االحتجاجــات ضــــد 
اإلســاءة للرسول محمـــد 

وفرنسا تحذر رعاياها يف الخارج
ملسو هيلع هللا ىلص 
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قوات االحتالل تهدم عدًدا من المحال التجارية يف مخيم شعفاط بالقدس المحتلة أمس 

احتجاجات منددة باإلساءة للنيب محمد صىل هللا عليه وسلم يف بنغالديش أمس      ) أ ف ب  ( 
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السودان ينجو من الغرق يف النيل وينزلق يف مستنقع التطبيع

بعد إطالق السلطة رساحه.. االحتالل يعتقل الصحفي ظاهر

االحتالل ُيقرِّر بناء 31 وحدة استيطانية يف الخليل 

»الصحة« تتَّخذ تدابري إضافية
 ملواجهة كورونا مع قدوم الشتاء

األمم املتحدة وبريطانيا تطالبان 
االحتالل بالتحقيق يف إعدام صنوبر

الكويت: سياسات )إرسائيل( 
العدوانية تكرس االستيطان

الخرطوم/ فلسطني:
مللمــة  الســودانيون  يحــاول  بينــا 
إذ  األخــر،  النيــل  فيضــان  آثــار 
يف  البــاد  ُيغرقــون  بقادتهــم 
مســتنقع  التطبيــع...  مســتنقع 
ولــوث  الشــهرة،  الءاتــه  ابتلــع 
بــه  تفاخــر  لطاملــا  مرشفــا  تاريخــا 

السودانيون.
مــن  يســقط  متــني،  أســاس  حجــر 
لبلــد  الفلســطينيني  حســابات 
األخــرة  الســنوات  مــر  عــى  ل  شــكَّ
رشيان حياة لهم وسندا للمقاومة، 
ولعــل انــزالق الســودان مبــا يحملــه 
مــن رمزيــة لــه مــن األهميــة مــا لغــره 
مــن املنزلقــني، بالنســبة لاحتــال 
الرابح الوحيد يف ميدان التطبيع.

فهــل انفــرط العقــد العريب إىل غر 
رجعــة، أم أن الرمــال السياســية يف 
البلــدان العربيــة املضطربة يف كل 
يشء ســتحركها الجاهــر الرافضة 
إىل  ببادهــا  لتعــود  االنــزالق  لهــذا 

شاطئ األمة وقضاياها العادلة؟
انفراط العقد العربي

"توفيــق  الســيايس  املحلــل  يــرى 
لــوس  يف  املقيــم  مــوىس"، 
أنجلوس، أن "العقد العريب انفرط 
فعــا، وأن ســقوط دول أخــرى يف 
مســتنقع التطبيــع، مــا هــي إال هــي 

مسألة الوقت".
وأوضــح يف حديثــه لـ"قدس برس"، 

أن "املشــهد يــدل عــى أن هنــاك 
للتطبيــع،  جاهــزة  عربيــة  دول 
االنتخابــات  نتائــج  ينتظــر  مــن  منهــا 
تنتظــر  مــن  منهــا  أو  األمريكيــة 
بركــب  تلتحــق  أخــرى  عربيــة  دوال 

املطبعني حتى تتبعها".
كبــرة  "ضغوطــات  أن  إىل  وأشــار 
وعــى  الســودان  عــى  مورســت 
عمــر  الســابق  الرئيــس  حكومــة 
اليــوم  موجــودا  كان  ولــو  البشــر، 
ملــا رضــخ لــكل تلــك الضغوطــات، 
وملــا وقــع يف فــخ التطبيــع مــع دولــة 

االحتال الصهيوين".
وأكد أن الشعب السوداين يرفض 
ومــازال  مطلــق  بشــكل  التطبيــع 
ألي  رافضــا  الســاحات  يف  يخــرج 
شكل من أشكال العاقة مع العدو 
الصهيــوين، مشــًرا إىل أن أحــزاب 
سياســية ســودانية رفضــت التطبيع 

مع دولة االحتال اإلرسائييل.
كيف انزلق السودان

"مــع مجــيء  أنــه  "مــوىس"  وأوضــح 
هــؤالء  بــدأ  الحكــم،  إىل  العســكر 
يجــرون البــاد لارمتــاء يف أحضــان 
العــدو الصهيــوين"، معللــني ذلــك 
بدعــوى  ســودانية،  مصلحــة  بأنــه 
إزالة الخرطوم من قامئة "اإلرهاب" 

األمريكية.
الســودان  تعــرض  "لقــد  وأضــاف: 
لابتــزاز مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة 

يف  تدخــل  يك  )إرسائيــل(  ومــن 
التطبيــع، فالخرطــوم مثقــل  عمليــة 
بديــون تصــل إىل )60( مليار دوالر 
وفــوق كل هــذا دفــع )٣٥٠( مليــون 
عــن  تعويضــات  ألمريــكا  دوالر 
تفجــرات نــرويب، التــي قتــل فيهــا 

أمريكان".
مــن  يجنــي  لــن  الســودان  أن  وأكــد 
الفتــات  ســوى  التطبيــع  هــذا  وراء 
مــن  وســيبقى دولــة ضعيفــة وهــذا 
تبقــى  بــأن  )إرسائيــل(،  مصلحــة 
ضعيفــة  العربيــة  الــدول  جميــع 

اقتصادًيا وسياسًيا.
ويرى أنه بعد فشل ترمب يف إدارة 
الواليــات  يف  الداخليــة  األزمــات 
املتحــدة، ومنافســة غرميــه بايــدن 
فإنــه  الرئاســية،  االنتخابــات  يف 
إنجــازات  عــن  البحــث  يحــاول 
الشــعبي،  رصيــده  لرفــع  خارجيــة 
واســتدرك بــأن الشــعب األمريــي 
ال يفكــر باإلنجــازات الخارجيــة بقدر 
مــا تهمــه أزماتــه الداخليــة الصحيــة 

واالقتصادية.
عوامل متعددة

الســيايس،  املحلــل  يــرى  بــدوره 
حسام الدجني، أن "مسألة انفراط 
رجعــة  غــر  إىل  العــريب  العقــد 
العوامــل،  مــن  مبجموعــة  مرتبطــة 
بركــب  تلحــق  قــد  عديــدة  فــدول 
والبحريــن،  والســودان  االمــارات 

كســلطنة عــان واململكة املغربية 
الــدول  مــن  آخــره  إىل  والســعودية 
التطبيــع،  اىل  تذهــب  قــد  التــي 
األمريــي،  الضغــط  ظــل  يف 
متطلبــات  مــع  مصالحهــا  وارتبــاط 
املتحــدة،  الواليــات  تفرضهــا 
لهــا  عســكرية  متطلبــات  الســيا 
عاقــة بطائــرات )F35( وبصفقــات 
نظــم سياســية  وبحايــة  اقتصاديــة 

من الشعوب".
وأضــاف، لكــن تكــون مبثابــة انفــراج 
املنطقــة،  يف  لـ)إرسائيــل(  مطلــق 
النظــام  يتغــر  مــا  لحظــة  يف  ألنــه 
املطبعــة،  بالــدول  الســيايس 
أيضــا  هنــاك  يكــون  قــد  وبالتــايل 
السياســة،  هــذه  يف  تغيــر 
جــزء  بهــا  التــي  الــدول  الســيا 
مثــل  تحديــدا  الدميقراطيــة،  مــن 

السودان.
بــني  التطبيــع  نجــاح  أن  مــن  وحــذر 
السودان واالحتال، سيكون له أثر 
كانــت  فالخرطــوم  عــى املقاومــة، 
تدعــم املقاومــة سياســيا وإعاميــا 
دولــة  وهــي  وعســكريا،  واقتصاديــا 
مــن  إليهــا  األســلحة  تتدفــق  ممــر 
مينــاء الســودان ومــن البحــر األحمــر 
مــن  غــزة  قطــاع  إىل  تصــل  حتــى 

األرايض املرصية.
واستدرك الدجني يف أن السودان 
قــد تفرمــل ملــف التطبيــع يف ظــل 

إزاء  والرســمي  الشــعبي  التبايــن 
إجــاع  وجــود  امللــف، مشــرا إىل 
مــن  التطبيــع  رفــض  عــى  حــزيب 
وهنــاك  العســكري  املجلــس  قبــل 
برملــان قــد يرفض هــذا االتفاق فور 
تشكيله وهناك قوة مدنية ستصل 
إىل الحكــم بعــد انتهــاء فــرة واليــة 
العســكري ورئاســة واليــة  املجلــس 
عبد الفتاح برهاين يف عام 2021 
أمــام  كبــرة  تحديــات  ســيكون 

التطبيع مع السودان.
العربيــة  الــدول  "الدجنــي"  وحمــل 
يف  الســودان  انــزالق  مســؤولية 
تركتــه  ألنهــا  التطبيــع،  مســتنقع 
أجــل  مــن  خانقــا  حصــارا  يعيــش 
واملبــدأ  الفلســطينية  القضيــة 
والاءات الثاثة، ولذلك االقتصاد 
الســوداين وصل اىل أســوء حاالته، 
األمريــي  لابتــزاز  عرضــه  مــا 

واإلرسائييل.
مــع  لعاقاتــه  الســودان  وبتطبيــع 
مــن  كل  إىل  ينضــم  )إرسائيــل(، 
 )2020( والبحريــن  اإلمــارات 
واألردن )1994( ومرص )1979(.

الســودان  مــن  كل  تطبيــع  وقوبــل 
واإلمــارات والبحريــن برفض شــعبي 
منتقــدون  واعتــره  واســع،  عــريب 
خيانة للقضية الفلسطينية، خاصة 
يف ظل استمرار احتال )إرسائيل( 

ألراٍض عربية.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــن  أجهــزة  إفــراج  مــن  يومــًا   40 بعــد 
الســلطة عــن الصحفــي واملخــرج عبــد 
الرحمــن ظاهر، أعادت قوات االحتال 
يف  شــقته  مداهمــة  عقــب  اعتقالــه 
مدينــة  يف  الســكنية  البنايــات  إحــدى 

نابلس شال الضفة الغربية.
التــي  التهــم  هــي  مــا  بعــد  يعــرف  ومل 
إىل  االحتــال  ســلطات  وجهتهــا 
أنــه  يبــدو  ولكــن  ظاهــر،  الصحفــي 
ســيبقى محتجــًزا كمعتقــل إداري، دون 

تحديد التهم علنا.
ظاهــر  الصحفــي  زوجــة  الســايح  رشــا 
جيــش  مــن  كبــرة  قــوة  أن  أكــدت 
االحتــال اإلرسائيــيل اقتحمــت البنايــة 
السكنية التي يقطنون بها عند الساعة 

الثانية فجر أمس، واعتقلت زوجها.
حديــث  يف  الســايح  وقالــت 
الثانيــة  الســاعة  "عنــد  لـ"فلســطني": 
فجــرًا ســمعت أصــوات ســيارات جيــش 
التــي  البنايــة  مــن  تقــرب  االحتــال 
ثــم  نابلــس،  مدينــة  يف  بهــا  نســكن 
وفتشــوا  للشــقة،  كبــرة  قــوة  خرجــت 
أجــزاء مــن املنــزل". وأضافت الســايح: 
"بعــد تفتيــش املنــزل طلبــوا مــن عبــد 
وبعــد  الشــخصية  هويتــه  الرحمــن 
التدقيــق بهــا قيــدوا يديــه وأخــذوه إىل 
الجيبــات العســكرية واعتقلــوه دون أن 

يوضحوا لنا أسباب االعتقال".
محــاٍم  مــع  تواصلــت  أنهــا  وأوضحــت 
ملعرفــة التهــم املوجهــة لزوجهــا، ولكــن 
ســاعة   24 بعــد  أنــه  أجــاب  االحتــال 

تفاصيــل  االعتقــال ميكــن تحديــد  مــن 
اعتقال عبد الرحمن.

وبينت أن اعتقال زوجها جاء يف حني 
محاكمتــه  جلســات  مــن  بعــد  ينتــِه  مل 
لــدى محكمــة نابلــس التابعــة للســلطة 
ســجون  يف  يوًمــا   )35( قضائــه  بعــد 

أمنها بتهمة "ذم السلطات".
مــن  محامــون  مجموعــة  مــن  املحامــي 
أجــل العدالــة، عبــد الرحمــن صعايــدة، 
أكــد أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل 
دون  فجــرًا،  بيتــه  مــن  ظاهــر  اعتقلــت 
الحديــث عــن أي تفاصيــل حــول ذلــك 

االعتقال.
وقال صعايدة يف حديثه لـ"فلسطني": 
"جــاء اعتقــال الظاهــر يف ظل اســتمرار 
حيــث  الســلطة،  قبــل  مــن  محاكمتــه 

كانــت لــه جلســة قبــل أســبوعني بشــأن 
التهم املوجهة إليه".

القادمــة  األيــام  خــال  أنــه  وأوضــح 
إىل  املوجهــة  التهــم  هــي  مــا  ســيظهر 

الصحفي ظاهر.
وخضع عبد الرحمن ظاهر منذ اعتقاله 
املــايض،  آب  أغســطس/   17 يف 
كان  حيــث  محاكمــة،  لجلســات 
عــى  يوافــق  جلســة  كل  يف  القــايض 
يف  االســتمرار  العامــة  النيابــة  طلــب 
التحقيــق،  اســتكال  بذريعــة  اعتقالــه 
يف حني فشلت كل محاوالت محاميه 
مهنــد كراجــة لإلفــراج عنــه طــوال الفرة 
املاضية إىل أن صدر قرار باإلفراج عنه 

يف الـ21 من الشهر املايض.
ويعمل الصحفي ظاهر حاليًا يف مركز 

يف  النجــاح"  لـ"جامعــة  التابــع  اإلعــام 
نابلــس، معــدًا ومقدمــًا لرامــج منوعــة، 
وشغل سابقًا مناصب عدة، من أهمها 
مديــر "دائــرة اإلنتاج الفنــي واإلعامي" 
يف  اإلعاميــة"  وطــن  "مؤسســة  يف 
اللــه، وعمــل منتجــا منفــذا  مدينــة رام 
فضائيــة  يف  عــدة  تلفزيونيــة  لرامــج 
دراميــة  أعــااًل  ونفــذ  األردنيــة،  "رؤيــا" 
ومرسحيــة وأفامــًا وثائقيــة وتحقيقــات 

صحافية.
االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ويشــار 
عــرشات  اعتقــال  يوميــا  تواصــل 
الضفــة  وقــرى  مــدن  مــن  املواطنــني 
باطلــة  تهــم  الغربيــة املحتلــة، وتوجيــه 
إىل  منهــم  العديــد  وتحويــل  إليهــم، 

االعتقال اإلداري غر القانوين.

النارصة/ فلسطني:
قــررت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل 
وحــدة   )31( بنــاء  رخصــة  إصــدار 
اســتيطانية، يف قلــب مدينــة الخليــل 

األسبوع املقبل.
أن  اآلن"  "الســام  حركــة  وأفــادت 
خطــوة االحتــال بإصــدار رخــص بنــاء 
لوحــدات اســتيطانية جــاءت بتوقيــت 
عازيــة  فيــه،  ومشــكوك  متوقــع  غــر 
إىل أنــه مرتبــط بانتخابــات 3 نوفمــر/ 
ترشيــن الثــاين الوشــيكة يف الواليات 

املتحدة األمركية.
وجــود  أن  اآلن"  "الســام  وأوضحــت 
اليــد يعنــي  بنــاء يف متنــاول  ترصيــح 
أن حكومــة االحتــال تريد تثبيت أمر 

واقع وال ميكن الراجع عنه.
االحتــال  ســلطات  قــت  وصدَّ
 2017 لعــام  األول  ترشيــن  يف 
وحــدات  بنــاء  رخصــة  إصــدار  عــى 
اســتيطانية جديــدة يف قلــب مدينــة 
الخليل يف منطقة كانت مقرا لبلدية 
الخليــل يف الســابق ومحطــة مركزيــة 
أغلقهــا جيــش االحتــال اإلرسائيــيل" 

بذرائع "أمنية".

 ،2018 أكتوبــر  األول/  ويف ترشيــن 
تخصيــص  االحتــال  حكومــة  قــررت 
)21.6( مليون شيقل لهذا التمويل.
و"الســام  الخليــل  بلديــة  وقدمــت 
اآلن" اعراضــات عــى ترصيح البناء، 
للتخطيــط  األعــى  املجلــس  لكــن 

اإلرسائييل رفضها.
وعّدت حركة "السام اآلن" املوافقة 
عــى رخصــة البنــاء يف قلــب الخليــل 
"خطــوة غــر عاديــة ليــس فقــط ألنهــا 
الخليــل ألول  مســتوطنة جديــدة يف 
ألنهــا  ولكــن   ،2002 عــام  منــذ  مــرة 

التفســر  كبــر يف  تغيــر  إىل  تشــر 
القانــوين اإلرسائيــيل ملا هو مســموح 

به وممنوع يف األرايض املحتلة.
الثانيــة  املدينــة  الخليــل  وتعــد 
أولويــات  يف  القــدس  مدينــة  بعــد 
لســلطات  االســتيطاين  االســتهداف 

التاريخيــة  ألهميتهــا  نظــًرا  االحتــال 
والدينية.

وتعــاين الخليــل مــن وجــود أكــر مــن 
خمســني موقعــًا اســتيطانيًا يقيــم بهــا 
نحــو ثاثــني ألــف مســتوطن، يعملون 
عــى  الشــاملة  القبضــة  تعزيــز  عــى 

املدينة.
إىل  فلســطينية  تقديــرات  وتشــر 
وجود نحو )650( ألف مستوطن يف 
مســتوطنات الضفــة الغربية والقدس 
 )164( يف  يســكنون  املحتلــة، 
مستوطنة، و)116( بؤرة استيطانية.

 ورصــد التقريــر الدوري الذي يصدره 
حــاس  لحركــة  اإلعامــي  املكتــب 
االحتــال  قــوات  ارتــكاب  الضفــة  يف 
الشــعب  بحــق  انتهــاكا   )1575(
الضفــة  يف  وأرضــه  الفلســطيني 
الغربية والقدس املحتلة خال شهر 

سبتمر/ أيلول املايض.
عــدد  بلــغ  فقــد  التقريــر  وحســب 
نشــاطا   )16( االســتيطانية  األنشــطة 
تنوعــت بني مصــادرة وتجريف أراٍض 
بنــاء  عــى  والتصديــق  طــرق  وشــق 

وحدات استيطانية.

غزة/ فلسطني:
أكد مدير عام املستشفيات يف وزارة الصحة 
بغزة د. عبد السام صباح، أن الوزارة اتخذت 
تدابر إضافية للتعامل مع فروس كورونا يف 
املرحلة املقبلة متهيدا لقدوم فصل الشتاء.

وأوضح صباح يف بيان، أن العمل جاٍر لتحسني 
املستشــفيات،  داخــل  الفــرز  أماكــن  جهوزيــة 
الفــرز  أماكــن  وتوســيع  أخــرى،  خيــم  وإنشــاء 
املوجودة مبا يعزز صمودها الستمرار تقديم 

خدماتها لفرة أطول يف ظل الجائحة.
وذكــر أنــه ســيتم ضمــن الخطــة املعــدة توســيع 
مبصــايب  الخــاص  األورويب  غــزة  مستشــفى 
املركــزة  العنايــة  أرّسة  عــدد  وزيــادة  كورونــا، 
فيــه، والعمــل عى تجهيز مستشــفى الصداقة 
الــريك، بحيــث يســتقبل مصــايب كورونــا مــن 
تحتــاج  التــي  والشــديدة  املتوســطة  الحــاالت 

للمبيت فيه.
كل  يف  مــكان  تخصيــص  تــم  أنــه  وأضــاف 
غــزة  قطــاع  مستشــفيات  مــن  مستشــفى 
ملصــايب كورونــا، بقدرة اســتيعابية تراوح بني 
قــدرة  موزعــة حســب  200 رسيــر،  إىل   180
كل مستشــفى، ودعمهــا باالحتياجــات الطارئة 
األخــرى  املستشــفيات  عــن  األعبــاء  لتخفيــف 

الخاصة مبصايب "كوفيد ١٩".
لقــاء  خــال  صبــاح  بحــث  ثانيــة،  جهــة  مــن 
لــوزارة  املســاعد  بالوكيــل  أمــس،  جمعــه 
إدارة  ومــدراء  محيســن  مدحــت  د.  الصحــة 
خدمــة  توفــر  خيــارات  املستشــفيات، 

كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  القلبيــة  القســطرة 
ضمــن سياســة اإلدارة العامــة للمستشــفيات 
يف الحفاظ عى اســتمرارية تقديم خدماتها 

التخصصية.
ولفت إىل أن العمل جاٍر لبلورة حلول لتأمني 
القلبيــة ألكــر عــدد  تقديــم خدمــة القســطرة 
لفــرة  انتظارهــم  وعــدم  املــرىض  مــن  ممكــن 
للخطــر  حياتهــم  تعــرض  قــد  لشــهور  تطــول 
بعــد  وذلــك  اإلمكانــات،  محدوديــة  ظــل  يف 
األورويب  غــزة  مستشــفى  مــن  الخدمــة  نقــل 
إىل مجمــع الشــفاء الطبــي، الــذي يتوافــر فيــه 
جهاز واحد فقط، وكفاءته ال متكنه من إجراء 

جميع العمليات للمرىض.
وناقش صباح إمكانية توفر الخدمة بالتعاون 
مع املؤسسات غر الحكومية، لحني التوافق 
للحــاالت  بالخــارج  للعــاج  التحويــل  عــى 
املجدولــة، وتخفيــف قوائــم االنتظار، وضان 
يف  املتوفــر  الوحيــد  الجهــاز  عمــل  دميومــة 
مجمع الشفاء لفرة أطول، منبها إىل أن هذا 
الجهــاز يحتــاج إىل صيانــة دامئــة وال يســتطيع 
توفــر االحتياجــات الطارئــة واملجدولة لقطاع 

غزة من خدمات القسطرة القلبية.
القوائــم  مريــض ضمــن   400 نحــو  بــأن  وأفــاد 
إضافــة  عملياتهــم،  إجــراء  بانتظــار  املجدولــة 
إجــراء  أن  إىل  الفتــا  الطارئــة،  العمليــات  إىل 
يف  العاجلــة  عــى  فقــط  يقتــرص  العمليــات 
عمليــات   9 إىل   7 مبعــدل  الشــفاء  مجمــع 

يوميا، تغطي 25 % من االحتياج.

نيويورك-لندن/ فلسطني:
ســلطات  وبريطانيــا  املتحــدة  األمــم  طالبــت 
رسيــع  تحقيــق  بإجــراء  اإلرسائيــيل  االحتــال 
صنوبــر  عامــر  الشــاب  إعــدام  يف  ومســتقل 
البنــادق  بأعقــاب  األحــد  فجــر  عاًمــا(   17(
قــرب ترمســعيا رشق رام اللــه بالضفــة الغربيــة 

املحتلة.
املتحــدة  لألمــم  الخــاص  املنســق  ودعــا 
لعمليــة التســوية يف الــرشق األوســط نيكــوالي 
رسيــع  تحقيــق  إلجــراء  )إرسائيــل(  مادينــوف 
إىل  أدت  التــي  األحــداث  يف  ومســتقل 
استشــهاد الشــاب صنوبر من قرية يتا جنوب 

نابلس.

يف  الريطانيــة  القنصليــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
القــدس يف بيــان مقتضــب إنها "تشــعر بالقلق 
املأســاوية  بالوفــاة  املحيطــة  الظــروف  إزاء 

للشاب عامر صنوبر".
املتحــدة  اململكــة  "تحــض  وأضافــت: 
التحقيــق  رضورة  عــى  اإلرسائيليــة  الســلطات 

يف االدعاءات املحيطة بوفاة الشاب".
يف  أكــدت  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  كانــت 
بيان لها األحد أن الشــهيد عامر صنوبر تعرض 

لرضب مرح عى رقبته.
ويزعــم جيــش االحتــال أن الشــهيد صنوبــر مل 
يتعــرض للــرضب مــن الجنــود، لكنــه يشــر إىل 

سقوطه يف أثناء محاولته الفرار.

الكويت/ فلسطني:
اســتمرار  حيــال  أســفها  عــن  الكويــت،  أعربــت 
سياســاتها  يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات 
وعــدم  الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  العدوانيــة 
الضفــة  يف  األرايض  ضــم  خطــط  عــن  الراجــع 
السياســات  هــذه  أن  مؤكــدة  املحتلــة،  الغربيــة 

تكرس االحتال والبناء االستيطاين.
جــاء ذلــك خــال كلمــة منــدوب الكويــت الدائــم 
لدى األمم املتحدة، منصور العتیبي، يف جلسة 
يف  األول،  أمــس  مســاء  الــدويل،  األمــن  مجلــس 

نيويورك.
وقال العتيبي: "مع األسف ويف ظل هذا التهديد 
املبارش لوجودنا تســتمر )إرسائيل( القوة القامئة 
باالحتــال يف سياســاتها العدوانيــة ضد الشــعب 
الفلســطيني وتواصل تذكرنا بأنها مل تراجع عن 

خطط ضم األرايض يف الضفة الغربية".
وأضاف: "هذه السياســات تؤكد مرة أخرى أن ما 
تســعى إليــه )إرسائيــل( هــو تكريــس االحتــال عر 
مواصلــة أنشــطتها وسياســاتها غــر القانونيــة يف 
توســيع وبناء وإقامة آالف الوحدات االســتيطانية 

وضم األرايض".
وتابــع: "التقاريــر األمميــة الصــادرة مؤخــرا أكــدت 
الضفــة  يف  االســتيطانية  األنشــطة  عــدد  ارتفــاع 

أن  بعــد  القــدس  رشقــي  ذلــك  يف  مبــا  الغربيــة، 
أعطــت الحكومــة الضــوء األخــرض لبنــاء آالف مــن 

الوحدات االستيطانية الجديدة غر القانونية".
وشــدد منــدوب الكويــت األممــي عــى أن "هــذه 
األفعــال تســهم يف تــايش فرصــة الفلســطينيني 
وقابلــة  متصلــة  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  إلقامــة 

للحياة واالستمرار وذات سيادة مستقلة".
العربيــة  الــدول  التأكيــد عــى متســك  كــا جــدد 
بالســام كخيــار إســراتيجي وحــل الــرصاع العــريب 
اإلرسائيــيل وفــق القانــون الــدويل، مبــا يــؤدي إىل 
حصــول الشــعب الفلســطيني عــى كامــل حقوقه 
املســتقلة  دولتــه  وإقامــة  املرشوعــة  السياســية 

وعاصمتها القدس الرشيف.
أفــادت  الجــاري،  أول  أكتوبر/ترشيــن   17 ويف 
تقاريــر فلســطينية رســمية بــأن ســلطات االحتــال 
اســتيطانية  وحــدة   )12159( بنــاء  عــى  وافقــت 
بالضفــة الغربيــة خــال العام الحايل، ما يعد رقا 

قياسيا يف بنائها منذ 2012.
بينهــا  متعــددة  تحديــات  الفلســطينيون  ويواجــه 
"بصفقــة القــرن"، التي أعلنها ترامب نهاية يناير/

كانــون ثــان املــايض، ومــرشوع الضــم اإلرسائيــيل 
التطبيــع  واتفاقيــات  الغربيــة،  بالضفــة  ألراض 

العربية املتتابعة مع )إرسائيل(.

)Apa(           مستوطنة رمات شلومو  بالقدس املحتلة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

علــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن حاجتها للتعاقــد مع )أخصايئ 
صحة وسالمة مهنية( عىل أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:

املؤهالت والخربات املطلوبة:
1.أن يكون حاصال عىل دبلوم متوسط يف تخصص الصحة والسالمة.

2.أال يزيد عمر املتقدم عن 35 عاما.

3.خربة عملية ال تقل عن )ثالث سنوات( يف مجال التخصص الوظيفي.

املهارات املطلوبة:
امليدانيــة  واألعــال  املنشــآت  يف  العمــل  مخاطــر  تقييــم  عــىل  -القــدرة 

واجراءات تفاديها.
لجميــع  املطلوبــة  املختلفــة  الشــخصية  الوقايــة  مبعــدات  التامــة  -املعرفــة 

أعال رشكة توزيع الكهرباء.
-القدرة عىل إعداد لوائح وقواعد وإجراءات الوقاية والسالمة يف مقرات ومباين الرشكة .

-القــدرة عــىل اعــداد نــرشات وكتيبــات لرفع مســتوى الوعي الوقــايئ ومبادئ 
السالمة واعداد لوحات ارشادية.

الــدورات  وعقــد  االلقــاء  عــىل  والقــدرة  واالنــذار  اإلطفــاء  بأنظمــة  -املعرفــة 
التوعوية والتنسيق مع جهات االختصاص الداخلية والخارجية.

-املعرفة باإلجراءات االدارية الداخلية والخارجية التي تتم عند وقوع الحوادث.
-القــدرة عــىل التعامــل مــع برامــج الحاســوب، والقــدرة عــىل عمــل التقاريــر 

الشهرية والسنوية الخاصة بأعال الوقاية والسالمة.
-االتصال الفعال والقدرة عىل العمل بروح الفريق، وتحمل ضغط العمل.

األوراق املطلوبة:
• سرية ذاتية.

• صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.
• صور شهادات الخربة العملية.

• صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.
تقديم الطلبات

 )www.gedco.ps( تقــدم الطلبــات وترســل عــرب املوقع االلكــروين للرشكــة
وذلك خالل مدة أسبوعني من تاريخ نرش اإلعالن.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن لشغل وظيفة
أخصائي صحة وسالمة مهنية

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة طربيا جروب لالستثامر
إعـالن وظيفة مساعد محاسب 

طبيعة العمل املطلوب: 
مساعد محاسب لدى رشكة طربيا جروب لالستثار.

الرشوط واملؤهالت:
- أن يكون املتقدم حاصاًل عىل شهادة بكالوريوس محاسبة.

- خربة عملية ال تقل عن عامني يف مجال املحاسبة.
- يتحمل ضغط العمل ومتفرغ للعمل بشكل كامل.

-األولوية ملن يسكن محافظة خان يونس أو محافظة غزة.
األوراق املطلوبة:

تجمع جميع األوراق مبلف مضغوط باسم ورقم هوية املتقدم.
 -صورة البطاقة الشخصية.

 -صورة شخصية.          - السرية الذاتية.
- صور عن الشهادات الدراسية والخربات.

- صورة عن رخصة القيادة سارية املفعول إن وجدت.
- شهادة عضوية من جمعية املحاسبني.

املهارات املطلوبة:
• معرفة ممتازة بربنامج األصيل.

• إعداد الحسابات الختامية واملركز املايل.
• خربة يف أصول الرصف والسندات الداعمة.

• لديه خربة يف مجال التسويات النقدية والبنكية وغريها.

• القدرة عىل التواصل واإلرشاف عىل فريق من العال وتوجيهيه.

• إجادة استخدام برامج MS OFFICE وخاصة برنامج اإلكسل.
• العمل تحت الضغط.

• القدرة عىل العمل ضمن الفريق.

https://forms.gle/ فعــىل مــن يجــد يف نفســه القــدرة والكفــاءة وتتوفــر فيه الرشوط الســابقة التســجيل عرب الرابــط
facebook.com/Tbaria.factory أو عرب زيارة صفحة الفيس الخاص بالرشكة eeg5G1ujqo4gKJ457

• آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس املوافق 2020/11/05م.
• سوف تقوم الرشكة باالتصال باملرشحني الذين يقع عليهم االختيار فقط.

• رضورة تجميع األوراق املطلوبة مبلف مضغوط معنون باسم املتقدم ورقم البطاقة الشخصية.
للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة )رشكة طربيا جروب لالستثار( خالل ساعات الدوام عىل العنوان التايل: 

info@tbaria.ps :غزة ـ الرمال تليفون/ 2888012 امييل
 رشكة طربيا جروب لالستثار 

هل تسقط السامء عىل 
)إرسائيل( إن فاز بايدن؟

املرشــح  انتخــاب  ســيناريو  مــن  اإلرسائيليــة  املخــاوف  تــزداد 
الدميقراطي األمرييك جو بايدن رئيًســا للواليات املتحدة، ألنه 
ســيؤدي إىل واقــع صعــب يف العالقــات اإلرسائيليــة األمريكيــة، 
وســط تحذيــرات إرسائيليــة مــن عــودة املســتوطنات إىل صــدارة 

النقاشات مع اإلدارة األمريكية املقبلة.
تصــل هــذه املخــاوف إىل درجة تشــبيه قد يكــون مبالًغا به يذكر 
أن "الساء قد تسقط عىل )إرسائيل("، إذا اتضح أن بايدن هو 
الرئيس املنتخب للواليات املتحدة، ألن العالقة مع )إرسائيل( 
ســتكون حينها أقل من لطيفة، بل أكرث صعوبة، ومختلفة متاًما 
عــن أجــواء شــهر العســل التــي اتســمت بهــا خــالل حقبــة الرئيــس 

دونالد ترامب.
التقديــر اإلرسائيــي الفــوري أنــه إذا انتخــب بايــدن، فــإن القضيــة 
الخارجيــة  السياســة  أولويــات  رأس  ســتتصدر  الفلســطينية 
األمريكيــة، ألنــه ســيحاول متييــز نفســه عــن سياســة ســلفه، ومــن 
غــري املرجــح أن تبقــى جميــع التفاهات مع إدارة ترامب ســارية 

املفعول، ال سيا صفقة القرن.
القــدس  ورشقــي  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  توســيع  أيًضــا 
ســيعود مــن جديــد مســألة خالفيــة، وبــؤرة توتــر، ونزاًعا مســتمًرا، 
املتحــدة  األمــم  إدانــات  وســتعود  أبيــب(،  و)تــل  واشــنطن  بــني 
إلقامة املســتوطنات كا فعلت يف أواخر عهد الرئيس الســابق 
بــاراك أوبامــا، وليــس مــن املســتبعد أن تعيــد الواليــات املتحدة 

تعريف املستوطنات أنها عقبة يف طريق السالم.
إذا  أبيــب(،  )تــل  إىل  تعــود  لــن  األمريكيــة  الســفارة  أن  صحيــح 
القــدس  إىل  نقلهــا  ترامــب  قــرار  قبــل  كانــت  كــا  بايــدن،  فــاز 
املحتلة، لكن السفري األمرييك يف )إرسائيل( قد ال يجلس يف 
القدس، وبايدن ســيعيد فتح الســفارة الفلســطينية يف واشنطن 
للمؤسســات  املســاعدات  وســيجدد  ترامــب،  أغلقهــا  التــي 
الفلسطينية، وكذلك ألونروا، لكنه ال يعتزم استخدام املساعدة 

لـ)إرسائيل( وسيلة للضغط عليها لتغيري السياسة.
ترى املحافل السياسية اإلرسائيلية أنه إذا انتخب بايدن يجب 
عىل نتنياهو أن يدعو نفسه عىل الفور لزيارته، بجانب غانتس 
القضيــة  أن  رغــم  جديــدة،  صفحــة  فتــح  ومحاولــة  وأشــكنازي، 
الحاســمة التي تواجه )إرسائيل( مع بايدن هي إيران، ففي حال 
انتخابــه ســيعمل عــىل إنجــاز اتفــاق متجــدد معهــا، وفيــه تخفيف 
العقوبــات القاســية ضدهــا التــي بدأهــا ترامــب، وســيكافح مــن 
أجــل اتفــاق محســن طويــل املدى، يشــمل القيود عــىل الربنامج 

النووي، وتطوير الصواريخ.
الخالصــة أن خــرباء إرسائيليــني وأمريكيني يعتقدون أن الواليات 
املتحدة فقدت قوتها النســبية وتأثريها العاملي، وذلك ســوف 
ينعكــس عــىل مواقفهــا تجــاه )إرسائيــل(، ومنهــا التهديــد بقطــع 
مســاعداتها عنهــا، رغــم أن )إرسائيــل( تعتمــد عليها اآلن أقل من 
املــايض، لكــن مــن الواضــح أن هويــة الرئيس الجالــس يف البيت 
األبيــض، بايــدن أو ترامــب، لهــا تأثــري عــىل )إرسائيل(، وســلوكها 
يف املستقبل، يف قضايا إيران واملستوطنات والفلسطينيني، 

وإنا ملنتظرون.

