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ِتي" ًة َفاْدُخِل ِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَّ ُة اْرِجِعي ِإَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ "َيا َأيَّ

تعزية ومواساة
غــزة الحــاج/ نــواف البدرســاوي وأوالده يشــاطرون آل منصور الكــرام األحزان بوفاة 

فقيدهم املغفور له بإذن الله تعال
الحاج/ عبد الرؤوف عبد الهادي منصور "أبو فتحي"

ويتقدمون من الحاج/ عبد الرحيم منصور "أبو محمد" ومن أبناء الفقيد بالتعازي 
واملواســاة ســائلني املــول عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 
جناته وأن يلهم أهله ومحبيه جزيل الصرب وحسن العزاء وأن يجنبهم كل مكروه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
غــزة/ الحــاج صــاح كامــل حــرز اللــه )أبــو كامــل( وإخوانــه وأنجالهــم يشــاطرون األخ 
العزيز الحاج عبد الرحيم عبد الهادي منصور )أبو محمد( وأنجاله وأنجال الفقيد 

وعموم آل منصور الكرام األحزان بوفاة شقيقه وفقيدهم املرحوم
الحاج/ عبد الرؤوف عبد الهادي منصور )أبو فتحي(
سائلني املول عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
غزة/ الحاج حسني محمود حلس )أبو ماهر( وأنجاله يشاطرون األخ العزيز الحاج 
عبــد الرحيــم عبــد الهــادي منصــور )أبــو محمــد( وأنجالــه وأنجال الفقيــد وعموم آل 

منصور الكرام األحزان بوفاة شقيقه وفقيدهم املرحوم
الحاج/ عبد الرؤوف عبد الهادي منصور )أبو فتحي(
سائلني املول عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
هدمت قوات االحتال اإلرسائيل، أمس، عدة منشآت سكنية ف قرية 
"بيــت إكســا" شــال غــرب القــدس املحتلــة، وف األغــوار الفلســطينية 
الوســطى، وجنــوب بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة املحتلــة، واعتقلــت 18 

مواطنا خال حمات دهم وتفتيش وماحقة مبناطق متفرقة، 
األقــى  املســجد  اقتحــام  املســتوطنني  عــرات  جــدد  فيــا 

تجدد اقتحام األقصى.. واعتقال 15 مواطنًا خالل حمالت دهم لبيوتهم

االحتالل يهدم منشآت سكنية يف القدس واألغوار وبيت لحم
االحتالل ُيصنِّف الجناح 

الطاليب للجبهة الشعبية 
"منظمة غري مرشوعة"

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
القطــب  كتلــة  تصنيــف  أمــس،  اإلرسائيــل،  االحتــال  جيــش  أعلــن 
للجبهــة  الطــايب  الــذراع  )قطــب(،  مــي  التقدُّ الدميقراطــي  الطــايب 

الشــعبية لتحرير فلســطني ف جامعة بريزيت قرب رام الله، 
"منظمة غري مروعة" بالضفة الغربية املحتلة. ويتهم جيش 

أطراف إقليمّية تعمل على عرقلة المصالحة الوطنية
الرجوب: حماس رفضت عرًضا 

من بريطانيا للقاء كوشرن
غزة/ أدهم الريف:

قــال أمــني رس اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح"، جربيــل الرجــوب: إنَّ حركة حاس 
رفضت عرًضا قّدمته الحكومة الربيطانية للحركة للقاء جاريد كوشرن، مستشار 
الرئيــس األمــرييك دونالــد ترامــب. وأضــاف الرجــوب ف صالــون صحفــي عقــده 
منتدى اإلعاميني الفلسطينيني الكرتونًيا، أمس، أّن "حاس" رفضت العرض 

رفضــت  بعدمــا  عبــاس  محمــود  الرئيــس  بــاب  وطرقــت  الربيطــاين 
اإلغــراءات وترّصفــت بوطنيــة تجعلنــا نثــق بهــا بشــكل أكــرب. وبــني أن 

خطيب األقىص: زيارة 
المطبعني للمسجد خطرة 

كاالقتحامات اإلرسائيلية
القدس املحتلة/ صفا:

ر خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي مــن تداعيــات ومخاطــر  حــذَّ
زيارة بعض الوفود العربية التطبيعية إل املسجد تحت حاية رشطة االحتال 
اإلرسائيــل. وقــال صــربي ف ترصيــح لوكالــة "صفــا"، أمــس، إن هــذه الزيــارات 

التطبيعية تعد أحد إفرازات جرمية التطبيع العريب مع االحتال، وهو 
أمــر كان متوقًعــا. وأضــاف: "إنــه مــن املؤســف أن يــأيت مســلم بحراســة 

االحتالل يرّبئ 
قاتل الشهيد 

إياد الحالق
القدس املحتلة/ صفا:

مــع  التحقيقــات  قســم  خلــص 
ف  االحتــال  رشطــة  عنــارص 
القــدس املحتلــة أمــس، إل تربئــة 
الفتــى  استشــهاد  عــن  املســئول 
برصــاص  أشــهر  قبــل  الحــاق  إيــاد 
الرطــة ف املدينــة. وذكــر موقــع 

أن  العــربي   "0404"
رشطــة االحتــال أغلقــت 

رغم وعود االنفتاح 
والمليارات.. لماذا يرفض 

سودانّيون التطبيع؟
الخرطوم/ األناضول: 

اتفق الشــارع الســوداين عىل أهمية رفع اســم الســودان من قامئة "الدول 
الطاحنــة،  االقتصاديــة  أزمتهــا  مــن  بالبــاد  للخــروج  لإلرهــاب"،  الراعيــة 

واالنفتاح عىل العامل الخارجي. 
الرفــض ألســباب  الشــارع تبايــن، وإن غلــب عليــه  إال أن موقــف 
مختلفــة، بشــأن املقابــل الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة عــىل 

حماس: التطبيع العريب 
المتصاعد يشكل خطرًا كبريًا 

عىل القضية الفلسطينية
غزة/ فلسطني:

أكد املتحدث باسم حركة حاس حازم قاسم، أمس، أنَّ التطبيع العريب 
القضيــة  عــىل  كبــرًيا  مــع االحتــال اإلرسائيــل يشــكل خطــًرا  املتصاعــد 
الفلســطينية، وخاصــة تطبيــع اإلمــارات شــجع العديــد مــن الــدول العربيــة 

عــىل الهرولــة نحــو )تل أبيب(. وقال قاســم ف ترصيحات إلذاعة 
االقتصــادي خدمــة  اإلمــارايت  الوفــد  "زيــارة  إنَّ  القــدس،  صــوت 

ليبيا.. األمم المتحدة 
تعلن اتفاق طريف الزناع 

عىل إجراءات بناء الثقة
جنيف/ وكاالت:

قالت ستيفاين وليامز، املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة ف 
ليبيــا باإلنابــة، أمــس، إن إجــراءات بنــاء الثقــة بــني األطــراف الليبيــة دخلــت 

حيــز التنفيــذ، كــا أعلنــت اتفاقهــم عــىل ســحب كل املقاتلــني 
التوصــل التفــاق دائــم  90 يومــا مــن  البــاد خــال  األجانــب مــن 

رام الله/ فلسطني:
أوضاًعــا  "الدامــون"  ســجن  ف  أســرية   39 تعــاين 
دن بخطوات  معيشــية واعتقالية قاســية للغاية، ويهدِّ

رام الله-غزة/ أدهم الريف-وكاالت:
حذرت فصائل وشخصيات وطنية من خطورة تعنت 
عــن  اإلفــراج  ف  اإلرسائيــل  االحتــال  ســجون  إدارة 
لليــوم  الطعــام  عــن  املــرب  األخــرس  ماهــر  األســري 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
لهــدم  اإلرسائيــل  االحتــال  محــاوالت  تنتهــي  ال 
القــدس  مدينــة  رشقــي  األحمــر  الخــان  تجمــع 

الدوحة/ األناضول:
ت الحكومــة القطريــة، أمــس، قــرار )إرسائيــل(  عــدَّ
بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية بالضفــة الغربيــة 

مطالبهــن  لتحقيــق  الســجن  إدارة  ضــد  تصعيديــة 
الحقوقيــة واإلنســانية. وقالــت هيئــة شــؤون 
إن  أمــس:  بيــان،  ف  واملحرريــن،  األرسى 

الـ88 رفًضا العتقاله اإلداري.
جــاء ذلــك خــال فعاليات بقطــاع غزة والضفة الغربية 

املحتلة، أمس، دعا لألســري الذي يواصل 
إرضابــه ف مستشــفى "كابــان" اإلرسائيــل 

املحتلة، من أجل تنفيذ مروع اســتيطاين ميتد 
مــن أرايض رشقــي القــدس حتــى البحــر 
عــن  املقدســة  املدينــة  وعــزل  امليــت، 

املحتلــة، "تحدًيــا ســافًرا للقانون الــدويل وقرارات 
خــال  ذلــك  جــاء  الدوليــة".  الرعيــة 
االجتــاع االعتيــادي ملجلس الوزراء ف 

دن بخطوات تصعيدّية  األسريات يهدِّ
لتحقيق مطالبهن الحقوقّية

تحذيرات من خطورة تعنت االحتالل 
يف اإلفراج عن األسري "األخرس"

"الخان األحمر" عىل شفا الهدم 
تحت غطاء التطبيع

قطر: االستيطان اإلرسائييل "تحدٍّ 
سافر للقانون الدويل"

فعاليات بغزة والضفة دعًما إلضرابه لليوم الـ88

إعادة فتح مساجد جديدة
134 إصابة 

بكورونا يف غزة
غزة/ فلسطني:

سجلت وزارة الصحة بغزة، أمس، 134 إصابة 
1774 فحصــا  بفــريوس كورونــا، عقــب إجــراء 
مخربيــا خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة. وأعلنــت 
الصحــة ف تقريرهــا اليومي عن الحالة الوبائية 