نرصة للنبي محمد ويف ذكرى مولده.. 
دعوات لشد الرحال للمسجد األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
إىل  الرحــال  لشــد  مقدســية  دعــوات  انتــرشت 
يــوم  فيــه،  والربــاط  املبــارك  األقــى  املســجد 
غــد الخميــس؛ ملناســبة املولــد النبــوي الرشيف، 
ــا للرســول الكريــم صــىل اللــه عليــه  وانتصــاًرا وحبًّ
ا عىل شد الرحال  وسلم. وتضمنت الدعوات حثًّ
للمســجد األقى لكل من يســتطيع الوصول إليه 
والربــاط فيــه، وقالــت: "يف مولــد منقــذ لبرشية.. 
الرحــال،  شــدوا  جديــد،  بدايــة  هنالــك  لتكــن 

واعقدوا النية".
مــن  ممكــن  عــدد  أكــرب  لحشــد  الدعــوات  وتــأيت 
محبــي رســول اللــه يف املســجد األقــى؛ نــرصة 
لنبينــا يف ســياق مــا شــهدته األيــام املاضيــة مــن 
مســيئة  رســوم  نــرش  الفرنســية  الســلطات  تعمــد 
الشــوارع  يف  وســلم  عليــه  اللــه  صــىل  للنبــي 
الفرنــي  الرئيــس  تأكيــد  بعــد  العامــة،  واملرافــق 
اميانويــل ماكــرون أن بــالده لــن تتخــىل عــن تلــك 

الرسوم الساخرة.
يف  الكريــم  لنبينــا  نــرصة  والنفــري  الحشــد  ويــأيت 

مــا  إطــار  ونــرصة ملــراه يف  األقــى،  املســجد 
يتعــرض لــه مــن انتهــاكات متواصلــة مــن ســلطات 

االحتالل ومستوطنيه.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل االجتاعي 
وســم  أخــرى  ومنصــات  وفيســبوك  تويــر  عــرب 
رســوم  نــرش  إعــادة  بعــد  "#إال_رســول_الله"؛ 
مــن  رســمي  بتأييــٍد  محمــد،  للنبــي  املســيئة 

السلطات الفرنسية.
ومــن قلــب القــدس املحتلة، أعلــن أصحاب عدد 
املقدســة  املدينــة  يف  التجاريــة  املحــالت  مــن 
مقاطعتهــم للمنتجــات الفرنســية؛ احتجاجــا عــىل 
اإلســاءة لإلســالم وللرســول محمــد، وتعــدت إىل 
عــدد آخــر مــن املحــال التجاريــة يف الضفــة وغــزة 

والداخل املحتل.
وتتواصــل املواقــف الفلســطينية، املنــددة بنــرش 
الرســوم املســيئة للنبــي محمــد صــىل اللــه عليــه 
وســلم يف فرنســا، ومــا أعقبهــا مــن موقــف رســمي 
التــي متــس  اإلســاءة  لهــذه  ومــربر  مؤيــد  فرنــي 

املسلمني وعقيدتهم.

األوقاف بغزة تطلق حملة إلكترونية لنصرة النبي

فلسطينيون يتظاهرون يف غزة والقدس تنديدًا بإساءة ماكرون لإلسالم

قــادة  كذلــك  الحلبــي  وطالــب 
وأصحــاب  واملفكريــن  العــامل 
الخطابــات  هــذه  لنبــذ  الــرأي 
وإثــارة  الكراهيــة  إىل  الداعيــة 

الضغائن.
إساءة مرفوضة

اســتنكر  نفســه  اإلطــار  يف 
الثالــث،  ثيوفيلــوس  البطريــرك 
بطريــرك القــدس وســائر أعــال 
ورئيــس  واألردن  فلســطني 
مجلس رؤســاء كنائس االرايض 
"األحــداث  تسلســل  املقدســة 
والــذي  فرنســا،  يف  املؤســفة 
اإلســاءة  خــالل  مــن  انطلــق 
املرفوضة إىل الدين اإلســالمي 
ومقــام الرســول الكريــم محمــد، 
ثالثــة  قيــام  مــن  ذلــك  تــىل  ومــا 
قتــل  جرميــة  بارتــكاب  طــالب 
اإلســاءة  خلفيــة  عــىل  مــدرس 
اســتهدفت  جرائــم  تبعهــا 

املسلمني املدنيني األبرياء".
وأكــد يف بيــان أمــس، أنــه يرقب 
بعــني القلــق حالــة االســتقطاب 
الناتجــة عــن مجريات األمور يف 

فرنسا.  
وشــدد عــىل إدانتــه اإلســاءة إىل 
قــوة  بنفــس  اإلســالمي  الديــن 
إدانته يف حال أصابت اإلســاءة 
الســاوية،  الديانــات  مــن  أّيــًا 
كلغــة  الحضــاري  للحــوار  داعيــا 
الفجــوات  لتقليــص  وحيــدة 

الفكرية والعقائدية بني األديان 
واأليديولوجيات املختلفة.

ودعــا ثيوفيلــوس الثالث العامل 
أجمع لتعلم الوئام من مسلمي 
ومســيحيي األرايض املقدســة 
"إذ  االردن،  نهــر  ضفتــي  عــىل 
املقدســة  األرايض  أبنــاء  ســطر 
واملحبــة  التآخــي  يف  دروســًا 
والعيــش املشــرك يف الــراء 

والرضاء".
المواجهة بحزم

حركــة  قالــت  جانبهــا  مــن 
املقاومة الشــعبية الفلسطينية 
مصداقيتهــا  فقــدت  فرنســا  إن 
األديــان  احــرام  عــىل  وحرصهــا 
اإلســالمية  واملعتقــدات 
والتعبــري،  الــرأي  بذريعــة حريــة 
بشــخص  املســاس  أن  مؤكــدة 
منــه  االنتقــاص  ومحاولــة  النبــي 
بحــزم  يواجــه  أن  إال  ميكــن  ال 

وشدة.
مكتــوب،  بيــان  يف  وشــددت 
الجرميــة  عــىل  الــرد  أن  عــىل 
يتطلــب  املتجــددة،  الفرنســية 
التمسك بسنة النبي صي الله 
عليه وســلم، الذي ُأرسل رحمة 

للعاملني.
وفيــا رحبــت الحركــة بدعــوات 
ضــد  االقتصاديــة  املقاطعــة 
فرنســا دعت لتوسعيها لتشمل 
يف  وأثنــت  أخــرى،  مجــاالت 

الوقــت نفســه عــىل قــرار األزهــر 
البــدء  مــرص  يف  الرشيــف 
ملقاضــاة  قانونيــة  باإلجــراءات 
جــراء  ابيــدو،  شــاريل  صحيفــة 

نرشها للرسوم املسيئة.
حملة إلكترونية

بدورهــا أطلقــت وزارة األوقــاف 
حملــة  الدينيــة  والشــؤون 
إلكرونيــة عــىل مواقــع التواصل 
االجتاعــي للتغريــد عىل وســم 
للنبــي  نــرصة  #إال_تنــرصوه, 
صــىل اللــه عليه وســلم, يف ظل 
حملــة اإلســاءة التــي تعــرض لهــا 

رسولنا الكريم.
وبــدأت الحملــة بنــرش عــدد ـــمن 
ملجموعــة  والدعــاة  النشــطاء 
والصــور  املنشــورات  مــن 
والفيديوهــات املعربة واملؤثرة 
ورســائل  معــاين  تحمــل  التــي 

ضد اإلساءة للنبي محمد.
أنهــا  األوقــاف  وأوضحــت 
تســعى مــن خــالل هــذه الحملــة 
إليصــال رســائل ألعداء اإلســالم 
عــىل  والتطــاول  االعتــداء  بــأن 
الرســول هــو اعتــداء عىل الدين 
االســالمية  واألمــة  اإلســالمي 
جمعاء, وتطاول عىل قيم الخري 
والرحمــة  واإلحســان  والعــدل 

التي دعت إليها رسالته.
استهداف األقليات الدينية

املرصــد  أعــرب  بــدوره 

لحقــوق  األورومتوســطي 
إزاء  قلقــه  بالــغ  عــن  اإلنســان 
الرســمي  الخطــاب  تصاعــد 
تجــاه  املنضبــط  غــري  الفرنــي 
محــذًرا  اإلســالمية،  الديانــة 
مــن خطــورة تبعــات ذلــك عــىل 
فرنســا،  يف  املســلمة  الجاليــة 
وعــىل مشــاعر املســلمني حــول 

العامل.
وقــال املرصد الحقوقي الدويل 
أمــس:  بيــان  يف  جنيــف  ومقــرّه 
يســهم  الفرنــي  الخطــاب  إّن 
املســلمة  الجاليــة  جعــل  يف 
ماليــني   6 )نحــو  فرنســا  يف 
لهجــوم  ســهاًل  هدًفــا  شــخص( 
والجاعــات  الفرنــي  اليمــني 
ويشــجعها  املتطرفــة،  القوميــة 
عــىل تشــويه ســمعة املســلمني 
ضدهــم،  التمييــز  ومارســة 
باألزمــات  بالتســبب  واتهامهــم 

الداخلية.
رامــي  املرصــد  رئيــس  وشــّدد 
"االســتهزاء  أّن  عــىل  عبــده 
بالفئات الضعيفة أو معتقداتها 
محــاًل  يكــون  أن  ينبغــي  ال 

للسخرية.
وقال إّن الدفاع عن الســخرية أو 
املعتقــدات  أو  الرمــوز  شــيطنة 
مســلم  ملجتمــع  الدينيــة 
مستهدف يف األساس -مبا يف 
ذلــك أعــداد كبــرية مــن الناجــني 

غزة-القدس املحتلة/ صفاء عاشور:
تواصلــــــــــــــــــــــــت ردود الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
تنديــًدا  الغاضبـــــــــــــة  والفعاليــات 
الفرنســــــــــي  الرئيـــــــــــــــــــــــــس  بإســاءة 
لإلســالم، وســط تحذيـــــــــــــــــــر مــــــــن 
السياســـات  تبعـــــــــــــــــات  خطــورة 
الفرنسية عىل الجالية املسلمة 
مشــاعر  وعــىل  البــالد،  يف 

املسلمني حول العامل.
الفلســطينيني،  مئــات  وتظاهــر 
يف بلــدة الــرام شــايل القدس، 
الرئيــس  بترصيحــات  للتنديــد 
ماكــرون  إميانويــل  الفرنــي 

املسيئة لإلسالم.
إن  عيــان،  شــهود  وقــال 
التكبــريات،  رددوا  املتظاهريــن 
وهتافــات مــن بينهــا: "لبيــك يــا 
أمــٌة  تركــع  و"لــن  اللــه"،  رســول 

قائدها محمد".
كــا رفــع املتظاهــرون، بحســب 
بينهــا:  مــن  الفتــات  الشــهود، 
"بأيب وأمي أنت يا رسول الله".
مظاهــرة  غــزة  قطــاع  وشــهد 
الشــبان  خاللهــا  أحــرق  ماثلــة، 
الرئيــس  صــور  الفلســطينيون 

الفرني.
باســم  املتحــدث  واســتهجن 
حركــة  يف  الشــباب  دائــرة 
"حــاس"  اإلســالمية  املقاومــة 
الترصيحــات  الحلبــي  هــاين 
عــن  الصــادرة  املســئولة  غــري 
الرئيــس الفرنــي حــول اإلســالم 
ونبــي الرحمــة محمــد صــىل اللــه 
عليــه وســلم، عــاًدا الترصيحــات 
دعــوة لنــرش ثقافــة الكراهية بني 

الشعوب.
وأكد يف كلمة خالل وقفة أمام 
املعهــد الفرنــي، أمــس، عــىل 
الفلســطيني  الشــباب  التــزام 
ودعمــه الكامــل لجميــع حمــالت 
املقاطعة للمنتجات الفرنسية، 
داعيــا لســحب هــذه املنتجــات 
مــن املعــارض واألســواق ووقــف 

استريادها وبيعها.
يف  الشــباب  الحلبــي  دعــا  كــا 
العــامل لتنظيــم الفعاليــات نرصة 
أي  واســتنكار  محمــد،  للنبــي 
اإلســاءة  شــأنها  مــن  ترصيحــات 

لدين اإلسالم وللنبي الكريم.
مســاس  أي  أن  عــىل  وشــدد 
بالعقيــدة واملقدســات والرمــوز 
مرفــوض  أمــر  هــو  اإلســالمية 
وإســاءة  وتجــاوز  قاطــع  بشــكل 
واملبــادئ  اإلنســانية  للقيــم 

األخالقية.

يف  والرصاعــات  الحــروب  مــن 
بلدانهــم- ميّثــل تشــجيًعا ملثــل 
يف  ويســهم  االســتهداف  هــذا 
الفئــة  هــذه  ضــد  التحريــض 

الضعيفة".
التــزام  رضورة  إىل  عبــده  ونّبــه 
الدوليــة  بالقوانــني  فرنســا 
عــىل  تنــص  التــي  واألوروبيــة 
وُحرمــة  األديــان  جميــع  احــرام 
وجــه  وعــىل  الدينيــة،  الرمــوز 
اإلســالمي  الديــن  الخصــوص 
معتنقــوه  يتعــرّض  الــذي 
مــن  مســتمرة  ملضايقــات 
الجاعــات الشــعبوية واليمينية 

املتطرفة يف فرنسا وأوروبا.
ترصيحــات  كذلــك  وانتقــد 
تضمنــت  لـ"ماكــرون"  ســابقة 
جديــدة  مبــادئ  لفــرض  نوايــا 
عــىل الديــن اإلســالمي، وإنتــاج 
مــع  توافًقــا  أكــرث  منــه  نســخة 
املبــادئ الفرنســية، وعــّد ذلــك 
مــن   )1( رقــم  للــادة  انتهــاًكا 
القانــون الفرنــي لعــام 1905، 
بــني  الفصــل  عــىل  نــص  والــذي 

الدولة واملؤسسات الدينية.
تعليقــات  إن  عبــده،  وقــال 
القاســية  وتعمياتــه  "ماكــرون" 
املعــادي  الخطــاب  تشــعل 
مصداقيــة  وتضفــي  لإلســالم، 
عــىل الخطــاب املقيــت لليمــني 

املتطرف.
الحــق  احــرام  إىل  فرنســا  ودعــا 
والوجــدان  الفكــر  حريــة  يف 
 5 املــادة  مــع  اتســاًقا  والديــن 
للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة  مــن 
التمييــز  أشــكال  جميــع  عــىل 
مــن   )18( واملــادة  العنــرصي، 
للحقــوق  العاملــي  اإلعــالن 
مــن   )9( واملــادة  اإلنســان 
لحقــوق  األوروبيــة  االتفاقيــة 

اإلنسان.
األيــام  خــالل  فرنســا  وشــهدت 
ورســوم  صــور  نــرش  املاضيــة، 
عليــه  محمــد  للنبــي  مســيئة 
الصــالة والســالم، عىل واجهات 

مباٍن يف فرنسا.
يف  ماكــرون  قــال  واألربعــاء، 
إن  صحفيــة،  ترصيحــات 
"الرســوم  عــن  تتخــل  لــن  فرنســا 
)املســيئة  الكاريكاتوريــة" 
موجــة  أشــعل  مــا  لإلســالم(، 
العــامل  أنحــاء  يف  غضــب 
يف  وأُطلقــت  اإلســالمي، 
الــدول حمــالت مقاطعــة  بعــض 
للمنتجات والبضائع الفرنسية.

جانب من وقفة أمام املركز الثقايف الفرني بغزة رفضًا إلساءة ماكرون لإلسالم         )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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دعـوة عطـاء - أعمال
بلدية النصيرات  

اسم البلد: فلسطني
)MDPIIICII(  اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اسم العقد: تطوير طرق داخلية متفرقة – منطقة صالح شحادة وأبو مهادي   
MDPIIICII-1622127- 06 :رقم العقد

1(حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقراض الهيئــات املحلية -  عىل منحة من 
مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــني باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنســبة %10 مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة.  وقــد حصلــت بلديــة النصــرات  عىل منحة فرعية مــن صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية )املتلقية 
للمنحة( لتنفيذ مرشوع تطوير طرق داخلية يف مناطق متفرقة – منطقة صلح شحادة و أبو مهادي   ، وتنوي استعامل جزء من أموال هذه 

املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1622127-05( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة
2(تدعــو بلديــة النصــرات املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــرشوع تطويــر طــرق داخليــة متفرقــة – منطقــة صــالح 

شحادة وأبو مهادي. فرتة تنفيذ األعامل هي 90 يوما.
3(العطاءات ســتكون عطاءات تنافســية محلية )NCB( وحســب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات 

املحلية ، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4(متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5(املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن  بلديــة النصــرات، دائــرة املشــاريع، الســيد/ 
م. خليــل اســامعيل، هاتــف: 082550126 فاكــس: 082551553، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى 

الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2020/10/28 وحتى تاريخ 2020/11/28. 
6(نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب 
خطي عىل العنوان أدناه ومقابل دفع رسم غر مسرتد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو 
الدفع لحســاب البلدية )332100( بنك فلســطني فرع النصرات أو.)2450777( البنك اإلســالمي الفلســطيني فرع 

النصرات  نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية النصرات عىل العنوان أدناه.
7(املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولني تقديم اسعارهم شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.

8(زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولني مدعوون للمشــاركة يف الجولة امليدانيــة واالجتامع التمهيدي 
يوم األربعاء املوافق 18 نوفمرب  2020  يف متام الســاعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي ســيعقد يف 

بلدية النصرات، عىل العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
9(يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )6,000  يورو( سارية املفعول ملدة 118 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10(العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2020/11/28  الساعة الثانية عرشة ظهرًا، العطاءات 
االلكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 

أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 2020/11/28.
11(العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية النصرات، دائرة املشاريع، الطابق الثالث. 

بلدية النصرات

Specific Procurement Notice

Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Nuseirat Municipality  
Country: Palestine

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title:  Development of Internal Roads in Different Areas - Salah Shehadah and Abu Mhady Area

RFB Reference No.: MDPIIICII-1622127- 06

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 

an initial financing from the World Bank-International Development Association (IDA), PA, KFW, Denmark, 

SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

Nuseirat Municipality invites sealed Bids from eligible Bidders for Development of Internal 

Roads in Different Areas - Salah Shehadah and Abu Mhady Area.

1. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

2. Interested eligible Bidders may obtain further information from Nuseirat Municipality, Projects Department, Tel: 

082550126, Fax: 082551553, and inspect the Bidding Documents and inspect the bidding document during office 

hours at 8:00 am to 12:00 noon from 28th Of October ,2020 to 28th November 2020 at the address given below 

3. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or 

Direct deposit to Municipality account number (Bank of Palestine, Nusseirat Branch, A/C No.  

332100) Or  Account  Number 2450777 (Islamic Palestinian bank-Nusseirat Branch . 

4. Bids must be delivered to the address below on or before 2812:00 - 2020/11/ noon. Electronic Bidding will not 

be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 

representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 2812:00 - 2020/11/ noon. 

5. All Bids must be accompanied by a bid security of 6,000 Euro (€) and shall be valid for 118 

days after bid closing date.

6. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.

7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Wednesday; November 18, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be 

held at Municipality of Nusseirat at the address given below, after finishing site visit Nuseirat 

Municipality s at the address given below, after finishing site visit .

8. The address referred to above is: Nusseirat City – Abu Baker St., Nusseirat Municipality, 3rd 

Floor, Projects’   Department

Nusseirat Municipality 

إعادة طرح مناقصة/ توريدات 
بلدية بيت الهيا

اســم المشــروع/ توريد زيوت لزوم آليات الخدمة 
في بيت الهيا

1( ترغــب بلديــة بيــت الهيــا بتوريــد املــواد يف مــرشوع / توريــد زيــوت لــزوم 
آليات الخدمة يف بيت الهيا وتدعو املوردين و/أو املؤهلني للتقدم للعطاء.

2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمدة 
لــدى بلديــة بيــت الهيــا , الــرشاء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة 

للموردين واملقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

4(املــوردون/ املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة 
مــن  )بلديــة بيــت الهيــا / مركــز خدمــات الجمهــور( ، هاتــف:- )082478085(  
فاكــس:- )082478752( وميكنهــم االطــالع عــىل وثائق العطــاء والحصول عليها 
خالل أيام وأوقات الدوام الرسمي حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة 
8:00 صباحــا و حتــى الســاعة 11:00 صباحــًا مــن يــوم االربعــاء املوافــق تاريــخ 

2020/10/28 م إىل يوم الخميس املوافق 2020/11/05 م .
5( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة العربيــة ميكــن الحصــول عليهــا املقاولــني 
املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب خطــي عــىل العنــوان أدنــاه و مقابــل دفع رســم 
غــر مســرتد مقــداره 50 شــيكال و طريقــة الدفــع مــن خــالل صنــدوق البلديــة أو 
شيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية ) بنك فلسطني فرع جباليا حساب رقم 
75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية. 
شــاملة  أســعارهم  تقديــم  املقاولــني  وعــىل  الرضائــب  شــامل  املــرشوع   )6

رضيبة القيمة املضافة و إحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
7(   يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن 

تاريخ إقفال املناقصة.
8(  يجــب عــىل املقاولــني ارفــاق تأمــني دخــول العطــاء بقيمــة 1000 شــيكل 
عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي أو نقــدي مــن خــالل الدفــع بصنــدوق 

البلدية ساري ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم األسعار.
الخميــس  يــوم  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  العطــاءات   )9
املوافــق 2020/11/05 م الســاعة 12 ظهــرًا ، العطــاءات االلكرتونيــة غــر 
مقبولــة, العطــاءات املتأخــرة عــن موعــد التســليم ســيتم رفضهــا، ســيتم فتــح 
عــىل  بذلــك  يرغبــون  الذيــن  و  ممثليهــم  أو  املقاولــني  بحضــور  العطــاءات 
العنــوان: ) بلديــة بيــت الهيــا- الطابــق الثــاين– الشــؤون القانونيــة( , الســاعة 

12 ظهرًا يوم الخميس املوافق 2020/11/05 م.
10( رسوم اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

11( العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو : ) قطــاع غــزة – محافظــة شــامل غــزة – 
مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

قانون "سحب الجنسية".. بني تهجري الفلسطينيني وكبح جامح املقاومة

ائتالف عاملي يطلق أضخم انخفاض عدد اليهود يف أوروبا إىل أدىن مستوى منذ 1000 عام
مؤمتر إلكرتوين ضد التطبيع

إسطنبول/ فلسطني:
ضــد  ــا  إلكرتونيًّ مؤمتــًرا  وفلســطني  القــدس  لنــرة  العاملــي  االئتــالف  يطلــق 
التطبيــع، وذلــك يف أعقــاب االتفاقــات التــي أبرمتهــا كل مــن اإلمــارات والبحريــن 
والســودان لتطبيع العالقات مع االحتالل اإلرسائييل. وبحســب بيان لالئتالف، 
خيانــة"،  التطبيــع  أمانــة،  "القــدس  عنــوان:  تحــت  ينعقــد  الــذي  املؤمتــر  فــإن 

سينطلق يومي السابع والثامن من نوفمرب/ ترشين الثاين القادم.
ويستضيف املؤمتر العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة يف خدمة القضية 
الفلسطينية، مبشاركة رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، إسامعيل هنية 
أفريقيــا، بحســب  مــن جنــوب   " العاملــي "مانــدال مانديــال  والناشــط الحقوقــي 

االئتالف.
وكان وزيــر الخارجيــة الســوداين املكلــف عمــر قمــر الديــن، قــد أعلــن الجمعــة 
املاضيــة، أن الحكومــة االنتقاليــة وافقــت عــىل تطبيــع العالقــات مــع االحتــالل 

اإلرسائييل، وسط رفض بأوساط سودانية وعربية.
وتــأيت الخطــوة الســودانية يف أعقــاب توقيــع اإلمــارات والبحريــن يف أغســطس/ 
العاصمــة  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــع  رســمية  تطبيــع  اتفاقيــة  املــايض  آب 
األمريكية واشــنطن، ما أثار ســخطا فلســطينيا واســعا عىل املســتويني الشــعبي 

والرسمي.

النارصة/ وكاالت:
أظهــرت دراســة حديثــة، انخفــاض أعــداد اليهــود 
يف أوروبــا بــأدىن مســتوى لــه منــذ ألــف عام، األمر 

الذي بات يشكل هاجسا للدولة العربية.
أبحــاث  وبحســب دراســة جديــدة أجراهــا معهــد 
السياســة اليهوديــة يف لنــدن، فــإن عــدد اليهــود 
يف أوروبا، مبا يف ذلك بريطانيا وتركيا وروســيا، 

قد انخفض إىل أدىن مستوى له منذ ألف عام.
ووفًقــا للدراســة التــي نرشتهــا صحيفــة "يرسائيــل 
 )1.3( هنــاك  أمــس،  الصــادرة  العربيــة  هيــوم" 
ماليــني شــخص فقــط يعيشــون حالًيــا يف أوروبــا 
يعرفون أنفسهم عىل أنهم يهود، وهذا هو نفس 
بنيامــني  اليهــودي  الرحالــة  أحصــاه  الــذي  العــدد 

توديال عام 1170.
وأظهــرت الدراســة أنــه منــذ عــام 1970، فقــدت 
أوروبا حوايل )%60( من سكانها اليهود، مشرة 
إىل أنــه يف ذات العــام، كان هنــاك )3.2( مليــون 
يهــودي يعيشــون يف أوروبــا، إال أنــه ومــع ســقوط 
نحــو  غــادر  فقــد   ،1979 عــام  الحديــدي  الســتار 

)1.5( مليون يهودي أوروبا.

أوروبــا  يف  دواًل  اليهــود  غــادر  الدراســة  وحســب 
الغربيــة، مثــل فرنســا التــي كانــت موطًنــا لـــ)530( 
يعيــش  بينــام   ،1970 عــام  حتــى  يهــودي  ألــف 
اليــوم )449( ألًفــا فقــط يف فرنســا، حيــث انتقــل 
أكرث من )51( ألف يهودي فرنيس إىل فلســطني 

املحتلة، بينام هاجر آخرون إىل كندا.
مــن )118(  أيًضــا أن )40%(  الدراســة  ووجــدت 
ألــف يهــودي يف أملانيــا تزيــد أعامرهــم عــن )65 
عاًمــا(، وأن )%10( فقــط مــن الســكان اليهــود يف 
البــالد تقــل أعامرهــم عــن 15 عاًما - مام يعني أن 
اليهــود يف أملانيــا يتقدمــون يف الســن  الســكان 

ويبدأون يف االختفاء.
السياســة  أبحــاث  معهــد  مــن  باحثــون  وعــزا 
اليهوديــة، الهجــرة اليهوديــة "الهادئة" من العديد 
مــن الــدول األوروبيــة، إىل تزايــد معــاداة الســامية 

وأسباب أخرى.
يف عــام 1970 ، كان هنــاك )39( ألــف يهــودي 
يعيشــون يف تركيا، يف حني تقلص عددهم إىل 

)14( ألــف و)600( يهــودي فقــط يعتــربون تركيــا 
وطنهم.

عــىل  أيًضــا  أثــر  املختلــط  الــزواج  أن  كــام 
املجتمعــات اليهوديــة، ففي بولندا تزوج )70%( 
من اليهود من غر اليهود، بينام يف املجر، تبلغ 
هــذه النســبة )%50(، ونصــف اليهــود يف هولندا 
خــارج  مــن  أيًضــا  تزوجــوا  والســويد  والدمنــارك 

الجالية اليهودية.
وأضافــت الدراســة، أنــه يف فرنســا تــزوج )31%( 
مــن اليهــود مــن رشكاء غــر يهــود. وتــزوج )24%( 
من اليهود يف بريطانيا من رشكاء غر يهود. ويف 
بلجيكا ورغم أنها موطن جالية حريدية كبرة ، إال 

أنها شهدت زواًجا مختلًطا بنسبة )14%(.
وبخصوص هجرة اليهود من )إرسائيل(، كشــفت 
اختــاروا  فقــط  ألــف إرسائيــيل  أن )70(  الدراســة 
أوروبــا موطًنــا دامًئــا لهم: بينهم )18( ألًفا اختاروا 
و)9( آالف  أملانيــا؛  و)10( آالف يف  ؛  بريطانيــا 

يف فرنسا؛ و)6( آالف اختاروا هولندا.
يشار إىل أن العديد من املحللني اليهود أرجعوا 

القوانــني  تعقيــد  إىل  اليهــود،  أعــداد  انخفــاض 
الكــربى  الحاخاميــة  عــن  تصــدر  التــي  الدينيــة 
إشــكالية  هنــاك  تــدور  حيــث  العربيــة،  بالدولــة 

قدمية جديدة حول تحديد من هو اليهودي.
ال  يهــودي  أي  قبــول  مــن  القانــون  هــذا  ويحــذر 
ينحــدر مــن أم يهوديــة وال تعــرتف بــه الحاخاميــة 
الذيــن  فاليهــود  ولهــذا  )إرسائيــل(،  يف  الكــربى 
تزوجــوا مــن نســاء غــر يهوديــات فــإن أوالدهم من 

هذا الزواج ليسوا يهودا.
مــن  يتزوجــن  اللــوايت  اليهوديــات  أن  إضافــة إىل 
وفقــا  يهــودا  ليســوا  أوالدهــن  فــإن  اليهــود  غــر 

لقوانني الحاخامية الكربى.
مــا  اليهــود  أعــداد  انخفــاض  يف  يســاهم  ومــام 
اإلرسائيليــة،  االجتامعــي  الضــامن  دائــرة  كشــفته 
مــن أن نســبة اليهــود املقبلــني عــىل الــزواج أقــل 
نســبة  بلغــت  حيــث  عنــه،  نســبة املرضبــني  مــن 
عــام  نهايــة  الشــباب )32.7 %(  مــن  املتزوجــني 
عنــه  املحجمــني  نســبة  بلغــت  حــني  يف   2003

.)% 75(

الكنيســت  مــن  عضــًوا   18 ووقــع 
إليــه  بــادر  قانــون  مــرشوع  عــىل  أمــس، 
والــذي  ديخــرت،  الكنيســت آيف  عضــو 
مبوجبه ســيكون لوزير الداخلية ســلطة 
مواطــن  أي  جنســية  لســحب  حريــة 
عــريب يف أرايض الـــ48 ويحصــل عــىل 
الســلطة  مــن  أســر  أو  شــهيد  راتــب 

الفلسطينية.
تفريغ المنطقة

عــادل  الســيايس  املحلــل  ويقــول 
ســامرة: إن القانون اإلرسائييل نابع من 
قامــت  التــي  الصهيونيــة  الحركــة  رؤيــة 
عــىل أســاس أرض بــال شــعب لشــعب 

بال أرض.
ويضيــف ســامرة لصحيفة "فلســطني": 
إن االحتــالل يحــاول جاهــًدا كبــح جامح 

خاصــة  الفلســطينيني  لــدى  املقاومــة 
ســكان األرايض املحتلة عام 1948م، 
وخلــق  بينهــم  الصلــة  أوارص  وقطــع 

هويتني فلسطينيتني متناقضتني.
اإلرسائيــيل  الكنيســت  أن  إىل  ويشــر 
املاضيــة  والســنوات  األشــهر  وطــوال 
ســن القوانــني والترشيعــات العنريــة 
املتحــدة  الواليــات  مــن  وبتشــجيع 
والتطبيــع  الهرولــة  واســتغل  األمريكيــة 
ومشــاريعه  مخططاتــه  لتنفيــذ  العــريب 
مــن  مزيــًدا  لســلب  املنطقــة  يف 
االرايض الفلســطينية وتفريــغ املنطقة 

من سكانها األصليني. 
جهــًدا  يدخــر  ال  االحتــالل  أن  ويؤكــد 
ومنــع  الفلســطينية  املقاومــة  لــرضب 
استشــهادية،  عمليــات  أيــة  قيــام 

مستدرًكا "إال أن املقاومة الفلسطينية 
أجــل  مــن  وعملهــا  مســاعيها  تواصــل 
عليــه  نصــت  مــا  وفــق  أرضهــا  تحريــر 

القوانني والترشيعات الدولية". 
حــث  القــرارات،  تلــك  وملواجهــة 
يف  لالنتفــاض  الفلســطينيني  ســامرة، 
االعتصامــات  وتنظيــم  االحتــالل  وجــه 
املــدن  مختلــف  يف  واإلرضابــات 
األرايض  يف  وخاصــة  الفلســطينية 
لــكل  والتوجــه   ،1948 عــام  املحتلــة 
جرائــم  لفضــح  الدوليــة  املؤسســات 
الضغــط  بهــدف  االرسائيــيل  االحتــالل 
عليــه لوقــف قــراراه العنــري والرتاجــع 

عنها.
قانون عنصري

بينــام يؤكــد املحلــل الســيايس عليــان 

الهنــدي، أن مــرشوع القانــون يــأيت يف 
الفلســطينيني  عــىل  الضغــط  ســياق 
وتضييــق الخنــاق عليهــم إلبعادهــم عــن 
املقاومــة وتهميــش أهايل عــام1948، 
اللــه  رام  يف  الســلطة  عــىل  وللضغــط 

للقبول بـ"صفقة القرن".
ويقــول الهنــدي لصحيفــة "فلســطني": 
لسلســلة  تتويًجــا  القانــون  "يــأيت 
قوانــني إرسائيليــة عنريــة تشــن عــىل 
بهــدف  املحتــل   الداخــل  فلســطيني 
والعــرب  الفلســطينيني  بــني  التمييــز 

واملستوطنني".
يف  الفلســطينيني  أن  إىل  ويشــر 
لتمييــز  ســيتعرضون  املحتــل  الداخــل 
باإلمــالءات  للقبــول  مضاعــف  وضغــط 
عمليــة  لترسيــع  الهادفــة  اإلرسائيليــة 

الجامعــي  أو  الفــردي  التهجــر 
للفلسطينيني تحت مسميات عدة.

الجديــد  القانــون  أن  الهنــدي  ويــرى 
ينسف أي حديث عن )تعايش سلمي( 
واإلرسائيليــني،  الفلســطينيني  بــني 
عــىل  تجــرأ  االحتــالل  أن  إىل  مشــًرا 
مواصلة جرامئه بســبب هرولة األنظمة 
عالقــات  إلقامــة  وســعيها  العربيــة 

تطبيعيه مع الكيان اإلرسائييل.
القانــون  وشــدد عــىل رضورة محــارصة 
وإسقاطه، ووقف التعامل مع االحتالل 
الدوليــة  املؤسســات  لــكل  والتوجــه 
املرتكبــة،  اإلرسائيليــة  الجرائــم  لفضــح 
وإطــالع الــدول العربيــة بالخطوات التي 
التطبيــع  بهــا االحتــالل يف  ظــل  يقــوم 
العــريب الــذي زاد مــن تغولــه االحتــالل 

عىل الحقوق الفلسطينيني. 
مخالفة دولية

القانــون  يف  الخبــر  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
أن  عيــى،  حنــا  واإلنســاين  الــدويل 
الجنســية"  "ســحب  قانــون  مــرشوع 
يتعــارض مــع القانــون الدويل واإلنســان 
يف  العربيــة  القوميــة  أن  اعتبــار  عــىل 
النســيج  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  )إرسائيــل( 

االجتامعي.
ويقول عيى لصحيفة "فلسطني": إن 
القوانــني اإلرسائيلية عرية وتتعارض 
مــع القانــون الــدويل واإلنســاين، داعًيــا 
وتجرميــه  االحتــالل  ملحاســبة  العــامل 
لفــرض قوانــني تخالــف القانــون الــدويل 

واإلنساين.
ويوضــح أن االحتــالل يســعى مــن وراء 

القانون لطرد الفلسطينيني من ديارهم 
يف الداخــل الفلســطيني املحتلــة عــام 
1948 ومواصلة سن قوانني عنرية، 
صفــوف  يف  املقاومــة  روح  وقتــل 

الفلسطينيني وسحب جنسياتهم.
ويؤكــد أن االحتــالل يســعى من خالل 
األرايض  لتفريــغ  العنريــة  قوانينــه 
األصليــني  ســكانها  مــن  الفلســطينية 
تنفيــذ  أو  كاإلرهــاب  واهيــة  بحجــة 
عمليــات معاديــة لـ)إرسائيــل(، داعًيــا 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  لعــزل  العــامل 
ووقــف  جرامئــه  عــىل  ومحاســبته 
تجــاه  مبكيالــني  الكيــل  سياســة 
ووقــف  العادلــة،  وحقوقــه  شــعبنا 
االحتــالل  كيــان  مــع  العــريب  التطبيــع 

اإلرسائييل.

غزة/ جمال غيث:
يــرى خبــراء أن التوجــه الراهن داخل الكنيســت 
اإلســرائيلي لســحب الجنســية مــن أي مواطن 
عربــي فــي الداخــل المحتل لحصولــه على راتب 

شــهيد أو أســير مــن الســلطة الفلســطينية، 
يؤســس لمرحلة جديدة لتهجير الفلســطينيين 
مــن أرضهــم وكبــح جمــاح المقاومــة. وفي 
أحاديــث منفصلة لصحيفة »فلســطين«، اعتبر 

الخبراء، أن مشروع القانون الجديد يمهد الطريق 
لتهجير عشرات الفلسطينيين من ديارهم ومن 
لهم عالقة بالمقاومة أو من يخالف السياســة 

اإلسرائيلية بإرساء يهودية الدولة.



5محليات األربعاء 11 ربيع األول 1442هـ 28 أكتوبر/ تشرين األول 
Wednesday 28 October 2020

FELESTEENONLINE

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية خانيونس
مكتب الرئيس

إعـــالن مزاد بالظرف المختوم
تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن تأجــر الكشــك رقــم )10( مــن اكشــاك امليــدان 
الظــرف  عــن طريــق  2021/12/31  وذلــك  2021/1/1 حتــى  الفــرة  مــن 

املختوم وبالرشوط التالية :-
1. ايداع تأمني نقدي يف صندوق البلدية بقيمة 500 دينار ملن يرغب يف 

تقديم الظرف املختوم لتأجر املذكور. 
الســاعة  2020/11/7م  املوافــق  الســبت  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   .2

العارشة صباحا يف مقر البلدية.
3. يقــوم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتكامل االجــراءات ودفع باقــي املبلغ من 

قيمة املزاد نقدا واال يصادر قيمة التأمني ويسقط حقه يف التاجر.
4. أعــى اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدى البلديــة موجــود 

يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
5. يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ  تأمني دخول املزاد 
6. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها بالبلدية .

7. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد 
8.  يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية .

9. البلدية ليست ملزمة بأعى وأكرب مبلغ.
رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية خانيونس
مكتب الرئيس

إعـــالن مزاد
تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن تأجــر )مخــزن( يف مبنــى البلديــة القديم وذلك 
عن طريق الظرف املختوم من الفرة 2020/12/1 حتى 2021/11/30م 

وذلك بالرشوط التالية :-
1. ايداع تأمني نقدي يف صندوق البلدية بقيمة 500 دينار ملن يرغب يف 

تقديم الظرف املختوم لتاجر املذكور. 
الســاعة  2020/11/7م  املوافــق  الســبت  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   .2

العارشة صباحا يف مقر البلدية.
3. يقــوم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتكامل االجــراءات ودفع باقــي املبلغ من 

قيمة املزاد نقدا واال يصادر قيمة التأمني ويسقط حقه يف التاجر.
4. أعى اثنني يف املزاد يبقى مبلغ التأمني املودع لدى البلدية موجود يف 

الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
5. يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ  تأمني دخول املزاد 
6. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها بالبلدية .

7. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد 
8.  يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية .

9. البلدية ليست ملزمة بأعى وأكرب مبلغ.
رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة

إعالن مناقصة 32/ 2020
لتوريد مستلزمات طبية وحقائب صحية  ضمن مرشوع

تعزيــز وصــول الناجيــات مــن العنــف املبنــى عــى النــوع االجتامعــي للخدمــات 
   AECID الشاملة يف املناطق الشاملية والوسطى من قطاع غزة " املمول من

Enhancing the Access of GBV Survivors to Comprehensive 

Services in the Northern and Middle areas of Gaza Strip – OPT

فعى الرشكات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن 
يف غزة – النرص– خلف عيادة السويدي مقابل املجلس األعى للقضاء الرشعي 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  املطلوبــة  واألصنــاف  العطــاء  عــى  للحصــول 
2020/10/28 وحتــى نهايــة عمــل يــوم األحــد املوافــق 2020/11/1. مــع العلم 
بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يــوم األربعــاء املوافــق 

2020/11/4. علاًم بأن عرض السعر يسلم مقابل ) $100( غر مسردة 
مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لالتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لالستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ نهــال مهنــا – قســم 

املشريات عى هاتف رقم 2848328
مواعيــد العمــل يف االتحــاد مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهر عدا يوم الســبت. مــع التأكيد عى 

عدم إمكانية تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
رئيس قسم املشريات 
نهال مهنا

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ احمــد محمــد العبــد الصفــدي مــن ســكان 
غزة هوية رقم / 966579344 قد تقدم بطلب لتصحيح اســم/ جده لوالده 

واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // العبد حسن الصفدي 
القطعة 747 القسيمة 2  أرايض       + قطعة 688 قسيمة 19 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عبد حسن عبد الصفدي 
لذلــك فــإن اللجنــة املختصــة تحيــط الجميــع علــاًم بهــذا الطلــب فمــن لــه 
اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

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

ولفت عبد ربه إىل أن األخرس تعرض الجمعة املايض 
لفقــدان الوعــي لـــ 3 ســاعات، بعد أن اقتحم الســجانون 
ونقلــوه  اإلرسائيــيل،  "كابــالن"  مستشــفى  يف  غرفتــه 
عــدم  عــى  يــرص  االحتــالل  أن  مؤكــًدا  أخــرى.  لغرفــة 
إخراجــه مــن املستشــفى حتــى الســاعة، واإلبقــاء عليــه 
محتجــًزا وعــدم نقلــه ملشــايف الضفــة الغربيــة، حيــث 

ُتبقي سلطات االحتالل عليه بناء عى قرار عسكري.
جهود مستمرة

وقال: توجد جهود مستمرة عى الصعيدين القانوين 
العــامل،  برملانــات  مــع  تواصــل  وهنــاك  والســيايس، 

إضافة للضغط الجامهري؛ بهدف إنقاذ حياته.
واعتقــل األخــرس بتاريــخ 27 متــوز 2020، وُنقــل بعــد 
بإرضابــه  رشع  وفيــه  "حــوارة"  معتقــل  إىل  اعتقالــه 
املفتــوح عــن الطعــام، ونقــل الحقا إىل ســجن "عوفر"، 
أشــهر  أربعــة  ملــدة  اإلداري  االعتقــال  إىل  ل  ُحــوِّ ثــم 

وثبتت املحكمة أمر االعتقال الحقا.
تدهــور  أن  إىل  "عوفــر"  ســجن  يف  احتجــازه  واســتمر 
وضعــه الصحــي مــع مــرور الوقــت، ونقلته إدارة ســجون 
االحتــالل إىل ســجن "عيــادة الرملــة"، وبقــي فيهــا حتى 
بداية شــهر أيلول املنرصم إىل أن ُنقل إىل مستشــفى 
"كابــالن" اإلرسائيــيل حيــث يحتجــز حتــى تاريخ اليوم، 
بوضــع صحــي صعب وخطــر، ويرفض أخذ املدعامت 

وإجراء الفحوص الطبية.
يف الـــ23 أيلــول/ ســبتمرب 2020، أصــدرت املحكمــة 

العليا لالحتالل قرارا يقيض بتجميد اعتقاله اإلداري، 
وعليــه عــدَّ األســر األخــرس واملؤسســات الحقوقية أن 
أمــر التجميــد مــا هــو إال خدعة ومحاولة لاللتفاف عى 

اإلرضاب وال يعني إنهاء اعتقاله اإلداري.
وأشاد النائب عن كتلة حامس الربملانية يف املجلس 
الترشيعي د. يونس األســطل بصمود األســر األخرس 
يف وجه إدارة سجون االحتالل رفضًا لالعتقال االداري 
الظامل، موضحًا أن األســر األخرس رضب مثاًل عظياًم 
والضغــط  االحتــالل  إحــراج  والتضحيــة يف  الصــرب  يف 

عليه.
ودعا األسطل يف ترصيح نرش أمس، للتحرك العاجل 
بالتحيــة  مربقــًا  االحتــالل،  ســجون  مــن  عنــه  لإلفــراج 
لألســر األخــرس لصمــوده األســطوري وهــذا املوقــف 
صلبــة  وإرادة  عميــق  إميــان  عــن  ينــم  الــذي  الصلــب 
ســجون  يف  األبطــال  أرسانــا  جميــع  وكذلــك  تلــني  ال 

االحتالل اإلجرامية.
وقفات إسنادية

األرسى  أهــايل  مــن  العــرشات  طالــب  ذلــك  إىل 
ومحــررون واملهتمــون بقضيــة األرسى، خــالل وقفتهــم 
الــدويل،  املجتمــع  مؤسســات  األســبوعية  اإلســنادية 
بالضغــط عــى حكومــة االحتــالل، مــن أجــل اإلفراج عن 
األســرين ماهــر األخرس ومحمــد الزغر، وإنهاء قضية 

االعتقال اإلداري التعسفي.
وحمــل املشــاركون يف الوقفــة أمــام الصليــب األحمــر 

االحتــالل،  ســجون  إدارة  أمــس،  البــرة،  مدينــة  يف 
املسؤولية الكاملة عن حياة األخرس ورفاقه املرضبني 
عن الطعام، وعن حياة األسر املريض كامل أبو وعر.

قــدري  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  وقــال 
أبــو بكــر، إن إدارة ســجون االحتــالل تســتخدم الحــرب 
وإرضابــه  اســمه  وإن  األخــرس،  األســر  ضــد  النفســية 
ذكــرا خــالل تقديــم فلســطني تقريرهــا أول مــن أمــس 
مجلــس  فلســطني  منــدوب  وطالــب  األمــن،  ملجلــس 

األمن بالتدخل لإلفراج عن األخرس.
وأضــاف: األخــرس يعــرب عــن إرادة 350 أســرا إداريــا 
معتقــال وعــن إرادة شــعبنا الفلســطيني، التــي ال ميكــن 
معركتــه  يف  ســينترص  األخــرس  أن  مضيفــا  تنهــزم،  أن 
إرضابــا  يخوضــون  أرسى  ثالثــة  وهنــاك  الســجان،  مــع 
عــن الطعــام إىل جانــب األخــرس، هــم: محمــد الزغــر، 

ومحمود السعدي، وباسل يعقوب.
العليــا ملتابعــة شــؤون  الهيئــة  قــال رئيــس  مــن ناحيتــه 
األرسى واملحررين أمني شومان، لقد مر عى إرضاب 
يف  املــوت،  يصــارع  وهــو  يومــا   94 األخــرس  األســر 
باملقابــل تــرص محكمــة االحتــالل العليــا عــى تجديــد 
وهــو  الصحــي،  وضعــه  خطــورة  رغــم  اإلداري  اعتقالــه 

ماٍض يف إرضابه إما النرص وإما الشهادة.
وشــدد عى وقوف شــعبنا الفلســطيني يف كل أماكن 
مــن  مــع أرسانــا يف ســجون االحتــالل، خاصــة  وجــوده 
أن  إىل  الفتــا  الخاويــة،  األمعــاء  معــارك  يخوضــون 

األخــرس رغــم وهــن الجســد وحالتــه الصحيــة الخطــرة، 
ويــرضب  نهايتهــا،  اســتمرار معركتــه حتــى  عــى  يــرص 
مــن  االنعتــاق  أجــل  مــن  جديــدا  فلســطينيا  منوذجــا 

اعتقاله اإلداري.
بــدوره حيــا رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس األرسى 
داعيــا إىل وقــوف شــعبنا يف وجــه االحتــالل، مــن أجــل 
تحســني ظروف أرسانا، ورضورة مســاندة كل قطاعات 

شعبنا، وإسناد األرسى بوقفات ترفع معنوياتهم.
عــن  املرضبــني  واألرسى  األخــرس  ماهــر  إن  وأضــاف: 
الطعــام يعلموننــا أن الفــرد الواحــد قادر عى أن يجعل 
دولــة  وجــه  يف  وصمــوده  نضالــه  عــن  يتحــدث  العــامل 
نووية مجرمة، وهي رســالة بأننا نســتطيع قلب الطاولة 

عى االحتالل وأدواته القمعية.
كام شارك ذوو األرسى وعدد من ممثيل املؤسسات 
الرســمية والشــعبية وفصائــل العمــل الوطنــي، أمــس، 
االحتــالل،  ســجون  يف  األرسى  مــع  إســناد  وقفــة  يف 

خاصة املرىض، واألسر ماهر األخرس.
وطالــب املعتصمــون أمــام مكتــب الصليــب األحمــر، 
إىل  والوقــوف  األرسى  مبســاندة  شــعبنا،  جامهــر 
جانبهــم يف هــذه املرحلــة التــي يخــوض فيهــا األســر 
األخــرس إرضابــا عــن الطعــام وســط تدهــور خطــر عــى 
صحتــه، مشــددين عــى رضورة أن يكــون هنــاك حراك 
شــعبي أكــر واتســاع دائــرة اإلســناد مــع األرسى ودعــم 
والضغــط  الخاويــة،  األمعــاء  معركــة  يف  صمودهــم 

إلطالق رساحه.
وقــال مديــر مكتــب نــادي األســر يف طولكــرم إبراهيــم 
هــي  اليــوم  وقفــة  "إن  لألنبــاء:  "وفــا"  لوكالــة  النمــر 
اســتمرار لوقفات املســاندة لألسر األخرس، واألرسى 
الشــديد،  الخطــر  الذيــن يعيشــون يف حالــة  املــرىض 
ويف مقدمتهــم كــامل أبــو وعــر الــذي فقــد القــدرة عى 
الــكالم وتنــاول الطعــام، وبــدأ وزنــه ينقــص بشــكل حاد، 
بــورم رسطــاين جديــد يف الحنجــرة، إىل  بعــد إصابتــه 
جانــب األســر معتصــم رداد الــذي يقبــع فيــام يســمى 

سجن الرملة بحالة صحية خطرة".
وأشار إىل استمرار إدارة سجون االحتالل يف سياساتها 
القمعية بحق األرسى الذين يتعرضون يوميا ملجموعة 
إدارة  مــن  وهجــامت  واالســتفزازات  املضايقــات  مــن 
الجامعيــة  العقوبــات  مــن  عليهــم،  الســجون  مصلحــة 
والعــزل االنفــرادي، وعــدم تقديــم العــالج الطبــي الــالزم 
إنجازاتهــم  ومصــادرة  مســتمر،  بشــكل  وتنقلهــم  لهــم 
ومنع إدخال املالبس لهم خاصة مع قرب حلول فصل 

الشتاء وحاجة األرسى للمالبس الشتوية.
واملجتمــع  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  النمــر  وناشــد 
االحتــالل،  دولــة  عــى  ضغوطهــا  بتكثيــف  الــدويل، 
واملرضبــني  املــرىض  األرسى  عــن  الفــوري  لإلفــراج 
شــعبنا  واألســرات، وجامهــر  واألطفــال  الطعــام  عــن 
مــن أجــل التضامــن مــع األرسى ومســاندتهم والضغــط 

لإلفراج عنهم.

األسير "اغبارية" يصدر كتابًا 
جديدًا من داخل سجنه

أم الفحم املحتلة/ فلسطني:
أصــدر األســر محمــد ســعيد اغباريــة )51 عاًمــا( مــن بلــدة 
عــام  املحتلــة  األرايض  داخــل  الفحــم  أم  قضــاء  املشــرفة 
1948، كتابا جديدا من داخل سجون االحتالل اإلرسائييل 

بعنوان "تأمالت يف كرامة اإلنسان".
وحــاول اغباريــة يف كتابــه اإلجابــة عــن عــدة أســئلة تخــص 
كرامــة اإلنســان منهــا "مــا هــي الكرامــة، وملــاذا اإلنســان دون 
غــره يحظــى بهــا، ومــا هــو مصدرهــا، وهــل تســلب الكرامــة 
مــن اإلنســان تحــت ظــروف معينــة، ومــن الــذي يتمتــع بهــا، 
وهــل هــي حكــر عــى أحــد أو عــى طبقــة أو عــرق أو جنــس 

أو دين؟".
وأشار إىل أنه اتبع منهج املالحظة واالستنتاج يف الوصول 
إىل اإلجابــات والخالصــات التــي طرحهــا، مبا وفر له الســجن 
من العيش مع كثر من األرسى مبختلف األعامر من شــتى 

مناطق فلسطني املحتلة، ومبا يحملونه من اختالف.
يذكــر أن األســر اغباريــة حصــل عــى درجتــي البكالوريــوس 
واملاجســتر خــالل ســنوات اعتقالــه وأصــدر أربعــة كتــب، 

فيام أصدر شقيقه األسر إبراهيم كتابا واحدا.
ســجون  داخــل  الـــ29  عامهــام  الشــقيقان  األســران  ودخــل 

االحتالل يف فرباير/ شباط املايض.
وكان االحتــالل قــد اعتقلهــام يف 26 فربايــر 1992؛ بتهمــة 
داخــل معســكر "جلعــاد"  بالســكاكني  تنفيــذ عمليــة طعــن 
اإلرسائيــيل، أدت إىل مقتــل ثالثــة جنــود وإصابــة عــدد آخــر 

بجراح، وحكم عليهام بالسجن املؤبد مدى الحياة.
مــا  املعتقلــني  القدامــى  األرسى  مــن  اغباريــة  واألســران 
قبــل "أوســلو"، وهــم مــن أرسى الدفعــة الرابعــة التــي تنكــر 
االحتالل إلمتامها يف مارس/ آذار 2014، والتي تضمنت 

30 أسرا.

غزة/ محمد أبو شحمة:
جــدد أهــايل شــهداء العــدوان اإلرسائيــيل عــى قطــاع 
الفلســطينية  للســلطة  َمطالبهــم   ،2014 عــام  غــزة 
خاصــة  الشــهداء،  أهــايل  كباقــي  ماليــا  باعتامدهــم 
يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر بهــا 
القطــاع، مــع اســتمرار الحصــار منــذ 14 عامــا، وتفيش 

فروس كورونا.
وأكــد عــدد مــن أهايل الشــهداء يف أحاديث منفصلة 
لهــم  احتجاجيــة  وقفــة  خــالل  "فلســطني"،  لصحيفــة 
أمــس، أمــام مكتــب رئيســة مؤسســة رعايــة الشــهداء 
الوزيــر،  انتصــار  التحريــر  ملنظمــة  التابعــة  والجرحــى 
أنهــم ال يزالــون يتلقــون وعــودا بحــل قضيتهــم دون أي 

تقدم.
وأوضحــوا أن مؤسســة رعايــة أرس الشــهداء والجرحى، 
يف  قضــوا  الذيــن  الشــهداء  مخصصــات  تعتمــد  مل 
 2100 عددهــم  يتجــاوز  الذيــن   2014 عــام  عــدوان 
شــهيد؛ بدعــوى عــدم توافــر موازنــة ماليــة لهــم، رغــم 
املطالبات العديدة واملناشدات التي أطلقها أهايل 

الشهداء واعتصاماتهم األسبوعية.
خالد النمرة والد الشهيد محمد النمرة، أكد أنه يكون 
كل يوم ثالثاء أســبوعيا أمام مقر مؤسســة رعاية أرس 
أهــايل  كباقــي  بحقهــم  للمطالبــة  والجرحــى  الشــهداء 
الشــهداء، يف الحصــول عــى مخصــص ابنــه الشــهيد 

شهريا.
أســبوع  "كل  لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  النمــرة  وقــال 
حلــوال  هنــاك  بــأن  املؤسســة،  مــن  وعــودات  نتلقــى 
لقضيتنــا، لكــن ال جديــد وال أحــد يصــدق معنــا، رغــم 

الظروف االقتصادية الصعبة التي منر بها جميعًا".
أســبوعيًا  يصدحــون  الشــهداء  أهــايل  أن  وأوضــح 
للمطالبــة بحقوقهــم، وأكــر مــن مــرة حــاول عــدد منهــم 

االقتصاديــة  الظــروف  بســبب  االنتحــار  عــى  اإلقــدام 
التي ميرون بها، ومل يجدوا أي رد من أحد.

مل  أنــه  شــهداء،  ثالثــة  والــد  بالطــة،  نظمــي  وأوضــح 
يتوقف عن املشاركة يف االعتصام األسبوعي ألهايل 
مخصصاتهــم  رصف  يف  بحقهــم  للمطالبــة  الشــهداء 

املالية.
أوضاعــا  يعيشــون  الشــهداء  أهــايل  أن  بالطــة  وبــني 

إنســانية صعبــة، وال يســتطيعون توفــر احتياجاتهــم، 
مشــرا إىل عــدم رصف الســلطة مخصصاتهــم املاليــة 

منذ ستة أعوام.
مل   2014 عــدوان  شــهداء  أهــايل  أن  إىل  ولفــت 
يحصلوا عى حقوقهم كباقي أرس الشــهداء ألســباب 
غر واضحة، لذلك يجب عى مؤسسة أرس الشهداء 

والجرحى حل قضيتهم وإعطاؤهم حقوقهم.
الشــهداء  ألهــايل  الوطنيــة  اللجنــة  باســم  املتحــدث 
لــرصف  مســاٍع  وجــود  أكــد  الــرباوي،  عــالء  والجرحــى 

مخصصات أهايل الشهداء من وزارة املالية بغزة.
الشــهداء  أهــايل  أن  لـ"فلســطني"  الــرباوي  وأوضــح 
يتلقون وعودا منذ سنوات من مؤسسة أرس الشهداء 
والجرحــى التابعــة ملنظمــة التحرير؛ لحل ملفهم، لكن 

دون أي أفق.
املاضيــة  الســنوات  طــوال  الشــهداء  أهــايل  وتلقــى 
رواتبهــم  ورصف  معاناتهــم  بإنهــاء  متواصلــة  وعــودا 
ذهبــت  الوعــود  تلــك  لكــن  املاليــة،  ومســتحقاتهم 

أدراج الرياح ومل ينفذ منها يشء.
ومتتنــع الســلطة يف رام اللــه عــن رصف املخصصــات 
املاليــة ألهــايل شــهداء عــدوان عــام 2014 يف قطــاع 
غــزة؛ بزعــم عــدم توافــر موازنــة ماليــة لهــم، يف الوقــت 
الذي ترصف فيه راتبا شــهريا ألرسة كل شــهيد يرتقي 

يف الضفة الغربية املحتلة.

دون َمطالبهم للسلطة بصرف مستحقاتهم أهالي شهداء عدوان 2014 ُيجدِّ

وقفة احتجاجية بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمودأبو حصيرة(

يواصل إضرابه منذ 94 يوًما

توقعات بانتكاسة مفاجئة في األعضاء الحيوية لألسير المضرب األخرس
وقفتان إسناديتان في 

البيرة وطولكرم للمطالبة 
باإلفراج الفوري عنه

محافظات/ عبد الله التركماني:
يواصــل األســير ماهــر األخــرس )49 عامــا(، إضرابــه 
المفتــوح عــن الطعــام منــذ 94 يومــا احتجاجــا على 
اعتقالــه اإلداري، وســط تدهــور خطــر فــي حالتــه 

الصحيــة. وقال المستشــار اإلعالمي لهيئة شــؤون 
األسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الوضع الصحي 
لألسير األخرس خطر جدا، حيث يعاني إعياء وإجهادا 
شــديدين، وبدأ يشــعر بألــم في قلبــه، إضافة آلالم 

جســدية، وتأثرت لديه حاســتا الشــم والــذوق، وقد 
يتعرض النتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، 
نظًرا لنقص نســبة األمالح والسوائل لديه، وال يزال 

يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.
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الموضــوع/ إعــان عــن بيــع ارض بموجــب وكالــة لــدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )465/ 2020(

لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  العامــة  لــإدارة  انــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
خليل احمد محمد أبو ظريفه من سكان خانيونس هوية رقم 959310533 
بصفته وكيال عن: عزيزة محمد محمد أبو حمد )أبو صبحة( ، مبوجب وكالة 

رقم: 4718 / 2020 الصادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعــة 249 القســيمة 26 املدينــة عبســان + القطعــة 250 القســيمة 5 
املدينــة عبســان + القطعــة 252 القســيمة 17 املدينــة عبســان + القطعــة 

255 القسيمة 18 + 47 + 49 املدينة عبسان 

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريخ هذا اإلعــالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 10/27 / 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعان بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2020/7750 

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
القضيــة التنفيذيــة 2020/7750 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ عبــد 
النــور عــي الدايــة واملنفــذ ضــده/ محمد عبــد الكريم محمد النعســان املركبة 

من نوع )هونداي( لون فيض موديل )2003( تحمل الرقم )3306700(.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
يــوم  مــن  صباحــًا  العــارشة  الســاعة  ســينعقد  املــزاد  بــأن  علــاًم  املشــرتي، 

الخميس بتاريخ 2020/11/12.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إعان بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2019/16357 

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
القضيــة التنفيذيــة 2019/16357 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ محمــد 
عي مطاوع الداية واملنفذ ضده/ موىس عامد الدين مصطفى رصصور املركبة 

من نوع )byd( لون فيض سلفر موديل )2013( تحمل الرقم )3236603(.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
يــوم  مــن  صباحــًا  العــارشة  الســاعة  ســينعقد  املــزاد  بــأن  علــاًم  املشــرتي، 

الخميس بتاريخ 2020/11/12.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

إعان بشأن تصحيح اسم في سجات الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ ســعد محمد مســلم أبو زنيد من ســكان خان 
يونس هوية رقم / 927616078 قد تقدم بطلب لتصحيح / اسمه واملسجل 

خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // سعد محمد مسلم أبو جامع 
القطعة 222 القسيمة 1 أرايض +قطعة 216 قسيمة 29 أرايض      

+ قطعة 223 قسيمة 15 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// سعد محمد مسلم أبو زنيد 

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

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

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء

الوسطى/ فاطمة الزهراء العويني:
عــىل غــر العــادة بــدت شــوارع مخيــم الربيــج وســط 
قطــاع غــزة صباحــا خاليــة مــن املشــاة يف ظــل حظــر 
التجــوال الــذي يخضــع لــه املخيــم لليــوم الســادس 
عــىل التــوايل، إثــر اعتبــاره "منطقــة حمــراء" عقــب 
تســجيل قرابــة 35 إصابــة بفــروس كورونــا يف يــوم 
واحــد. فعقــب قــرار لجنــة الطــوارئ باملخيــم إغــالق 
املحــال التجاريــة أبوابهــا عــدا الصيدليات واملخابز 
ونقــاط حددتهــا لبيع الخضــار والفواكه، بدت حركة 
بالفــروس،  اإلصابــة  خشــية  شــحيحة  املواطنــني 
يجعــل  مــا  املخيــم  بيــوت  ظــل تالصــق  خاصــة يف 

احتاملية انتقال العدوى كبرة.
فالســائر يف شــوارع املخيــم بــدءا مــن صــالح الديــن 
وحتــى داخــل املخيــم يالحــظ أن املحــال التجاريــة 
مغلقــة، حيــث شــددت لجنــة الطــوارئ عــىل إغــالق 
املرافــق التجاريــة، فيــام أغلقــت مداخــل املخيــم 
باملكعبــات اإلســمنتية، ويتواجــد عليهــا أفــراد مــن 
جهــاز الرطــة مينعــون الخــروج والدخــول مــن وإىل 

املخيم إال للرضورة القصوى.
ففــي منطقــة "بلــوك 4" القريبــة مــن شــارع صــالح 
الديــن، أغلقــت جميــع املرافــق التجاريــة وصــاالت 
األفراح أبوابها، ومل يقترص اإلغالق عليها، بل شمل 
املــدارس واملســاجد وغرهــا مــن األماكــن التي قد 
تشــهد تجمعات، فيام خفت الزيارات االجتامعية 
والتواصل بني الناس، حيث إن االســتهتار بخطورة 
الفروس يف املرحلة التي كان يعترب فيها املخيم 
كــام  إليــه"  وصلنــا  مــا  "ســبب  هــو  خــرضاء  منطقــة 

تعتقد املواطنة أالء املقادمة.
وتقــول املقادمــة لصحيفــة "فلســطني": "يف بلــوك 

3، حيث أقطن، املنطقة مليئة بالبيوت املحجورة 

واملصابني بالفروس، استهتار الناس أوصلنا لهذا 
الحــال، نحــن اآلن خائفــون مــن أن تصلنــا العــدوى، 
يف  ونعتمــد  نهائيــا،  البيــت  مــن  نخــرج  ال  أصبحنــا 
نقــاط  مــن  الديلفــري  تلبيــة حاجاتنــا عــىل خدمــة 

البيع التي حددتها الجهات الحكومية".
وتظهــر مظاهــر اإلغــالق جليــة عنــد دوار الشــهداء، 
فاملحــال  للربيــج،  املركــزي  الســوق  حيــث 
للحركــة  مظاهــر  أي  هنــاك  وليــس  األبــواب  مغلقــة 

االقتصادية.
يقــول املواطــن عــادل شــاهني: "لأســف كنــا ننتظر 
بفارغ الصرب إعادة فتح ســوق الخميس األســبوعي، 
لكــن االســتهتار مــن املواطنــني جعلنــا نغلــق جميــع 
املحال التجارية يف سوق املخيم، فها هو السوق 
أمامكم مغلق والخسائر الفادحة سيتكبدها التجار 

وعامل اليومية، كام هو الحال معي".
وبينــام ترتكــز اإلصابــات بفروس كورونا يف البيوت 
املحجــورة مبنطقــة غــرب املخيــم، يســيطر الخــوف 
عىل سكان رشق املخيم الذين وإن كانت تفصلهم 
أنهــم  إال  املوبــوءة  املنطقــة  عــن  كبــرة  مســافات 
األساســية.  حاجاتهــم  توفــر  يف  عليهــا  يعتمــدون 
تقول لبنى أبو شاملة التي تقطن يف التل األخرض، 
املســتجدات  يتابعــون  املنطقــة  يف  الســكان  إن 
إليهــم،  العــدوى  انتقــال  ويخشــون  املخيــم،  غــرب 
بشــكل  املوبــوءة  للمنطقــة  تنقالتهــم  مــن  فقللــوا 
كبــر. وأضافــت أنــه "حتــى التجمعــات البينيــة بــني 
غــر  املنطقــة  أن  رغــم  كبــر،  بشــكل  قلــت  النــاس 
مكتظــة مثــل داخــل املخيــم، لكــن الخــوف يســيطر 

عىل النفوس".

غزة/ أدهم الريف:
منــال  الســيدة  اعتــادت  مضــت  أيــام  بضعــة  قبــل 
إسامعيل من سكان حي الشيخ رضوان الذهاَب إىل 
السوق لراء بعض الخرضاوات واللحوم وغرها من 
املواد الغذائية، لكن هذا األمر أصبح شبه مستحيل 
بعــد إغــالق الســوق الوحيــد يف الحــي الواقــع شــامل 

غرب مدينة غزة، بفعل جائحة كورونا.
عــىل  بالحصــار  أشــبه  حالــة  فــرض  الفــروس  تفــي 
الســيدة منــال وغالبية املواطنــني والبائعني أيًضا يف 
الحــي، وأجربهــم جميًعــا عــىل التــزام منازلهــم ضمــن 
اإلجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات الرسمية بغزة 

وتنفذها األجهزة األمنية.
وكان فــروس كورونــا قــد ظهــر يف الصــني نهايــة عــام 
2019، وانتقل لغالبية دول العامل يف وقت قيايس 

التــي  الصارمــة  اإلجــراءات  وحالــت   ،2020 مطلــع 
اتخذتها وزارتا الصحة والداخلية دون وصوله للقطاع 
الساحي البالغ تعداد سكانه أكرث من مليوين نسمة 

ألشهر عديدة.
العامليــة  الصحــة  منظمــة  ذكــرت  ذلــك  غضــون  يف 
أن وصــول الفــروس لغــزة "مســألة وقــت"، وبالفعــل 
للقطــاع،  والتســلل  الحاميــة  جــدار  اخــرتاق  اســتطاع 
وأعلنــت الصحــة أوىل اإلصابــات داخــل املجتمع يف 

24 أغسطس/ آب املايض.

إنــه منــذ تفــي  وقالــت منــال لصحيفــة "فلســطني" 
وُفــرض علينــا حصــار  الحيــاة،  كورونــا تغــرت معــامل 
جديد، إضافة إىل الحصار اإلرسائيي املستمر منذ 

14 سنة مضت من أعامرنا.

مــن  باكــًرا  الخــروج  اإلمــكان  قــدر  "أحــاول  وأضافــت: 
البيــت عندمــا نكــون بحاجــة إىل ســلعٍة مــا، وأضطــر 
التــي  اإلســمنتية  الحواجــز  لتجــاوز  طويــال  للســر 
املواطنــني  حركــة  ملنــع  والبلديــة  الرطــة  وضعتهــا 

واملركبات".
لكنهــا وبقــدر اإلجهــاد الــذي يتســببه ذلــك لهــا، فإنهــا 
التــي  والســالمة  الوقايــة  إجــراءات  عــن  راضيــة  تبــدو 
تنفذها الجهات الرســمية، ألن ذلك يعد حامية لها، 

كام تقول.
مــدى  الســاعة  مــدار  عــىل  األمنيــة  األجهــزة  وتراقــب 

التزام املواطنني القرارات الصادرة.
صغــرة،  بقالــة  ميلــك  الــذي  ســالمة،  محمــد  وقــال 
لــراء  الوافديــن  أمــام  واحــد  بــاب  لفتــح  يضطــر  إنــه 

حاجياتهم، ولساعات محدودة فقط.
وأبــدى ســالمة خــالل حديثــه مــع "فلســطني" خشــيته 
أهميــة  مؤكــًدا  بقالتــه،  عنــد  االزدحــام  مــن  الكبــرة 
املواطنــني  بــني  االجتامعــي  التباعــد  عــىل  الحفــاظ 

حتى ال تنتقل عدوى الفروس بينهم.
وعاين مراسل "فلسطني" مشاهد من وضع البلديات 
املركبــات  تنقــل  ملنــع  إســمنتية  حواجــز  والرطــة 
ووصولهــا إىل املنطقــة املصنفــة )حمــراء( يف الحــي، 
بعــد اكتشــاف أعــداٍد كبــرة مصابــة بالفــروس. كــام 
رصــد تفريــق عنــارص مــن جهــاز الرطــة مجموعــة مــن 
حاولــوا  الحمــر،  تجرهــا  بعربــات  املتجولــني  الباعــة 
الســوق املركــزي،  إغــالق  تســويق بضائعهــم بســبب 

وتجمهر حولهم مواطنون قبل تفريقهم.
واعتمــد العديــد من املواطنــني نقاط البيع املنترة 

يف أماكــن متفرقــة مــن الحــي الــذي أغلقــت الرطــة 
تفــي  ملنــع  محاولــة  يف  منــه  واســعة  مســاحة 
عــىل  التجــوال  حظــر  إىل  األمــر  ووصــل  الفــروس، 

املواطنني يف الفرتة املسائية.
وقال حازم، كام فضل التعريف عن نفسه، إنه يتخذ 
أقــى درجــات الحيطــة والحــذر يف أثنــاء تحركــه يف 
بعدمــا  وأبنائــه،  وزوجتــه  حياتــه  عــىل  الحــي؛ خشــية 

أصابهم املرض، واستطاعوا تجاوزه قبل أيام.
وأشــار خــالل حديثــه لـ"فلســطني"، إىل أنــه مل يتمكــن 
مــن معرفــة مصــدر اإلصابــة الــذي نقــل إليــه العــدوى 
وتسبب بحجر جميع أفراد العائلة لفرتة طويلة، حتى 

تأكدت الفرق الطبية خلوهم جميًعا من الفروس.
وأكد وجوب اتخاذ املواطنني أقى درجات الوقاية 
اليديــن  وغســل  املعقــامت  واســتخدام  والســالمة، 

باستمرار، والحد من الحركة واالختالط.
وحــي الشــيخ رضــوان، ليــس املنطقــة الوحيــدة التــي 
بــل  كورونــا،  بســبب  التجــوال  حظــر  عليهــا  يفــرض 
داخــل  مــن  إصابــات  اكتشــاف  وبعــد  غــزة  قطــاع  إن 
 3 مــن  ألكــرث  كامــل  إغــالق  عليــه  فــرض  املجتمــع، 
أســابيع متواصلــة قبــل اســتئناف فتــح مناطــق متفرقــة 

تدريجيا.
لكن مع الفتح التدريجي زاد عدد اإلصابات بفروس 
كورونــا، وســط مخــاوف حــذرت منهــا منظمــة الصحــة 
ظــل  يف  للفــروس،  جديــدة  موجــة  مــن  العامليــة 
يتســلل  مــرض  مقابــل  متواضعــة  صحيــة  إمكانيــات 
خفية إىل أجســاد املواطنني، ويســبب الرضر األكرب 

لكبار السن وضعيفي املناعة.