مــن  حالــة   93 تعــاف  غــزة،  قطــاع  ف 
مصايب فريوس كورونا، لريتفع إجايل 

10 وفيات و1162 
إصابة بكورونا 

لدى االحتالل
النارصة/ فلسطني:

االحتــال  بحكومــة  الصحــة  وزارة  ســجلت 
إصابــة  و1162  وفيــات   10 اإلرسائيــل، 
بفــريوس كورونــا خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة، 

عقب إجراء 41193 فحصا مخربيا.
عــدد  أن  االحتــال،  وزارة  وذكــرت 

أنــه  فلســطني،  ف  كورونــا  لفــريوس  الوبائيــة 
الغربيــة  الضفــة  ف  وفيــات  ســت  تســجيل  تــم 
املحتلــة، ملواطنــة )80 عامــًا( مــن مخيــم باطــة، 
ومواطنــة )71 عامــًا( مــن ِتــل، ومواطن )65 عاما( 

مــن قبــان ف محافظــة نابلــس، ومواطن 
 91( ومواطنــة  املغــري،  مــن  عامــًا(   96(

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزيرة الصحة بحكومة اشتية ف رام الله، 
مــي الكيلــة، أمــس، عــن 6 وفيــات و435 إصابــة 
بفــريوس كورونــا، و562 حالــة تعــاٍف خال الـ24 

ساعة األخرية.
للحالــة  اليومــي  التقريــر  ف  الكيلــة  وأوضحــت 

غزة/ محمد أبو شحمة:
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  رشعــت 
الاجئــني الفلســطينيني "أونروا"، 
الدراســية  الكتــب  بتوزيــع  أمــس، 

قطــاع  ف  مدارســها  طلبــة  عــىل 
الســتئناف  اســتعداًدا  غــزة، 
الدراســة "عــن بعــد"، وذلــك ضمن 
فــريوس  مــن  الوقائيــة  اإلجــراءات 
"كورونــا". وأكــد رئيــس املجلــس 
األمــور  ألوليــاء  األعــىل  املركــزي 
ف مــدارس "أونــروا"، زاهــر البنا، 

عــىل  الكتــب  توزيــع  عمليــة  أن 
طلبــة الصــف األول حتى الرابع، 
متــت بانتظــام، مــع اتبــاع جميــع 

اإلجراءات الوقائية السليمة.
ترصيــح  ف  البنــا  وقــال 

 " إن  لـ"فلســطني": 
حرصــت  الوكالــة  إدارة 

"أونروا" ترشع بتوزيع الكتب 
الدراسية عىل الطلبة يف غزة
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أبناء عائلة املواطن نظمي أبو بكر يتفقدون آثار الدمار الذي أحدثه االحتال مبنزلهم ف مخيم جنني  أمس  )أ ف ب(

وقفة تضامنية مع األرسى ف سجون االحتال بغزة أمس    )تصوير/رمضان األغا(

6 وفيات و435 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة
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حامس: التطبيع العريب املتصاعد 
يشكل خطرًا كبريًا عىل القضية الفلسطينية

قطر: االستيطان اإلرسائييل 
"تحدٍّ سافر للقانون الدويل"

الدوحة/ األناضول:
الوحــدات  آالف  بنــاء  )إرسائيــل(  قــرار  أمــس،  القطريــة،  الحكومــة  ت  عــدَّ
الــدويل  للقانــون  ســافًرا  "تحدًيــا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  االســتيطانية 

وقرارات الرشعية الدولية".
بالديــوان  الــوزراء يف مقــره  جــاء ذلــك خــال االجتــاع االعتيــادي ملجلــس 

األمريي بالعاصمة الدوحة، وفق وكالة األنباء القطرية الرسمية.
ودعا املجلس إىل "تحرك دويل عاجل وحازم لوقف االستيطان اإلرسائييل 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة".
الســام، ويشــكل  أكــر معوقــات تحقيــق  "مــن  أن االســتيطان  وشــدد عــى 
تهديدا لحل الدولتني، وعقبة أمام اســتئناف العملية الســلمية عى أســاس 

القرارات الدولية ومبادرة السام العربية".
وجــدد تأكيــد موقــف الدوحــة الثابــت والداعــم للحقــوق املرشوعة للشــعب 
الفلســطيني، ويف مقدمتهــا حقــه يف إقامــة دولتــه املســتقلة عــى حــدود 
عــام 1967، وعاصمتهــا "القــدس الرشقيــة". وصّدقــت ســلطات االحتــال، 
الخميــس املــايض، عــى بنــاء 4.948 وحــدة اســتيطانية جديــدة  يف الضفة 

الغربية املحتلة، يف أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.
وتشــري تقديرات إرسائيلية وفلســطينية إىل وجود نحو 650 ألف مســتوطن 
 164 يف  يســكنون  املحتلــة،  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  يف 

مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية غري مرخصة.

خطيب األقىص: زيارة املطبعني
للمسجد خطرة كاالقتحامات اإلرسائيلية

عائالت فلسطينية تحمي أرضها
من االستيطان بصمود أسطوري

االحتالل يرّبئ قاتل
الشهيد إياد الحالق

القدس املحتلة/ صفا:
خلــص قســم التحقيقــات مــع عنــارص رشطــة االحتــال يف القــدس املحتلــة 
أشــهر  قبــل  الحــاق  إيــاد  الفتــى  عــن استشــهاد  أمــس، إىل ترئــة املســئول 

برصاص الرشطة يف املدينة.
وذكــر موقــع "0404" العــري أن رشطــة االحتــال أغلقت ملــف التحقيق مع 
قائــد قــوة الرشطــة امليدانيــة الــذي تواجــد خــال عمليــة اســتهداف الشــهيد 
الحــاق يف القــدس عــى الرغــم مــن عــدم قيامــه بــأي فعــل من شــأنه تعريض 
حياة عنارصه للخطر. وتدرس رشطة االحتال محاكمة الرشطي مطلق النار 

بتهمة "االستهتار يف القتل" وذلك قبل إجراء جلسة مسائلة له.
ويتبــني مــن خــال الئحــة الشــبهات قيــام الشــهيد إيــاد الحــاق وهــو مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة بالســري داخــل البلــدة القدميــة مــن القــدس أواخر مايو 
وهــو يرتــدي كامــة طبيــة وقفــازات، حيــث الحظــه اثنــان مــن عنــارص الرشطة 

والحقاه بادعاء وجود شكوك بكونه ينوي تنفيذ عملية.
وفيا بعد أطلق قائد القوة طلقتني من مسدسه باتجاه الشهيد فلم يصبه، 
بطنــه  فأصابــه يف  الشــهيد  باتجــاه  النــار  الرشطــة  عنــارص  أحــد  أطلــق  بينــا 
وســقط عــى األرض وعندهــا رصخ الرشطــي عليــه "أيــن املســدس" وذلــك 

عى الرغم من عدم وجود أي مسدس بحوزته.
وبعدهــا نهــض الشــهيد مــن عــى األرض وأشــار إىل امــرأة كانــت يف املــكان 
فتوجه لها عنارص الرشطة بالســؤال "أين املســدس" فقالت "أي مســدس"، 
وعندهــا ســقط الشــهيد مــرة أخــرى عــى األرض وأطلــق عنــر الرشطــة النــار 

باتجاهه من جديد فاستشهد يف املكان.

غزة/ فلسطني:
قاســم،  حــازم  حــاس  حركــة  باســم  املتحــدث  أكــد 
االحتــال  مــع  العــريب املتصاعــد  التطبيــع  أنَّ  أمــس، 
القضيــة  عــى  كبــرًيا  خطــًرا  يشــكل  اإلرسائيــيل 
الفلســطينية، وخاصــة تطبيــع اإلمــارات شــجع العديد 

من الدول العربية إىل الهرولة نحو )تل أبيب(.
القــدس،  وقــال قاســم يف تريحــات إلذاعــة صــوت 
إنَّ "زيــارة الوفــد اإلمــارايت االقتصــادي خدمــة مجانيــة 
لرئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو إلنقاذه من 
ظــل  يف  االحتــال  يعيشــها  التــي  االقتصاديــة  أزمتــه 

تفيش وباء كورونا".
أي  يقــدم  ال  والبحريــن  اإلمــارات  تطبيــع  أن  وأضــاف 
مصلحــة  هــو  "بــل  الخليجيتــني  للدولتــني  مصلحــة 
لنتنياهــو املــٔازوم، وهــم يعطــون نتنياهــو جرعة للبقاء 
يف ســدة الحكــم ومواصلــة جرامئــه ضــد أبنــاء شــعبنا 

الفلسطيني".
فيــه طائــرة  الــذي هبطــت  الوقــت  أنــه "يف  ونبــه إىل 
إماراتيــة يف مطــار بــني غوريــون، يتم اســتهداف قطاع 

غزة وسوريا بالطائرات الحربية الصهيونية".
حــاس:  باســم  املتحــدث  قــال  آخــر،  ســياق  يف 
واتفــاق  واضــح  تفاهــات  مســار  لدينــا  ا  "فلســطينيًّ

وحــاس،  فتــح  حركتــي  بــني  املصالحــة  لتحقيــق 
ا وال تنقطع  واالتصــاالت بــني الحركتــني متواصلــة يوميًّ
وال يوجد أي تراجع عن أي اتفاق تم بني الحركتني".

املصالحــة  مســار  بفشــل  نســمح  لــن  "إننــا  وأضــاف: 
مجــدًدا بعــد االخــراق الــذي تحقــق مؤخــرا، ولــن ننظــر 
بعــض  مــن  وهنــاك  هنــا  تخــرج  التــي  للتريحــات 

قيادات فتح".
املصالحــة  تحقيــق  يف  اإلرساع  رضورة  "نــرى  وقــال: 
الفلســطينية  بالقضيــة  املحدقــة  املخاطــر  لكــون 
تتصاعد وأصبحت متسارعة، وكانت هناك اتصاالت 
أمريكيــة للتواصــل مــع حركــة حــاس وجميعها تحاول 
أن تلعب عى وتر الخافات الفلسطينية الداخلية".