غزة/ صفاء عاشور:
مــع قــدوم فصــل الشــتاء تظهر تخوفات لدى الســكان 
حــدوث  مــن  غــزة  قطــاع  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف 
فيضانــات أو غــرق بســبب تراكــم امليــاه خاصــة يف 
الضعيفــة  التحتيــة  البنيــة  ذات  املنخفضــة  األماكــن 

التي ال تتوافر فيها مصارف مياه األمطار.
لذلك جهز كل من الدفاع املدين وبلدية غزة خططا 
الســتقبال فصل الشــتاء والتحرض ألي ســيناريوهات 
لحدوث أي حاالت غرق ملناطق أو بيوت يف األماكن 
أو  الشــديدة  املنخفضــات  حــاالت  يف  املنخفضــة 

املتوسطة.
عمليــات  لشــؤون  املــدين  الدفــاع  مديــر  مســاعد 
الطوارئ يف الدفاع املدين العميد سمر الخطيب، 
غــر  الشــتاء تظهــر مهــامت  أنــه خــالل فصــل  أوضــح 
اعتيادية التي يتوجب عىل الجهاز القيام بها، مثل: 
مهــام اإلنقــاذ، حــل مشــكلة تجمعــات امليــاه، إخــالء 

البيوت املهددة بالغرق.
وبني يف حديث لـ"فلسطني أن الدفاع املدين وضع 
بخــالف  الشــتاء  خطــة مفصلــة مبهامــه خــالل فصــل 
متكاملــة  الخطــة  أن  إىل  الفًتــا  االعتياديــة،  املهــام 
وتشــمل الخمــس محافظــات ويبــدأ العمــل بهــا قبــل 

حلول فصل الشتاء.
وقــال الخطيــب: "يقع عىل رأس األولويات، جهوزية 
مجــال  يف  بالعمــل  الخاصــة  واملعــدات  الســيارات 
اإلنقــاذ واإلطفــاء يف فصــل الشــتاء وإخــالء البيــوت، 
الخمــس  املحافظــات  عــىل  املعــدات  توزيــع  ويتــم 
بحــدوث  املهــددة  األماكــن  ضمــن  تكــون  والتــي 
عــن مســتوى  انخفاضهــا  غــرق بســبب  أو  انهيــارات، 

وبــني الخطيــب أن قطــاع غــزة يعد منطقــة ذات كثافة 
تطويــر  إىل  بحاجــة  التحتيــة  والبنيــة  عاليــة،  ســكانية 
وإعــادة تهيئــة، مشــددًا عــىل أنهــم يحاولــون التواجــد 
بالغــرق  املهــددة  املناطــق  مــن  قريبــة  مناطــق  يف 
مــع   وقــت،  بــأرسع  إليهــا  للوصــول  األمطــار  بســبب 
إشــعار الســكان بأخذ االحتياطات يف حال وجود أي 

منخفضات.
)17( مركــًزا موزًعــا  لديــه  الدفــاع املــدين  بــأن  وأفــاد 
عــىل املحافظــات الخمــس، ولديــه عــدد الســيارات 
ميكنــه التعامــل مــع األحــداث وفــق مــا هــو متوفــر مــن 
إمكانيــات للقيــام مبهــام اإلطفــاء، اإلنقــاذ واإلغــالق، 
خــالل  ماديــة  أو  بريــة  أرضار  وقــوع  ملنــع  والعمــل 

فصل الشتاء.
دور البلدية

بلديــة  الطــوارئ يف  رئيــس لجنــة  مــن جانبــه، أوضــح 
غزة، رمزي أهل أن البلدية تواجه يف كل عام موسم 
األمطار عرب تشكيل لجنة طوارئ متخصصة ملتابعة 

أحوال املدينة أثناء املنخفضات.
وبــني يف حديــث لـــ" فلســطني" أن البلديــة تتعامــل 
تتضمــن  خطــة  عــىل  بنــاء  الشــتاء  فصــل  أزمــات  مــع 
جاهــزة  لتكــون  واملهــامت  األعــامل  مــن  مجموعــة 
للتصدي الرتفاع مناسيب املياه يف مناطق محددة 

التي عادة ما تشهد سيواًل ترض باملواطنني.
وقال أهل: "من هذه األعامل تنظيف 4500 مصفاة 
شــبكة  خطــوط  وتنظيــف  األمطــار،  ميــاه  لترصيــف 
بــرك   4 وتجهيــز  وتنظيــف  األمطــار،  ميــاه  ترصيــف 

مخصصة لتجميع مياه األمطار".
وأضــاف: "هــذه الجهــود تقــوم بهــا البلديــة عــىل قدم 

األرض أو بحاجة لإخالء".
وذكر أن الخطة تتضمن لجان فرعية يف كل محافظة 
املحافظــة،  يف  املــدين  الدفــاع  مديــر  يرأســها 
املــدين  الدفــاع  جهــاز  مــن  اللجــان  هــذه  وتتشــكل 
والجهــات املختصــة العاملــة يف امليــدان مثــل وزارة 
ورشكــة  والبلديــات،  املحــي،  والحكــم  األشــغال، 
جــوال، وأرقام وأســامء أصحــاب اآلليات الثقيلة التي 
ميكن االحتياج إليها للمساعدة لتكون عىل جاهزية 

كاملة للعمل.
عاليــة  درجــة  عــىل  تشــبيك  عــن  الخطيــب  وتحــدث 
وقوية مع البلديات للعمل عىل إنجاز هذه املهامت 

التي من شأنها املحافظة عىل حياة الناس.
ذات  الجهــات  مــع  الطواقــم  تفعيــل  "تــم  وأضــاف: 
أماكــن  تحديــد  مهامهــا:  ضمــن  مــن  والتــي  العالقــة 
تهــدد حيــاة املواطنــني، ووضــع  التــي  تجمــع امليــاه 
لتســهيل  قريبــة  أماكــن  يف  امليــاه  شــفط  معــدات 

الوصول إليها يف أرسع وقت".
ليســت  امليــاه  تجمــع  أماكــن  أن  الخطيــب  وأوضــح 
بســبب  الترصيــف  يف  وقًتــا  تأخــذ  ولكنهــا  خطــرة 
مصــارف  أن  كــام  واهرتائهــا،  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 
كميــات  اســتيعاب  عــىل  قــادرة  غــر  تكــون  األمطــار 

كبرة من املياه دفعة واحدة.
واستدرك: "ولكن باملجمل فإن األماكن التي تشكل 
خطــًرا عــىل حيــاة املواطنني قليلــة وتعد عىل أصابع 
اليــد وموزعــة عــىل املحافظــات"، الفًتــا إىل أن هــذه 
األماكــن تحــت املالحظــة، ويتــم تقديــم االرشــادات 
امليــاه  لدخــول  منًعــا  احتياطاتهــم  للمواطنــني ألخــذ 

إىل املنازل. 

وســاق حتى تكون املدينة جاهزة الســتقبال الشتاء، 
وألجــل ذلــك تــم تقســيم املدينــة إىل أربعــة أقســام 
للســيطرة عــىل جميــع النقــاط الداخلــة والتــي تتجمع 
فيها األمطار، وكل منطقة يوجد عىل رأسها مسئول 

فرقة ملتابعة املناطق الساخنة".
مــن  كايف  عــدد  فيهــا  منطقــة  كل  أن  أهــل  وبــني 
العاملــني حتــى يســتطيعوا التواجــد يف نقــاط ثابتــة 
ويكــون بعضهــم متحرك لضــامن رسعة انجاز املهام، 
الســتقبال   )115( الرقــم  وتحضــر  تجهيــز  تــم  كــام 
شــكاوي املواطنــني عــىل مــدار الســاعة يف حــاالت 

املنخفضات املتوسطة والشديدة.
وذكر أن البلدية يف ســباق مع الزمن ومن أجل ذلك 
املعنيــة  والجهــات  الــركاء  مــع  البلديــة  تتواصــل 
واملوجودة يف املدينة مثل وزارة األشغال، والدفاع 

املدين، والرطة ومختلف جهات االختصاص.
يف  املســتفادة  الــدروس  بعــض  عــن  أهــل  وتحــدث 
خــالل  للغــرق  تتعــرض  كانــت  التــي  املناطــق  بعــض 
التواصــل  عــىل  البلديــة  لذلــك  املاضيــة،  الســنوات 
مع أصحاب املهن والحرف التي تشكل خطورة عىل 
املدينــة  يف  املنتــرة  املولــدات  مثــل  املواطنــني 
أن  ميكــن  إعالنــات  تضــع  التــي  اإلعالنــات  ورشكات 

تشكل خطورة عىل املواطنني.
ونبــه إىل أهميــة دور املواطــن يف مدينــة غــزة الــذي 
يجــب أن يكــون رشيــًكا للبلدية يف هذه اإلعامل وأن 
يكون لديه هم املحافظة عىل املصايف وعدم إلقاء 
أكياس النفايات فيها حتى ال يتســبب اغالقها، كام 
عليــه دور إبــالغ البلديــة بــأي مشــكلة يراهــا للمناهــل 

املفتوحة أو وجود مصايف مكسورة.

اللجنة الوطنية لتعزيز 
السلوك القيمي تضع 
أهداف العمل لـ2021

غزة/ فلسطني:
اللجنــة  مــع  املدهــون  الديــن  غــزة ضيــاء  العــام يف  النائــب  بحــث 
الوطنيــة لتعزيــز الســلوك القيمــي جهــود محاربــة الظواهــر الســلبية 

يف املجتمع خالل عام 2021.
العــام  النائــب  مكتــب  يف  أمــس  عقــد  اجتــامع  خــالل  ذلــك  جــاء 
مبشــاركة رئيــس اللجنــة الوطنيــة د. كــامل تربــان، ورشكائهــا د. عبــد 
الهــادي األغــا وكيــل وزارة األوقاف والشــئون الدينيــة، ورئيس ديوان 
النائــب العــام محمــد مــراد، ونائــب مديــر املباحــث العامــة ريــاض 
القايض، وعن رئيس اتحاد البلديات يف قطاع غزة الصحفية فداء 
املدهون، عضو مجلس بلدي مدينة غزة، ورئيس تجمع "مبادرون 

مصلحون" د. أحمد حمدان.
وأوىص املجتمعون باستكامل الجهود البّناءة حول تعزيز السلوك 
القيمي ومحاربة الظواهر السلبية، وتحديد األولويات لخطة عمل 
والقيــم  الســلوك  بتعزيــز  لتتمثــل  2021م،  لعــام  الوطنيــة  اللجنــة 
العامــة،  واملمتلــكات  املرافــق  عــىل  والحفــاظ  النظافــة  التاليــة: 
النقــل  وأخالقيــات  وضوابــط  والقانــون،  بالنظــام  االلتــزام  وتعزيــز 

العام، وااللتزام بأخالقيات النر يف الفضاء اإللكرتوين.
وأكد رشكاء اللجنة الحارضون التزامهم دعَم جهود اللجنة الوطنية 
لتعزيــز الســلوك القيمــي، كل مــن خــالل موقعــه واملؤسســة التــي 
يعمل فيها؛ "من أجل الوصول إىل مجتمع تسوده القيم واألخالق 

والسلوك القويم".

أعلــن أنــا/ أكــرم ســمر ابراهيــم عبــد العــال عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803902634 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

استعداًدا لقدوم فصل الشتاء

المناطق المنخفضة المعرضة للغرق 
عىل رأس أولويات الدفاع المدين وبلدية غزة

االستهتار.. يسحب مخيم 
الربيج نحو المجهول

كورونا ُيحارص "الشيخ رضوان".. 
إجراءات الوقاية الَمنفذ الوحيد!
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لحشــد  األمريكيــة  الحاجــة  الداخليــة.  األوضــاع  وتســوية  "الطبخــة" 
أكــر عــدد مــن الــدول لتنضــم إىل خريطــة التطبيــع ألهــداف انتخابية 
جمهوريــة جعلــت إدارة الرئيــس ترامــب تســخر كل طاقاتهــا إلرغــام 
دول التطبيع لتوقيع أي شكل من أشكال االتفاقيات مع )إرسائيل(، 
وإن مل تكــن التفاصيــل نهائيــة، بعيــًدا عــن الروتوكــوالت الدولية يف 

هذه الحاالت.
 ولعــل الجيــوش اإللكرتونيــة التطبيعيــة ال تجــد مــا تســوغ بــه فوائــد 
تســتند  ال  وأهــداف  فضفاضــة  بعناويــن  ربطــه  مــن  أكــر  التطبيــع 
املشــوه  الدينــي  الخطــاب  اجــرت  فبعضهــم  حقيقــي،  عــام  رأي  إىل 
عــن عالقــة املســلمني باليهــود يف ســياق ســخيف بعيــًدا عــن أصــل 
الرصاع املبني عىل وجود االحتالل الصهيوين ال الوجود اليهودي، 
وبعــٌض آخــر ركــز عىل زج مقاطع فيديو مبتذلة لشــخصيات مغمورة 
أخطــاء  ارتــكاب  مــع  األقــى،  يف  للصــالة  مجهولــة  عربيــة  وأســاء 
تعبديــة رصيحــة مــن قبيــل وضــع أحدهــم يــده اليــرى فــوق اليمنــى 
يف الصالة، أو مقاطع ســخيفة تتغنى بكل ما هو إرسائييل يف قفز 
نفــي وحضــاري عــىل القيــم القوميــة والوطنيــة لبلدانهــم، وآخــرون 
عكســوا ســذاجتهم بتوقــع ليــايل ســمر عــىل شــواطئ )تــل أبيــب(، 
متناســني أن املقاومــة الفلســطينية قــد بــددت مــن قبــل وهــم األمــن 

الوصــف الــذي اســتخدمه رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــيل بنيامني 
نتنياهــو تعقيًبــا عــىل إعــالن تطبيع العالقات مــع اإلمارات والبحرين 
والســودان يــي باألبعــاد اإلســرتاتيجية التــي تهــم )إرسائيــل(، فبعد 
إعــالن التطبيــع مــع اإلمــارات تحدث عن اجتــاع "العقل اإلرسائييل 
واملال اإلمارايت" يف إشارة إىل أنهم ليسوا أكر من "رصاف آيل"، 
ووصــف االتفاقيــات الثــالث بأنهــا "جيــدة لألمــن والقلــب والجيــب" 
يف إشــارة واضحــة إىل التوظيــف االقتصــادي لالتفاقيــات، فبعــد أن 
كان نتنياهــو يبحــث لدولتــه الصهيونيــة عــن "مــكان تحت الشــمس" 

أصبح يقول: "نحن نغّي خريطة الرشق األوسط".
الســابقة والالحقــة حاولــت إضفــاء حالــة  التطبيــع  وإذا كانــت دول 
مــع  التطبيــع  أن  وإظهــار  التطبيــع،  تجــاه  مواقفهــا  عــىل  الضبابيــة 
العــدو اإلرسائيــيل يــأيت بقــرار وطنــي، فــإن النتيجــة الرصيحــة كانــت 
أن قــرار توقيــع التطبيــع يــأيت بضغــوط أمريكيــة سياســية واقتصاديــة 
التاريخيــة  املفــاوز  وتقطــع  الســيايس  الزمــن  تتجــاوز  مبــارشة، 
جميًعــا  شــهدنا  وقــد  وعدوهــم!،  العربيــة  الشــعوب  بــني  والقوميــة 
الســلوك اإلرسائيــيل املســتمر يف فضــح كل اللقــاءات التي عقدت 
مــع شــخصيات ومؤسســات عربيــة وأخــرى إســالمية، ومل تســتجب 
)إرسائيل( لطلبات هؤالء بســرت النشــاط التطبيعي إىل حني اســتواء 

الذي خدعت به املنظمة الصهيونية يهود العامل.
إن حالــة الضغــط الســيايس واالقتصــادي لــدول التطبيــع ستســتمر 
لكبــح جــاح قــوى املعارضــة الداخليــة فيهــا، وهــذا مــن املفــرتض 
أنــه يعــزز حالــة االنقســام الداخــيل بشــأن جــدوى التطبيــع وفوائــده 
للشــعوب، التي ترى وتشــاهد أن كل الذين طبعوا منذ أربعة عقود 
مل يحصلــوا عــىل اســتقرار ســيايس وال تنميــة اقتصاديــة وال رفاهيــة 
السياســية  أزماتهــم  تــزداد  ذلــك  مــن  العكــس  عــىل  بــل  اجتاعيــة، 
واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وهــذا مــا ترغــب بــه )إرسائيل( الســتمرار 
تفوقهــا النوعــي يف املنطقــة، ولتحقيق األهداف الغربية من ســبب 
وجــود نظــام غريــب يف املنطقــة قــادر عــىل اســتمرار توليــد األزمات 

واملشكالت بني الدول والشعوب.
التطبيــع ال ميثــل خطــًرا عــىل القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل هــو 
خطــر حقيقــي عــىل شــعوب املنطقــة ومســتقبل دولهــا، )إرسائيــل( 
كيــان اســتيطاين قائــم عــىل التمييــز العنرصي يف ســلوكه الســيايس 
واالقتصادي واألمني، إن من يحاول تجاهل ذلك فسيجد نفسه يف 
لحظة تاريخية ال ينفع فيها الندم الوطني أو الهروب السيايس، ومن 
ال يتعــظ باألنظمــة والشــخصيات التــي خدمــت ملصلحــة )إرسائيــل( 

عقوًدا يف الر والعلن فإنه جاهل بالوقاحة اإلرسائيلية ينتحُر.

قراءة في نتائج التطبيع العربي وآثاره الداخلية
د. ناجي الظاظا

إن حالة الضغط السياسي واالقتصادي لدول 
التطبيع ستستمر لكبح جماح قوى المعارضة 

الداخلية فيها، وهذا من المفترض أنه يعزز 
حالة االنقسام الداخلي بشأن جدوى التطبيع 

وفوائده للشعوب، التي ترى وتشاهد أن 
كل الذين طبعوا منذ أربعة عقود لم يحصلوا 

على استقرار سياسي وال تنمية اقتصادية 
وال رفاهية اجتماعية

عــن معــدل أمطــار ســنوي يزيــد عــىل 400 مليار مرت مكعــب، بيد أن 
هــذه الــروات مل تســتغل عــىل مــدى 64 عاًمــا، عقــب نيل الســودان 
اســتقالله عــن االحتــالل اإلنجليزي عــام 1956م، ليخرج رئيس وزراء 
االحتالل بنيامني نتنياهو بتباٍه وغطرسة ليعلن إرسال شحنة طحني 
شــاهدناه  امتثــال  يف  دوالر،  ماليــني   5 بقيمــة  الســودان  إىل  قمــح 
حقيقــة ملقولــة غســان كنفــاين: "يرقــون رغيفــك ثــم يعطونــك منــه 

ِكرة، يا لوقاحتهم!".
أبــرم بهــا  تطبيــع الســودان مختلــف متاًمــا، ومل يكــن بالســيولة التــي 
االتفــاق مــع العواصــم األربــع قبلــه، قــادت فيــه )إرسائيــل( والواليــات 
املتحــدة لعبــة مدروســة بعنايــة شــّدتا فيهــا طــريف الحبــل عــىل بطــن 
الخرطــوم حتــى احتــك بالعظــم، فأصبحت ســلة غــذاء الوطن العريب 
الجــاري،  العــام  نهايــة  بحلــول  مليــار دوالر  بـــ56  لهــا  دولــة مديونــة 
فمنحتــا بذلــك عبــد الفتــاح الرهــان الذريعــة الكافيــة للتطبيــع، مــن 
وجهــة نظــره، وهــو الــذي خــرج للشــعب الســوداين قبــل أيــام معلًنــا 
اعتــذاره لــه عــن معاناتــه وأنــه "ال ميلــك عصــا موىس لتجــاوز الضائقة 

االقتصادية".
الوظيفيــة  مهامــه  اليــوم، ضمــن  لهــذا  املقدمــات  يضــع  برهــان  كان 
املكّملــة ملخطــط اإلطاحــة بالنظــام الســابق، مــا مــّر بــه الســودان هــو 

دمة اأُلوىَل"، هذا غالًبا حالنا نحن الفلسطينيني  ُر عند الصَّ ا الصَّ َ "إِنَّ
مشــدوهني أمام مسلســل التخيّل واالنزالقات الخطية يف املواقف 
العربيــة مــن قضيتنــا، لذلــك مل نتفاجــأ مــن إعــالن تطبيــع الســودان، 

لكن كان صعًبا علينا استيعاب الظروف التي أحاطت به.
إعــالن هــذا التطبيــع جــاء -مــن الزاوية التي نظرت إليها- بطريقة شــبه 
خجولة أو تخلو من التأييد الكامل، وجاء متسارًعا يف وقت مدروس 
ملصالــح انتخابيــة قبــل حلــول الثالــث مــن نوفمــر، وإن كان الفريــق 
أول ركــن عبــد الفتــاح الرهــان ميــي فيــه حازًمــا لدواعــي "الســودان 
-بتقديــري-  يبــدو  الســوداين  الســيايس  املشــهد  فــإن  ومصلحتــه" 

متحفًظا وُيعدد محاذير لذلك.
ال يوجد عني ميكن أن تخطئ حجم املعاناة التي يعيشــها الشــعب 
لقمــة  ضغــط  تحــت  الدولــة  أن  يف  اثنــان  يختلــف  وال  الســوداين، 
العيــش، إال أنــه يجــب أال نختلــف أيًضــا يف أن ذلــك "فقــر مفتعــل" 
وصناعــة مقصــودة للتحكــم يف الدولــة التــي متتلك مقومــات زراعية 
هــي األكــر يف املنطقــة العربيــة، بواقــع 175 مليــون فــدان صالحــة 

للزراعة، ومساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان.
ويف الشق الحيواين، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من املاشية 
متحركة يف مراٍع طبيعية، ُتقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضاًل 

"الــالءات  بلــد  أوصلــت  التــي  واإلخضــاع  التطويــع  لفلســفة  تطبيــق 
فكانــت  الجــرس،  بقــرع  الطعــام  تقديــم  ربــط  مرحلــة  إىل  الثــالث" 

محصلة ذلك أن الجوع خائن.
يف اليــوم التــايل إلعــالن التطبيــع مــع الســودان، تخــرج االســتخبارات 
اإلســرتاتيجية  املصالــح  منشــور،  تقريــر  ضمــن  لتعــدد،  اإلرسائيليــة 
لهــذا االتفــاق، وتحديــًدا األمنيــة والعســكرية، وهــذا يدعونــا إلدراك 
ا إلمدادات  الخطورة الحقيقية للتطبيع مع الدولة التي تعد ممًرا بريًّ
الســالح إىل املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة، وقــد يبــدو ذلــك 
كافًيــا لفهــم أن مــا جــرى هــو فــرض حلقة إقليمية جديــدة من حلقات 
الحصــار املشــدد عــىل قطــاع غــزة، وهــذا مــا تعــده )إرسائيــل( نجاًحــا 
ا كبــًيا عملــت عليــه بصــر، وكان محط اعتزاز ألن يرصح  اســتخباراتيًّ
الوفــد  ا  "ســيرتأس شــخصيًّ أنــه  "إيــيل كوهــني"  االســتخبارات  وزيــر 
اإلرسائييل بعد التوقيع الرسمي عىل اتفاق السالم مع السودان". 
الخطورة والكارثة وما ال ميكن استيعابه ليست يف أنه أصبح بإمكان 
)إرسائيــل( العمــل بحريــة وجــرأة أكــر يف الســودان ومياهــه اإلقليمية 
وعــىل طــول نهــر النيــل، بــل تعــدت ذلــك إىل أن الجيــش الســوداين 
الذي شارك يف حرب فلسطني 1948م وحرب أكتوبر 1973م ضد 

)إرسائيل(، سيشاركها اليوم يف الحرب ضدنا!

الجوع خائن
أحمد الكومي

تطبيع السودان مختلف تماًما، ولم يكن 
بالسيولة التي أبرم بها االتفاق مع العواصم 
األربع قبله، قادت فيه )إسرائيل( والواليات 

المتحدة لعبة مدروسة بعناية شّدتا فيها 
طرفي الحبل على بطن الخرطوم حتى احتك 
بالعظم، فأصبحت سلة غذاء الوطن العربي 

دولة مديونة لهما بـ56 مليار دوالر بحلول 
نهاية العام الجاري.

هجــوم عــىل دولــة االحتــالل متعدد الجبهات؛ الحديث بحســب ما 
ذكــرت وســائل اإلعــالم العريــة والناطــق باســم جيــش االحتــالل أن 
هــذه املنــاورة تهــدف إىل تحســني القــدرات الهجوميــة املشــرتكة 
املعــارك،  يف  االنتصــار  تحقيــق  إىل  والســعي  الجيــش،  لقــوات 

وتطبيق طرق عمل جديدة، ومشرتكة بني أركان الجيش.
إىل  الدفــاع  مــن  التعبــيات  يف  والتغيــي  الســياق  أن  وباعتقــادي 
الهجــوم جــاء بعــد اعتقــاد قيــادة جيــش االحتــالل بإمتــام جــزء كبــي 
من االستعدادات امليدانية ملواجهة أدوات الهجوم التي متتلكها 
جبهــات املقاومــة، خاصــة قــرب انتهــاء الجــدار األريض عــىل حــدود 

قطاع غزة، إضافة إىل الجدار األسمنتي عىل الحدود اللبنانية.
إطــار االســتعدادات  تــأيت يف  مــا ال شــك فيــه أن هــذه املنــاورة 
ا إىل حرب،  املخطط لها، وليس معناها أن )إرسائيل( تســعى حاليًّ
وهــذه االســتعدادات تــأيت خوًفــا مــن وقــوع هــذه الحــرب فجأة، كا 
يصفهــا رئيــس هيئــة األركان أفيــف كوخــايف يف أثنــاء حديثــه لقــادة 

الكتائب واأللوية.
وقد تقع هذه الحرب يف أي وقت نتيجة تغي يف ظروف الجبهات، 
لكن املراقب لدولة االحتالل يجد أن حاجتها خالل املدة الحالية 
تتمثــل يف املحافظــة عــىل الهــدوء مــع جبهتي غــزة ولبنان عىل أقل 
تقديــر، نظــًرا للظــروف السياســية والداخليــة والدوليــة التــي متــر بها 

دولة االحتالل.
للمواجهــة  االحتــالل  دولــة  تطرحهــا  التــي  الســيناريوهات  جميــع 
املقبلــة تضــع الحــرب متعــددة الجبهــات مبثابــة الســيناريو األســوأ 

االحتــالل  دولــة  العســكري يف  لــدى املســتوى  التخوفــات  تــزال  ال 
اإلرسائييل من ارتفاع التنسيق بني جبهات املقاومة متثل هاجًسا 
كبــًيا، ومصــدًرا للقلــق، نظــًرا للطبيعــة الجغرافيــة، األمــر الــذي دفــع 
جهــات التخطيــط العســكري لديهــا لتكــرار التــدرب عــىل ســيناريو 
فيهــا  يشــارك  أركانيــة  منــاورات  عــر  الجبهــات،  املتعــددة  الحــرب 

جميع أركان جيش االحتالل.
ويف هــذه األيــام تنطلــق املنــاورة األركانيــة الثالثــة لجيــش االحتــالل 
املســاة "الســهم القاتــل" مبشــاركة جميــع أركان جيــش االحتــالل، 
عــىل الرغــم مــن االعرتاضــات عليهــا بســبب جائحــة كورونــا وإصابــة 
آالف الجنــود بهــذا الفــيوس، إال أن الخطــر الداهــم واملتمثــل يف 
تزايــد قــوة املقاومــة وأيًضــا -وهــو األهــم- ارتفــاع وتــية التعــاون بــني 
املقاومة الفلسطينية واملقاومة اللبنانية جعل رئيس هيئة األركان 
أفيف كوخايف يرفض كل األصوات التي طالبت بتأخيها ويسارع 

إىل تنفيذها عىل األرض.
مــدة  تســتمر  التــي  2020م  لعــام  األركانيــة  املنــاورة  وتشــارك يف 
يف  األركان  مختلــف  املقبــل  الخميــس  يــوم  وتنتهــي  أيــام  خمســة 
وبحريــة  الجــو،  ســالح  مبشــاركة  واالحتيــاط،  النظاميــة  الجيــش 
والهيئــات  العســكرية،  واالســتخبارات  الــر،  وســالح  االحتــالل، 
يف  والحايــة  االتصــاالت  وهيئــة  واللوجســتية،  التكنولوجيــة، 

الساير. 
يف هــذه املــرة بعــد أن كانــت املنــاورات األركانيــة الســابقة تحمــل 
ــا يف مضمونهــا، وترفــع كفــاءة الجيــش يف التعامــل مــع  هدًفــا دفاعيًّ

الــذي قــد يــؤدي إىل خلخــة موازيــن الــردع التــي تحــاول فرضهــا دولــة 
االحتــالل طيلــة العقــود املاضيــة مــع أعدائهــا، ولذلــك عــىل الرغــم 
من استعداد االحتالل لهذه السيناريو ال يتمنى مستواه العسكري 
والسيايس وقوع هذه الحرب التي قد تكشف سوأة الجيش، الذي 
لــن يســتطيع تحمــل رضبــات عســكرية ونقــل املعركة داخــل أراضيه 
بكثافة، ما قد يؤدي إىل تشتت عمله وقدرته العملية، األمر الذي 

سينعكس عىل املستوى السيايس.
أخــًيا وضــع جيــش االحتــالل قطــاع غــزة عــىل رأس أولوياتــه، بعــد 
تقييم التهديدات التي تواجه دولة االحتالل عىل مستوى اإلقليم، 
بالتزامن مع عرضه الخطط العسكرية للمواجهة املحتملة مع قطاع 
غــزة التــي قــد تتفجــر يف أي وقــت نتيجــة تغــي الظــروف واألحــداث 

عىل حدود قطاع غزة.
يــزال  الــذي ميثلــه قطــاع غــزة ال  وعــىل الرغــم مــن التهديــد الكبــي 
غــي  االحتــالل  دولــة  يف  الســيايس  وقبلــه  العســكري  املســتوى 
القطــاع،  يف  جديــدة  عســكرية  مواجهــة  إىل  الذهــاب  يف  راغــب 
خــالل املــدة الحاليــة، عــىل أقــل تقديــر، ألنــه يــدرك جيــًدا أن هــذه 
العمليــة ال ميكنهــا تحقيــق إنجاز إســرتاتيجي أو تغيي طويل األمد، 
يف حــني ســتواجه دولــة االحتــالل خطــًرا كبــًيا وهجــات شــديدة 
دون أن يســتطيع الجيــش الضغــط عــىل غــزة التــي أصبحــت مثــل 
اإلســفنجة متتــص الرضبــات الجويــة، مــا ســيضطره إىل الدخول يف 
مواجهة برية ستكون مكلفة كا سابقتها يف عام 2014م، التي مل 

يتخلص من عواقبها بعد 6 أعوام من انتهاء الحرب.

السيناريو األسوأ الذي ال يريده االحتالل
أيمن الرفاتي 

في هذه المرة بعد أن كانت المناورات 
ا  األركانية السابقة تحمل هدًفا دفاعيًّ

في مضمونها، وترفع كفاءة الجيش في 
التعامل مع هجوم على دولة االحتالل 

متعدد الجبهات؛ الحديث بحسب ما ذكرت 
وسائل اإلعالم العبرية والناطق باسم جيش 
االحتالل أن هذه المناورة تهدف إلى تحسين 
القدرات الهجومية المشتركة لقوات الجيش، 

والسعي إلى تحقيق االنتصار في المعارك، 
وتطبيق طرق عمل جديدة، ومشتركة بين 

أركان الجيش.
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إعــالن مزاودة
 استجالب عروض شركات تحصيل مالي  

تعلـن بلديـة غـزة عـن رغبتهـا فـي استدراج عروض تحصيل بنسبة محددة رشكات تحصيل 
الئحــة  حســـب  وذلــك  الغــر،  لــدى  البلديــة  مســتحقات  تحصيــل  يف  للمســاعدة  مــايل 
الرشوط، فعىل مـن يرغـب بالدخول لهـذه املـزاودة، مراعاة الشـروط التالية والتقيـد بهـا: 
بدائــرة  العقــود  قســم  إىل  التوجــه  عــرض  تقديــم  يف  يرغــب  مــن  عــىل   .1

التوريــدات واملخــازن للحصــول عــىل الئحــة املــزاودة ورشوطهــا مقابــل دفــع 
مبلــغ وقــدره )400( شــيقل كرســـوم غيـــر مســرده، وذلــك خــال الفــرة مــن 

2020/10/28م  وحتى 2020/11/11م قبل موعد فتح املظاريف.

2. عــىل مــن يرغــب يف التقــدم لهــذا العــرض تقديم عرض مايل وفني للبلدية 

ضمن دراسة يوضح فيها رؤيته يف آلية تحصيل املبالغ املستحقة للبلدية .
عملــه  مجــال  تشــمل  ذاتيــة  ســرة  تقديــم  العــرض  لهــذا  املتقــدم  عــىل   .3

واألعامل التي مارسها سابقا يف نفس هذا املجال أو قريبة منها.
4. يف حالة عدم توافق العروض املقدمة للبلدية ومبا يحقق أهداف البلدية 

، يحــق للبلديــة إلغــاء العــروض جميعــًا وترســيتها بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة 
ألي رشكــة أو شــخص معنــوي ســواًء مــن بــن املتقدمــن أو مــن غرهــم وفقــًا 

للمصلحة العامة للبلدية وال يشرط يف ذلك إعادتها لإلعان مرة أخرى.
5. ســيتم عقد اجتامع متهيدي يشــمل املتقدمن لهذا العرض وباإلضافة لجهات 

االختصــاص يف البلديــة لإلجابــة عــىل جميــع التســاؤالت ورشح عــام عــن العــروض 
قبل تقدميها وذلك يوم االربعاء املوافق 2020/11/4م يف متام الساعة 11:00 
صباحــًا يف مكتــب املجلــس البلــدي، مــع العلــم بــان محــر االجتــامع التمهيــدي 

يعترب جزأ ال يتجزأ من االتفاق الذي سيتم إبرامه مع أي منهم. 
6. تقديــم الئحــة العــروض والســرة الذاتيــة والعــرض املــايل والفنــي بعــد تعبئته 

والتوقيع عليهام ويقوم مقدم العرض بوضع الظرف املختوم للعرض " الخاص 
بــه" قبــل الســاعة الثانيــة عــرشة ظهرًا من يوم االربعــاء املوافق 2020/11/11م 
وذلــك يف صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك بغرفــة املجلــس البلــدي، ولــن 
يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولـن يلتفـت إليه.

يــوم  مــن  ظهـــرًا  عشـــرة  الثانيـــة  الساعـــة  العــروض  مظاريـــف  فتـــح  سيتـــم   .7

األربعاء املوافق 2020/11/11م بغرفة املجلس البلدي.
8. البلديــة غيــر ملزمــة بقبول العروض عليه املقدمة ولها الحق يف قبول أو رفض 

أي عرض أو إعادة اإلعان مبا يحقق مصلحتها العامة بدون إبداء األسباب.
9. يجوز ألي متقدم للعروض عليه مستحقات أو عوائد مالية للبلدية رشاء 

العطاء رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم قبول العطاء.
10. يلتـزم مـن يرسـو عليه العرض بدفـع تكاليـف نشـر هـذا اإلعـان.

بلديـة غـزة

    دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

     بـلدية رفـح
إعالن صادر عن بلدية رفح

 لتلزيم سوق السمك – برفح 
بنظام الظرف المختوم لمدة سنة

تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة بنظام الظرف املختوم لتزيم سوق السمك 
ملــدة ســنة واحــدة فقــط مــن الفــرة 2021/01/01 حتــى 2021/12/31 

بنظام الظرف املختوم.
وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والرشوط االتية:

1. دفــع مبلــغ  50,000 شــيكل رســوم تأمــن ملــن يدخــل املــزاد عــىل ســوق 

السمك يف صندوق البلدية قبل انتهاء موعد تسليم املظاريف.
2. تدفع %50 من قيمة املزاد نقًدا عىل من يرسو عليه املزاد.

3. يف حالــة انســحاب مــن يرســو عليــه املــزاد يفقــد حقــه يف اســرداد مبلــغ 

تأمن دخول املزاد.
4. مدة التلزيم لسنة واحدة فقط.

5. دخول املزاد مفتوح أمام جميع سكان محافظة رفح.

6. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

يف  اثنــن  ألعــىل  البلديــة  صنــدوق  لــدى  املــودع  التأمــن  مبلــغ  يبقــى   .7

األسعار لحن اعتامد الرسية واملصادقة   عليها حسب األصول.
8. مينع نقل تأمن أي ظرف إىل آخر.

9. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانن املعمول بها بالبلدية 

وكافة التعليامت املنظمة لعمل السوق أو القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
بتاريــخ  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .10

2020/11/03م يف مقر بلدية رفح – ملدير الوحدة القانونية، ويكون فتح 

املظاريف بعد ساعتن من انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.
11. ال يقبل أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

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

بلدية رفح

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة خان يونس

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
بطــن  و  النجــار  قيــزان  بحــي  طــرق  وتطويــر  إنشــاء  الفرعــي:  املــرشوع  اســم 

السمن – مرحلة -1 مرشوع إنشاء شارع رقم 105
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
مــن  مــن مجموعــة  - عــىل منحــة  الهيئــات املحليــة  وإقــراض  - صنــدوق تطويــر 
الرشكاء واملمولن باإلضافة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية بنســبة 
%10 مــن التكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثة / الــدورة الثانية.  

وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــىل منحــة فرعيــة من صنــدوق تطويــر وإقراض 
الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ إنشــاء وتطويــر طــرق بحــي قيــزان 
105، وتنــوي  رقــم  إنشــاء شــارع  -1 مــرشوع  الســمن – مرحلــة  بطــن  النجــار و 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 

رقم )MDPIIICII-1521120 -05( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

خــان يونــس، الدائــرة املالية، قســم املشــريات، هاتــف: 082066770 فاكس: 
082053155، وميكنهــم االطــاع عــىل وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا حســب 

العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الســاعة الســابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة 
والنصف ظهرًا من تاريخ 28 اكتوبر 2020 وحتى تاريخ 10 نوفمرب 2020. 

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2020/11/10 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــن  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   )5

للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيدي يوم الخميس املوافق 
االجتــامع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2020/11/05

التمهيدي سيعقد يف بلدية خان يونس وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6( العنوان املشار إليه أعاه هو: 

بلدية خان يونس ، املبنى الرئييس، الطابق االول، الدائرة املالية – قسم املشريات. 
بلديـة خان يونس 

بتمويل من:

إعالن صادر  عن بلدية رفح 
لتلزيم  بسطات داخل السوق المركزي

 بنظام المزاد العلني
الســوق  بســطات داخــل  لتأجــر  طــرح مزايــدة علنيــة  عــن  رفــح  بلديــة  تعلــن 
املركــزي التابــع لبلديــة رفــح، وذلــك يف متــام الســاعة العارشة مــن صباح يوم 

األحد املوافق 2020/11/01م، يف مبنى بلدية رفح الطابق الخامس.
وذلك وفق الرشوط اآلتية:

1. دفع تأمن ابتدايئ بقيمة 500 شيكل من قيمة املزايدة لصندوق البلدية.

2. دفع املبلغ كامًا وعن سنة واحدة فور رسو املزاد.

3. العملة املتداولة يف املزاد هي الشيكل.

4. مدة اإليجار سنة واحدة فقط قابلة للتجديد مبوافقة الطرفن.

5. زيادة بنسبة %5 سنويًا يف األجرة.

6. دخول املزاد مفتوح أمام جميع سكان محافظة رفح.

7. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

8. أال يكون املزايد موظف وأال يكون صاحب محل أو بسطة يف السوق املركزي.

9. الــرشوط أعــاه جــزء ال يتجــزأ مــن رشوط قبــول دخول املزايدة واملصادقة 

عىل العقد الحًقا.
10. أجرة اإلعان عىل من يرسو عليه املزاد.

11. عــىل كل مــن يرغــب يف دخــول املزايــدة الحضــور يف الزمــان واملــكان 

املذكوران أعاه مصحوبًا بكامل البدل. 
بلدية رفح 

    دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

     بـلدية رفـح

وأظهــرت بيانــات وزارة املاليــة والتخطيــط يف رام اللــه 
أن الديــن العــام املســتحق عــىل الحكومــة ارتفــع خال 
 ( بنســبة  الحــايل  العــام  مــن  األوىل  الثامنيــة  األشــهر 

%11( ليصل إىل ) 11.35( مليار شيقل.

بلــغ  املحــيل  الديــن  إجــاميل  أن  البيانــات  وأوضحــت 
قرابــة )6.6( مليــار شــيقل بينــام الديــن الخارجــي بلــغ 

نحو )4.45( مليار شيقل.
تقرضهــا  التــي  املبالــغ  كل  العــام  الديــن  ويشــمل 
أو  الفلســطيني  املــريف  الجهــاز  مــن  الحكومــة 
املؤسســات الدوليــة فيــام ال يشــمل الديــون املرتبــة 

عىل القطاع الخاص.
وحسب بيانات وزارة املالية يف رام الله، فإن اقراض 
الحكومــة ارتفــع منــذ بدايــة العــام الحــايل إىل )2.2( 
مليــار دوالر، بعدمــا كان) 1.2 (مليــار دوالر يف بدايــة 

العام بنمو نسبته ) 37 %(.
أن  حلــس،  د.رائــد  االقتصــادي  االختصــايص  واعتــرب 
عدة أسباب تقف وراء ارتفاع حجم الدين العام، منها 

تجميد أموال املقاصة، وتراجع الدعم الدويل.
الحالــة  إن  "فلســطن"،  لصحيفــة  حلــس  وقــال 
باقــي  عــن  مختلفــة  خصوصيــة  لهــا  الفلســطينية  
السياســية  والظــروف  االحتــال  بســبب  العــامل  دول 

املختلفــة،  االقتصاديــة  والعوائــق  واالقتصاديــة 
وعــدم توفــر املــوارد واألدوات االقتصاديــة أهمهــا قلــة 
ومحدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة للحكومــة نتيجــة 
ترامــب  دونالــد  تــويل  منــذ  املقــدم  الدعــم  انخفــاض 

ســدة الحكــم وقطــع املســاعدات األمريكيــة منــذ العام 
.2018

وأضــاف حلــس: "قرصنــة االحتــال اإلرسائيــيل ألمــوال 
املقاصــة منــذ العــام 2019، وأمــام هــذا الوضع لجأت 

الحكومــة اىل االقــراض املحــيل من البنوك املرفية 
واالقراض الخارجي األمر الذي أدى إىل ارتفاع الدين 

العام بشقيه الداخيل والخارجي".
وأكــد حلــس أن ارتفــاع حجــم الديــن العــام يؤثــر عــىل 
متانــة الوضــع املــايل للحكومــة ويشــكل عائقــًا وتحديــًا 
حقيقيــًا أمــام القــدرة عــىل الســداد والوفــاء بالتزاماتهــا 
أزمــة  ظــل  يف  الراهــن  الوقــت  يف  ســيام  ال  املاليــة 
كورونــا التــي أدت أيضــا إىل تراجع االيرادات الريبية 
وزيــادة النفقــات العامــة بســبب اعــان حالــة الطــوارئ 

واالجراءات الصحية املتخذة الحتواء األزمة.
شــأنها  مــن  ماليــة  سياســة  انتهــاج  إىل  حلــس  ودعــا 
تخفيــض حجــم الديــن العــام وبخاصــة الديــن الداخــيل 
من القطاع املريف وذلك بسبب أن الفوائد املرتبة 
عــىل الديــن الداخــيل أكــرب مــن الفوائــد املرتبــة عــىل 
الديــن الخارجــي، ومــن ثــم اعــادة النظــر يف توجيه هذا 
الدين نحو االنفاق االستثامري والذي يتوقع أن يكون 

له دور محوري يف التنمية املستدامة.
وحســب بيانــات وزارة املاليــة بــرام اللــه إن حجم أموال 
أيلــول  نهايــة  مــع  االحتــال  لــدى  املراكمــة  املقاصــة 
بلــغ ) 2.5 ( مليــار شــيقل باإلضافــة إىل )500( مليــون 

محتجزة من العام املايض.

وكانــت امتنعــت حكومــة رام اللــه عــن اســتام أمــوال 
املقاصــة منــذ أيار/مايــو تنفيــذا لقــرار رئيــس الســلطة 
بوقف كافة العاقات مع االحتال بعد إعان سلطات 

االحتال نيتها ضم أراض فلسطينية.
د.نــور  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  جانبــه  مــن 
وأن  شــديد،  مــايل  مــأزق  يف  الســلطة  أن  الــرب،  أبــو 
الخيــارات التــي متتلكهــا محــدودة جــدًا للتغلــب عــىل 

أزماتها املالية اآلخذة يف االرتفاع شهرًا عن اآلخر.
وشدد  أبو الرب يف حديثه لصحيفة "فلسطن "عىل 
أن ارتفــاع الديــن العــام ســيزيد مــن عجــز الحكومة عىل 

االلتزام تجاه املوردين بطريقة مبارشة وغر مبارشة.
إىل  الحكومــة  تتجــه  أن  رضورة  عــىل  الــرب  أبــو  وأكــد 
واملؤسســات خاصــة  الــوزارات  نفقاتهــا يف  تخفيــض 
الســفارات والقنصليــات يف الخــارج، واجــراء تقشــف 

لدى أصحاب املناصب العليا.
وأشــار أبــو الــرُب إىل أن فاتــورة الرواتــب تبلــغ حــوايل 
)550 ( مليون شيقل شهريا مع اضافة أشباه الرواتب 

ترتفع الرواتب إىل ) 800 ( مليون شيقل.
 )1.2 ( اللــه شــهريا  رام  الحكومــة يف  نفقــات  وتقــدر 
مليــار شــيقل فيــام املتــاح مــن االيــرادات املحلية يبلغ 

)300( مليون شيقل فقط.

بعد تخطي الدين مستوى قياسيًا بنسبة 11 %

مطالبة حكومة اشتية بخطة ممنهجة لخفض الدين العام والحد من النفقات العليا
غزة/ رامي رمانة:

إلــى مســتوى  االرتفــاع  الفلســطيني  العــام  الديــن  ُيواصــل 
قياســي تخطى نســبة )11 %( فيما بلغ حجم االقتراض )2.2 
مليــار( دوالر، وهــذه األرقــام والنســب لهــا تداعيــات خطيــرة 

على بنية االقتصاد الوطني وهيكلته، مما يســتدعي -حسب 
خبــراء اقتصادييــن- تدخــالت حكومية عاجلة لتطويــق األزمة 
االقتصاديــة الراهنــة والبحــث عــن حلــول فعالــة والحــد مــن 

النفقات.

وأشــار الخبــراء إلــى أن أوجــه اســتخدام الديــن العــام تتم في 
معظمها لتغطية النفقات الجارية أي النفقات االستهالكية 
وال يتم توجيهه نحو اإلنفاق االســتثماري لذلك ال يتوقع أن 
يكون لهذا الدين أي دور محوري في تحقيق تنمية مستدامة.

د.نور أبو الربد.رائد حلس

املالية: رواتب
 التشغيل املؤقت 

الخاص بالداخلية اليوم 
غزة/ فلسطن:

برنامــج  رواتــب  عــن رصف  غــزة  املاليــة يف  وزارة  أعلنــت 
شــهر  عــن  الداخليــة  بــوزارة  الخــاص  املؤقــت  التشــغيل 

سبتمرب املايض اليوم األربعاء.
الــوزارة يف بيــان مكتــوب، إن الــرف ســيتم عــرب  وقالــت 

فروع بنك الربيد كافة.

رام الله/ فلسطن:
العاملــة  املؤسســات  عــدد  بلــغ 
االقتصاديــة  األنشــطة  ضمــن 
يف   2019 للعــام  الزراعيــة  غــر 
مؤسســة   145,628 فلســطن 
الضفــة  يف  مؤسســة   98,181(

يف  مؤسســة   47,447 الغربيــة، 
منــوًا  شــهدت  وقــد  غــزة(،  قطــاع 
العــام  مــع  مقارنــة   %  3.8 نســبته 

.2018

وذكر الجهاز املركزي لإلحصاء، يف 
تقريــر أعــده حــول واقــع مؤسســات 
يف  واألهــيل  الخــاص  القطــاع 
هــذه  أن   ،2019 للعــام  فلســطن 
 55.2 بنســبة  تتــوزع  املؤسســات 
الداخليــة،  التجــارة  أنشــطة  % يف 
املؤسســات  تشــكل  حــن  يف 
الخدمــات  أنشــطة  يف  العاملــة 
28.5 %، أما املؤسسات العاملة 
يف أنشــطة الصناعــة فقــد شــكلت 
إجــاميل  مــن   %  14.2 نســبته  مــا 

بينــام شــكلت  عــدد املؤسســات، 
أنشــطة  يف  العاملــة  املؤسســات 
 0.7 نســبته  مــا  والتخزيــن  النقــل 
% مــن إجــاميل عدد املؤسســات، 
فيــام شــكلت أنشــطة املعلومــات 
اإلنشــاءات  وأنشــطة  واالتصــاالت 
منهــام،  لــكل   %  0.5 نســبته  مــا 
وأنشــطة املالية والتأمن ما نسبته 

.% 0.4
عــدد  بلــغ  فقــد  التقريــر  ووفــق 
املؤسســات  يف  العاملــن 
االقتصاديــة العاملــة يف فلســطن 
االقتصاديــة  االنشــطة  ضمــن 
 369,290( عامــًا   549,740

الغربيــة،  الضفــة  يف  عامــا 
180,450 عامــا يف قطــاع غــزة(، 

مقارنــة   %  11.0 نســبته  بارتفــاع 
بالعــام 2018، وقــد ســاهم نشــاط 
األكــرب  بالنســبة  الداخليــة  التجــارة 
التشــغيل بنســبة وصلــت اىل  يف 
الــكيل  املجمــوع  مــن   %  39.8

الخدمــات  نشــاط  تــاه  للعاملــن، 
نشــاط  وســاهم   ،%  30.4 بنســبة 
بينــام   22.1% بنســبة  الصناعــة 
ســاهمت أنشــطة املاليــة والتأمــن 
ســاهمت  فيــام   ،%  2.7 بنســبة 
 1.9 بنســبة  االنشــاءات  أنشــطة 
املعلومــات  أنشــطة  تاهــا   ،%
النقــل  وأنشــطة  واالتصــاالت 
والتخزيــن بنســبه 1.6 %، 1.5 % 

عىل التوايل.
مــا  العاملــن  أعــداد  وتوزعــت 
بــن عاملــن بــدون أجــر )أصحــاب 
نســبته  مــا  أرسهــم(  وأفــراد  العمــل 
الــكيل  املجمــوع  مــن   %  35.0
بنســبه  بأجــر  وعاملــن  للعاملــن. 
تعويضــات  تلقــوا  وقــد   .% 65.0
دوالر  مليــون   2,829.3 بقيمــة 

اإلنتــاج  ســجل  كــام  أمريــي. 
املؤسســات  يف  املتحقــق 
منــوا مبقــدار 7.6 %  االقتصاديــة 
2018، حيــث  عــن العــام الســابق 
بلغــت قيمتــه 15,610.7 مليــون 
دوالر أمريي )13,270.3 مليون 
دوالر أمريــي يف الضفــة الغربيــة، 
أمريــي  دوالر  مليــون   2,340.4
ســاهمت  وقــد  غــزة(،  قطــاع  يف 
بنســبة  الداخليــة  التجــارة  أنشــطة 
اإلنتــاج،  اجــاميل  مــن   %  33.5
بينام ســاهمت األنشــطة الصناعية 
اجــاميل  مــن   %  33.0 بنســبة 
نســبة   %  18.2 مقابــل  االنتــاج، 
مــن  الخدمــات  أنشــطة  مســاهمة 
ســاهمت  فيــام  االنتــاج،  اجــاميل 
بنســبة  والتأمــن  املاليــة  أنشــطة 

6.4 %، واملعلومــات واالتصاالت 
نســبة  وبلغــت   ،%  4.3 بنســبة 
االنشــاءات  أنشــطة  مســاهمة 
بنســبة  والتخزيــن  النقــل  وأنشــطة 

3.2 %، 1.4 % عىل التوايل.
أن  النتائــج  أظهــرت  حــن  يف 
يف  املتحققــة  املضافــة  القيمــة 
يف  االقتصاديــة  املؤسســات 
 10,298.1 بلغــت  قــد  فلســطن 
مليون دوالر أمريي للعام 2019، 
وقد حققت منوا مبقدار 10.6 % 
مقارنة بالعام السابق 2018، وقد 
ســجلت أنشــطة التجــارة الداخليــة 

القيمــة  يف  مســاهمة  أعــىل 
اىل  وصلــت  بنســبة  املضافــة 
41.8 %، تلتهــا أنشــطة الصناعــة 
ســاهمت  بينــام   ،22.1% بنســبة 
 20.6 بنســبة  الخدمــات  أنشــطة 
مســاهمة  نســبة  بلغــت  فيــام   ،%
أنشــطة املاليــة والتأمــن 6.9 %، 
واالتصــاالت  املعلومــات  وأنشــطة 
بنســبة 5.2 %، اضافــة اىل نســبة 
االنشــاءات،  أنشــطة  مســاهمة 
اجــاميل  مــن  والتخزيــن  والنقــل 
 2.1 بلغــت  قــد  املضافــة  القيمــة 

%، 1.3 % عىل التوايل.

اإلحصاء: 145,628 مؤسسة عاملة يف القطاع الخاص واألهيل عام 2019
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اآلالف  عــرات  تظاهــر  بنغالديــش  عاصمــة  داكا  ويف 
ضّد فرنسا، داعني إىل مقاطعة املنتجات الفرنسية.

بالرئيــس  منــّددة  والفتــات  صــورا  املتظاهــرون  وحمــل 
أن  الرطــة  وأفــادت  متثلــه،  دميــة  وأحرقــوا  الفرنــي، 
أن  قبــل  إيقافهــا  وتــم  إســالمي،  حــزب  نظمهــا  املســرة 

تصل إىل محيط السفارة الفرنسية يف املدينة.
باكســتان(  )جنــوب  كراتــي  مدينــة  يف  وخرجــت 
الفرنــي  الرئيــس  بترصيحــات  منــددة  مظاهــرات 
للرســول  املســيئة  الرســوم  بشــأن  ماكــرون  إميانويــل 
املتظاهــرون  ورفــع  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  محمــد، 
الفتــات تطالــب مبقاطعــة املنتجــات الفرنســية ردا عــى 

املوقف الفرني.
إدانات رسمية

الــدول  مــن  العديــد  أدانــت  الفعــل،  ردود  ســياق  ويف 
العربيــة واإلســالمية خطابــات الكراهيــة واإلســاءة، التــي 
ضــد  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  بهــا  أدىل 
النبــي  شــخصية  مســت  والتــي  واملســلمني،  اإلســالم 

محمد صى الله عليه وسلم.
تســتنكر  اململكــة  إن  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرســوم املســيئة للنبي محمد، صى الله عليه وســلم، 

وترفض أي محاولة للربط بني اإلسالم واإلرهاب.
ويف األردن، أبلغ وزير الخارجية األردين أمين الصفدي 
الســفرة الفرنســية، فرونيــك فوالنــد، يف عــّان اســتياء 
بالده الشديد من نر الرسوم املسيئة للرسول محمد، 
صى الله عليه وســلم، مؤكدا أنه ال ميكن القبول بهذه 

اإلساءة تحت عنوان حرية التعبر.
 مــن جانبــه، حــذر مجلس الــوزراء الكويتي من مغبة دعم 
لألديــان  بالنســبة  ســواء  واســتمرارها،  اإلســاءات  تلــك 
الســاوية كافــة، أو الرســل عليهــم الســالم، مــن جانــب 
بعض الخطابات السياسية الرسمية؛ وأشار إىل خطورة 

االستمرار يف دعم هذه اإلساءات.
القائــم  اإليرانيــة  الخارجيــة  اســتدعت  طهــران،  ويف 
احتجاجــا  ايدالــو،  فلــوران  لديهــا،  الفرنــي  باألعــال 
عى ما وصفته بإهانة فرنسا للدين اإلسالمي وللرسول 

محمد، صى الله عليه وسلم.
بــدوره دعــا الرئيــس الــريك رجــب طيب أردوغــان زعاء 
أوروبــا إىل وضــع حــد ملــا ســّاه أجنــدة الرئيس الفرني 
إىل  الــريك  الشــعب  دعــا  كــا  لإلســالم،  املعاديــة 

مقاطعة البضائع الفرنسية.
ويف باكستان، صدق الربملان عى قرار يحث الحكومة 
عى اســتدعاء ســفرها من باريس؛ بســبب نر رســوم 

مسيئة للنبي محمد يف فرنسا، متها الرئيس الفرني 
بنر الكراهية ضد املسلمني.

وجــاء قــرار الربملــان، وهــو غــر ملــزم، بعــد ســاعات مــن 
وزارة  يف  آبــاد  إســالم  يف  الفرنــي  الســفر  اســتدعاء 

الخارجية الباكستانية لالحتجاج.
جلســته  يف  العراقــي،  الربملــان  اســتنكر  العــراق،  ويف 
الرســوم  خــالل  مــن  محمــد  للنبــي  اإلســاءة  أمــس، 

الكاريكاترية املسيئة يف فرنسا.
مقاضاة شارلي إيبدو

خــالل  املســلمني  حكــاء  مجلــس  أعلــن  مــرص،  ويف 
رفــع  عــى  عزمــه  األزهــر  شــيخ  برئاســة  عقــده،  اجتــاع 
دعــوى قضائيــة ضــد صحيفــة "شــاريل إيبــدو" الفرنســية 
للنبــي  كاريكاتريــة  رســوما  نــرت  التــي  الســاخرة، 
لإلســالم  يــيء  مــن  كل  ضــّد  أيضــا  وكذلــك  محمــد، 

ورموزه املقدسة.
وقــال املجلــس يف بيــان صــدر يف أعقاب اجتاع عقده 

عــرب الفيديــو إنــه "يرفــض بشــدة اســتخدام الفتــة حريــة 
اإلســالم محمــد ومقدســات  لنبــي  اإلســاءة  التعبــر يف 

الدين اإلسالمي".
كا دعا مفتي سلطنة عان أحمد بن حمد الخلييل إىل 
مقاطعــة جميــع منتجــات مــن أســاؤوا إىل النبــي محمــد، 
صــى اللــه عليــه وســلم، وســحب أمــوال املســلمني مــن 
املؤسسات، التي يديرها "املعتدون" حسب وصفه.

وقــال الخليــيل يف بيــان، عــى صفحتــه الرســمية مبوقــع 
"تويــر": "أحيــي همــة الذيــن غاروا عــى حرمات نبيهم، 
مــن  الصــادرات  ودعــوا املســلمني إىل مقاطعــة جميــع 
قبــل الذيــن تعــدوا عــى شــخصيته العظيمــة، ومل يبالــوا 
مبشاعر هذه األمة تجاه هذه الشخصية، التي أكرم الله 

بها الوجود".
األعــى  اإلســالمي  املجلــس  اســتنكر  الجزائــر،  ويف 
اإلساءة لإلسالم ورسوله، عليه الصالة والسالم، معتربا 
يعتــرب  لهــا  واإلســاءة  الدينيــة  الرمــوز  عــى  التطــاول  أن 

إساءة لإلنسانية برمتها وتطرفا، خصوصا إذا كان صادرا 
عــن مســؤول يعتــرب نفســه حاميــا لقيــم اإلخــاء والحريــة 

واملساواة.
مــن جهتــه أعــرب املجلــس العلمــي األعــى يف املغــرب 
مبقدســات  املــس  أنــواع  لــكل  واســتنكاره  رفضــه  عــن 

األديان، وأعى هذه املقدسات رسل الله الكرام.
بدورهــا، أعلنــت جمعيــة "التجمــع ضــد اإلســالموفوبيا 
خــارج  إىل  مقرهــا  نقــل  اعتزامهــا   ،)CCIF( بفرنســا" 
فرنسا، لعدم شعورها باألمان، عقب ترصيحات الرئيس 

إميانويل ماكرون املناهضة لإلسالم واملسلمني.
وأفــادت الجمعيــة -التــي تقــوم بالدفــاع عــن املســلمني، 
الذيــن يتعرضــون للتمييــز واالعتــداءات يف فرنســا- أنهــا 
خــالل  واإلســاءات  االفــراءات  مــن  للعديــد  تعرضــت 

األسبوع األخر.
اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  أعــرب  كــا 
عــن بالــغ قلقــه إزاء تصاعــد الخطــاب الرســمي الفرني، 

الــذي وصفــه بغــر املنضبــط تجــاه الديانــة اإلســالمية، 
محــذرا مــن خطــورة تبعــات ذلــك عــى الجاليــة املســلمة 

يف فرنسا، وعى مشاعر املسلمني حول العامل.
يســهم  الفرنــي  الخطــاب  إن  بيــان  يف  املرصــد  وقــال 
يف جعــل الجاليــة املســلمة بفرنســا هدفــا ســهال لهجــوم 
املتطرفــة،  القوميــة  والجاعــات  الفرنــي  اليمــني 
ومارســة  املســلمني  ســمعة  تشــويه  عــى  ويشــجعها 
باألزمــات  بالتســبب  واتهامهــم  ضدهــم،  التمييــز 

الداخلية.
تحذير فرنسي

فرنســا مواطنيهــا املقيمــني يف  املقابــل، نصحــت  يف 
دول إسالمية بتوخي الحذر، واالبتعاد عن أي مظاهرات 
أو تجمعــات مناهضــة لفرنســا، وتفــادي املناطــق التــي 

تنظم فيها تلك التحركات.
ودعــت الخارجيــة الفرنســية مواطنيهــا يف بيان إىل اتباع 
ذات  القنصليــات  أو  الفرنســية  الســفارات  إرشــادات 

االختصاص.
كــا طالــب وزيــر الداخليــة الفرنــي جرالــد دارمانــان 
الداخليــة  الشــؤون  يف  التدخــل  بعــدم  تركيــا  أمــس، 
أردوغــان  الــريك  الرئيــس  دعــا  بعدمــا  وذلــك  لبــالده، 

ملقاطعة بضائع فرنسا.
 )France Inter( "وقــال دارمانــان إلذاعــة "فرانــس إنــر
بالصدمــة حــني  الطبيعــي أن يشــعر كل واحــد منــا  مــن 
أنــه  بفرنســا، مضيفــا  فيــا يجــري  قــوى أجنبيــة  تتدخــل 
يشــر إىل تركيــا وباكســتان، حيــث وافــق الربملــان عــى 
قرار يحث الحكومة عى استدعاء مبعوثها من باريس.

مــن جهتــه، قــال االتحــاد األورويب إنــه يعمــل للدفــاع عــن 
ذاتــه  الوقــت  العبــادة ويف  حريــة  تتضمــن  التــي  ِقَيمــه، 
حريــة التعبــر. ودعــا للتعــاون والحــوار من أجــل الوصول 
إىل الفهــم املشــرك؛ ألن البديــل هــو طريــق الكراهيــة 

وزيادة سوء الفهم.
األوروبيــة،  املفوضيــة  باســم  املتحــدث  أكــد  بــدوره 
إيريك مامر، مساندة دول االتحاد لفرنسا يف مواجهة 

ترصيحات الرئيس الريك.
وأضــاف املســؤول األورويب أن هنــاك ردود فعــل أوليــة 
وردودا  الترصيحــات،  تلــك  عــى  االتحــاد  جانــب  مــن 

أخرى سيتخذها يف املدى البعيد.
مــن جهتــه، قــال بيــر ســتانو، املتحــدث باســم العالقــات 
الخارجية لالتحاد األورويب، إنه ال يستبعد عقد اجتاع 
اســتثنايئ لــوزراء الخارجيــة األوروبيــني ملناقشــة التوتــر 

يف العالقات بني تركيا وفرنسا.

اتساع االحتجاجات ضد اإلساءة للرسول محمد وفرنسا تحذر رعاياها يف الخارج
عواصم/ وكاالت:

تتواصــل في عــدد من الــدول العربية واإلســالمية حمالت 
مقاطعــة البضائــع الفرنســية، ردا علــى تصريحــات للرئيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول 

محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. يترافــق ذلك مع اســتمرار 
دعــوات المقاطعــة عبر وســائل التواصــل االجتماعي، حيث 
تصــّدر َوســم #قاطعوا_فرنســا باللغــة اإلنجليزيــة قوائــم 

التداول على تويتر في دول عدة.

وأكــد ناشــطون أن هذه الحمالت تأتــي ردا على ما اعتبروه 
إصرارا فرنسيا على نشر الصور المسيئة للرسول تحت ذريعة 
حرية التعبير، كما طالبوا الحكومة الفرنسية باالعتذار، وسن 

قوانين تجرم التعرض للرموز الدينية.

ملسو هيلع هللا ىلصجانب من االحتجاجات يف بنغالديش نرصة لرسول الله         أمس       )أ ف ب(

إسالم آباد/ وكاالت:
قتــل تســعة مــن طلبــة العلــوم الرعيــة، وأصيب نحو 
120 آخريــن بجــروح متفاوتــة إثــر انفجــار عبوة ناســفة 

عاصمــة  بيشــاور  مدينــة  يف  قرآنيــة  مدرســة  داخــل 
إقليم خيرب شال غريب باكستان.

إن  خــان،  عــيل  محمــد  بيشــاور  رشطــة  رئيــس  وقــال 
ُيدخــل  رصــدت شــخصا  املدرســة  مراقبــة  كامــرات 
حقيبــة مدرســية إىل قاعة الــدرس الصباحي، مضيفا 

أن التفجر تم بواسطة جهاز تحكم عن ُبعد.
غــادر  القنبلــة  جلــب  الــذي  الشــخص  أن  وأضــاف 

املكان قبل وقوع االنفجار.
ونر صحفيون ونشطاء عى مواقع التواصل مقاطع 
الشــؤون  بعــض  يــرح  معمــا  رجــال  تظهــر  فيديــو 
أمــام مذيــاع،  والعربيــة  البشــتونية  باللغتــني  الدينيــة 
قبــل أن يقاطعــه دوي انفجــار عنيــف تلتــه صيحــات، 
كا أظهر مقطع آخر آثار الدمار التي خّلفها االنفجار 

يف املدرسة القرآنية.
وأوضــح املــدرس صفــي اللــه خــان أنــه كانــت هنــاك 
والثانيــة  للبالغــني  األوىل  املدرســة،  يف  شــعبتان 
لألطفــال. وقــال إن االنفجــار الكبــر الــذي ُســمع دوّيــه 
الجــزء  يف  وقــع  بيشــاور،  أحيــاء  مــن  كبــر  عــدد  يف 
الــذي يوجــد فيــه طــالب تتجــاوز أعارهــم 18 عامــا، 
مضيفــا أن جــدارا انهــار، مــا أدى إىل ســقوط جرحــى 

يف صفوف األطفال.
الــوزراء  رئيــس  قــدم  تويــر،  عــى  تغريــدة  ويف 
ضحايــا  ألرس  تعازيــه  خــان  عمــران  الباكســتاين 

أنــه  عــى  ومشــددا  حزنــه  بالــغ  عــن  معــربا  االنفجــار، 
ســيعمل عــى ضــان تقديم "اإلرهابيني املســؤولني 
عــن هــذا الهجــوم الوحــي الجبــان إىل العدالــة يف 

أرسع وقت ممكن".
وقــد أعلنــت حالــة الطوارئ يف مستشــفيات بيشــاور 
الحكومية ملحاولة استيعاب جرحى االنفجار، وكلهم 
من الطلبة وبينهم حاالت خطرة. وقال متحدث باسم 
 7 اســتقبل  إنــه  باملدينــة  ريدينــغ  ليــدي  مستشــفى 

قتى، و70 مصابا، الكثر منهم يعاين حروقا.
وتتبــع املدرســة القرآنيــة املعروفــة باســم "زبريــة"، 
واملســجلة لــدى مــا يعــرف بوفــاق املــدارس أو اتحــاد 
املدارس الدينية، الجامعة الحقانية وتتبنى منهجها 

التعليمي.
املحضــن  بكونهــا  الحقانيــة  الجامعــة  وتشــتهر 
كــا  األفغانيــة،  طالبــان  حركــة  لقــادة  األيديولوجــي 
فيهــا  تخرجــوا  قــد  طالبــان  وعنــارص  قــادة  معظــم  أن 

بالثانينيات والتسعينيات من القرن املايض.
عــن  مســؤوليتها  الســاعة  حتــى  جهــة  أي  تعلــن  ومل 
االعتداء، والذي يأيت بعد أشــهر من الهدوء النســبي 
يف باكستان، والسيا يف بيشاور التي كانت تشهد 
الوضــع  ــن  يف املــايض اعتــداءات يوميــة قبــل تحسُّ

األمني فيها.
بعــد  بالبــالد  العنــف  أعــال  يف  انحســار  وُســجل 
يف  الباكســتانية  القــوات  نفذتهــا  عــدة  عمليــات 
املناطق القبلية املحاذية ألفغانستان، غر أن بعض 

املجموعات ال تزال قادرة عى تنفيذ اعتداءات.

دمشق/ وكاالت:
قــوات  مــن  عنــرًصا  ثالثــني  نحــو  قتــل 
اشــتباكات  يف  الدولــة  وتنظيــم  النظــام 
عــى  روســية  غــارات  تخللتهــا  عنيفــة، 
الباديــة يف وســط ســوريا، عــى مــا أفــاد 
املرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس.
ويخــوض الطرفــان معــارك مســتمرة منــذ 
يف  متفرقــة  محــاور  يف  الشــهر  مطلــع 

البادية السورية.
يف  تركــز  معــارك  عــن  املرصــد  وأفــاد 
إثريــا يف ريــف حــاة الشــايل  منطقــة 

كابول/ وكاالت:
األمنيــني  مــن  العــرات  وأصيــب  قتــل 
يف  أمــس،  واملدنيــني،  واملســلحني 
هجوم عى مقر أمني يف والية خوست 
)جنــوب رشقــي أفغانســتان( ويف تفجر 

بالعاصمة كابل.
 5 مبقتــل  أمنيــة  مصــادر  أفــادت  فقــد 
أشــخاص وإصابة أكرث من 30 معظمهم 
من القوات األمنية، وذلك عندما هاجم 
يف  الخاصــة  للقــوات  مقــرا  مســلحون 

خوست.
الهجــوم  أن  الداخليــة  وزارة  وذكــرت 

بــني  تربــط  أخــرى  ومناطــق  الرقــي 
والرقــة  )شــال(  حلــب  محافظــات 
قــوات  تحــاول  حيــث  وحــاة،  )شــال( 
الــرويس  الطــران  مــن  بدعــم  النظــام 
"صــد هجــات التنظيــم املتواصلــة يف 

املنطقة".
الســاعات  خــالل  املعــارك  وتســببت 
املاضيــة مبقتــل 13 عنــرًصا من التنظيم 
بينــا  والغــارات،  االشــتباكات  جــراء 
النظــام  قــوات  مــن  عنــرًصا   16 قتــل 

واملسلحني املوالني لها.

 7 اقتحــام  وتبعــه  ملغمــة،  بســيارة  تــم 
مهاجمني مقر القوات الخاصة بالوالية.

مبقتــل  الــوزارة  باســم  متحــدث  وأفــاد 
املهاجمــني الســبعة بعــد تبــادل إطــالق 
النــار مــع القــوات األمنيــة، ومل تعلــن أي 

جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
مــن جهــة أخرى، نقلت وكالة أسوشــيتد 
أن  خوســت  رشطــة  قائــد  عــن  بــرس 
أفــراد  مــن   5 مقتــل  عــن  أســفر  الهجــوم 
الســبعة،  للمهاجمــني  باإلضافــة  األمــن 
أمنيــون آخــرون أن  وقــد ذكــر مســؤولون 
وقعــا  آخريــن  "انتحاريــني"  تفجريــن 

الدميوقراطيــة  ســوريا  قــوات  وأعلنــت 
تنظيــم  هزميــة   2019 آذار/مــارس  يف 
الدولــة. إال أنــه رغــم تجريــده مــن مناطــق 
الباديــة  يف  ينتــر  يــزال  ال  ســيطرته، 
املمتــدة  األطــراف،  املراميــة  الســورية 
مــن ريفــي حمص وحاه الرقي وصواًل 
إىل الحــدود العراقيــة مــروًرا مبحافظــات 

الرقة ودير الزور وحلب.
عنــارص  يشــن  الباديــة،  مــن  وانطالًقــا 
هجــات  واآلخــر  الحــني  بــني  التنظيــم 
تســتهدف  النظــام،  قــوات  مواقــع  عــى 

خــالل املواجهــات بــني القــوات الخاصة 
واملسلحني مبحيط القاعدة.

ووصفت نفس املصادر منسق الهجوم 
لتنظيــم  ســابقة  هجــات  يشــبه  بأنــه 

الدولة.
املــايض  الســبت  تبنــى  التنظيــم  وكان 
مركــزا  اســتهدف  "انتحاريــا"  تفجــرا 
تعليميــا يف منطقــة بالعاصمــة، وأســفر 
أحــدث  وفــق  شــخصا،   24 مقتــل  عــن 

حصية أوردتها أسوشيتد برس.
خوســت،  هجــوم  مــن  ســاعات  وقبــل 
مقتــل  الداخليــة  باســم  املتحــدث  أكــد 

ودامًئــا  والغــاز.  للنفــط  منشــآت  أحياًنــا 
الطرفــني،  بــني  االشــتباكات  تتجــدد  مــا 
وتتدخــل يف كثــر من األحيان الطائرات 
عــى  النظــام  لقــوات  دعــًا  الروســية 

األرض.
ووثــق املرصــد منذ آذار/مارس 2019، 
مقتــل أكــرث مــن 900 عنــرص مــن قــوات 
النظــام و140 مقاتــاًل يف املجموعــات 
املواليــة إليــران الداعمــة لهــا فضــاًل عــن 
الدولــة  تنظيــم  مــن مســلحي   500 نحــو 

جراء املعارك يف البادية.