وشــدد عــى أن حــاس تعاملــت بحــس وطنــي رافض 
إىل  باألســاس  تهــدف  التــي  األمريكيــة  للمحــاوالت 

مترير "صفقة القرن".
االحتــال ال  مــع  دائــم  "نحــن يف رصاع  قاســم:  وقــال 
بــني  مفتوحــة  واملعركــة  الصعــد،  كل  عــى  يتوقــف 
املقاومــة واالحتــال والنــر حليــف لشــعبنا"، مؤكًدا 
أن املقاومــة "ســجلت العديــد مــن االنتصــارات عــى 
كل  مــن  بدحــره  كبــرًيا  انتصــاًرا  وستســجل  االحتــال 

أرجاء فلسطني". 

قلقيلية/ مصطفى صري:
أراضيــه  معظــم  الواقعــة  الفلســطيني  الريــف  بــات 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  "ج"  مناطــق  يف 
االحتــال  مــن  واملصــادرة  لاســتيطان  هدًفــا 
اإلرسائيــيل الــذي مل يــرك وســيلة لســلب أرايض 

الفلسطينيني.
ملخططــات  الفلســطينية  العائــات  تستســلم  ومل 
األرض  عــى  لاســتياء  تســعى  التــي  االحتــال 
عنــوة، وبقــوة الســاح، وبصفقــات تزوير كا حدث 
يف منطقة خلة حسان يف بديا مبحافظة سلفيت، 
ويف قريــة كفــر قــدوم ومنطقة عســى عزون وعزون 

عتمة وقراوية مبحافظة قلقيلية شال الضفة.
عائــات عائــد شــماوي وإخوانــه، وعائلــة مصبــاح 
كليب يف بلدة حارس غريب سلفيت، لها بصمة 
األرض  وبقــاء  كبــح جــاح املســتوطنني  نجــاح يف 

لهم من خال صمود أسطوري. 
صمود في األرض

ســارة،  عمــر  حــارس  بلــدة  محــيل  مجلــس  رئيــس 
مــن  أراضيهــا  محاطــة  العائــات  "هــذه  إن  يقــول: 
ثــاث جهــات مبشــاريع اســتيطانية منهــا املنطقــة 
و"بروخيــم"،  "أريئيــل"  ومســتوطنتي  الصناعيــة 
وبقــي أصحــاب األرض يف الجــزء الغــريب من البلدة 
متمســكني بأرضهــم، فهــذا الصمــود يشــكل نجاحــا 

فلسطينيا أمام بطش االحتال ومستوطنيه". 
"هنــاك  "فلســطني":  لصحيفــة  ســارة  وأضــاف 
مبادرات ظهرت يف البلدة من أجل تجســيد ثقافة 
الصمود عى األرض، فاملستوطن يأيت من مناطق 
بعيــدة ويــرك كل يشء مــن أجــل االســتيطان يف 
أرضنــا ونحــن اصحــاب األرض علينــا الصمــود عليهــا 

وطرد الغرباء منها".
بــأن  واضحــة،  رســالة  األرض  يف  "وجودنــا  وتابــع: 
فيهــا،  نفــرط  ولــن  وحياتنــا  مالنــا  رأس  هــي  األرض 
أمــام  ضخمــة  مشــاريع  اقامــة  يتعمــد  فاالســتيطان 
اشــجار الزيتــون الروميــة حتــى يخفــي معــامل األرض 

وما تبقى منها".
يقــول  ســلفيت،  غــريب  شــال  بديــا  بلــدة  ويف 
املــزارع محمــد شــتات لـ"فلســطني": إن الــرشكات 
االستيطانية تحاول باستمرار السيطرة عى األرض 
مناطــق  يف  متعــددة  مناطــق  عــى  واالســتياء 
بــؤرة  زرع  محــاوالت  إىل  مشــرًيا  منهــا،  مختلفــة 
محــاوالت  وآخرهــا  البلــدة،  أرايض  يف  اســتيطانية 
وكفــر  وســنرييا  بديــا  بــني  املنطقــة  عــى  الســيطرة 

ثلث يف خلة حسان. 
وأضــاف شــتات: أن "ثبــات املزارعــني يف أرضهــم 
واإلرصار عــى البقــاء فيهــا واســرجاع أكــر مــن مائة 

دونــم تــم عقــد صفقــات مــزورة الســتماكها زاد مــن 
أن  مؤكــًدا  األرض"،  عــن  والدفــاع  الصمــود  وتــرية 
مــن  تراكميــة  عمليــة  نتــاج  هــو  األرض  يف  "البقــاء 

الصمود واملغامرة وعدم الخوف".  
ويف منطقــة قريــة شــوفه جنــويب محافظــة طولكــرم، 
يســعى االحتال إلقامة منطقة صناعية اســتيطانية 
مبســاحة  800 دومنا، يصمد أصحابها وتســاندهم 

فعاليات مناهضة لاستيطان. 
إعمار األرض

يقول الشــاب فتحي صالح من شــوفة لـ"فلســطني": 
مخططــات  يفشــل  وزراعتهــا  األرض  يف  "البقــاء 
األرض  تصويــر  عــى  يعتمــدون  فهــم  االحتــال، 
الفارغــة عــى مــدار عــدة ســنوات مــن الجــو، إلثبات 
املحاكــم  أمــام  مســتثمرة   وغــري  مهجــورة  أنهــا 

اإلرسائيلية، وتتم قرارات املصادرة عليها.
وَأضاف: "نحن كأصحاب أرض ال نتوقف عن زراعة 
ووجــود  امليــاه  قلــة  مــن  بالرغــم  ورعايتهــا  األشــتال 
الخنازيــر التــي تدمرها بأجســامها الضخمة، فزراعة 
األرض والعناية بها تضع سدا منيعا أمام االحتال 

ومستوطنيه من االستياء عى األرض". 
مــن جانبــه، أكــد الخبــري بشــؤون االســتيطان، محمد 
زيــد، أن املزارعــون الفلســطينيون حريصــون عــى 
اعــار أراضيهــم حتــى ال تكــون يف مرمــى عمليــات 

االستياء واملصادرة اإلرسائيلية.
وأوضح زيد لـ"فلسطني"، أن مستوطنة "سلعيت" 
التــي أقيمــت عــى األرايض املحتلــة عــام 1948 
حجــة  كانــت   ،1967 عــام  أرايض  عــى  وامتــدت 
املســتوطنني بالتوســع رشقــا يف منطقــة كفــر صــور 
جنــوب طولكــرم، أن األرض فارغــة وغــري مســتعلة، 
توســعت  وبالفعــل  اســتغالها،  يف  أحــق  وهــم 

بشكل مرعب يف تلك األرايض. 
وســيلة  أســهل  زراعــة  بــدون  األرض  تــرك  أن  وذكــر 
بأنــه  يظهــر  فاالحتــال  مصادرتهــا،  يف  لاحتــال 
يقوم بعارة األرض والفلسطيني يهجرها ويركها، 
التــي  مــع أن اجــراءات االحتــال يف امليــدان هــي 
توجــد  فــا  األرض،  عــارة  مــن  الفلســطيني  متنــع 
وحتــى  عليهــا  مــرشوع  أي  بإقامــة  يســمح  وال  ميــاه 
عــى فاحــة  منيعــا  ســدا  االحتــال  يقــف  حراثتهــا 
األرض وخصوصــا األرايض الواقعــة خلــف الجــدار 

العنري. 
الفلســطينيني عــى  زيــد عــى أن "صمــود  وشــدد 
مشــرًيا  إربــاك،  حالــة  يف  االحتــال  جعــل  أرضهــم 
إىل أن الكثــري مــن العائــات الفلســطينية نجحــت 
يف الحفاظ عى أراضها من خال عارتها والبقاء 

فيها.

القدس املحتلة/ صفا:
ر خطيب املسجد األقىص الشيخ عكرمة صري من  حذَّ
تداعيات ومخاطر زيارة بعض الوفود العربية التطبيعية 
إىل املسجد تحت حاية رشطة االحتال اإلرسائييل. 
وقــال صــري يف تريــح لوكالــة "صفــا"، أمــس، إن هذه 
الزيــارات التطبيعيــة تعــد أحــد إفــرازات جرميــة التطبيــع 

العريب مع االحتال، وهو أمر كان متوقًعا.
بحراســة  مســلم  يــأيت  أن  املؤســف  مــن  "إنــه  وأضــاف: 
مــن رشطــة االحتــال ليدخــل املســجد األقــىص، وهو ما 

ميثل خيانة للقضية الفلسطينية".
عربيــني  لوفديــن  الســابقتني  الزيارتــني  أن  وأوضــح 
يقدمهــا  التــي  التســهيات  "ضمــن  تأتيــان  للمســجد 
االحتــال القتحــام األقــىص، وهــي ال تقل خطــورة ورضًرا 

عن اقتحامات املستوطنني املتطرفني".
وأكــد رفضــه القاطــع لــكل الزيــارات التطبيعيــة للمســجد 
الزيــارات  هــذه  أن  معتــرًا  االحتــال،  تحــت  األقــىص 
القــدس، وهــو مــا  ُتعطــي رشعيــة لاحتــال يف مدينــة 

نرفضه جملًة وتفصيًا.

القــدس  يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  وشــدد 
االحتــال  متنــح  لــن  الزيــارات  هــذه  أن  عــى  املحتلــة 
واقعهــا  مــن  ُتغــري  ولــن  واألقــىص،  بالقــدس  أي رشعيــة 

وطابعها العريب اإلسامي.
العربيــة  اإلمــارات  مــن  وفــدان  زار  املاضيــة  األيــام  ويف 
االحتــال،  رشطــة  حايــة  تحــت  األقــىص،  املســجد 

واستقبلها املقدسيون بالطرد واإلهانة.
كشــفت،  العريــة  هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وكانــت 
بلديــة  رئيــس  نائــب  أجرتهــا  زيــارة  عــن  أمــس،  مــن  أول 
االحتــال بالقــدس فلــوس حســن ناحــوم إىل اإلمــارات 
األيــام األخــرية، لبحــث تشــجيع مــا وصفــت بـــ "الســياحة 
إىل القــدس" مــن خــال دخــول اإلماراتيــني واملســلمني 

بشكل عام إىل املدينة املقدسة وزيارة األقىص.
يدخــل  أن  للصحيفــة  حديــث  يف  ناحــوم  ورجحــت 
دول  مــن  مســلم  مليــون  ربــع  نحــو  القــدس  إىل  ســنوًيا 
الخليــج وغريهــا، مضيفــة أنهــا ســمعت مــن املســؤولني 
اإلماراتيــني رغبتهــم الشــديدة يف زيــارة املدينــة وزيــارة 

األقىص.

أطراف إقليمّية تعمل على عرقلة المصالحة الوطنية

الرجوب: حمـــاس رفضـــت عــرًضا مــن بريطانيـــا للقـــاء كوشنـــر
غزة/ أدهم الرشيف:

قال أمني رس اللجنة املركزية لحركة "فتح"، جريل 
الرجــوب: إنَّ حركــة حــاس رفضــت عرًضــا قّدمتــه 
الحكومــة الريطانيــة للحركــة للقــاء جاريــد كوشــر، 

مستشار الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
وأضــاف الرجــوب يف صالــون صحفي عقده منتدى 
أّن  أمــس،  الكرونًيــا،  الفلســطينيني  اإلعاميــني 
"حــاس" رفضــت العــرض الريطــاين وطرقــت باب 
الرئيــس محمــود عبــاس بعدمــا رفضــت اإلغــراءات 

وتّرفت بوطنية تجعلنا نثق بها بشكل أكر.
شــعبنا  تواجــه  التــي  التحديــات  عظــم  أن  وبــني 
دفــع  املؤامــرات،  ظــل  ويف  العادلــة،  وقضيتــه 
للحــوار  وحــاس  فتــح  حركتــي  وخاصــة  الفصائــل 
مجدًدا بني نفســها ومبشــاركة الفصائل للخروج من 
حالة االنقسام وسعًيا لتحقيق املصالحة الوطنية.

وأكــد أن هنــاك توافًقــا مــع حركــة حــاس والفصائل 
الحــوار  وأن  الرشاكــة،  وبنــاء  االنقســام  إنهــاء  عــى 
مســتقبلية  رشاكــة  لبنــاء  الطريــق  هــو  والتوافــق 
ميدانًيــا يف مواجهــة االحتــال والتصــدي لــه، ويف 

السلطة كذلك واملنظمة أيًضا.
ورأى الرجــوب أن التوافــق الفلســطيني األخــري ومــا 
تضمنه من لقاءات يف بريوت وإسطنبول ودمشق، 
الفلســطينيني  بــأن  ولإلقليــم،  للعــامل  رســالة  فيــه 

لديهم القدرة عى تطوير رؤية مشركة لوحدهم.
والفصائــل،  وفتــح  حــاس  بــني  لقــاءات  إىل  ــه  ونبَّ
تطرقــت إىل منظمــة التحريــر والدولــة الفلســطينية 
باعتبــاره  عبــاس  ومحمــود  واملقاومــة،  املســتقلة 

رئيًسا وقاسًا مشرًكا بيننا.
وذكــر أن اللقــاءات خلقــت أمًا لدى الفلســطينيني 
لاســتمرار يف جهــود املصالحــة بعيــًدا عــن التعبئــة 
املضادة والتشويش، مشرًيا إىل أنه بحكم الظروف 
الحاليــة والتواجــد الفلســطيني يف الشــتات، عقــد 
لقــاء األمنــاء العامــني بشــكل مشــرك بــني رام اللــه 

وبريوت.
ضغوط إقليمية

الحكومــة  عــى  ضغطــت  إقليميــة  أطراًفــا  أن  وبــني 
للفصائــل  العامــني  األمنــاء  مؤمتــر  ملنــع  اللبنانيــة 

الوطنية، لكن باإلرادة الفلسطينية عقد اللقاء.
وحــاس  فتــح  بــني  الرؤيــة  تطويــر  إىل  وأشــار 
الــذي  للمؤمتــر  الختامــي  البيــان  ذلــك يف  وتجــى 
اجتــاع  أن  عــاًدا  الوطنــي،  املوقــف  وحــدة  عكــس 
األمنــاء ســابقة تاريخيــة تزامًنــا واســتمرار االنقســام 

والتباينات.
وأضــاف: أن البيــان الختامــي أّســس لوحــدة موقــف 
فلســطيني حــول منظمــة التحرير والدولة املســتقلة 

كاملة السيادة  وقضية الاجئني.

كا أشار إىل أن البيان الختامي للمؤمتر، يؤكد أن 
املقاومــة بــكل أشــكالها حــق مكتســب لشــعبنا يف 
الرشعية الدولية "ونحن نرى يف املقاومة الشعبية 

الخيار األنسب يف هذه املرحلة".

ويف الســياق ذاته، أكد الرجوب أن أطراف اقليمية 
مل يســمها، تعمــل عــى عرقلــة املصالحــة الوطنيــة، 
الخافــات  ترســبات  معالجــة  أن رضورة  إىل  ــا  منبهًّ
الداخلية طيلة الســنوات املاضية وإنهاء االنقســام 
مخططاتــه،  لتنفيــذ  مــرًرا  عدونــا  يتخــذه  الــذي 
وأطــراف أخــرى لتريــر تقصريهــا تجــاه قضيتنــا، يف 

إشارة إىل أن دول عربية تطبع مع االحتال.
وأكــد التــزام حركــة "فتــح" مبخرجــات مؤمتــر األمنــاء 
العامــني يف بــريوت وتفاهــات اســطنبول، رافًضــا 
أو مراســيم رســيمة صــادرة  قــرارات  أي  بــني  الربــط 
اتفــاق  أســاس  عــى  والســلطة  فتــح  أداء حركــة  يف 
)أوســلو( املوقــع بــني منظمــة التحريــر و)إرسائيــل( 

برعاية أمريكية.
وشــدد عى أن املراســيم الصادرة ترتكز إىل نضال 
الشــعب ومخرجات البيان الختامي لألمناء ووثيقة 
الوفاق الوطني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني 
بدولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ــه إىل أن أهــايل غــزة هــم الفئــة األكــر تــرًرا مــن  ونبَّ
منظــور  مــن  تجــاوزه  ويجــب  الداخــيل،  االنقســام 
وطنــي، وهــذا بحاجــة إىل إرادة وطنيــة وحــل شــامل 

يؤسس إىل مبدأ املساواة بني الجميع.
املخاطــر  وإثــر  املرحلــة،  هــذه  يف  إننــا  وقــال: 
التــي تحيــط بقضيتنــا لتصفيتهــا كقضيــة سياســية 

بــرشوط معيشــية شــكلت دافًعــا وبنــت  واختزالهــا 
قناعة عند الجميع للتوجه للمصالحة وإمتامها.

تصفية القضية الفلسطينية
مــن جانــب آخــر، قــال الرجــوب، إن الــدول العربيــة 
برئاســة  جميعهــا قطعــت دعمهــا املقــدم للســلطة 
إال  األمريكيــة  اإلدارة  مــن  بطلــب  عبــاس،  محمــود 
دولــة الجزائــر، وذلــك يف إطــار ضغوطــات االقليــم 
عى الفلسطينيني ضمن ما يسمى "صفقة القرن" 

وتداعياتها.
األمريكيــة  اإلدارة  تســعى  عوامــل  عــدة  أن  وأكــد 
القضيــة  لتصفيــة  معهــا  متعــددة  وأطــراف 
الفلســطينية، ويف مقدمتهــا "صفقــة القــرن" التــي 
أعلــن عنهــا رئيــس اإلدارة األمريكيــة يف نهاية يناير/ 

كانون الثاين 2020.
هــذه؛  العوامــل  بــني  مــن  أن  الرجــوب،  أوضــح  كــا 
مخطــط حكومــة االحتــال برئاســة بنيامــني نتنياهــو 
لضــم أجــزاء واســعة مــن الضفة الغربيــة املحتلة إىل 
)إرسائيــل(، إضافــة إىل اتفاقيــات التطبيــع العــريب 
مع االحتال، والتي أقدمت عليها دولتي االمارات 

والبحرين، مؤخًرا.
املرفوضــة  هــذه  التطبيــع  اتفاقيــات  أن  وذكــر 
فلســطينًيا "تعنــي انهيــار جبهــة التضامــن العــريب" 

مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

جريل الرجوب
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إعــــالن مزايدة 
بخصوص: بيع عدد 3 آليات بالظرف المختوم

محافظة شامل غزة– تعلن بلدية جباليا النزلة عن عن رغبتها بالبيع بالظرف 
املختوم لعدد 3 آليات حسب ما هو موضح أدناه:

سنة اإلنتاجرقم اآلليةنوع اآلليةم
30127552008تيوتا هايلوكس1

31198552000ميتسوبييش ماغنوم2

30123552013هيونداي أكسنت3

فعــى مــن يرغــب املشــاركة يف املــزاد الحضــور إىل كــراج البلديــة الكائن يف 
بجــوار مدرســة حليمــة الســعدية مقابــل محطــة خلــة للبرتول ملعاينــة اآلليات 
املراد بيعها يف خالل ساعات الدوام الرسمي والتواصل مع املوظف خالد 

أبو سعدة جوال رقم 0599322848.
عى من يرغب يف الرشاء لالليات املذكورة التوجه إىل دار البلدية – قسم 
املشــرتيات يف ســاعات الدوام الرســمي للحصول عى نسخة املزايدة لكل 

آلية عى حدة مقابل مبلغ 200 شيكل للنسخة الواحدة لكل آلية.
حيــث ســيتم عقــد املــزاد بالظــرف املختــوم يف متــام الســاعة العــارشة صبــاح 
يــوم األربعــاء املوافــق 2020/10/28م يف دار البلديــة فعــى مــن يرغــب 
باالشــرتاك يف املزايــدة وضــع تأمــن ابتــدايئ مببلــغ 1000 شــيكل ضــامن 
بنيك أو شيك بنيك أو نقدًا وال تقبل الشيكات العادية لكل آلية عى حدة.