أمــس  آخريــن   10 وإصابــة  مدنيــني   3
بتفجــر عبــوة وضعــت يف ســيارة وســط 

كابل.
وتــأيت هــذه التطــورات يف وقــت تشــهد 
البــالد مواجهــات متقطعــة بــني القــوات 

األمنية وحركة طالبان.
البعثــة  قالــت  لهــا،  جديــد  تقريــر  ويف 
إن   )UNAMA( "يونامــا"  األمميــة 
انخفضــت  املدنيــني  القتــى  حصيلــة 
بالربــع الثالــث مــن العــام الجــاري بنســبة 
العــام  مــن  الفــرة  بنفــس  مقارنــة   30%

السابق.

عرشات القتىل والجرحى
 يف انفجار مبدرسة دينية يف باكستان

30 قتيًل يف معارك بني قوات النظام وتنظيم الدولة وسط سوريا

قتىل وعرشات الجرحى بهجومني يف أفغانستان 



Wednesday 28 October 2020 األربعاء 11 ربيع األول 1442هـ 28 أكتوبر/ تشرين األول

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود FelesteensocietyCommunityFelesteen

في "عز طفولتهن" شاركنه في المسؤولية 
"مخبز البنات الـ6".. "خلية نحل" تعيد األب إلى"سكة العمل"

"هاللة".. شابة تقرأ أكثر من 500 كتاب وتصدر رواية

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كـ"خليــة نحــل" تتــوزع الفتيــات، تعــرف كلٌّ 
ا  منهن دورها ومهمتهــا، يحملن عبًئا إضافيًّ
مــن كومــة أعباء تثقــل ظهر والدهــن، كبرن 
وكبــرت عليهــن المســؤوليات وهن في "عز 

طفولتهن".
إشــارة  األب  أعطــى  مــرام"  مريــم،  "رؤى، 
بــدء العمــل، فقد وردته مهمــة عاجلة للتو، 
فتركن الرســوم المتحركة التي كّن يتجمعن 
قبالتهــا علــى شاشــة التلفــاز، ليندمجن في 

"عالم العجن والخبز" الذي يساندنه فيه.

وجــد داود البوجــي )44 عاًمــا( بناتــه الســت -وهــن: مريــم )14 
عاًمــا(، ورؤى )13 عاًمــا(، ومــرام )12 عاًمــا(، ورؤيا )10 أعوام(، 
الظــروف  مــن  نجــاة  طــوق  )عامــان(-  وأمــل  أعــوام(،   6( ومــروة 
الصعبــة التــي فرضــت عليــه، إذ تشــاركت العائلــة يف مــروع 

منزيل.
بأثــواب تراثيــة يتخالــط فيهــا األســود واألحمــر يتشــابهن إىل حــد 
يــكاد يصعــب عنــده التمييــز بينهــن، توزعــت كل واحــدة عــى 

مكانها داخل املخبز املنزيل.
أخرجــت رؤى قطًعــا مــن العجــن املعــد مســبًقا، ووضعتــه بــن 
يــدي والدهــا الــذي فردهــا وبــدأ وضــع املكونات داخلهــا بعد أن 
نــزع ظرًفــا شــفاًفا كان يحفظــه، يف حــن تقــف مريــم أمــام بــاب 
الفــرن املفتــوح تحمــل بيدهــا مقبًضا إلدخال الخبز للفرن، تقف 

كالحارسة حتى ال تحرتق الوجبة.
هنــا، تحيــط مــرام ومــروة ورؤيــا والدهــن اســتعداًدا للتدخــل يف 
أي مهمــة يطلبهــا منهــن ونقــل الطلــب مــن والدهــن إىل مريــم، 
التي أدخلت القطعة األوىل من عجن "التميس" داخل الفرن، 
وأتبعتهــا الثانيــة، والثالثــة، وأكملــت عنهــا رؤى حتى انتهت من 

مخبــًزا  صممنــا  شــهرين  وبعــد  فشــيًئا،  شــيًئا  وتطــور  2020م، 

متنقــًا، وهــو عبــارة عــن صنــدوق بارتفــاع مــرت وعمــق 70 ســم، 
يحمل عليه فرًنا صغرًيا وحافظة لألكل".

ترســم االبتســامة طريقهــا يف مامحــه وصوتــه: "حظينــا بجمهور 
ا، ورصت أتنقــل بالدراجــة الناريــة إىل مرفــأ الصياديــن،  رائــع جــدًّ
وديــر البلــح، وإذا غبــت عــن األماكــن التــي اعتــدت الوجــود فيهــا 
يسألون  عني، لكن مع جائحة كورونا تأثرت كحال باقي الناس، 
وعــدت  الحركــة،  عــى  املفروضــة  اإلجــراءات  خففــت  أن  إىل 
للعمــل يف أماكــن يتجمــع فيهــا الســائقون، لكــن مل يكــن األمــر 

مجدًيا".
أكــر يشء متعــب يف هــذا العمــل هــو رق العجــن، يشــري نحــو 
عجانــة صغــرية معلًقــا: "هــاي بتعطيــك شــغل ممتاز"، ثم يشــري 
بيــده نحــو عجانــة حديديــة كبــرية أخرجهــا مــن أســفل الطاولــة: 
"هــاي بتعطيــك شــغل ممتــاز، ولكــن بدهــا كميــة كبــرية، أهدانــا 

إياها شخص وصار اإلنتاج كويس".
يرحل بحديثه إىل ســبب قدومه لغزة قادًما من الســعودية قبل 
أعــوام، قائــًا: "كنــت أعمــل بالســياحة والســفر، تحديــًدا مجــال 

تجهيــز القطعــة السادســة، وأنجــزن املهمــة يف أقــل مــن خمــس 
دقائق، عملت فيها البنات أشبه بخلية نحل رسيعة الحركة.

يف بيتهــن الواقــع مبخيــم "الشــاطئ" غــرب غــزة، يبــدو املشــهد 
داخل "مخبز البنات الـستة" كـ"مخبز حقيقي مصغر"، وتجذب 
النظــر اللوحــات املصممــة بألــوان يتحالف فيها األزرق والوردي، 
البنــات  األوىل ألســاء  األحــرف  مــع   )Girls  6( عليهــا  مكتوًبــا 

الستة.
"مخبز متنقل"

يرتــدي مريــول العمــل ذي اللــون البنفســجي، يقــف قبالــة الغــاز 
يعــد كأس القهــوة، معهــا يريــد احتســاء جرعــة مــن راحــة، حامــًدا 
الله عى رزقه لهذا اليوم، وبينا هو عى الهيئة ذاتها عاد لفكرة 
"كنــت  "فلســطن":  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  املــروع  والدة 
أعمــل عــى "الديلفــري" )توصيــل طلبيــات( قبــل أربــع ســنوات، 
العمــل،  مواصلــة  أســتطيع  أعــد  مل  أين  إىل  الحــال  يب  فوصــل 
التــي عانيتهــا، ومل أجــد فرصــة عمــل )...(  بســبب الغضاريــف 

ولكوننا نحب إعداد الوجبات الرسيعة خطرت ببالنا الفكرة".
ال يزال متوقًفا عند البدايات: "بدأ مروعنا يف نيسان )إبريل( 

الفنادق، وسافرت إىل أكر من 36 دولة، أحب إعداد الطعام، 
عــام 2013م جئــت لزيــارة أهــي بغــزة، ولكــن أغلــق معــر رفــح، 
البقــاء  فقــررت  العــودة،  أســتطع  ومل  الســفر  تأشــرية  وانتهــت 
والبحث عن عمل، وألين ال أملك مهنة أو حرفة وال يوجد شغل 

سياحة بغزة، وجدت إعداد الوجبات أفضل يشء".
عاقتــه  يــرح  األثنــاء  يف  حديثنــا،  ورؤى  مريــم  حــرت 
ببناتــه: "أعاملهــن كأصدقــاء وليــس أًبــا فقــط، أعطيهــن حريتهــن 

الشخصية، ويف هذا املروع زاد الرتابط بيننا".
مريــم تدخــل يف أجــواء الحديــث بخجــل، تنيــب عــن والدهــا: 
ا نشــجع أنفســنا  "مهمتــي رق العجــن، وأحياًنــا عــى الفرن، يوميًّ

حن وصل الكهرباء، وقد نجهز العجن يف يوم واحد".
تعلــو مامحهــا ابتســامة مرقــة: "شــعور حلــو كتــري إنــه نهيــئ 

حالنا للشغل ونطوره".
بهدوء تتسلل رؤى للحوار، تعلو خدها حمرة مرقة وابتسامة 
عريضــة، معــرة عــن ســعادتها: "بنشــتغل زي خليــة النحــل، وأنــا 
مبســوطة أنــه فتحنــا املــروع هــدا، وحلمنــا إنــه يكــر ويتوســع، 

عشان الناس يعرفونا )...( فخورة بنفيس إين بساعد بابا".

 20 العمــر  مــن  وتبلــغ  مكاتــب،  وأمتتــة  إدارة  درســت 
عاًما، وتنحدر أصولها من قرى رام الله.

ميــول  أول  عــن  "فلســطن"  لصحيفــة  هالــة  تــرسد 
للقــراءة: "كنــت طالبــة يف املدرســة من النوع الخجول 
كنــت  مــا،  نوًعــا  واالنعــزال  الوحــدة  يفضــل  الــذي  أو 
بعيــدة عــن اللعــب وأبحــث عــن بدائــل ألفــام الكرتــون، 
حتــى قادتنــي قدمــاي نحو مكتبة املدرســة التي كانت 
فيــه  وشــيدت  الخيــال،  مــن  جديــد  عــامل  نحــو  بوابتــي 

أحاًما وبيوًتا وقرى وشعًبا".
كل قصــة أو روايــة كانــت تضيف لها شــخصية جديدة، 
حتــى حــازت تكرمًيــا أكــَر قارئــة يف املدرســة، مــا أوقــد 
كنــت  "ملــا  الواقــع:  لعــامل  قلبهــا  يف  الحــاس  نــريان 
ا؛ فهذا يعني أنه ميكنني  أســتطيع أن أبني عامًلا خياليًّ
القــراءة  بــن  بالربــط  خيــايل  باســتخدام  واقعــي  بنــاء 

مواهــب  الواســع  والخيــال  الكتابــة  أن  غرابــة  وتوضــح 
تحتــاج  مكتســبة  مهــارات  وليســت  معهــا،  خلقــت 

لتطويرها، ولكن غذتها بالبحث واالطاع والقراءة. 
انكبابها عى القراءة وإشــغال باقي وقتها يف الدراســة 
مل ميكناهــا مــن املشــاركة يف مســابقات كتابيــة، ولكن 
عوضتهــا بإصدارهــا روايــة "بهتــان" التــي تحدثــت فيهــا 
عن اللقطاء عموًما، وبصورة خاصة هي عبارة عن قصة 
حــب وقصــة تطــور وانتقــام بنجاح، حيــث كانت البطلة 

لقيطة وصارت كاتبة عاملية كبرية.
وعــن تطرقهــا إىل هــذه الفئــة تحديــًدا تقــول: "هــي أول 
الفئــات  كل  أدعــم  أن  فــأردت  آخرهــا،  وليســت  روايــة 
املهمشــة باملجتمــع، ملــا يعانونــه مــن عــدم معرفتهــم 
وتســجل  حياتهــم،  يقضــون  وكيــف  وأصلهــم،  ذويهــم 
أســاؤهم، وغريهــا الكثــري مــن األســئلة التــي دارت يف 

والكتابة وحيايت".
تقــول  والكتابــة،  القــراءة  نحــو  مشــاعرها  هــو  الحــب 
غرابــة: "مثلــا يوجــد حب لألم واالبن واألب والصديق 
هنــاك  وكأن  للقــراءة،  حــب  لــدي  أصبــح  والريــك، 
جديــدة،  بشــخصية  مــدة  كل  تعمــر  أن  تريــد  مدينــة 
الكتــب؛  حــب  مــن  نأخذهــا  أمــور  هنــاك  الواقــع  ويف 
فــكل واحــد هــو درجــة ميكنه أن يرفعني ألصل إىل باب 

الحلم".
وقــد  القــراءة،  يف  لعاملهــا  مكمــات  كانــت  الكتابــة 
تنهــي  كانــت  بعدمــا  الكتابــة  يف  موهبتهــا  اكتشــفت 
قــراءة القصــة أو الروايــة، وتريــد نهايــة أخــرى غــري التــي 
دونهــا الكاتــب، أو تضيف شــخصيات، فتكتب وتكمل 
القصــة بعاملهــا الخــاص، وتحلــم أن يقــرأ اســمها عــى 

أغلفة الكتب.

رأيس ومل أكــن أجــد لهــا إجابــة، فدفعتنــي للبحــث عــن 
حلــول بطريقــة بســيطة كيــف ممكــن أن يتعايشــوا مــع 

الحياة".
صغــرية"،  وكاتبــة  كبــرية  "قارئــة  لقــب  عليهــا  أطلــق 
تضيــف: "ســببه قــراءيت عــدًدا كبــرًيا مــن الكتــب، ومــع 
ذلــك مل ينتــِه البحــر، فهنــاك أخرى أنتظر منها أن ترتك 
بصمة بداخي، ومنذ وقت طويل أقرأ، أما الكتابة فا 
زلــت صغــرية وهنــاك الكثــري بانتظــاري للتعلــم والتطور 

حتى أصبح كاتبة كبرية".
وترى غرابة أنها تختلف عن اآلخرين يف أنها تؤمن بأن 
ال يشء خيايل، بل كل يشء يريد منها إرصاًرا ودراسة 
وأن نفعلــه اليــوم ال غــًدا، فالواقــع عبــارة عــن وجــه آخــر 
ا  لعملة الخيال، وأنها إن عزمت عى يشء وكان خياليًّ

تستطيع فعله.

أمــا فيــا يتعلــق باملشــاكل التــي واجهتهــا فقــد كانــت 
كثرية، متثلت يف عقبات األشــخاص وحديث الناس 
األمــوال  وعقبــات  صغــرية،  بســن  لفتــاة  واإلحباطــات 
والدعم إلصدار رواية، والكثري من االنتقادات، وبعض 

األخطاء النحوية.
تطمــح غرابــة أن يكــون لهــا كتاب عاملي يحمل اســمها: 
ا أن يكون املضمون  "ال أريد الشهرة، ولكني مهتمة جدًّ
قــد وصــل إىل أكــر عــدد ممكــن، واســم والــدي يعلــو 

ويعلو ألنه الوحيد الداعم منذ الصغر".

رام الله المحتلة-غزة/ هدى الدلو:
لم تكن اجتماعية، بل كانت "تمقت" المدرسة 
لوال الفسحة المدرسية التي مثلت دافًعا لها 
نحــو الــدوام، لقضــاء كل وقتهــا فــي المكتبة 
المدرســية حيــث عالمهــا، ليــس فقــط لقراءة 
الكتــب بــل لتلخيصها أيًضــا، دون أن تجد وقًتا 
فيها اللتهام "الشــطيرة"، حتى تولت منصب 

مسئولية مكتبة المدرسة بعد أن قرأت نصف 
كتبها، لتســاعد الطلبة، وتســتقبل زوارها من 

التربية واإلشراف والتعليم.
منذ ســن 10 أعوام حتى ســنها الحالية قرأت 
هاللــة غرابــة أكثــر مــن 500 كتــاب، وتمكنــت 

أخيًرا من إصدار روايتها األولى "بهتان".
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من مخيم لبناني.. اختراع فلسطيني لمكافحة "كورونا"

البــداوي  مخيــم  يف  يقطــن  -وهــو  درويــش  وقــال 
بــراءة اخــراع مــن  شــايل لبنــان- لألناضــول: "نلــُت 
الجمهوريــة اللبنانيــة عن جهــازي اإللكروين الجديد 

مكافح كورونا )كورونا فاير 48(".
إدارة  يف  ماجســتري  عــى  حاصــل  "أنــا  وأضــاف: 
باالبتــكارات  الصغــر  منــذ  شــغف  ولــدي  األعــال، 
الهندســّية، وحصلــت عــى ثالث بــراءات اخراع يف 
السابق من وزارة االقتصاد والتجارة، وآخرها كان يف 

مرشوع )كورونا فاير 48(".
عن تفاصيل ابتكاره الجديد قال درويش: "إنه عبارة 
الهواتــف  عــى  ُيلصــق  صغــري  إلكــروين  جهــاز  عــن 
الذكّيــة، حيــُث ُيــأل باملعقــم املناســب )ملكافحــة 

لتحويــل  مســتثمرين  عــن  نبحــث  "اآلن  درويــش: 
الجهــاز إىل منتــج تجــاري، يحتــاج إىل جهــود جهــات 

صناعية أو جهات مختصة يف هذا املجال".
وتابــع: "مجهــودي الفــردي كان يف مجــال التصميــم 
الفــردي  جهــدي  واآلن  اليــدوي،  والصنــع  واالبتــكار 
انتهــى عنــد هــذا الحــّد، وأظــّن أّنــه ال ُبــّد مــن حاضــن 

رسمي لهذا األمر".
و"كورونــا فايــر 48" ليــس االبتــكار األول لدرويــش، 
إذ ســبق، كــا يقــول، ابتــكار "روبــوت إلطفــاء الحرائق 
بالهواتــف الذكيــة، ويقوم أيضا مبجموعة من املهام 

غري املسبوقة".
درايفــر  )بلــو  ابتكرنــا  2017م  "وعــام  واســتطرد: 

فريوس كورونا( حسب حاجات املستخدم".
أو  آلالف  الخدمــات  مــن  عــدًدا  يّقــدم  "إنــه  وتابــع: 
ماليني املستخدمني للهواتف الذكّية يف العامل".

وأكمــل: "ومــن الخدمــات التي ُيقّدمها أواًل التعقيم، 
فالجميــع يعلــم أنــه مع جائحــة كورونا يجب أن ُترافق 
الفــرد وســيلة للتطهــري، إضافــة إىل ذلــك ُيقــّدم هــذا 
االبتــكار خدمة الشــحن الالســليك للهواتــف الذكّية، 

وفحص درجة الحرارة لألفراد".
واســتطرد: "الجهاز عرضته عى صفحتي الشــخصّية 
يف )فيس بوك(، وكان هناك طلب واســع عليه من 

لبنان وخارجه".
رّد  عدمــه،  مــن  االبتــكار  لهــذا  دعــم  وجــود  وبشــأن 

48(، وهــو جهــاز للتحكــم بــاآلالت الثقيلــة مــن طريــق 

الهواتف الذكّية".
دعــا درويــش "الجهــات املعنيــة إىل تقديــم الدعــم 
وتوفــري  تقديــم  يســتطيع  لــيك  واملــادي،  املعنــوي 
عدد من املشاريع األخرى هو بصدد اإلعداد لها".

واختتــم حديثــه بــأن متنــى أن يقــوم مبجهــود لخدمــة 
وحفظ أرواح البرش.

ويبلــغ عــدد الالجئــني الفلســطينيني يف لبنــان 174 
تجمًعــا  و156  مخيــًا   12 يف  الجًئــا  و422  ألًفــا 
مبحافظــات لبنــان الخمــس، بحســب أحــدث إحصــاء 
2017م،  لعــام  اللبنانيــة  املركــزي  اإلحصــاء  إلدارة 
يف حــني يقــول مراقبــون: "إن هــذا اإلحصــاء شــمل 
الالجئــني يف املــدن دون املخيــات، والعــدد أكــر 

من ذلك".

بيروت/ األناضول:
تمكــن عامــر درويــش -وهو الجئ فلســطيني شــاب في 
لبنــان- مــن ابتــكار جهاز تعقيــم إلكتروني صغيــر لمكافحة 

فيروس "كورونا".
وبيــن درويــش أنــه نال بــراءة اختراع عــن هذا الجهــاز، وهو 
ُيلصق بالهاتف الذكي، ويزود بمادة مطهرة، ويمكنه أيًضا 

ا، وفحص درجة حرارة األفراد. من شحن الهاتف السلكيًّ
ويكتسب هذا االبتكار أهمية بالغة مع مخاوف من موجة 
ثانيــة من الفيــروس، الذي يضرب دول العالم منذ أشــهر، 
وأصــاب فــي لبنــان أكثــر من 71 ألًفــا و390 إصابــة، توفي 

منهم 565.

ُف األْعَراِب والَعَجِم ٌد َأْشَ ُمَحمَّ
ِش َعَى َقَدِم ٌد َخرْيُ َمْن َيْ ُمَحمَّ
ٌد باِسُط امَلْعُروِف َجاِمَعًة ُمَحمَّ
ٌد صاِحُب اإلِْحساِن والَكرَِم ُمَحمَّ

ٌد تاُج ُرْسِل اللِه قاِطَبًة ُمَحمَّ
ٌد صاِدُق األَْقَواِل والَكِلِم ُمَحمَّ
ٌد ثاِبُت امِليثاِق حاِفُظُه ُمَحمَّ
َيِم ُب األْخالِق والشِّ ٌد طيِّ ُمَحمَّ

وِر ِطيَنُتُه ٌد ُخِبَيْت بالنُّ ُمَحمَّ
ٌد َلْم َيَزْل ُنوًرا ِمَن الِقَدِم ُمَحمَّ

ٍف ٌد حاِكٌم بالَعْدِل ُذو َشَ ُمَحمَّ
ٌد َمْعِدُن اإلْنعاِم َوالِحَكِم ُمَحمَّ
ٌد َخرْيُ َخْلِق اللِه ِمْن ُمَضٍ ُمَحمَّ
ِهِم ٌد َخرْيُ ُرْسِل اللِه ُكلِّ ُمَحمَّ

ِذُر ِبِه ٌد ِديُنُه َحقَّ النَّ ُمَحمَّ
ا َعَى َعَلِم ٌد ُمْجَمٌل َحقًّ ُمَحمَّ

ٌد ِذْكرُُه ُروٌح أَلْنُفِسَنا ُمَحمَّ
ٌد ُشْكرُُه َفرٌْض َعَى اأُلَمِم ُمَحمَّ
ْنَيا وُمْهَجُتها ٌد ِزيَنُة الدُّ ُمَحمَّ

َلِم ِت َوالظُّ ٌد كاِشُف الُغاَّ ُمَحمَّ
ٌد طاَبْت مناِقُبُه ٌد َسيِّ ُمَحمَّ

َعِم ٌد صاَغُه الرَّْحمُن ِبالنِّ ُمَحمَّ
ٌد َصْفَوُة الباِري وِخريَُتُه ُمَحمَّ

َهِم ٌد طاِهٌر ساِتُر التُّ ُمَحمَّ
ْيِف َمْكرَُمًة ٌد ضاِحٌك ِللضَّ ُمَحمَّ

ٌد جارُُه واللِه َلْم ُيَضِم ُمَحمَّ
نيا بِبْعَثِتِه ٌد طاَبِت الدُّ ُمَحمَّ
ٌد جاَء باآلياِت واْلِحَكِم ُمَحمَّ

اِس َشاِفُعَنا ٌد َيْوَم َبْعِث النَّ ُمَحمَّ
َلِم ٌد ُنورُُه الهاِدي ِمَن الظُّ ُمَحمَّ

محمد قائم لله ذو همم
ِهِم ْسِل ُكلِّ ٌد َخاِتٌم ِللرُّ ُمَحمَّ

القصيدة المحمدية 
في مدح سيد 

المرسلين للبوصيري
أينشتاين يترك بصمته على 

نظام تحديد المواقع الفضائي
واشنطن/ وكاالت:

تســببت النظريــة النســبية التــي تحــدث عنهــا العامل ألرت أينشــتاين 
بكثــري مــن الجــدل عنــد إعالنــه عنهــا، بعكــس الواقــع الحــايل، الــذي 

يثبت يوما بعد يوم صحتها وجدواها خصوصا يف علوم الفضاء.
وتحــدث أينشــتاين يف نظريتــه النســبية عــن عامــل يســمى "انزيــاح 
ألــوان حمــراء بســبب  الضــوء إىل  الجاذبيــة األحمــر"، حيــث يتحــول 

الجاذبية عند قطع مسافات كبرية يف الفضاء.
واكتشــف مرصــد "شــاندرا" التابــع لوكالــة "ناســا" هــذه الظاهــرة يف 
نجمــني يــدوران حــول بعضهــا البعــض يف مجرتنــا عــى بعــد حــوايل 

29 ألف سنة ضوئية )200 ألف تريليون ميل( من األرض.

وبالرغــم مــن املســافة الكبــرية بــني هــذا النجم وكوكــب األرض، إال أن 
االنزيــاح األحمــر الثقــايل لــه تأثــريات ملموســة عــى الحيــاة الحديثــة، 
حيــث يجــب عــى العلاء واملهندســني أخذها يف االعتبار لتمكني 
تحديــد املواقــع الدقيقــة لنظــام تحديــد املواقــع العاملــي خصوصــا 

يف الفضاء.
وبحســب مجلة "phys" العلمية املتخصصة بعلوم الفيزياء، الحظ 
العلــاء وجــود نجمــني يــدوران حول بعضها عى مدار قريب جدا، 
أحدهــا هــو لــب نجــم ُجردت طبقاته الخارجيــة منه، تاركا نجا أكرث 

كثافة من الشمس.
أما اآلخر هو نجم نيوتروين، وهو جســم أكرث كثافة ينشــأ عند انهيار 
نجم ضخم يف انفجار سوبرنوفا. يظهر النجم النيوتروين )الرمادي(، 

وكأنه تم سحبه بعيدا عن شيكه.
ويبعــد هــذان النجــان املرابطــان عــن بعضهــا حــوايل 215000 
ميل فقط، أي تقريًبا مبســافة مســاوية للمســافة بني األرض والقمر، 
وبينــا يــدور القمــر حــول كوكبنــا مــرة واحــدة كل الشــهر، يــدور النجم 
الرفيــق الكثيــف حــول النجــم النيوتــروين دورة كاملــة كل 50 دقيقــة 

فقط.
وحلــل فريــق مــن العلــاء أطيــاف األشــعة الســينية يف املختــرات، 
ووجدوا اختالفات غريبة يف األطوال وانخفاضات كبرية يف أطوالها 
بالقرب من الصفائح الحديدية والسيليكونية، حيث من املتوقع أن 

هذه األلواح امتصت هذه األشعة.
والحظ العلاء تطابق اختالفات هذه األطوال مع األطوال التي أتت 
مــن النجمــني، وخلصــوا إىل أن النجــم أشــعة النجــم تعرضــت لظاهــرة 

االنزياح األحمر.
كيف ترك أينشتاين بصمته عى نظام تحديد املواقع؟

تنبأت نظرية أينشتاين بأن الساعات التي تعمل تحت قوة الجاذبية 

مثــل جاذبيــة األرض، تعمــل مبعــدل أبطــأ من الســاعات التي ُتشــاهد 
من منطقة بعيدة تعاين من جاذبية أضعف.

هــذا يعنــي أن الســاعات عــى األرض التــي يتــم رصدهــا مــن األقــار 
الصناعيــة تــدور مبعــدل أبطــأ. للحصــول عــى الدقــة العاليــة الالزمــة 
لنظــام تحديــد املواقــع العاملــي )GPS(، يجب أن يؤخذ هذا التأثري 
يف االعتبــار، أو ســتكون هنــاك اختالفــات صغــرية يف الوقــت مــن 

شأنها أن تضيف أخطاء كبرية وغري دقيقة.
باإلضافة إىل ذلك، تتأثر جميع أنواع األضواء واألشعة، مبا يف ذلك 
األشــعة الســينية، بالجاذبيــة، بطريقــة تشــبه شــخص يصعــد باتجــاه 
األعى السلم املتحرك الذي يتحرك باتجاه األسفل، وبذلك يفقد 

الشخص طاقة أكرث ما لو كان السلم املتحرك ثابًتا أو صاعدا.
ولقوة الجاذبية تأثري ماثل عى الضوء، حيث يؤدي فقدان الطاقة 
إىل تردد أقل. نظرا ألن الضوء يف الفراغ ينتقل دامًئا بنفس الرسعة، 
فــإن فقــدان الطاقــة والــردد املنخفــض يعنــي أن الضــوء يتحــول إىل 

أطوال موجية أطول.
ونوهــت املجلــة العلميــة إىل أن هــذا الدليــل، هــو أول دليــل قــوي 
عى قدرة إشارات االمتصاص عى تحويل األطوال املوجية ألطوال 

أطول بواسطة الجاذبية.

6 خطوات إلدارة مهامك اليومية بفاعلية
د. محمد اللقطة

 استشاري تنمية بشرية
والضغــط  الدائــم،  اإلنهــاك  مــن  تعــاين  هــل 
املســتمر يف العمــل، وقلــة الركيــز، وأهــداف 
غري محققة؟ هل الناس أولوية يف حياتك؟ 

الســابقة  األســئلة  إجابــات  جميــع  كانــت  إذا 
بروتــني حياتــك،  تتحكــم  ال  كنــت  وإذا  نعــم، 
الطــارئ  إســراتيجية  وفــق  تعمــل  وأنــك 
العمــل  إســراتيجية  تســمى  مــا  أو  والعاجــل، 
تحــت  حياتــك  أن  يعنــي  فهــذا  االســتجايب، 

رحمة اآلخرين. 
واألفــكار  األعــال  تنفيــذ  عــى  قدرتنــا  إن 
مرهونــة بالروتــني اليومــي الخــاص بنــا، ولــيك 
تنجــح وتبــدع وتشــكل مســتقبال مرشقــا يجــب 
إســراتيجية  وفــق  للعمــل  حياتــك  تحــول  أن 

العمل االستباقي ال االستجايب. 

3. اشُعر: 

حتــى يصبــح اإلبداع روتــني حياة، التزم العمل 
عى مرشوعك الخاص عى فرات منتظمة، 
تحديدًا كل يوم، لبناء قوة إبداعية دافعة مع 

مرور الوقت.
4. اشحن: 

الطاقة تتجدد، اندفع ثم توقف، تحرك بشكل 
متوازن بني استهالك طاقتك وتجديدها عن 
طريــق العمــل لتســعني دقيقــة ثــم أخــذ قســط 

من الراحة. 
5. انعزل:

العــامل متســارع مشــتت للطاقــة، احرص عى 
قضــاء بعــض الوقــت مبفــردك كل يــوم، فهــي 
التــي ال  العــادات  أســهل طريقــة لالنتبــاه إىل 

أضــع بــني يديــك 6 خطــوات متكنــك مــن بنــاء 
ومهامــك  أهدافــك  فيــه  تنجــز  يومــي،  روتــني 

بفاعلية وإنتاجية عاليتني. 
1. ركز: 

العمــل املؤثــر قبــل كل يشء، ركــز عــى أكــر 
قــدر مــن عملــك اإلبداعــي الهــادف يف بدايــة 
يومــك، واتــرك العمــل القائــم عــى رد الفعل، 
كالــرد عــى الريــد اإللكــروين أو االتصــاالت 

األخرى لوقت الحق. 
2. أطلق: 

ترابطيــة،  محفــزات  ضــع  لإلبــداع،  حــدود  ال 
كرتيــب مكتبــك بطريقــة معينــة، والتــي مــن 
بــدء  وقــت  حــان  بأنــه  عقلــك  تخــر  خاللهــا 

العمل. 

فائــدة منهــا، وتزيــد من عمليــات التفكري التي 
تصفي الذهن. 

د:  6. َحيِّ

املــزاج يحتــاج إىل ترويــض، ال تنتظــر الحالــة 
املزاجيــة املناســبة لتبــدع وتعمــل، بــل أثبــت 

وجودك سواء كنت تشعر باإللهام أو ال.
الــروح  بــني  والتــوازن  الحيــاة  إيقــاع  ضبــط  إن 
واملــادة هــا مــن أســباب الســعادة يف الدنيــا 
واآلخــرة. ليكــن شــعارنا اعمــل بإبــداع لتســعد 

وتنجز.



)Apa(         ضمن إجراءات وقائية ... بداية الدراسة بالجامعة اإلسالمية في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - تحقيق + لالستدراك 
2 -خاصته – نصف مدير 

+ علم مذكر 
3 -نكاح – والد االم 
واألب + دق الجرس 

4 -لالستفهام + 
مساوئ معكوسة + 

يعترف 
5 -عكس ترغيب + 

عكس حلو معكوسة 
6 -ضرورية معكوسة 

+ مختلفان – بخل 
معكوسة 

7 -ثلثا سام – ارتفع 
8 - أسباب – انتماء 

9 -األمر من نام – عين 
في الجنة 

العمودي:
1 - اقرب كوكب الى 

األرض – حرف جر 
2 - جمع سهل – يعتنق 

اإلسالم 
3 - تضرع الى اهلل 

4 - مدينة إيرانية + 
مراعي معكوسة 

5 - دفع و رد – يسقط 
من اعلى

6 - ُعد + متشابهان – 
واحد باالنجليزية 

7 - صحراء معكوسة – 
اإلسم األول لخليفة راشد
8 - جب + مائة عام + 

عاتب 
9 -عند + درجة الحرارة 

الشديدة جدا 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أحد أهم مباني المسجد األقصى أمر ببنائه عمر بن 
الخطاب له قبة رصاصية يتكون من 6 حروف 

ثالث الحرمين – أولى القبلتين – 
المصاطب- اإلسراء – قبة الصخرة – 

المعراج – شد الرحال – القدس – صالح 
الدين – براق – مسجد- حرم – عمر – 

علي – و – ن 
حل الكلمة الضائعة

القبلي
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"مرئي من األرض".. "ناسا" تعلن 
اكتشاًفا "عظيًما" على سطح القمر

واشنطن/ وكاالت:
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية "ناسا"، عن اكتشاف هو األول من نوعه عىل سطح القمر من 

شأنه أن يكون من أهم املحفزات لبناء مستعمرات برشية يف الفضاء.
أكد مرصد )السرتاتوسفري( التابع لوكالة "ناسا" لعلوم الفلك باألشعة تحت الحمراء، ألول 
مــرة، وجــود مــاء عــىل ســطح القمــر املضــاء بنــور الشــمس، يف مؤرش يؤكد أن امليــاه ميكن أن 

تتوزع بشكل أكرب من املتوقع عىل سطح القمر، وال يقترص فقط عىل الجزء املظلم منه.
 ،"Clavius Crater" يف منطقة يطلق عليها اسم )H2O( واكتشف املرصد جزيئات املاء
وهي واحدة من أكرب الفوهات املرئية من األرض، التي تقع يف نصف الكرة الجنويب للقمر، 

بحسب املوقع الرسمي لوكالة "ناسا".
وكانــت املالحظــات الســابقة لســطح القمــر قــد كشــفت عــن شــكل مــن أشــكال الهيدروجــن، 

لكنها مل تتمكن من التمييز بن املاء ونسبته الكيميائية القريبة، الهيدروكسيل.
412 جــزًءا يف  100 إىل  تــرتاوح مــن  البيانــات الجديــدة تكشــف وجــود ميــاه برتكيــزات  لكــن 
املليون، أي ما يعادل تقريًبا زجاجة ماء ســعة 12 أونصة، محصورة يف مرت مكعب من الرتبة 
منترشة عرب سطح القمر، وُنرشت هذه النتائج يف العدد األخري من مجلة "Nature" العلمية.

وقــال بــول هريتــز، مديــر قســم الفيزيــاء الفلكيــة يف مديريــة املهــام العلميــة يف مقــر وكالــة 
"ناســا" بواشــنطن: "لدينــا مــؤرشات عــىل أن املــاء املألــوف الــذي نعرفــه، قــد يكــون موجــوًدا 
عىل الجانب املضاء بنور الشمس من القمر"، وأضاف: "اآلن هذا االكتشاف يتحدى فهمنا 
لســطح القمــر ويثــري أســئلة مثــرية لالهتــام حــول املــوارد ذات الصلــة باستكشــاف الفضــاء 

السحيق".

"غوغل" تشن حملة تطهير 
ضد تطبيقات لألطفال

واشنطن/ وكاالت:
شنت رشكة "غوغل" األمريكية حملة تطهري ضد منشئي تطبيقات مخصصة لألطفال عىل 

متجرها، وذلك ألنها تنتهك خصوصيتهم بتجميعها معلومات من أجهزتهم الذكية.
 "princess Salon" وأفــاد موقــع "تيكرانــش" التقنــي أن "غوغــل" حذفت تطبيقــات األطفال
و"Number Coloring and Cats & Cosplay"، إىل جانــب تطبيقــات أخــرى حصــدت 

أكرث من 20 مليون تحميل من متجر "غوغل بالي ستور".
واكتشف مجلس املحاسبة الرقمية الدويل أن تلك التطبيقات املحذوفة تنتهك سياسات 
جمــع البيانــات يف "غوغــل"، ومل تكــن الشــفرة الخاصــة بالتطبيــق هــي التــي أدت إىل حذفها، 
بــل كانــت األطــر التــي تدعمهــا، وهــي مشــكلة رئيســية للتطبيقــات التــي تســتهدف جمهــور ما 

قبل املراهقة.
ومل يذكــر رئيــس املجلــس، كوينتــن بالفــري، مــا إذا كان بإمكانــه قيــاس مقــدار البيانــات )إن 
وجــدت( التــي تــم الحصــول عليهــا نتيجــة لذلــك، بينــا مل يتــم التعــرف عــىل انتهــاكات يف 

إصدارات متجر "آبل" من التطبيقات.
خصوصيــة  خــرق  سياســة  ينتهــك  تطبيــق  أي  ضــد  إجــراءات  تتخــذ  إنهــا  "غوغــل"  وقالــت 
اســتخدام  تحظــر  التــي  القاعــدة  التطبيقــات خرقــت  هــذه  أن  إىل  وأشــارت  املســتخدمن، 

مجموعات املطورين التي مل تتم املوافقة عليها "للخدمات املوجهة لألطفال".
وأضافت أنها ال تزال تعمل عىل تحالفات وإجراءات للوقوف عىل مثل هذه القضايا.