سيتم إحالة بيع اآلليات كل عى حدة.
مالحظة: رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

 بلدية جباليا النزلة
م.مازن عبد سامل النجار

إعالن عن المناقصة رقم 2020/14 بالظرف المختوم
تعلن جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة وبالرشاكة مع MAP عن املناقصة 

الخاصة بشراء مستلزمات تعقيم 
ضمن مرشوع تعزيز إجراءات الوقاية والحامية للنساء والفتيات املهمشات 
الناجيــات مــن العنــف يف شــامل قطــاع غــزة بالرشاكــة مــع MAP. الرجــاء مــن 
الــرشكات املعنيــة بتقديــم عــروض أســعار شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة 
 2020/14 رقــم  املناقصــة  كراســة رشوط  وارد يف  هــو  مــا  وذلــك حســب 
الخاصة بهذا الشأن. والتي ميكن الحصول عليها من مقر الجمعية الرئييس 
–مركز الدكتور حيدر عبد الشايف- بغزة مقابل جامعة األزهر ابتداء من يوم 
األربعاء املوافق 2020/10/21 خالل ساعات الدوام الرسمية من الساعة 
الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر مــا عــدا أيــام الجمعــة 
واألعيــاد الرســمية. مقابــل رســم مــايل قــدره 100 شــيكل. آخــر موعــد لقبــول 
عروض األســعار بالظرف املختوم يف قســم املشــرتيات يف املركز الرئييس 
للجمعية –الطابق الثاين الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم األربعاء املوافق 

2020/10/28م.

 -  009728264750 التاليــة:  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى  للمراجعــة: 
 0097282820026

.info @hilal.ps- 0097282860019 :فاكس رقم
إدارة الجمعية 

مالحظة: أجرة اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء

إعالن طرح عطاء
ضمن مرشوع الدعم الطارئ إلحياء سبل عيش املزارعن يف جنوب قطاع غزة

يعلــن )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي( وبالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل )مــن 
ضمــن   )International Development & Relief Foundation - IDRF
مــرشوع )الدعــم الطــارئ إلحيــاء ســبل عيــش املزارعــن يف جنــوب قطــاع غــزة(، عــن 
طــرح عطــاء لتوريــد مســتلزمات شــبكات ري وذلــك يف محافظتــي خــان يونــس ورفــح 
جنوب قطاع غزة، وميكن الحصول عى وثائق العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 
)2020/10/20( وذلــك مــن مقــر )اتحــاد لجــان العمل الزراعي الواقع يف غزة- النرص 
مقابــل مستشــفى العيــون( مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الواحــدة ظهــرا. إن هــذه 
واملؤهلــن  غــزة  قطــاع  يف  واالختصــاص  الخــرة  ذات  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة 
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة 12 ظهــرا مــن يــوم )الثالثــاء املوافق 
الســاعة  املظاريــف  وفتــح  الزراعــي(.  العمــل  لجــان  مقر)اتحــاد  2020/10/27( يف 

12:30 ظهرا من يوم )الثالثاء املوافق )2020/10/27( يف مقر)اتحاد لجان العمل 

الزراعي( يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات املشاركة بعرض سعر.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمن أويل مقداره )%5 من قيمة 
العرض املقدم(، وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق عى 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاريي املفعــول لفــرتة 90 يومــًا من تاريخ 

اإلقفال وذلك من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية.
رشوط ومالحظات: 

1. يجب عى الرشكة/ املقاول أن يكون من ذوي الخرة واالختصاص يف املجال املطلوب.

2. يجب عى الرشكة/ املقاول أن يكون مسجاًل لدى الدوائر الرسمية.

3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

4. مطلوب من الرشكة تقديم فاتورة رضيبية شاملة وشهادة خصم منبع. 

5. عى املورد الفائز التوريد يف مدة ال تزيد عن 30 يوًما تقوميي. 

6. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يوًما من آخر يوم لتسليم العطاء.

7. اتحاد لجان العمل الزراعي غري ملزم بأقل األسعار كام يحق له تجزئة الرتسية بحسب 

مــا يــراه مناســب وبــدون إبــداء األســباب. كــام يحــق لالتحاد إعــادة طرح املناقصة بشــكلها 
الحايل أو بعد عمل أي تعديالت/ إضافات بحسب ما هو مناسب. 

8. عــى املتقــدم إرفــاق نســخة مصــورة مــن فاتــورة الرشكــة وســند القبــض 

باإلضافة إىل السجل التجاري الخاص بالرشكة. 
9. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات املشــاركة وذلــك 

يــوم األحــد املوافــق 2020/10/25 الســاعة 12 ظهــرا يف مقر االتحاد، غرب مفرتق 
العيون مع األخذ بعن االعتبار إجراءات الوقاية والسالمة يف ظل جائحة الكورونا. 

10. رســوم اإلعالن ليومن متتالين عى من يرســو عليه العطاء. يف حال التجزئة عى 

أكرث من مورد فيتم احتساب املبلغ عى كل مورد بشكل متناسب مع قيمة توريداته. 
ملزيد من االستفسار يرجى مراجعة مقر جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي 

أو االتصال عى هاتف رقم 2879959.
اتحاد لجان العمل الزراعي- قطاع غزة

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة القرارة

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املرشوع الفرعي:  توريد حاويات لزوم جمع النفايات الصلبة

 1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مــن 
الــرشكاء واملمولــن )باإلضافــة اىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  
بنسبة %10 من تكلفة يف برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة 
الثانيــة وقــد حصلــت بلديــة القــرارة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقراض الهيئات املحلية   )املتلقية للمنحة( لتنفيذ  توريد حاويات لزوم 
جمع النفايات الصلبة وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية 
يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم )MDPIIC2-1523123-02( الــذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية 

القرارة ، قسم املشاريع ، م. أحمد الطياموي 
هاتــف: 08-2070388 فاكــس 2070050 08- وذلــك ابتداًء من الســاعة  

الثامنة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا 
      من تاريخ 2020/10/22 وحتى تاريخ 2020/11/02م.

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2020/11/02م الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

بلديـة القرارة

معارضة فلسطينيي الـ48 
للتطبيع تضعهم في عين 

العاصفة اإلسرائيلية
القامئــة  مــن  العــرب  الكنيســت  أعضــاء  إعــالن  عنــد  اإلرسائيليــون  توقــف 
يف  و"إرسائيــل"  اإلمــارات  بــن  التطبيعــي  لالتفــاق  معارضتهــم  املشــرتكة 
أثنــاء عرضــه عــى التصويــت يف الرملــان اإلرسائييل، مع أنــه كان بإمكانهم 

االمتناع عن التصويت، أو التغيب عن الجلسة الكاملة.
إعــالن  بــأن  العــرب  النــواب  اتهمــت  اإلرسائيليــة  السياســية  املحافــل 
معارضتهــم التفــاق التطبيــع مــع اإلمــارات يعنــي إرصاًرا منهــم عــى اإلرضار 
مبصالــح "إرسائيــل"، مــا يجعلهــم يثبتــون مــراًرا وتكــراًرا أنهــم يفعلــون كل مــا 
يف وسعهم لإلرضار بأمنها، ألنهم يعتقدون أن ما حصل ليس اتفاق سالم، 
بل اتفاق يخدم املصلحة اإلرسائيلية، ومعارضته جزء من أهمية ومحورية 

القضية الفلسطينية.
أن  والشــعبي،  الرســمي  الصعيديــن  عــى  الـــ48  فلســطينيو  يخفــي  ال 
منطلقاتهــم يف معارضتهــم التفــاق اإلمــارات و"إرسائيــل" تتمثــل بــأن هــذا 
الرئيســة يف  باتــت املشــكلة  االتفــاق يقــوم عــى مبــدأ خاطــئ، ومبوجبــه 
الــرشق األوســط ترتكــز يف إيــران، وليــس االحتالل اإلرسائيــيل، وعدم إيجاد 
حــل للقضيــة الفلســطينية، وعليــه فــإن هــذا االتفــاق يدفــع الــدول العربيــة 
"املطبعــة" إلقامــة تحالفــات مــع "إرسائيــل" ملواجهــة إيــران، األمــر الــذي ال 

ا. ا وسياسيًّ ا ووطنيًّ ميكن لفلسطينيي الـ48 قبوله أخالقيًّ
عمــوم  وقبلهــم  الكنيســت،  يف  العــرب  النــواب  يعلــن  أن  الطبيعــي  مــن 
إنهــاء  دون  املنطقــة  يف  ســالم  يكــون  أن  ميكــن  ال  أنــه  الـــ48،  فلســطينيي 
والعــرب،  الفلســطينين  ألصحابهــا  األرض  وإعــادة  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
بعيــًدا عــن إقامــة عالقــات ثنائيــة دافئــة ومتعاطفــة ووديــة مــع بعــض الــدول 
العربية، كام رأينا يف اتفاقيات ســالم أخرى موقعة يف املايض مع الدول 
املجــاورة. إن معارضــة فلســطينيي الـــ48 لالتفــاق اإلرسائيــيل مــع اإلمــارات 
الخيــار  أصحــاب  زالــوا  مــا  أنهــم  يعنــي  بعدهــام،  ســيأيت  ومــن  والبحريــن، 
الوطنــي الفلســطيني، بعيــًدا عــن مفاهيــم األرسلــة وغســل الدمــاغ وتذويــب 
الــذات لصالــح االحتــالل، رغــم مــا قــد تزعمــه دوائــر صنــع القــرار اإلرسائيــيل 
التــي مــا فتئــت تحــرض عليهــم، وتتهمهــم باالنضــامم إىل موقــف املعســكر 
املعــادي لـ"إرسائيــل" مــع إيــران وحــزب اللــه وحــامس، مــا يعنــي إرصارهــم 
ــا كل مــا يف وســعهم لــإلرضار  وإثباتهــم مــراًرا وتكــراًرا أنهــم يبذلــون منهجيًّ

بشخصية "إرسائيل"، ومصالحها، وأمنها.
يســتعيد اإلرسائيليــون يف هــذه املناســبة عقــب تصويــت النــواب العــرب 
ضد اتفاق التطبيع مع اإلمارات ما يعترونها إشارات معادية لـ"إرسائيل"، 
محــاوالت نــواب عــرب ســابقن ســاعدوا أعــداء "إرسائيــل" ضــد مصالحهــا، 
الثانيــة، وباســل  لبنــان  اللــه يف حــرب  مثــل عزمــي بشــارة مبســاعدة حــزب 
الزعبــي  وحنــن  اإلرسائيليــة،  الســجون  يف  أرسى  مبســاعدة  غطــاس 

مبشاركتها يف أسطول مرمرة عى شواطئ غزة.
التصويــت  مــن  اإلرسائيليــة  واألمنيــة  السياســية  األوســاط  تســتخلص 
أنــه ال  التطبيــع،  الكنيســت التفــاق  العــرب يف  للنــواب  الرافــض  الرملــاين 
بــد مــن اتخــاذ خطــوات سياســية وبرملانيــة قاســية ضــد النــواب العــرب يف 
االنتخابــات املقبلــة للكنيســت، ومنهــا تعليــق عضويــة القامئــة املشــرتكة، 

ورفض إرشاكها يف تلك االنتخابات لألسباب السابقة.

"الخــان األحمــر" علـى شفــا الهــدم تحــت غطــاء التطبيــع

رغم وعود االنفتاح واملليارات.. ملاذا يرفض سودانّيون التطبيع؟
الخرطوم/ األناضول: 

عــى  الســوداين  الشــارع  اتفــق 
مــن  الســودان  اســم  رفــع  أهميــة 
قامئــة "الــدول الراعية لإلرهاب"، 
أزمتهــا  مــن  بالبــالد  للخــروج 
واالنفتــاح  الطاحنــة،  االقتصاديــة 

عى العامل الخارجي. 
تبايــن،  الشــارع  موقــف  أن  إال 
وإن غلــب عليــه الرفــض ألســباب 
الــذي  املقابــل  بشــأن  مختلفــة، 
الواليــات املتحــدة عــى  تفرضــه 
الســودان لرفعه من القامئة، وهو 

التطبيع مع )إرسائيل(. 
أيلــول  ســبتمر/   23 ويف 
مجلــس  رئيــس  قــال  املــايض، 
الفتــاح  الســوداين عبــد  الســيادة 
أجراهــا  مباحثــات  إن  الرهــان، 
حينهــا، مــع مســؤولن أمريكيــن 
قضايــا،  تناولــت  اإلمــارات،  يف 
مــع  العــريب  "الســالم  بينهــا 

)إرسائيل(".
وذكرت تقارير إعالمية إرسائيلية 
الخرطــوم  أن  آنــذاك،  وأمريكيــة 
عالقاتهــا  تطبيــع  عــى  وافقــت 
تــم  حــال  يف  أبيــب(،  )تــل  مــع 
شــطب اســم الســودان مــن قامئــة 
عــى  وحصولــه  "اإلرهــاب"، 
مبليــارات  أمريكيــة  مســاعدات 

الدوالرات. 

اســم  رفــع  بــن  واشــنطن  وتربــط 
الســودان مــن "قامئــة اإلرهــاب"، 
ألهــايل  تعويضــات  وســداده 
ســفاريت  تفجــريات  ضحايــا 
واشــنطن يف كينيــا وتنزانيــا عــام 
قــرب  أمريكيــة  وبارجــة   ،1998

شــواطئ اليمــن يف 2000، التــي 
الرئيــس  نظــام  واشــنطن  تتهــم 
بالضلــوع  البشــري  عمــر  املخلــوع 

فيها.
الرئيــس  غــرد  االثنــن،  ومســاء 
ترامــب،  دونالــد  األمريــيك 
"تويــرت"،  عــر  عظيمــة"  بـ"أخبــار 
قــال فيهــا: إن "حكومــة الســودان 
تقدمــا  تحــرز  التــي  الجديــدة 
عظيــام، وافقــت عــى دفــع 335 
اإلرهــاب  لضحايــا  دوالر  مليــون 

األمريكين وعائالتهم".
مــع  التطــورات،  هــذه  وتتزامــن 
أن  توقــع مســؤولن إرسائيليــن، 
يعلــن ترامــب "خــالل أيــام"، عــن 
إرسائيــل  بــن  العالقــات  تطبيــع 
والســودان، بحســب هيئــة البــث 
اإلثنــن،  الرســمية،  اإلرسائيليــة 
التــي مل تكشــف عــن هويــة هؤالء 

املسؤولن.
هل يستفيد السودانيون؟

ويعــارض الطالــب لؤي عبد الله، 
اســم  إزالــة  واشــنطن  ربــط  فكــرة 

السودان من قامئة الدول الراعية 
املــي  باســتعداده  لإلرهــاب، 
يف ملف التطبيع مع )إرسائيل(.

ويقــول عبــد اللــه: "الســودان لــن 
التطبيــع  مــن  مصلحــة  أي  يجنــي 
كثــرية،  ألســباب  )إرسائيــل(  مــع 
تحســن  الغــرض  كان  إذا  أولهــا 
لــن  فإنهــا  الســوداين،  االقتصــاد 
خاصــة  ذلــك،  فعــل  تســتطيع 
يعطيــه"،  ال  الــيشء  فاقــد  وأن 
يف إشــارة إىل أزمــات )إرسائيــل( 
الناجمــة عــن  االقتصاديــة خاصــة 

انتشار فريوس كورونا.
الغــرض  كان  "إذا  ويضيــف: 
مــن  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع  مــن 
أجــل توفــري حقــوق اإلنســان فــإن 
وأن  خاصــة  يتحقــق،  لــن  ذلــك 
املشــكلة مــع )إرسائيــل( ليســت 
وإمنــا  الدينــي،  االختــالف  يف 
ألن  اإلنســاين،  االختــالف  يف 
التديــن،  قبــل  تــأيت  اإلنســانية 
اإلنســانية  توفــر  ال  و)إرسائيــل( 
اســتغاللها  رأينــا  ألننــا  لذاتهــا، 

لفلسطن وغريها".
ــر  توفِّ ال  ")إرسائيــل(  ويوضــح: 
تهضمهــا،  بــل  اإلنســان  حقــوق 
يجــوز  ال  معهــا  التطبيــع  لذلــك 

وال يصلــح، والســودان لــن يجنــي 
نؤيــده  ال  ونحــن  فائــدة،  أي  منــه 

كسودانين".
وطبقــا لتقاريــر إعالميــة متداولة، 
فــإن  )إرسائيــل(،  مــن  ســيام  ال 
"التطبيــع مــع الخرطــوم اقــرتب"، 
التغــريات  بجملــة  قياســا 
عنهــا  يعلــن  التــي  والترصيحــات 

بن فينة وأخرى.
فاطمــة  تقــول  املقابــل،  يف 
محــل  صاحبــة  وهــي  شــعيب، 
"يف  الخرطــوم:  وســط  تجــاري 
دولــة  مــع  التطبيــع  كان  إذا  رأيــي 
)إرسائيــل( يصــب يف املصلحــة 
االقتصادية، أعتقد أننا نسري إىل 

األمام بصورة جيدة".
وأن  "خاصــة  شــعيب  وتضيــف 
فــوق  اإلرسائيــيل  الطــريان  عبــور 
الــدول  إىل  الســودانية  األجــواء 
اإلفريقيــة ســيحقق أرباًحــا كبــرية 
االقتصــاد  تحســن  يف  ويســهم 

السوداين".
وتتابــع: "مــن الناحيــة السياســية، 
دولــة فلســطن  مــع  فــإن عالقتنــا 
أو  تغيــري  أي  بــدون  محفوظــة 
التفكــري  وعلينــا  تالعــب،  أي 
أجــل  مــن  العبــور  كيفيــة  يف 

ســودان قــوي ومتقــدم اقتصاديــا 
واجتامعيا".