موسكو/ وكاالت:
نــرشت مجلــة علميــة متخصصــة تفاصيل جديدة 
عــن عضــو مكتشــف حديثــا يف جســد اإلنســان، 
حيث مل يتم لحظه ســابقا برغم مرور عقود عىل 
اإلنســان  لجســد  املعمقــة  العلميــة  الدراســات 

باستخدام أحدث أجهزة التصوير الحديثة.
املصادفــة  طريــق  عــن  تــم  الــذي  االكتشــاف 
قيامهــم  أثنــاء  العلــاء  رصــده  والــذي  البحتــة، 
بإجراء دراسات دورية ومسوحات حول األمراض 
الرسطانيــة، أثــار دهشــة العلــاء بعــد رصــد عضو 

جديد بجهاز تصوير حديث.
الصغــرية  األعضــاء  فــإن  العلــاء  وبحســب 
املكتشفة والتي يبلغ طولها )باملتوسط( حوايل 
3.9 سنتيمرتا )1.5 بوصة( كانت متخفية أعىل 

غرضوف يدعى "الطور البوقي".
العلميــة   "livescience" مجلــة  ونــرشت 
املتخصصة مجموعة من الصور واملشاهد التي 

توضــح موقــع العضوين الجديديــن، حيث تخفيا 
األنفــي  الجــوف  يف  العلــاء  أعــن  عــن  لعقــود 

العلوي الخلفي داخل رأس اإلنسان.
ونــوه العلــاء إىل أن هــذه األعضــاء الصغــرية رمبا 
وتليــن  برتطيــب  وجوهريــا  هامــا  دورا  تلعــب 
الحلــق العلــوي خلــف الفــم واألنــف، لكــن املجلــة 
أشــارت إىل أن مهمــة هــذه األعضــاء مازالــت قيــد 

الدراسة.
وأطلــق العلــاء عــىل هــذه األعضــاء اســم "الغدد 
اللعابية األنبوبة" نظرا لشكلها، حيث تقوم بهمة 
مشــابهة تقريبــا ملهمــة الغــدد اللعابيــة املنتــرشة 

حول الفم.
ومــن الجديــر بالذكــر، أن هــذه الغدد مل تظهر يف 
جمــع أنــواع التصويــر الشــعاعي املعرفــة ســابقا، 
مثــل الرنــن املغناطيــي أو األشــعة الصوتيــة أو 

األشعة املقطعية.
لكــن العلــاء شــاهدوا بشــكل واضح وجــود أعضاء 

غريبــة مــن خــالل تصويــر رقمــي متقــدم اســتخدم 
حديثا بهدف اكتشاف األمراض الرسطانية بشكل 
 .)PSMA PET / CT( مبكــر، يطلــق عليــه اســم
والحــظ العلــاء عــىل الفور وجــود عضو غريب مل 
يلحــظ ســابقا يف رأس اإلنســان، عنــد أخــذ صــورة 

باألجهزة الحديثة لعينة كبرية من املرىض.
املشــاركن  العلــاء  أحــد  فوغــل،  فوتــر  وقــال 
الهولنــدي  املعهــد  يف  جــرت  التــي  باألبحــاث 
التصويــر  جهــاز  يكــون  أن  "ميكــن  للرسطــان: 
الحديــث قــد كشــف عــن غــدة جديــدة رمبــا هــي 
غدة لعابية"، وأضاف: "هناك ثالث غدد لعابية 
كبــرية معروفــة لدى البرش: واحدة تحت اللســان 
وواحــدة تحــت الفــك وواحــدة يف مؤخــرة الفــك 
مل  الجديــدة  الغــدد  هــذه  لكــن  الخــد"،  وخلــف 
تخيــل دهشــتنا  "ال ميكنكــم  قبــل،  مــن  نرصدهــا 

عندما وجدناها".
لتأكيــد االكتشــاف وتوثيقــه، قــام فوغــل وزمــالؤه 

100 مريــض )99 منهــم رجــال بســبب  بتصويــر 
أن  ووجــدوا  الربوســتاتا(  رسطــان  عــىل  الرتكيــز 
جميع املرىض لديهم الغدد املكتشفة حديثا.

قــام الفريــق أيضــا بترشيح منطقــة البلعوم األنفي 
اإلنســان  بجســم  التــربع  برنامــج  مــن  جثتــن  مــن 
ووجدوا أن املنطقة املكتشفة حديثا تتكون من 
أنســجة الغــدد املخاطيــة والقنــوات التــي تصــب 

يف البلعوم األنفي.
واعتــرب العــامل أن هــذا االكتشــاف مــن املمكن أن 
يكــون مهــا جــدا لعــالج مــرىض الرسطــان، منوها 
إىل أن األطبــاء الذيــن يســتخدمون اإلشــعاع عــىل 
الــرأس والرقبــة لعــالج الرسطــان يحاولــون تجنــب 
تلــف  ألن  لإلشــعاع،  اللعابيــة  الغــدد  تعريــض 
الحيــاة  نوعيــة  عــىل  يؤثــر  أن  الغــدد ميكــن  هــذه 
"قــد يواجــه املــرىض صعوبــة يف األكل أو البلــع 
أو التحــدث، وهــو مــا قــد يشــكل عبئــا حقيقيــا".، 

عىل حد تعبريه.

مجلة علمية تنشر صوًرا التقطها علماء لعضو جديد في اإلنسان
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غزة/ عالء شاميل: 
والرياضــة  للشــباب  األعــى  املجلــس  يف  األنديــة  دائــرة  أرســلت 
قــرارًا ُيلــزم أنديــة غــزة بتخفيــض كافة النفقــات واملصاريف ورواتب 
الالعبــن واألجهــزة الفنيــة واإلداريــن والعاملــن يف األنديــة بنســبة 

%40، من أصل الفاتورة املوسمية لألندية. 

الظــروف  ظــل  يف  يــأيت  القــرار  هــذا  إن  األعــى  املجلــس  وقــال 
االســتثنائية التــي متــر بهــا األنديــة يف ظــل جائحــة كورونــا ومــا ترتــب 
عليهــا مــن أزمــات اقتصاديــة جديــدة أثــرت عــى املصلحــة العامــة 

للرياضة يف غزة. 
توصيــات  عــى  بنــاًء  جــاء  القــرار  هــذا  أن  األعــى  املجلــس  وأكــد 
االجتــامع الــذي جمــع ممثلــن عــن األنديــة مــع عبــد الســالم هنيــة 

األمن العام املساعد للمجلس األعى للشباب والرياضة. 
وســتؤثر هــذه الخطــوة عــى الالعبــن يف املوســم القــادم يف ظــل 
التوجــه لتخفيــض العقــود املاليــة األمــر الــذي ميكــن أن يرتتب عى 

مستوى املنافسة واألداء خالل الدوري القادم. 

بقرار من المجلس األعلى للشباب والرياضة

تخفيض عقود العبي 
ومدربي أندية غزة 

بنسبة 40 %

غزة/وائل الحلبي:
أكــد نــادي شــباب رفــح خــوض أربــع مباريــات تجريبية 
يف إطــار تحضــرات ملبــاراة كأس الســوبر أمــام جــاره 
املمتــاز  الــدوري  منافســات  وانطــالق  رفــح  خدمــات 

أواخر شهر نوفمرب القادم.
وقال شــباب رفح يف بيان رســمي إنه ســيلتقي ضيفه 
خدمــات النصــرات اليــوم عــى ملعــب رفــح البلــدي 
لتكــون أوىل التجــارب الوديــة التــي يخوضهــا الفريــق, 
بعدمــا كان مــن أوائــل الفــرق التــي عــادت للتدريــب, 
عــى  الزوايــدة  مــع  ســيجمعه  آخــر  لقــاء  جانــب  إىل 

ملعب رفح البلدي يوم السبت القادم.
شــباب  ناديــي  مــع  اتفــق  أنــه  رفــح  شــباب  وأوضــح 
خانيونــس والصداقــة عى إقامــة مباراتن تجريبيتن 
معهام, وأنه سيتم تحديد موعد ومكان إقامتهام يف 

وقت الحق.

مدربــه  مــع  مشــواره  ملواصلــة  رفــح  شــباب  ويســعى 
رأفت خليفة الذي نجح يف ابعاد الفريق من مقصلة 
الهبوط يف املوسم املايض, قبل أن يقوده للتتويج 

بلقب كأس غزة.
وسيكون كأس السوبر، هو الثاين الذي يجمع قطبي 
الكرة الرفحية حيث التقى الفريقان يف كأس السوبر 
2014 وفــاز شــباب رفــح حينهــا باللقــب بفــوزه  عــام 

بهدف دون مقابل.
رفــح  خدمــات  فريقــا  يخــوض  أخــرى،  جهــة  مــن 
والزوايــدة مبــاراة تجريبية اليوم عى ملعب الشــهيد 
إطــار  يف  وذلــك  الوســطى،  باملنطقــة  الــدرة  محمــد 
اســتعدادات خدمــات رفــح لــكأس الســوبر واملوســم 
الجديــد، فيــام الزوايــدة يســتعد لخــوض أول موســم 
يف دوري الدرجــة األوىل بعــد ســنوات مــن الهبــوط 

منها إىل دوري الدرجة الثانية ومنها للثالثة.

شباب رفح يخوض 4 مباريات تجريبية
يبدؤها اليوم بلقاء النصيرات

غزة/مؤمن الكحلوت:
حصــل الالعــب حمــزة ســالمة عــى درجــة املاجســتر يف القانــون العــام, مــن كليــة الرشيعــة والقانــون 
يف  الالعبــن  "جرائــم  عنــوان  حملــت  التــي  رســالته  مناقشــة  بعــد  غــزة,  مبدينــة  اإلســالمية  بالجامعــة 

املسابقات الرياضية".
وكانت املناقشــة داخلية ومل يحرضها ســوي عدد قليل من الرياضين وعائلته, بســبب إنتشــار فروس 

كورونا.
املســابقات  خــالل  الالعبــن  يقرتفهــا  التــي  الجرائــم  أنــواع  ســالمة,  للباحــث  رســالة  فحــوي  وتضمنــت 
الرياضية ومنها " القتل، تعاطي املنشطات، الفعل املنايف للحياء، القيام بإشارات عنرصية, مع بيان 

عدم تناول قانون العقوبات الفلسطيني تعريف الجرمية الرياضية وماهية العقوبات املفروضة لها .
وأكد سالمة يف ختام رسالته, وجود قصور يف بعض الترشيعات الوضعية ومنها املرشع الفلسطيني 
قليلــة,  صفحــات  ببضــع  الجنــايئ  القانــون  لــرشح  االكتفــاء  مــع  الرياضيــة,  الجرائــم  موضــوع  تنــاول  يف 
للحديــث عــن حــق مامرســة األلعــاب الرياضيــة باعتبــاره حــق كأحــد أســباب اإلباحــة ومل يهتمــوا بدراســة 

القانون الجنايئ الريايض.
ولعــب ســالمة مــع فــرق كــرة القــدم بناديــي الصداقــة والجــالء ومنخــب جامعــة األزهــر، حيــث كان مــن 

املدافعن املميزين، قبل أن يتفرغ للدراسة.

عنوان رسالة ماجستير ُمقدمة من الالعب حمزة سالمة
جرائم الالعبين في المسابقات الرياضية

غزة/مؤمن الكحلوت:
أعلن عبد الرحمن وشاح نجم فريق شباب رفح سابقًا، تلقيه عروضًا من عدة 

أندية من مختلف محافظات غزة للعب معها املوسم القادم.
وقال مصدر ُمقرب من وشاح، إن أندية خدمات النصرات والشاطئ وشباب 
جباليــا والهــالل، قدمــت لــه عروضــًا لالنضــامم ألحدهــا يف املوســم القــادم 

2021-2020، وذلك بعد فرتة قصرة من إعالن رحيله عن شباب رفح.

وأكد وشــاح، أنه ُيفكر يف العروض املقدمة له، مبينًا أنه ســيختار املناســب 
منهــا، مشــرًا إىل أنــه يرغــب بالعــودة الرسيعــة الــدوري املمتــاز مــن بوابة أحد 

الفرق الثالثة.
وقــال مصــدر موثــوق أن الجهــاز الفنــي لفريــق نادي خدمــات النصرات بقيادة 
محمــد صيــدم, معنــي بتعزيــز خــط هجومــه بضــم وشــاح, الــذي ظهــر ُمتألقــًا 
بــدوري الدرجــة األويل مــع فريــق الزيتــون يف املوســم قبــل املــايض, بعدمــا 
نافــس عــى لقــب هــداف البطولــة بتســجيله "11" هدفــًا خــالل مرحلة اإلياب 

فقط.
وكان وشــاح انتقل من خدمات الربيج إىل املشــتل ومنه إىل الزيتون قبل أن 
ينضــم يف املوســم املــايض لشــباب رفــح، حيث ظهر بصــورة جيدة، ولكنه مل 

يحظ بتأييد كبر من قبل الجهاز الفني للبقاء مع الفريق املوسم القادم.

وشاح يتلقى 4 عروض 
بعد مغادرته شباب رفح

أقواها من خدمات النصيرات

ح باللجوء إلى المحكمة الرياضية لوَّ

غزة/وائل الحلبي:
تقدم نادي الهالل بطلب اســتئناف ضد قرار لجنة شــؤون الالعبن يف 
اتحاد كرة القدم, والتي فسخت عقد الالعب وسام سالمة مع النادي 

بناء عى طلب الالعب.
وشــدد الهــالل عــى أن اعرتاضــه عــى قــرار لجنــة شــؤون الالعبــن يــأيت 
بعــد اتخــاذه دون الرجــوع للطــرف األول املتمثــل بالنــادي وعــدم عــرض 
القرار عى اجتامع االتحاد األسبوعي, أن الالعب مل يطبق كافة البنود 

التي تم االتفاق عليها يف العقد املربم بن الطرفن.
أبــو رمضــان نائــب رئيــس النــادي لـ:"فلســطن" عــى ثقتــه  وأكــد عامــر 
الكبــرة مبجلــس إدارة اتحــاد كــرة القــدم إلعادة النظر يف قرار إنهاء عقد 
النــادي مــع وســام ســالمة, مبينــًا أن النــادي لديــه الوثائــق وكافــة األوراق 

الثبوتية التي تعطيه الحق يف استمرارية الالعب.
وأشار أبو رمضان إىل أن النادي احتسب فرتة غياب سالمة عن الفريق 
من ضمن العقد ومل يتم خصم أي مبلغ عليه وعى كافة العبي التعزيز 
بشــكل عام, خاصة مع النتائج املميزة التي حققها الفريق يف املوســم 

املايض.
أنــه يف حــال عــدم إنصــاف قــرار لجنــة االســتئناف  أبــو رمضــان  وأوضــح 
للنادي فإنه سيضطر للتوجه لهيئة التحكيم الريايض للبث يف القضية 

بن الطرفن.
وأشــار أبــو رمضــان إىل أن العقــد املــربم مــع وســام ســالمة يف املوســم 

عــن  الالعــب  غــاب  حيــث  املطلــوب,  بالشــكل  ُينفــذ  مل  املــايض 
الفريــق يف مرحلــة الذهــاب مــن الــدوري املمتــاز بســبب ســفره لخــوض 
االختبــارات يف مــرص إىل جانــب انضاممــه ملنتخــب الشــباب, قبــل أن 
ينقطع عن تدريبات الفريق يف الجوالت األخرة من مرحلة اإلياب ومن 

ثم كأس غزة.
وكان اتحــاد كــرة القــدم وافــق عــى طلــب وســام ســالمة بفســخ عقــده 
مــع الهــالل بداعــي عــدم تلقيــه مســتحقاته املاليــة بشــكل منتظــم, لكــن 
الهــالل أكــد حصــول الالعــب عــى مبلــغ 2000 دوالر أمريــي كمقــدم 
عقــد قبــل بدايــة املوســم املايض, باإلضافــة لحصوله عى مبلغ 1000 
دوالر أمريــي قبــل الســفر ملــرص إىل جانــب مبلــغ 500 دوالر مقســمة 
عى عدة أشهر بعد انتظامه يف تدريبات الفريق خالل مرحلة اإلياب.

واســتغرب أبــو رمضــان، إصــدار الكتــاب الخطــي مــن اتحــاد كــرة القــدم 
موقعــًا مــن األمــن العــام املســاعد, حيــث جــرت العــادة أن يتــم توقيــع 
جانــب  مــن  واألنديــة  بالالعبــن  والخاصــة  الرســمية  املخاطبــات  كافــة 

إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم.
وأضاف أبو رمضان أن سالمة انضم لصفوف الهالل عندما كان يبلغ من 
العمــر 8 ســنوات بنــاء عــى اتفــاق يحصــل فيــه الالعــب عــى االســتغناء 
بعد وصوله لســن 17 لكن االتفاق مع النادي جعله يواصل مشــواره مع 
الفريق, بالبقاء يف أكادميية النادي، وبالتايل هناك رعاية لالعب عى 

مدار 9 سنوات.

الهالل يكشف عن بعض الثغرات 
في قضية العبه وسام سالمة

غزة/ عالء شاميل:
أعلنــت لجنــة الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كورونا يف غزة، وقــف تدريبات فريق كرة 

القدم األول بنادي اتحاد الشجاعية. 
وأصدرت اللجنة قرارها يف ظل تصنيف حي الشجاعية من بن املناطق الخطرة 
املميزة باللون األحمر، خاصة وأن النادي يقع يف منطقة "الرتكامن" نتيجة ازدياد 
عــدد حالــة اإلصابــة بفــروس كورونــا يف صفوف ســكان الحي البالغ عددهم 150 

ألف نسمة. 
وكان فريق الشجاعية أعلن عن بدء تدريبات استعدادًا النطالق املوسم الكروي 

الجديد يوم 20 من شهر نوفمرب القادم.
وميثــل هــذا املنــع معانــاة جديــدة لفريــق اتحــاد الشــجاعية بســبب عــدم مقدرتــه 
عى مواصلة فرتة اإلعداد وتجميع الالعبن مع اقرتاب انطالق املوسم الجديد.

وجــاء قــرار املنــع بســبب عــدم وجــود جميــع الالعبــن مــن منطقــة واحــدة، حيــث 
يضم الشجاعية العبن من مناطق "الرتكامن" و"الجديدة" ومن خارج الشجاعية 

سواء من رفح واملغازي.
هذا األمر دعا ملنع التدريبات تحســبًا للمخالطة الشــديدة بن الالعبن وهو ما 
قــد يتســبب مبعانــاة للجهــاز الفنــي للفريــق الــذي يحــاول اســتغالل فــرتة اإلعــداد 
لكــن هــذا املنــع ســيضعه يف ورطــة شــديدة خاصــة إذا طالــت مــدة اإلغــالق ألكــر 

من أسبوع. 
وأبلغ مجلس إدارة اتحاد الشــجاعية الجهات الرياضية ذات العالقة ومنها اتحاد 
كرة القدم واملجلس األعى للشــباب والرياضة بإيجاد حل لهذه القضية بشــكل 
رسيع حتى يتمكن الفريق من العودة لفرتة اإلعداد واستغالل الوقت املتبقي. 
الجائحــة وهــي  اإلربــاك يف جــدول تدريباتهــا بســبب  مــن  فــرق  وُتعــاين خمســة 
فــرق أنديــة شــامل غــزة باإلضافــة للنــادي األهــي الواقــع يف حــي الشــيخ رضــوان، 

امُلصنف أيضًا بن املناطق الحمراء.

اتحاد الشجاعية على 
مفترق فيروس "كورونا"
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لوزان/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( أمس أن رئيسه السويرسي جاين 
إنفانتينــو مصــاب بفــروس كورونــا املســتجد وقد وضع نفســه عىل الفور 

يف العزل.
وأفــاد "فيفــا" أن رئيســه البالــغ مــن العمــر 50 عامــا "يعــاين مــن عــوارض 
األقــل"،  عــىل  أيــام  عــرة  "ملــدة  الــذايت  العــزل  وســيبقى يف  خفيفــة" 
مضيفــا "تــم إبــاغ جميــع األشــخاص الذين كانوا عــىل اتصال برئيس فيفا 

خال األيام القليلة املاضية وُطِلَب منهم اتخاذ الخطوات الازمة".
ومتنى فيفا "الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو".

ويعــود الظهــور العلنــي األخــر إلنفانتينو اىل "قمــة االمتثال" الثالثة لفيفا 
التــي عقــدت بــن 12 و16 أكتوبــر الحــايل، لكــن جميــع املتحدثــن يف 
القمــة، مبــن فيهــم وزيــرة العــدل األمركيــة الســابقة لوريتــا لينش، شــاركوا 

عرب تقنية االتصال بالفيديو.
وتأيت إصابة رئيس فيفا وسط موجة تفيش ثانية لفروس "كوفيد19-" 
يف جميــع أنحــاء أوروبــا، مبــا يف ذلــك ســويرسا التــي كانــت مــن أقــل دول 
القارة ترضرا خال املوجة األوىل، لكن الحاالت اإليجابية ارتفعت حاليا 

ما دفعها اىل تعزيز اإلجراءات.

يتعرض لإلصابة 
بفيروس كورونا

إنفانتينو

مدريد/ وكاالت:
ســان  باريــس  أن  إىل  وفرنســية  وإســبانية  إيطاليــة  تقاريــر صحفيــة  أشــارت 
جرمان يســعى الســتغال ســأم كريســتيانو رونالدو من عدم تحقيق حلمه 

يف يوفنتوس مبحاولة التعاقد معه.
أن  يجــد  عامــا(   35( رونالــدو  إن  اإلســبانية  بالــون“  ”دون  مجلــة  وقالــت 
يوفنتــوس مل يحقــق وعــوده لــه بإقامــة مــروع مــيء بالنجاحــات، والذي مل 

يتحقق يف الوقت الحايل.
وأشــارت إىل أن رونالدو يشــعر بامللل وفقا لوكيل أعامله خورخي مينديز، 
ويأمل بالفعل يف الرحيل إىل ناد آخر يحقق طموحاته التي ال تنتهي، ويرى 
أنــه ميكــن أن يحقــق ذلــك يف باريــس ســان جرمــان، حيــث لــن تكــون هنــاك 
مشاكل مالية ملواجهة تكلفة العملية يف ظل سعي كيليان مبايب للرحيل 

إىل ريال مدريد؛ ما يقلل من تكلفة رواتب العبي النادي البارييس.
بالكــرة  الفائــز  مــع  التعاقــد  قبــل  مــن  بالفعــل  باريــس ســان جرمــان  وحــاول 

الذهبية خمس مرات ، واآلن، سيسعده أن يجرب حظه مرة أخرى.
يف خمــس مباريــات بالــدوري اإليطــايل، حقــق انتصاريــن وثاثــة تعــادالت 
فقــط ويعــود الفضــل أيضــا إىل حقيقــة أن لقاءهم مع نابويل مل يلعب، وتم 

منحهم النقاط الثاث دون الحاجة إىل اللعب.

على رادار باريس 
سان جيرمان مجددًا

حجازي 
يتسبب بصدمة كبيرة 

لمدربه بيليتش

رونالدو

لندن/ وكاالت:
قــال مــدرب وســت بروميتــش ألبيــون ســافن بيليتــش، إنــه مل يرغــب يف 
رحيــل مدافعــه املــري أحمــد حجــازي وأنــه شــعر بالصدمــة بانتقالــه إىل 
نادي االتحاد السعودي، وإنه كان من ضمن خططه ملواجهة برايتون آند 
هــوف ألبيــون، يف مبــاراة انتهــت بالتعــادل 1-1، وأكد أن ناديه ال يتحمل 

فقدان أهم العبيه.
وأعلن وست بروميتش انتقال املدافع الدويل البالغ عمره 29 عامًا إىل 
نــادي االتحــاد عــىل ســبيل اإلعــارة مــع إمكانيــة انتقالــه بشــكل نهــايئ بعــد 

نهاية املوسم الجاري.
وخــاض حجــازي، مدافــع األهــي واإلســامعيي وفيورنتينا الســابق، 104 
مباريات مع وســت بروميتش ودخل التشــكيلة األساســية 14 مرة خال 

مشوار التأهل من دوري الدرجة الثانية املوسم املايض.

تورينو/ )أ ف ب(:
نجــا فريــق ريــال مدريــد مــن الخســارة الثانيــة عــىل التــوايل يف املجموعــة الثانيــة 
أمــام  التعــادل بهدفــن  أوروبــا، بعدمــا أدرك  أبطــال  بــدوري  لــدوري املجموعــات 
بروســيا منشــنغادباخ األملــاين، يف مبــاراة الجولــة الثانيــة التــي جمعتهــام أمــس 
عىل ملعب الثاين، ليحصل عىل أول نقطة يف املجموعة التي يتصدرها شاختار 
األوكــراين بأربــع نقــاط، بعــد تعادلــه مع إنرت ميان الــذي حصل عىل النقطة الثانية 

بعد تعادله يف املباراة األوىل أمام منشنغادباخ.
يونايتــد  ومانشســرت  اإلســباين،  برشــلونة  اإليطــايل وضيفــه  يوفنتــوس  قمتــا  تــربز 
دور  مــن  الثانيــة  الجولــة  ختــام  يف  اليــوم  األملــاين  اليبزيــغ  وضيفــه  اإلنجليــزي 

املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
ويبحــث كل مــن تشــليس االنجليــزي وبوروســيا دورمتونــد األملــاين عــن تعويــض 
خيبة الجولة االوىل عندما يحل االول ضيفا عىل كراسنودار الرويس، ويستضيف 

الثاين زينيت سان بطرسبورغ الرويس.
أول اختبار حقيقي لبيرلو

يســعى يوفنتــوس وضيفــه برشــلونة إىل محــو آثار خيبتيهــام املحلية والرتكيز عىل 
مشــوارهام يف املســابقة القاريــة العريقــة التــي مينــي كل منهــام النفــس بالظفــر 
بلقبهــا عندمــا يلتقيــان عــىل ملعــب "أليانــز ســتاديوم" يف تورينــو يف أول اختبــار 
حقيقــي للمــدرب الجديــد لفريــق "الســيدة العجــوز" العــب وســطه الســابق أندريــا 

برلو.
وهــي املبــاراة الكبــرة األوىل لبرلــو )41 عامــًا( منــذ توليــه تدريــب يوفنتــوس بعــد 
إقالة ماوريتسيو ساري مبارشة عقب خروج الفريق من مثن النهايئ عىل يد ليون 

الفرنيس يف أغسطس املايض.
11 مبــاراة  إثــارة ونديــة كبرتــن، ويف آخــر  الفريقــن  مــا تشــهد مواجهــة  وغالبــًا 

بينهام، فاز برشلونة أربع مرات مقابل ثاثة انتصارات لفريق "السيدة العجوز".
واذا كان برلــو ســيخوض مباراتــه الكبــرة االوىل هــذا املوســم، فــإن نظــره كومــان 
ســيخوض الثانيــة بعــد خســارته الكاســيكو، وهــو مطالــب بإعــادة ترتيــب االوراق 
بلقــب  الظفــر  اىل  ســعيه  يف  الصحيحــة  الســكة  عــىل  الكاتالــوين  النــادي  لوضــع 

املسابقة للمرة االوىل منذ 2015.

يونايتد واليبزيغ للتأكيد
وتتجــه االنظــار أيضــا إىل ملعــب "أولــد ترافــورد حيــث يلتقــي مانشســرت يونايتــد 
مــع ضيفــه اليبزيــغ يف قمــة املجموعــة الثامنــة حيــث يســعى كاهــام اىل تأكيــد 

انطاقته القوية يف املسابقة.
وفجــر مانشســرت يونايتــد مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل عندمــا تغلــب عــىل مضيفــه 
باريــس ســان جرمــان الوصيــف 1-2 يف الجولــة االوىل، فيــام تغلــب اليبزيــغ عــىل 

ضيفه باشاك شهر الرتيك -2صفر.
ومينــي مانشســرت يونايتــد النفــس البنــاء عــىل فــوزه الثمــن عــىل فريــق العاصمــة 
عندمــا يســتقبل اليبزيــغ يف محاولــة لفــك النحــس الــذي الزمــه عــىل أرضــه هــذا 
املوســم حيث خرس مباراتيه أمام كريســتال باالس 3-1 يف 19 ســبتمرب املايض 
وتوتنهــام 6-1 مطلــع الشــهر الحــايل، قبــل أن يســقط يف فــخ التعــادل أمــام ضيفــه 

تشليس سلبا السبت.
لكــن مهمــة الشــياطن الحمــر لــن تكــون ســهلة يف مواجهــة الفريــق االملــاين الــذي 
فجــر مفاجــأة بــدوره املوســم املــايض ببلوغــه دور األربعــة قبــل أن يخــرج عــىل يــد 

باريس سان جرمان.
وتشــهد املجموعــة الثامنــة مبــاراة قويــة بــن باريــس ســان جرمــان وباشــاك شــهر 

الرتيك.
تشلسي واشبيلية للعودة الى سكة االنتصارات

عــىل  ضيفــا  يحــل  عندمــا  االنتصــارات  ســكة  اىل  العــودة  عــن  تشــليس  ويبحــث 
كراســنودار ضمــن املجموعــة الخامســة التــي تشــهد مواجهــة بــن اشــبيلية وضيفــه 

رين الفرنيس.
يف  النجــوم  مــن  بالعديــد  صفوفــه  لتعزيــز  طائلــة  أمــواًل  إنفاقــه  مــن  الرغــم  وعــىل 
مقدمتهــم االملانيــان تيمــو فرنــر وكاي هافرتــس واملغــريب حكيــم زيــاش وحــارس 
فــخ  يعــاين تشــليس االمريــن حيــث ســقط يف  إدوار منــدي،  الســنغايل  املرمــى 

التعادل يف املباريات الثاث االخرة يف مختلف املسابقات.
يف  األول  فــوزه  عــن  األورويب،  الــدوري  مســابقة  بطــل  اشــبيلية،  يبحــث  وبــدوره 
مبارياتــه الخميــس األخــرة، عندمــا يســتضيف رين الذي مني بخســارته االوىل يف 

الدوري املحي هذا املوسم عندما سقط أمام أنجيه 1-2.

برنامج مباريات اليوم
يف ما يي برنامج مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من دور املجموعات 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم )توقيت فلسطن(:
- المجموعة الثامنة

باشاك شهر )تركيا( - باريس سان جرمان )فرنسا( )19:55(
مانشسرت يونايتد )انجلرتا( - اليبزيغ )املانيا( )22:00(

- المجموعة الخامسة
كراسنودار )روسيا( - تشليس )انجلرتا( )19:55(

إشبيلية )اسبانيا( - رين )فرنسا( )22:00(
- المجموعة السابعة

فرنتسفاروش )املجر( - دينامو كييف )اوكرانيا( )22:00(
يوفنتوس )ايطاليا( - برشلونة )اسبانيا( )22:00(

- المجموعة السادسة
كلوب بروج )بلجيكا( - التسيو )ايطاليا( )22:00(

بوروسيا دورمتوند )املانيا( - زينيت سان بطرسبورغ )روسيا( )22:00(
نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا

المجموعة األولى
لوكوموتيف موسكو )روسيا( - بايرن ميونيخ )أملانيا( )1-2(

أتلتيكو مدريد )اسبانيا( - سالزبورغ )النمسا( )3-2(
المجموعة الثالثة

مرسيليا )فرنسا( - مانشسرت سيتي )انجلرتا( )0-3(
بورتو )الربتغال( - اوملبياكوس )اليونان( )2-0(

المجموعة الثانية
شاختار دانيتسك )اوكرانيا( - انرت )ايطاليا( )0-0(

بوروسيا مونشنغادباخ )أملانيا( - ريال مدريد )اسبانيا( )2-2(
المجموعة الرابعة

اتاالنتا )ايطاليا( - اياكس )هولندا( )2-2(
ليفربول )انجلرتا( - ميدتياند )الدمنارك( )2-0(

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يعود بتعادل مثير أمام بروسيا منشنغالدباخ

يوفنتوس × برشلونة
ميسي يفتقد رونالدو

القاهرة/ )أ ف ب(:
مــر  ملنتخــب  الفنــي  املــدري  البــدري  حســام  أعلــن 
قامئة أولية من الاعبن املحلين للدخول يف معسكر 
أمــم  كأس  نهائيــات  إىل  املؤهلــة  للتصفيــات  إعــدادي 

أفريقيا.
ويستعد املنتخب املري ملواجهة توغو ذهابًا وإيابًا 
الثالثــة  الجولتــن  يف  املقبــل  نوفمــرب  و17   14 يومــي 
إفريقيــا  أمــم  لــكأس  املؤهلــة  التصفيــات  مــن  والرابعــة 
بســبب  الكامــرون  يف   2022 العــام  حتــى  املؤجلــة 

فروس كورونا املستجد.
ســليامن  مهــدي  هــم:  محليــًا  العبــًا   14 البــدري  ودعــا 
منصــور  أميــن  وأحمــد  جــرب  وعــي  الســعيد  وعبداللــه 

ومحمــد حمــدي ومحمــد فــاروق وأحمــد توفيــق ورمضان 
الجيــش(،  )طائــع  بســام  ومحمــد  )براميــدز(،  صبحــي 
أبــو  وأحمــد  حســن  وحســام  )إنبــي(،  رشيــف  ومحمــد 
)املقاولــون  طاهــر  محمــد  وطاهــر  )ســموحة(،  الفتــوح 

العرب( وأكرم توفيق )الجونة(.
املعســكر  اىل  املدعويــن  الاعبــن  عــدد  وارتفــع 
 19 إىل  نوفمــرب  مــن  التاســع  يف  يبــدأ  الــذي  املغلــق 
الــذي كان  الخــارج  الخــاميس املحــرتف يف  بعــد  العبــا 
البــدري اســتدعاه األســبوع املــايض وضــم محمد صاح 
حجــازي  أحمــد  )أرســنال(،  الننــي  محمــد  )ليفربــول(، 
)اتحــاد جــدة(، محمــود حســن "تريزيغيه" )أســتون فيا( 

وأحمد حسن "كوكا" )أوملبياكوس(.

يكشف عن تشكيلة أولية 
لمنتخب مصر لمواجهة توغو البدري

ريال مدريد يفكر في استعادة المغربي أشرف حكيمي
روما/ وكاالت:

ذكرت تقارير إعامية إيطالية أن ريال مدريد بدأ يفكر يف استعادة العبه 
الســابق الــدويل املغــريب أرشف حكيمــي الــذي باعــه إلنــرت ميــان الصيف 

املايض وذلك خال فرتة االنتقاالت الصيفية القادمة صيف 2021.
وبحســب تقاريــر الصحافــة اإليطاليــة فإن ريــال مدريد يفكر يف صفقة 
تبادليــة تنقــل الــدويل األملــاين تــوين كــروس إىل إنــرت ميــان باإلضافــة 
ملبلــغ مــايل مســتغا رغبــة الفريــق اإليطــايل يف تعزيــز خــط وســطه 

باعب مميز.
وألفــارو  كارفخــال  داين  إصابــات  أن  ســنرتال“  ”ديفنســا  موقــع  وأكــد 

زيــدان  الديــن  زيــن  الفرنــيس  املــدرب  دفعــت  وناتشــو  اودريــوزوال 
للتفكر يف العبه السابق أرشف حكيمي.

بروســيا  مــع  تألقــه  بعــد  املغــريب  الــدويل  عــن  مدريــد  ريــال  وتخــىل 
دورمتوند األملاين طيلة موســمن من اإلعارة وفضل بيعه إلنرت ميان 
للحصول عىل أموال بسبب األزمة االقتصادية ولكون الاعب اشرتط 

اللعب بشكل أكرب وزيادة راتبه.
لكــن املوقــع أكــد أن إرشاك الــدويل األملــاين توين كروس يف الصفقة 
صعب جدا لكون األملاين أكد يف تريحات جديدة رغبته يف إنهاء 

مسرته يف ريال مدريد والعيش يف العاصمة اإلسبانية.
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معلمو الضفة ُيرضبون 
عن العمل احتجاًجا عىل 

عدم رصف رواتبهم
رام الله/ فلسطني:

أرضب معلمــو الضفــة الغربيــة املحتلــة، أمــس، عــن العمــل؛ احتجاجــا 
عىل عدم رصف السلطة الفلسطينية رواتبهم كاملة منذ أشهر عدة.

واســتجابت معظــم املــدارس لدعــوة اإلرضاب وأغلقــت أبوابهــا، ومل 
يتوجه الطالب أو املعلمون إليها.

وكان اتحــاد املعلمــني الفلســطينيني قــد دعــا يف بيــان لــه الخميــس 
بعــد  للتعليــم عــن  للمــدارس، واالنتقــال  التوجــه  املــايض، إىل عــدم 
)إلكرتونيا(، بدءا من أمس وحتى 12 نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل؛ 

احتجاجا عىل عدم رصف رواتبهم كاملة بانتظام.
وأول مــن أمــس، أعلنــت حكومــة اشــتية بــرام اللــه، يف بيــان لهــا، رصف 
رواتب املوظفني األحد املقبل بنســبة 50 باملئة مع إمكانية تعديل 

نسبة الحد األدىن إذا سمحت الظروف النقدية.
ومنذ 4 أشهر مضت ترصف حكومة اشتية نحو 50 باملئة من رواتب 

موظفيها البالغ عددهم 136 ألفا.

الشــعبية  اللجــان  منســق  أكــد  الخليــل،  ويف 
قــوات االحتــالل  أن  الجبــور،  راتــب  والوطنيــة 
ســكنيتني  غرفتــني  مــن  ًنــا  مكوَّ منــزاًل  هدمــت 
منطقــة  يف  العجلــوين  بــالل  للمواطــن  يعــود 
واد األعــور جنــوب املدنيــة؛ بحجــة البنــاء دون 

ترخيص يف املنطقة املصنفة )ج(.
وأشــار الجبــور إىل أن سياســة هــدم املبــاين 
املنطقــة  يف  املواطنــني  وممتلــكات 
التوســع  لصالــح  الســكان  تهجــر  إىل  تهــدف 

االستيطاين.
كام هدمت جرافات االحتالل، أمس، مشتاًل 
جنــوب  الســموع  بلــدة  مدخــل  عنــد  ــا  زراعيًّ
الســموع  بلــدة  رئيــس  نائــب  وأكــد  الخليــل. 
هــارون أبــو كــرش، أن قــوات االحتالل هدمت 
أبــو  جــامل  املواطــن  ميلكــه  ــا  زراعيًّ مشــتاًل 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
بالتزامــن  مدارســها  فتــح  بعــدم  األونــروا  قــرار  أثــار 
مــع املــدارس الحكوميــة بغــزة للمرحلــة الثانيــة مــن 
املدارس واعتامدها التعليم اإللكرتوين كجزء من 
تقييــم الطلبــة بشــكل رســمي، ســخط أوليــاء األمــور 
الذين اعتربوا القرار إجحافا بحقهم وحق أبنائهم.

اســتأنفت  بغــزة  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وكانــت 
الحــادي  حتــى  الســابع  مــن  للصفــوف  الدراســة 
عــرش يــوم االثنــني، فيــام أكــدت األونــروا يف الرابــع 
لديهــا  قــرار  ال  أنــه  الجــاري  الشــهر  مــن  والعرشيــن 

بالعودة للتعليم الوجاهي حتى اآلن.
آيــات حــامدة مــن شــامل غــزة اعتــربت أن التعليــم 
االلكــرتوين عمليــة فاشــلة بــكل املقاييــس رغــم مــا 
يبذلــه املدرســون فيهــا مــن جهــد، إذ تراهــا عمليــة 

لتشتيت الجهود وارهاق للطالب وذويهم .
وعــزت ســبب ذلــك لكــرة املجموعــات الدراســية 
أكــرب يف  لــرشح  واالحتيــاج يف كثــر مــن األحيــان 
الــدروس الصعبــة، مــام يجعــل وضعــه ضمن تقييم 

الطالب أمرا غر منطقي.
شــاركتها الــرأي ميســون أبــو خاطــر مــن مدينــة غــزة 
التــي رات يف التعليــم االلكــرتوين ايضــا امــر مرهق 
ويشــتت الرتكيز، قائلة: "من لديه اكر من طالب 

وتفــرض رشطــة االحتــالل قيــوًدا عــىل دخــول 
وتحتجــز  األقــى،  للمســجد  املصلــني 
بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وكانت رشطة االحتالل أبعدت أول من أمس، 
حارس املســجد األقى عيىس بركات ملدة 

3 أشهر عن املسجد.
ويشــهد املســجد األقــى يومًيــا اقتحامــات 
وانتهــاكات مــن املســتوطنني وأذرع االحتــالل 
الســيطرة  لبســط  محاولــة  يف  املختلفــة، 
الكاملــة عليــه، وفــرض مخطــط تقســيمه زمانًيا 

ومكانًيا.
اعتقاالت

قــوات االحتــالل،  مــن جانــب آخــر، اعتقلــت 
فجــر أمــس، 10 مواطنــني يف مناطــق متفرقــة 
الصحفــي  بينهــم  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 

االمــور يف مــدارس "االونــروا" بقطــاع غزة زاهر البنا 
اىل ان التعليــم عــن بعــد يواجــه صعوبــات حقيقيــة 
يســتطيع  الــذي ال  االساســية  خاصــة يف املرحلــة 
مئــة  انــه يعتمــد  فيهــا، حيــث  الطالــب االســتفادة 
باملئــة عــىل املــدرس كــام ان هنــاك شــكاوى مــن 
أوليــاء امــور املرحلــة اإلعداديــة فهم ال يســتطيعون 

رشح الدروس ألبنائهم لكونها صعبة.
بــني  املدمــج  التعليــم  باعتــامد  االونــروا  وطالــب 
الوجاهي وااللكرتوين، قائال: "التعليم االلكرتوين 
املتبع حاليا يعتمد عىل الكم ال الكيف فاملدرس 
خــالل مثانيــة دقائــق يقــدم للطالــب مــا ينبغــي ان 
يدرســه خالل 45 دقيقة مام سيســبب اخفاق يف 
عملية االستيعاب بالنسبة للطالب مام يصب يف 

سياسة التجهيل التي تتبعها األونروا".
التعليــم  لهــذا  وفقــا  التقييــم  ان  "كــام  واضــاف: 
ســيكون فيــه ظلــم للطــالب حيــث ان هنــاك اوليــاء 
مــام  ألبنائهــم  االختبــارات  يجيبــون  مــن  هــم  امــور 
سيظلم الطلبة الذين يجيبون عليها بأنفسهم دون 
مســاعدة وقد يظلم الطلبة املتفوقني اذ يســتطيع 
امورهــم  اوليــاء  مبســاعدة  تحصيــال  منهــم  االدىن 

تحصيل درجات اعىل منهم".
واشار اىل مجلس اولياء االمور سيحمل مالحظات 

رائد شحدة إبراهيم رشاكة )20 عاما(، خالل 
اقتحــام منــزل ذويــه يف املخيــم، ونقلتــه إىل 
ايــل"  نقطــة عســكرية قــرب مســتوطنة "بيــت 

ومنها إىل جهة مجهولة.
وداهمــت قــوات االحتــالل قريــة كوبر شــاميل 
كنعــان  الشــاب  واعتقلــت  املدينــة،  غــريب 
إىل  ونقلــه  منزلــه  مداهمــة  خــالل  الحزمــاوي 

جهة مجهولة.
االحتــالل  قــوات  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
وعــرشات الشــبان ببلــدة بــر زيــت دون وقــوع 
دوريــات  اقتحمــت  طولكــرم،  ويف  إصابــات. 
االحتــالل مخيــم نــور شــمس رشقــي املدينــة، 
واعتقلــت الشــاب عــارف مــروان شــهاب )25 

عاما(، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
قريــة  االحتــالل  قــوات  داهمــت  جنــني،  ويف 

عقيــل، يف منطقــة الســيميا عنــد مدخل بلدة 
السموع.

وأشــار أبــو كــرش إىل أن املشــتل مقــام عــىل 
مساحة 60 مرًتا، وتم إخطاره بالهدم أكر من 
مــرة بحجــة قربــه من الطريــق االلتفايف، مع أنه 

يحمل أوراق ترخيص من وزارة الزراعة.
اقتحام األقصى

أمــس،  مســتوطًنا،   47 اقتحــم  األثنــاء،  يف 
باحــات املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة 

باب املغاربة، بحراسة من رشطة االحتالل.
بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
ثالثــة  بينهــم  مســتوطًنا   47 بــأن  املحتلــة 
الفــرتة  طــالب يهــود اقتحمــوا األقــى خــالل 
يف  اســتفزازية  جــوالت  ونظمــوا  الصباحيــة، 

باحاته.

بعــرشات  لالشــرتاك  مضطــرا  ســيكون  ابنائــه  مــن 
املجموعات وفهم الدروس ورشحها ألبنائه، وهذا 

أمر مرهق للغاية".
وقالــت: "طــول اليــوم وانــا عىل اعصــايب اتنقل من 
مجموعــة ألخــرى اتابــع ما نزل مــن دروس وواجبات 
واقــي  معــي،  الرتكيــز  يســتطيعون  ال  واوالدي 
يومــي مشــتتة بــني شــحن الجــواالت والكهربــاء غــر 
للمــدارس  يعــودوا  ان  االفضــل  دامئــا،  املوجــودة 

ضمن إجراءات السالمة والوقاية".
التعليــم  ان  مــايض  والء  الســيدة  رأت  بينــام 
الطلبــة  لوقــت  ويضيــف  جيــدا  كان  االلكــرتوين 
االنرتنــت  لتوفــر  املاديــة  القــدرة  لديهــم  الذيــن 
عــىل  ويجعلهــم  متابعتــه  عــىل  الذكيــة  واالجهــزة 

تواصل مع املواد الدراسية.
وقالــت مــايض: "لكــن اعتــامد التعليــم االلكــرتوين 
كمعيــار للتقييــم غــر منصــف وال نزيــه فــال ميكــن 
عــىل  بنفســه  اجــاب  قــد  الطالــب  بــأن  الضــامن 
منــه  بــداًل  يجبهــا  اهلــه مل  مــن  احــدا  وان  األســئلة 
مــام يظلــم الطلبــة اآلخريــن الذيــن يعتمــدون عــىل 

أنفسهم".
التعليم المدمج

فيــام اشــار رئيس املجلــس املركزي االعىل ألولياء 

عبد الرحمن ظاهر.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ففــي 
الصحفــي واملخــرج عبــد الرحمــن ظاهــر بعــد 
مداهمة شــقته بإحدى البنايات الســكنية يف 

شارع 16 مبدينة نابلس شاميل الضفة.
مــن  ألكــر  اعتقــل  ظاهــر  الصحفــي  أن  يذكــر 
شــهر لدى أجهزة أمن الســلطة بنابلس، بتهمة 
الــذم الواقــع عــىل الســلطة، وأفــرج عنه بكفالة 
الشــهر املــايض، بعــد 36 يوًمــا مــن االعتقــال 

السيايس.
ويف رام الله، اعتقلت قوات االحتالل شابني 
خــالل اقتحامهــا مناطق متفرقة من املحافظة 

وسط الضفة، تخللها اندالع مواجهات.
الجلــزون  مخيــم  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
املحــرر  األســر  واعتقلــت  اللــه،  رام  شــاميل 

برنامــج  لرئيــس  االلكــرتوين  التعليــم  عــىل  كثــرة 
االربعــاء  اليــوم  معــه  ليناقشــها  باألونــروا  التعليــم 

مرفقة مبالحظات اولياء االمور.
املــدارس  تفتــح  مل  اذا  االونــروا  ان  البنــا  واعتــرب 
مطلقــا فهــذا يعنــي انهــا تــراوغ يف اطــار مامرســتها 
صحــة  عــىل  الحفــاظ  بحجــة  التقليــص  لسياســة 
إلنهــاء  لألونــروا  واضعــاف  الفلســطيني  الالجــئ 
العلمــي  املســتوى  واضعــاف  الالجئــني  قضيــة 

لطالبنا ومستقبلهم.
الكثــر  يــدرس  ومل  الفصــل  انتصــف  "لقــد  وتابــع: 
مــن الطــالب شــيئا كــام ان األزمــات التــي تختلقهــا 
فهنــاك  التعليــم  عــىل  تتوقــف  ال   حاليــا  االونــروا 
توحيــد الســلة الغذائيــة وعــدم وجــود عــامل نظافــة 
داخــل املخيــامت وكلهــا ازمــات تهــدف لتقليــص 

دورها تجاه الالجئني".
تتبــع  ان  بالوكالــة  املفــرتض  مــن  انــه  اىل  واشــار 
قــد  والضفــة  غــزة  ففــي  املضيفــة  الدولــة  سياســة 
أن  واملفــرتض  املــدارس  الحكومــة  افتتحــت 
إلدارة  رســالة  كمجلــس  "ارســلنا  قائــال:  تتبعهــا، 
الوكالــة تحمــل مالحظــات اوليــاء االمــور بأننــا نريــد 
مالئــم  صحــي  بروتوكــول  وفــق  للمــدارس  العــودة 

يضمن عودة آمنة للطالب".

الجديــدة جنــويب املدينــة، واعتقلت الشــاب 
براء حسني حسن أبو مريم بعد تفتيش منزل 

ذويه والتخريب يف محتوياته.
الزبابــدة  بلــدات  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
وقباطيــة واليامــون يف جنــني، وســّرت آلياتها 

يف الشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
املواطن نوح خالد أبو عيشــة بعد دهم منزله 

يف املدينة.
طلبــة  مــن  أربعــة  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
وهــم:  العــروب شــامال،  املــدارس يف مخيــم 
معن نايف البدوي )16عاما(، وقاســم محمد 
البــدوي  نايــف  ومحمــد  عامــا(،   17( الراعــي 
 16( الرشيــف  هشــام  ومحمــد  عامــا(،   15(

عاما(.

عائلة األسري نضال 
ر من  أبو عاهور تحذِّ

خطورة حالته الصحية
رام الله/ فلسطني:

حــذرت عائلــة األســر املريــض نضــال أبــو عاهــور، أمــس، مــن خطــورة 
الحالــة الصحيــة لنجلهــا، الــذي ُيعــاين منــذ مــدة طويلــة مــرض الفشــل 

الكلوي وأوراًما خبيثة.
ونقــل مركــز "حنظلــة" املختــص بشــؤون األرسى، عــن عيــىس شــقيق 
األســر أبــو عاهــور، أمــس، بــأن "آخــر مــا ورد مــن أنبــاء ُتفيــد بــأن األســر 
نضــال ُمحتجــز منــذ لحظــة اعتقالــه فجــر االثنــني املــايض، فيام يســمى 
مبشــفى "شــعاري تســيديك" يف القــدس امُلحتلــة. وقــال أبــو عاهــور: 
إّن "الحالــة الصحيــة لشــقيقه نضــال لحظــة اعتقالــه كانــت حرجة حيث 
كان موضوًعا تحت جهاز التنفس الصناعي يف بيته مبدينة بيت لحم 
وينتظــر مركبــة اإلســعاف لنقلــه إىل ُمستشــفى الحســني إلجــراء عمليــة 
غسيل للكىل". ُيذكر أّن األسر أبو عاهور البالغ من العمر )45( عاًما 
أســر ســابق اعتقــل أكــر مــن مــرة كانــت آخرهــا يف حزيــران املــايض، 

وقد أطلق رساحه بعد اعتقاله بشهر بسبب تردي حالته الصحية.

األخــرة. وشــدد "أبــو ســلمية" يف ترصيحــات إلذاعــة "الــرأي" الحكوميــة ، 
أنــه ال ميكــن أن ُتتجــاوز هــذه املرحلــة إال بالتــزام ووعــي املواطن، مبينًا أن 

األمور ال تزال تحت السيطرة.
وقــال: "إذا ازدادت اإلصابــات وازدادت الوفيــات وأصبــح القطــاع الصحــي 
يواجــه أزمــة ســنتوجه إلجــراءات أكــر مــن الســابق، وإذا اســتمرينا بهــذا 

االستهتار فنحن مقبلون عىل شتاء قاس".
ولفــت "أبــو ســلمية" إىل أن لقــاح اإلنفلونــزا املوســمية موجــود يف جميــع 

الصيدليات، داعيًا أي شخص مناعته ضعيفة ألخذه.

وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة توزعــت يف املحافظات حســب اآليت: 
الخليــل )64(، ونابلــس )88(، وبيــت لحــم )34(، قلقيليــة )4(، ورام اللــه 
 ،)17( وســلفيت   ،)22( واألغــوار  وأريحــا   ،)37( )42(، وجنــني  والبــرة 
وطولكــرم )38(، وطوبــاس )4(، وضواحــي القــدس )27(، حيــث أجــري 

4212 فحًصا.

تعــاٍف ســجلت يف املحافظــات حســب اآليت:  289 حالــة  أن  وذكــرت 
الخليــل )58(، وســلفيت )8(، ونابلــس )55(، وأريحــا واألغــوار )135(، 
الفــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  مؤكــدة   ،)27( وجنــني   ،)6( وطوبــاس 
يف فلســطني بلغــت %88.2، يف حــني بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 

%11، ونسبة الوفيات %0.8 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت الكيلــة إىل وجــود 40 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفة، بينهم 6 
مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

مــن جانــب آخــر، أفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني يف رام اللــه، مســاء 
أمس، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفروس "كورونا" يف صفوف جاليتنا 
باململكــة العربيــة الســعودية، وثــالث إصابــات يف الواليــات املتحــدة، مــا 
يرفع عدد الوفيات يف صفوف الجالية الفلسطينية مبختلف دول العامل 

إىل 275 واإلصابات إىل 6599 منذ بدء الجائحة.
والقنصليــة  الفلســطينية  الســلطة  عــن ســفارة  بيــان،  الــوزارة يف  ونقلــت 
بالفــروس  جديــدة  وفــاة  إن  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  لــدى  العامــة 
 82( الغــول  عــي  ســامل  نــرصة  للمواطنــة  الجاليــة  صفــوف  يف  ســجلت 

عاًما(، لرتفع عدد حاالت الوفاة إىل 95.
مبتابعــة  املتخصــص  الفريــق  أفــاد  األمركيــة،  املتحــدة  الواليــات  ويف 
أوضاع جاليتنا هناك بتسجيل 3 إصابات جديدة بالفروس يف كل من: 
ميتشــيغن، ونيوجريس، لرتفع عدد اإلصابات اىل 4048 إصابة، فيام 
مل تســجل أيــة حالــة وفــاة لليــوم الســابع عــىل التوايل، ليبقــى عدد حاالت 

الوفاة يف صفوف الجالية 80 حالة. 

311 ألًفا و149؛ منها 2452 وفاة، و295 ألفا و211 حالة تعاف.

وأضافــت أن 467 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة صعبــة و128 يف حالــة 
متوسطة.

وأشارت الوزارة إىل أن 193 مصاًبا عىل أجهزة تنفس.
وقبــل أســبوعني، قــرر املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي لشــؤون كورونــا، بــدء 
الحكومــة اإلرسائيليــة  الــذي فرضتــه  لإلغــالق املشــدد  التدريجــي  الرفــع 

لنحو الشهر.
وكانــت )إرسائيــل( ســجلت أرقامــا قياســية وصلــت إىل أكــر مــن 9 آالف 
إصابة يوميا خالل فرتة الشهر املايض ومطلع الشهر الجاري قبل هبوط 

هذه األرقام.
ا. ومنذ نحو األسبوعني هبطت أعداد املصابني إىل عدة مئات يوميًّ

علامء األمة أجمعوا عىل أن التطبيع خيانة لله ولرسوله واملسلمني".
وطالــب املطبعــني بالرجــوع لشــعوبهم ألخــذ رأيهــم ليدركــوا أنهــم مبعــزل 
عن الشعوب، مبيًنا أن بعض قادة األنظمة املطبعة طبعوا طواعية ولكن 

كلهم نفذوا إمالءات جهات خارجية تبحث عن مصلحة االحتالل.
وأكــد رئيــس املجلــس الترشيعــي عــىل رضورة أن تثــور الشــعوب العربيــة 

عىل حكامها املطبعني سعًيا الستبدالهم وإسقاطها.
بــدأت  أنهــا  دويــك  بــني  التطبيــع؛  مواجهــة  يف  فلســطني  صعيــد  وعــىل 
مرشوًعــا مهــاًم ملواجهــة التطبيــع و"صفقة القــرن" التصفوية، وغرها من 

املشاريع –يف إشارة للمصالحة واالنتخابات.
واعتــرب أن الترسيــع يف االنتخابــات الفلســطينية وافــراز قيــادة دميقراطيــة 
املخططــات  إفشــال  يف  يســهم  خطــوة  كل  يف  الشــعب  تســتفتي 

واملؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

أولياء أمور: ميض األونروا بالتعليم اإللكرتوين أمر مجحف 

مواجهات عنيفة بني 
عرشات الشبان و"أمن 

السلطة" يف مخيم األمعري
رام الله/ صفا:

اندلعــت مواجهــات عنيفــة بني عرشات الشــبان وأجهزة أمن الســلطة، 
مساء أمس، عىل مدخل مخيم األمعري وسط مدينة رام الله بالضفة 

الغربية املحتلة.
قبالــة  املطاطيــة  لإلطــارات  شــبان  إشــعال  بعــد  املواجهــات  وجــاءت 

املخيم، للمطالبة باإلفراج عن شاب معتقل لدى األجهزة األمنية.
اللــه  رام  بــني  الطريــق  وأغلقــوا  املطاطيــة  اإلطــارات  الشــبان  وأحــرق 
والقــدس املقابــل للمخيــم، مــا تســبب بأزمــة مروريــة خانقــة، أعقبهــا 

قيام األجهزة األمنية بدفع عرشات العنارص إىل محيط املخيم.
لتفريــق  والصوتيــة  الغازيــة  القنابــل  األمنيــة  العنــارص  وأطلقــت 
املتظاهريــن، فيــام رشــق الشــبان الحجــارة والزجاجــات الفارغة صوب 

األجهزة األمنية.
كبــرة  بقــوة  األمنيــة  األجهــزة  دفعــت  أن  بعــد  املواجهــات  وتجــددت 
مــن املشــاة صــوب املخيــم، إال أن املواجهــات اشــتدت عــىل مدخــل 

املخيم الرشقي.

رام الله/ فلسطني:
والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  أطلقــت 
فعاليــات  أمــس،  اللــه،  رام  يف  العلمــي 
حقــوق  ثقافــة  لتعزيــز  "أمــل"  مــرشوع 
اإلنســان والنــوع االجتامعــي يف مؤسســات 
التعليم العايل، والتي تشمل )14( فعالية 

ستنظم يف )14( جامعة مختلفة.
مــع  بالتعــاون  األوىل  الفعاليــة  ونظمــت 
)خضــوري(،  التقنيــة  فلســطني  جامعــة 
بحضــور مديــر الشــؤون الطالبيــة يف الوزارة 
أميــن الهــوديل، وعميــد شــؤون الطلبــة يف 
الجامعة عالء عيىس، وناقشت تعزيز دور 
مشــاركة الطالبــات يف الرتشــح واالنتخــاب، 
الحيــاة  يف  الطالبــات  مشــاركة  وتفعيــل 

العــامدات والكليــات يف  الجامعيــة، ودور 
توجيــه الطلبــة للمشــاركة الفاعلــة يف كافــة 

الربامج والفعاليات.
وأوضح الهوديل يف بيان صادر عن الوزارة، 
أن مرشوع "أمل" يسر يف اتجاهني، األول 
مــع الهيئــة الوطنيــة لالعتــامد والجــودة مــن 
خــالل اســتحداث أو تطويــر مســاق درايس 
يف  لتدريســه  واعتــامده  اإلنســان  لحقــوق 
عــىل  يركــز  والثــاين  والكليــات،  الجامعــات 
حقــوق  جانــب  يف  متخصصــة  أنشــطة 
اإلنسان والنوع االجتامعي، تنفذها الوزارة 

بالتعاون مع مؤسسات التعليم العايل.
وذكــر أن أنشــطة املــرشوع التــي ســتنفذها 
العــايل  التعليــم  مؤسســات  يف  الــوزارة 

تهــدف إىل صقــل شــخصية الطلبــة وتعزيــز 
والنــوع  اإلنســان  حقــوق  بقضايــا  ثقافتهــم 
االجتامعي من خالل مامرساتهم اليومية.
ودور  أهميــة  إىل  عيــىس  أشــار  بــدوره، 
بنــاء  يف  الجامعــات  طلبــة  ومســؤولية 
جامعــة  أن  مضيفــًا  الوطــن،  مؤسســات 
تنميــة  عــىل  دامئــًا  تحــرص  "خضــوري" 
قدرات طلبتها، ودعم أنشــطتهم واســتثامر 
التنميــة  تحقيــق  يف  للمســاهمة  قدراتهــم 

املستدامة.
وينفــذ مــرشوع "أمــل" ومدتــه أربع ســنوات 
والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  برعايــة 
اإليطاليــة  الوكالــة  مــع  بالرشاكــة  العلمــي 

للتعاون اإلمنايئ.

"التعليم العايل" تطلق مرشوًعا 
بـ14 جامعة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

دون سري  نواب يتفقَّ
العملية التعليمية 
بمدارس الوسطى

الوسطى/ فلسطني:
تفقد نواب من كتلة التغير واإلصالح الربملانية، أمس، سر العملية 
بــدء  عقــب  الوســطى،  املحافظــة  مــدارس  مــن  عــدد  يف  التعليميــة 
املرحلــة الثانيــة مــن العــودة اآلمنــة للمــدارس، التــي تشــمل الصفــوف 

من السابع حتى الحادي عرش باملدارس الحكومية.
وضــم وفــد النــواب د. ســامل ســالمة، ود. عبــد الرحمــن الجمل، وهدى 
نعيــم، مبشــاركة وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم د. زيــاد ثابــت، ومديــر 
املديريــة هشــام الحــاج، ورؤســاء بلديــات املحافظــة، حيــث شــملت 

الجولة مدرستي مريم بنت عمران، وشهداء املغازي.
وأشاد وفد النواب بإجراءات وزارة الرتبية والتعليم املتبعة يف سبيل 
توفــر بيئــة مدرســية وجــو تعليمــي تربــوي وصحــي آمــن يف املــدارس 

يف ظل جائحة كورونا.
منعــًا  الســالمة  إجــراءات  لتطبيــق  املســتمرة  املتابعــة  رضورة  وأكــد 
النتشار الفروس، مثمنا جهود القامئني عىل سر العملية التعليمية 

يف ظل الجائحة.
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نريويب/ وكاالت:
اإلعــام  وســائل  عــر  املتداولــة  الصــور  مــن  مجموعــة  أظهــرت 
االحرتافيــة واالجتامعيــة، لحظــة دراميــة، اندفــع فيهــا فيــل ضخــم 
خلــف ســيارة صغــرية يف كينيــا، بعدمــا أثــارت الســيارات العابــرة 

للطريق انتباهها.
أنهــا مهيــأة  الســيارة وبــدا  الفيــل العماقــة تجــاه  أنثــى  انطلقــت 
لدهســها قبــل أن يبتعــد الســائق، وذلــك بعدمــا أثــار ســائق آخــر 
انتبــاه الحيــوان مــن خــال اإلرساع يف الطريــق الريفــي، حســبام 

أفادت صحيفة "دييل ميل".
تــم التقــاط املشــهد مــن قبــل املصور موانغي كــريويب البالغ من 
العمــر 43 عامــا، الــذي كان ينتظــر يف ســيارة اللتقــاط الصــور يف 

حديقة أمبوسييل الوطنية عندما مرت مركبتان أخريان أمامه.
دفــع ذلــك أمهــات القطيــع إىل االقــرتاب مــن ســيارة رابعــة كان 
ينتظــر بهــا بعــض املصوريــن زمــاء موانغــي - مــام أجرهــم عــى 
الفــرار. موانغــي، مــن نــريويب، كان يف رحلــة تخييــم يف الحديقة 

الوطنية عندما رأى املشهد الدرامي يتكشف.
وقال املصور: "لقد انقسمنا إىل مجموعتني وكنا يف سيارتني. 
مركبتــان  جــاءت  أن  إىل  األفيــال  بصحبــة  نتمتــع  بهــدوء  جلســنا 

أخريان مرسعتان نحونا وتطلقان اإلنذار إلفساح املجال لهم".
وأضــاف موانغــي: ليــس لــدي أي فكــرة عن املــكان الذي يتجهون 
الرسعــة  وتجاهلــوا  أمرهــم  مــن  عجلــة  يف  كانــوا  لكنهــم  إليــه، 
املحــددة البالغــة 40 كــم يف الســاعة )25 ميــا/ الســاعة( يف 

املنتزه.
وتابــع: "مل أكــن أعتقــد أن ذلــك أثــار حفيظــة األفيــال كثريا، حتى 
رأيــت مــن ســياريت أمهــات القطيــع تقــرتب مــن الســيارة األخــرى، 
التي كانت تحتوي عى املصورين اآلخرين وهددت بالهجوم".

الكشف عن المرض الذي يقلل 
خطر اإلصابة بفريوس "كورونا"

موسكو/ وكاالت:
كشفت اختصاصية يف علم املناعة، آال ريجيخ، عن فئة األشخاص 
األقــل عرضــة لإلصابــة باألمــراض الفريوســية واألورام، مبــا يف ذلــك 

فريوس كورونا.
ووفقــا لهــا، فــإن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الحساســية أقــل عرضة 
لإلصابــة بعــدوى فــريوس كورونــا مــن غريهــم. وأشــارت إىل أن ذلــك 
 ،"IgE  " املناعــي  الغلوبولــني  مــن  كبــرية  كميــات  وجــود  إىل  يعــود 
"دكتــور  موقــع  حســب  للحساســية،  املســتمر  تعرضهــم  بســبب 
رامبلــر". وأضافــت أن عــددا مــن أعراض اإلصابة مبرض "كوفيد19-" 
يتطابق مع أعراض اإلصابة بالحساسية املوسمية. ويف وقت سابق، 
كشــفت األكادمييــة الروســية، أريــج توتوســتوليان، أن املدخنــني هم 

أكرث عرضة من غريهم لإلصابة بفريوس كورونا املستجد.

مرسيدس بقيمة 13 مليون روبل... 
ن رويس يحرق سيارته الفارهة مدوِّ

موسكو/ وكاالت:
ماركــة  ســيارته  يف  النــريان  ليتفــني،  ميخائيــل  الــرويس،  املــدون  أشــعل 
"مرســيدس GT63"، والتــي تبلــغ قيمتهــا 13 مليــون روبــل ) نحــو 170 

ألف دوالر(.
ونــر املــدون الفيديــو عــر قناتــه عى موقع "يوتيــوب"، ليحقق إىل اآلن 

نحو 3 مايني مشاهدة.
ويظهــر يف الفيديــو ليتفــني وهــو يقــود ســيارته يف حقــل، قبل أن يســكب 

عليها البنزين ويشعل النريان.
وأوضــح ليتفــني، أنــه اشــرتى الســيارة يف مايو/أيــار 2019، عقــب مــرور 
الوقــت بــدأت األعطــال تظهــر بشــكل مســتمر، لينشــب خــاف بينــه وبــني 

وكيل بيع السيارات.

يف بريطانيا... وكالء سفر 
يبيعون نتائج كورونا 

سلبية مقابل 195 دولراً
لندن/ وكاالت:

أفــادت وســائل إعــام باكتشــاف فحوصات طبية مــزورة لفريوس كورونا 
تحمل نتيجة "سلبي".

ويف تقريــر نرتــه صحيفــة "ذا صــن" الريطانيــة كشــفت فيه عن وجود 
وكاء ســفر "يبيعــون نتائــج ســلبية مقابــل 150 جنيًهــا إســرتلينًيا" أي 

)195 دوالرًا أمريكيًا(.

ويف الوقــت الحــايل، تطلــب العديــد من رشكات الطريان إثباًتا الختبار 
فريوس كورونا "السلبي" قبل أن يصعد املسافرون عى منت الطائرة.

وقــال منتهكــو القواعــد: إنهــم "متكنــوا مــن الصعــود عــى مــنت رحاتهم 
بعد إجراء اختبار لشــخص آخر وتغيريه إىل اســمه قبل طباعته وعرضه 

عى املوظفني يف مطارات اململكة املتحدة".
فيــام أفــاد بعضهــم اآلخــر، "لقــد احتجنــا إىل اختبــار "كوفيــد19-" ألحد 
أفــراد األرسة وتحدثــت إىل أحــد وكاء الســفر وقــال: "قم بإنجازه وحتى 
 50 لــك اختبــاًرا ســلبًيا مقابــل  النتيجــة إيجابيــة، فســنقدم  إذا كانــت 

جنيًها إسرتلينًيا".
وأضاف الرجل أنه "متكن من السفر إىل باكستان باختباره املزيف".

أردوغان يقود 
الوجدان اإلسالمي

اإلســام  لديــن  يخلــص  زعيــم  إىل  يحتــاج  اإلســامي  العــامل 
ويدافــع نبــي اإلســام محمــد صــى اللــه عليــه وســلم. الهجــامت 
الغربيــة املتكــررة املســيئة لنبينــا محمــد صــى الله عليه وســلم، 
هــي ولديــة غيــاب القائــد اإلســامي الــذي لديــه إمكانــات عاليــة 
لقيادة ال أقول العامل اإلســامي، بل قيادة الوجدان اإلســامي، 
والقــادة  واملجرمــني  الكافريــن  إرغــام  يكفــل  مبــا  وتوجيهــه 
العلامنيــني، ممــن عاشــوا ردحــا مــن الزمــان يف أحضــان البغايــا 
والغانيــات، كالرئيــس ماكــرون، عــى احــرتام ديــن اإلســام ونبــي 

اإلسام، ورسول اإلسام.
نعــم، يحــاول الرئيــس الــرتيك أردوغان أن يكــون القائد الوجداين 
وعــن  حرماتــه  وعــن  الديــن  عــن  الدفــاع  قضايــا  يف  للمســلمني 
رمــوزه، ولكــن الرجــل ياقــي عنتــا ومخالفــة مــن قــادة دول عربيــة، 
يظنــون بــه الظنــون، وينســبونه إىل االســتعامر، ويرمونــه بالطامــع 
يف بادهــم وثرواتهــم. هــو يحــاول، ولكــن بنيانــه ال يكتمــل، ألن 

هناك من يعمل عى هدم بنائه.
تركيا مثا، الدولة الوحيدة التي طالبت رسميا الشعب الرتيك 
الفرنســية،  البضائــع  مبقاطعــة  اإلســامية  الشــعوب  مــن  وغــريه 
وهــي  بالرتاجــع،  ماكــرون  طالبــت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  وهــي 
الدولــة الوحيــدة التــي خاطبــت قــادة أوروبــا جميعهــم وحملتهــم 
املســؤولية عــن تفــي ظاهــرة العــداء لإلســام. تركيــا خاطــرت 
مبصالحهــا مــع فرنســا، حيــث تزيــد صــادرات تركيــا لفرنســا عــن 
وارداتها بحوايل مليار دوالر، من أجل تأكيد صدقها يف الدفاع 
عن النبي محمد صى الله عليه وســلم وعن اإلســام، يف حني 
اكتفــت دول العــرب بالشــجب واالســتنكار، ومل توجــه الشــعوب 

لفعل يشء عميل.
إذا كانــت القــدس قــد فقــدت مكانتهــا عنــد قــادة العــرب وقــادة 
املسلمني، ومل يعودوا ينظرون بعني الرفض لسيطرة )إرسائيل( 
عــى املســجد األقــى، ويطلبــون منهــا اإلذن بزيارتــه، فإنــه ال 
يجدر بهم أن يتخلوا عن نبيهم، نبي اإلسام، الذي أمر هو يوما 
بقتــل مــن هجــاه، وتآمــر عليه، ونال من أهله، وأرىس قواعد بينة 

الحرتام األنبياء والدفاع عنهم.
ال ينبغــي النظــر لرتكيــا بعــني الكراهيــة وهــي تدافــع عن اإلســام، 
وينبغــي عــى قــادة العــرب واملســلمني دعمهــا يف دفاعها هذا، 
أو القيــام بأفضــل مــام تقــوم بهــا زعامتهــا الحاليــة، ويجــدر بقــادة 
العــرب مغــادرة عقــدة الدولــة العثامنيــة، ومــا يقــال عــن أطــامع 

أردوغان العثامنية الجديدة.
البــاد  عــى  ســيطرتها  إلعــادة  عثامنيــة  قــدرات  ال متلــك  تركيــا 
العربية، والعامل الحديث برتكيبته الجديدة ال يقبل عودة تركيا 
إمراطوريــة. الصلــح مــع تركيــا وتطبيــع العاقــات معهــا، أيــرس، 
مــع  التطبيــع  مــن  الشــعوب،  مــن  وتقبــا  وأكــرث احرتامــا  وأفيــد، 

)إرسائيل( التي تحتل األرايض الفلسطينية والعربية؟!