حقنــا  "مــن  شــعيب:  وتشــدد 
وفقــا  العيــش  كســودانين 
إىل  النظــر  دون  مــن  ملصالحنــا 

مصالح الدول األخرى".
جوانب التطبيع

ويلخص أستاذ العلوم السياسية 
أحمــد  محمــد  النيلــن  بجامعــة 
عبــاس، جوانــب تطبيع الســودان 
"هنــاك  فيقــول:  و)إرسائيــل(، 
والثــاين  إيجــايب  األول  جانبــان، 

سلبي".
ويبــن عبــاس: "اإليجــايب يتمثــل 
مــن  الســودان  اســم  رفــع  يف 

لإلرهــاب،  الراعيــة  الــدول  قامئــة 
إيجابيــة  نتائجــه  ســتكون  التــي 
وتوفــري  االقتصاديــة  الناحيــة  مــن 
وامتــداد  الصعبــة،  العملــة 
الــدول  مــع  الخرطــوم  عالقــات 

الخارجية".
الناحيــة  مــن  "أمــا  ويتابــع: 
مــع  التطبيــع  فــإن  الســلبية، 
تأثــري  لــه  ســيكون  )إرسائيــل( 
سالب عى الدولة الفلسطينية، 
تبنــي  زالــت  مــا  )إرسائيــل(  ألن 
يف  وتســتوطن  املســتوطنات 
ذلــك  أن  وأعتقــد  مــدن،  عــدة 
الدولــة  عــى  ســلبيا  ســيكون 

الفلسطينية".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
ال تنتهــي محــاوالت االحتــالل اإلرسائيــيل 
لهــدم تجمــع الخــان األحمــر رشقــي مدينة 
القدس املحتلة، من أجل تنفيذ مرشوع 
رشقــي  أرايض  مــن  ميتــد  اســتيطاين 
وعــزل  امليــت،  البحــر  حتــى  القــدس 
الغربيــة،  املدينــة املقدســة عــن الضفــة 
ظــل  يف  شــاملها،  عــن  جنوبهــا  وفصــل 
وتطبيــع  كورونــا  بجائحــة  العــامل  انشــغال 

دول عربية مع االحتالل.
بنيامــن  االحتــالل  وزراء  رئيــس  وقــال 
نتنياهــو، يف افتتــاح الجلســة الحكوميــة 
صبــاح أمــس: إن الخــان األحمــر ســُيخى، 
بــدون اتفــاق، وأن  ســواء أكان باتفــاق أم 
األمــر لــن يســتغرق عــدة أســابيع إضافيــة، 
وســنعمل بالتوافــق مــع القانــون الــدويل، 
إىل  للوصــول  أخــرية  فرصــة  وســنعطي 
اتفاق، لكن يف جميع األحوال سُيخى".

ــد تنفيــذ قرار إخالء  وكان نتنياهــو قــد جمَّ
 ،2018 أكتوبــر  يف20  األحمــر  الخــان 
للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  تحذيــر  بعــد 
الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، يف 17 
أكتوبــر 2018، بــأن هــدم تجمــع "الخــان 
األحمر"، وتهجري السكان عنوة يف أراٍض 
محتلــة، يعــدان جرميتــي حــرب مبوجــب 

ميثــاق رومــا، بعــد حركــة تضامــن عامليــة 
ملنــع  الفلســطيني  الشــعب  مــع  واســعة 

الهدم.
وتضــم قريــة "خــان األحمــر" التي تقع بن 
رشق القــدس والضفــة الغربيــة نحــو 200 
شــخص، يعيشــون يف خيــام وبيــوت مــن 
يف  وخشــبية،  معدنيــة  وأكــواخ  الصفيــح 
حن توجد مدرسة واحدة تخدم خمسة 
تجمعــات بدويــة تضــم نحــو 200 طالــب 

وطالبة.
"معاليــه  مســتوطنتا  بالتجمــع  ويحيــط 
وتســعى  أدوميــم"،  وكفــار  أدوميــم 
املتحــدث  وفــق  االحتــالل،  ســلطات 
باسم التجمع عيد جهالن، لتوسيعهام، 
مــن  ميتــد  اســتيطاين  مــرشوع  وتنفيــذ 
البحــر  حتــى  القــدس  رشقــي  أرايض 
امليــت، لتفريــغ املنطقــة مــن أي وجــود 
لعــزل  مــرشوع  مــن  كجــزء  فلســطيني، 
القدس عن الضفة وفصل جنوب الضفة 

عن شاملها.
تطهير عرقي 

"فلســطن"  لصحيفــة  جهالــن  ويؤكــد 
سياســة  متــارس  االحتــالل  ســلطات  أن 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  العرقــي  التطهــري 
"الخــان  ســكان  خاصــة  الفلســطيني، 

)إرسائيــل(  أن  إىل  مشــرًيا  األحمــر"، 
متــارس سياســة التضييــق عــى الســكان 
منــذ أعــوام، يف محاولــة منهــا لتهجريهــم 
أنهــم  "عــى  مشــدًدا  أرضهــم،  مــن 
مصممون عى البقاء فيها رغم ما يحاك 

ضدهم".
ضــد  االحتــالل  مامرســات  بــن  ومــن 
بالكهربــاء،  التــزود  مــن  منعهــم  الســكان 
أو امليــاه، وإغــالق املنطقــة بذريعــة أنهــا 
منطقــة تدريــب عســكري، وأخــرى بزعــم 
االقــرتاب  مُينــع  طبيعيــة  محميــات  أنهــا 
منهــا، وكذلــك تحــرم األهــايل مــن بنــاء أو 
ترميــم منازلهــم، وفــق جهالــن الذي قال: 
"لــو بإمــكان االحتــالل ملنــع عنا الهواء من 

أجل دفعنا ملغادرة املنطقة".
املســتوطنات  مجلــس  أن  إىل  ويشــري 
يعمــل  االحتــالل  محاكــم  مــع  بالتعــاون 
مــن  تهجرينــا  أجــل  مــن  الوقــت  طــوال 
التجمــع، الســتكامل مخططاتــه اإلجرامية 
 ،2018 عــام  زادت  التــي  املنطقــة،  يف 
وُجّمــدت بفضل حركة التضامن العاملية 
مــع  التضامــن  أن  إىل  ويلفــت  معنــا. 
"الخــان األحمــر" بــات شــبه معــدوم، بعــد 
تجميــد االحتــالل قــرار هدمــه نهايــة عــام 
االعتصــام  تجديــد  إىل  داعًيــا   ،2018

رئيــس  عــودة  بعــد  خاصــة  األهــايل،  مــع 
الحكومة إىل التلويح بهدم التجمع.

ظــل  يف  الهــدم  تهديــد  أن  إىل  ويشــري 
القضيــة  لــه  تتعــرض  ومــا  كورونــا  جائحــة 
دوليــة،  مؤامــرات  مــن  الفلســطينية 
االحتــالل،  كيــان  مــع  الــدويل  والتطبيــع 
مــا  الهــدم،  وتــرية  ترسيــع  يف  يســاهم 
ينــذر بكارثــة قــد يتعــرض لهــا األهــايل يف 
العــامل  ورشفــاء  أحــرار  داعًيــا  وقــت،  أي 
"الخــان  ســكان  جانــب  إىل  للوقــوف 
االحتــالل  مخططــات  وإفشــال  األحمــر" 
كورونــا  جائحــة  اســتغالل  مــن  ومنعــه 
باســم  املتحــدث  ويطالــب  لتهجرينــا. 
بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع  التجمــع، 
القانونيــة،  املســؤولية  وتحمــل  الفــوري، 
إلجبــار  وعاجلــة  جــادة  خطــوات  واتخــاذ 
)إرسائيل( عى منع تهجري تجمع "الخان 

األحمر" وهدم منازل سكانه.
عودة االعتصام

بينــام يدعــو منســق حملــة "أنقــذوا الخان 
األحمــر" عبــد اللــه أبــو رحمــة، للتجهــز من 
تجمــع  يف  االعتصــام  إىل  العــودة  أجــل 
مخططــات  وإفشــال  األحمــر"  "الخــان 

االحتالل لتهجري سكانه.
ويقــول أبــو رحمــة لصحيفــة "فلســطن": 

"إن ســلطات االحتــالل تحــاول اســتغالل 
تنفيــذ  أجــل  مــن  الحاليــة  الظــروف 
التجمــع،  أهــايل  بتهجــري  مخططاتهــا 
لتضييــق  العنرصيــة  مخططاتــه  وتنفيــذ 
الخنــاق عــى املدينــة املقدســة وعزلهــا 

عن العامل". 
الشــعبي  الحــراك  الســتمرار  ودعــا 
منــع  أجــل  مــن  القريــة  ألهــايل  املســاند 
الحملــة  أن  إىل  الفًتــا  ســكانها،  ترحيــل 
التــي ُأطلقــت عــام 2018 شــهدت حركــة 
الشــعب  مــع  واســعة  عامليــة  تضامــن 
لتأجيــل  االحتــالل  دفعــت  الفلســطيني، 
الفلســطينين  كل  داعًيــا  القريــة،  هــدم 
رحمــة،  أبــو  وطالــب  األهــايل.  ملســاندة 
حقــوق  ومنظــامت  الــدويل  املجتمــع 
اإلنســان بــرضورة التدخــل العاجــل إللغــاء 
قــرار الهــدم والجائــر بحــق ســكان التجمع، 
الذيــن يعانــون الكثــري مــن جــراء التضييــق 
منــذ  بحقهــم  املامرســة  والعقوبــات 

سنوات طويلة.
مــن  األحمــر"  "الخــان  ســكان  وينحــدر 
القــدس  باديــة  النقــب، وســكنوا  صحــراء 
تهجريهــم  بعــد  1953؛  عــام  يف 
القــرسي الــذي نفذتــه ســلطات االحتــالل 

اإلرسائييل.

تهنئة من األعماق
تتقدم أرسة صحيفة فلسطن بأحر التهاين والتريكات من

الزميل الصحفي إبراهيم أبو شعر
بمناسبة المولودة الجديدة "ميرا"

بورك لك يف املوهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره
ألف مبارك
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 Mission:

 Occupied Palestinian Territory 

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mr. Ehab Ali Hasan           Capital Logistician

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

or directly at the below address:

Action Against Hunger – Mission Occupied Palestinian Territory

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

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

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

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

the contractor union classification certificate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-CI( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة األوىل
اسم املرشوع الفرعي: توريد اسفلت ساخن لزوم صيانة الطرق يف مدينة غزة  
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحلية - عىل منحة من مجموعة من الرشكاء 
واملمولني باإلضافة اىل مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من 

تكلفة برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة األوىل. 
2( وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريد اســفلت ســاخن 
لزوم صيانة الطرق يف مدينة غزة وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة 
 MDPIIICI-1221109- 70 الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( تدعــو بلديــة غـــزة املورديــن املعنيــني للتقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق 

محــي( توريــد اســفلت ســاخن لــزوم صيانــة الطــرق يف مدينــة غــزة مــدة التوريــد 60 
يومًا، وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.

4( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة غــزة، 

دائرة املشــريات واملخازن، الســيد/ عبد الباســط الخييس، هاتف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة 

ظهرًا من تاريخ 2020/10/22 وحتى تاريخ 2020/11/01.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )5

2020/11/01 الساعة الثانية عرشة ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف. 

6( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشــار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األول، دائرة 
املشــريات واملخــازن، الســيد/ عبــد الباســط الخيــيس، ميــدان فلســطني، 

ص. ب.، غزة، قطاع غزة
بلديـة غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 31/ 2020
الخاصة:- تطوير نظام السكادا

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الثالثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2020/11/03 وحتى الساعـة 12:00ظهرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  السبت  املوافق  2020/11/07 الساعة 12 ظهرًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء املـوافـق  

2020/10/20  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 200 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

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

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

فعاليات بغزة والضفة دعًما إلضرابه لليوم الـ88
تحذيرات من خطورة تعنت االحتالل يف اإلفراج عن األسري "األخرس"

حامس تنفي عالقتها بـ"تجمع الشيخ ياسني" يف فرنسا

عائلة أبو بكر: إغالق غرفة األسري نظمي إجراء انتقامي

غزة/ فلسطني:
أن  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  نفــت 
يكون ملا يســمى "تجمع الشــيخ ياسني" ومقره 
فرنســا أو لرئيســه عبــد الحكيــم الصفريــوري أي 

عالقة تنظيمية بالحركة.
واستنكرت حامس، يف بيان، أمس، املحاوالت 
التــي  بـ"املغرضــة"  وصفتهــا  التــي  اإلعالميــة 
معركــة  يف  الحركــة  باســم  الــزج  إىل  تســعى 

داخلية ليست طرفًا فيها.
االحتــالل  ضــد  معركتهــا  أن  حــامس  وأكــدت 

فقط، من أجل الحرية واالستقالل.
الفرنــيس  الرئيــس  قــال  بعدمــا  ذلــك  جــاء 
إميانويــل ماكــرون، إنــه ســيكثف التحركات ضد 
املــدرس  قتــل  عقــب  اإلســالمية  الجامعــات 
حــل  عــن  معلًنــا  رأســه،  بقطــع  بــايت  ســامويل 
"جامعــة الشــيخ ياســني" التــي زعــم أنهــا مواليــة 

لحركة حامس.
وقــال ماكــرون يف كلمــة مقتضبــة: “إن قــرارات 
مامثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا 

ستصدر يف األيام واألسابيع املقبلة”.

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
يف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا أغلقــت قــوات 
االحتــالل اإلرسائيــي غرفــة نوم األســري نظمي أبو 
بهــدم  قــرار  اســتصدار  عــن  بكــر يف ظــل عجزهــا 
ــا  كيديًّ قــراًرا  العائلــة  تــه  عدَّ الــذي  األمــر  منزلــه، 
يهدف للتنغيص عىل عائلة األسري الذي ما زال 

يؤكد براءته من التهم املنسوبة إليه.
وأغلقــت ســلطات االحتــالل، فجــر أمــس، غرفــة 
يف منــزل األســري أبــو بكــر مــن بلــدة يعبــد جنــوب 
أحــد جنودهــا  بقتــل  تتهمــه  الــذي  جنــني،  غــرب 

بإلقاء حجر عىل رأسه من عىل سطح منزله.
أن  أكــد  األســري"  شــقيق  "ابــن  بكــر  أبــو  رأفــت 
عمــه الــذي اعتقلــه االحتــالل يف 12 مايــو/ أيــار 
الفائــت بــريء مــن التهــم التــي لفقهــا لــه االحتالل 
وهــي "تهمــة بالقتــل املتعمــد لجنــدي إرسائيــي 

وتشويش مجريات التحقيق والقضاء".
قــوات  اعتقلتــه  أن  يســبق  مل  أنــه  إىل  وأشــار 
االحتــالل أو شــارك يف عمليــات مقاومــة، مبيًنــا 
أنــه ويف ذلــك اليــوم كان االحتــالل يشــن حملــة 
اعتقــاالت قرابــة الرابعــة فجــًرا أي وقــت الســحور 
يف رمضان، ويف أثناء االنسحاب من القرية عرب 
الشارع املقابل لبناية العائلة سمع صوت قنبلة 

صوتية وثالث طلقات رصاص ورصاخ الجنود.
وأضاف: "االحتالل يتهم عمي بالقتل املتعمد، 
وأصــدر قــراًرا بهــدم البيــت غــري أن مركــًزا حقوقًيــا 
العليــا  العــدل  التامًســا ملحكمــة  قــدم  ــا  إرسائيليًّ
يفيــد بعــدم وجــود أدلــة تديــن عمــي الــذي ما زال 
ينفي التهم املوجهة له يف جلسات املحاكمة".

وتحــدث رأفــت عــن محــاوالت وضغــط ســيايس 
إرسائيــي لالســتئناف عــىل قــرار املحكمة، فقرر 
جيــش االحتــالل إغــالق غرفــة نــوم األســري نظمــي 

كبديل عن إلغاء قرار الهدم.
وبــني أن العائلــة تنظــر للقــرار بأنــه ظــامل وجائــر، 
حيــث أجــرب عمــي عــىل االعــراف مكرًهــا مقابــل 
جميــع  اعتقــال  )تــم  وابنتــه  زوجتــه  عــن  اإلفــراج 
ســكان البنايــة املكونــة مــن ثالثــة طوابــق حينهــا(، 
الفًتــا إىل أن االحتــالل مارســت ضغوًطــا نفســية 
عــىل عمــه بحرمانــه مــن النــوم والطعــام والتحقيق 
ــا مــن قبــل ســبعة محققــني  معــه 16 ســاعة يوميًّ

بالتناوب.

وأكــد أن لــدى العائلــة دالئــل عــىل أن الجنــدي مل 
يقتــل بحجــر وإمنــا بنــريان زمالئــه، منهــا تســجيل 
يــرشح  مل  االحتــالل  أن  "كــام  للحــدث،  صــويت 
الجثة للوقوف عىل سبب الوفاة، وإخفاء الجنود 
رصاصــات  ووجــود  بالرمــال  الجنــدي  دمــاء  آلثــار 
يريــد  االحتــالل  أن  يعنــي  مــا  املــكان  فارغــة يف 

إنهاء امللف بإلصاقه بأي شخص".
وأفــاد بعــدم متكــن العائلــة مــن االســتئناف عــىل 
قــرار إغــالق الغرفــة فالقــرار نهايئ لكونه صدر عن 
"املحكمــة العليــا"، قائــاًل: "وهــو إجــراء انتقامــي 
وعقــاب كيــدي للمحافظــة عــىل هيبــة االحتــالل 
وإرضاء عائلة الجندي القتيل وسابقة تدلل عىل 

فشل االحتالل يف إدانة األسري نظمي".
برغــوة  الغرفــة  أغلقــوا  االحتــالل  جنــود  أن  وبــني 
عليهــا  مكتــوب  لوحــة  وتركــوا  يوريثــان"  "البــويل 
"خطــر الدخــول مبوجــب األمر الــذي أصدره قائد 
قــوات جيــش يف منطقــة يهــودا والســامرة، مينــع 
فتــح الغرفــة واســتعاملها"، مشــرًيا إىل أن املــادة 
أي  حــدوث  حــال  لالشــتعال  قابلــة  املســتخدمة 

حريق أو متاس كهربايئ باملنزل.
رضب مقومات الحياة

الناطقــة باســم مركــز أرسى فلســطني للدراســات 
اإلرسائيــي  االحتــالل  أن  بينــت  الطويــل  أمينــة 
كل  ورضبهــا  األســري  عائلــة  اســتهداف  يحــاول 
املالحقــة  مــن  ابتــداء  لديهــا  الحيــاة  مقومــات 
كبــرية  والغرامــات  العاليــة  واألحــكام  واالعتقــال 
ا، إضافــة إىل اقتحامــات املنــزل أو سياســة  جــدًّ
بتنفيــذ  يتهمهــم  الذيــن  األرسى  لبيــوت  الهــدم 

عمليات مقاومة بشكل مبارش أو غري مبارش.
وأشــارت إىل أن تلــك اإلجــراءات تؤثــر يف عوائــل 
لخســارة  يــؤدي  مــا  ــا،  اقتصاديًّ وتؤذيهــم  األرسى 
مبالــغ طائلــة يف هــذه البيــوت وترشيــد العائلــة 
ممتــدة،  الفلســطينية  العائلــة  أغلــب  أن  خاصــة 
واالحتــالل يعــد هــذه سياســة ردع للفلســطينيني 

ومتنعهم من تنفيذ أي عمل مقاوم مستقباًل".
األرسى"  منــازل  "اســتهداف  الطويــل  ت  وعــدَّ
الــدويل  للقانــون  مخالًفــا  واهيــة  مــربرات  تحــت 
ا بأشخاص مدنيني، فالقوانني الدولية تتيح  ومسًّ
ألي شخص يقع ضد االحتالل النضال للحصول 

عىل حقوقه.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف-وكاالت:
وشــخصيات  فصائــل  حــذرت 
إدارة  تعنــت  خطــورة  مــن  وطنيــة 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــي يف 
اإلفــراج عــن األســري ماهر األخرس 
املــرضب عــن الطعــام لليوم الـ88 

رفًضا العتقاله اإلداري.
جــاء ذلــك خــالل فعاليــات بقطــاع 
املحتلــة،  الغربيــة  والضفــة  غــزة 
الــذي  لألســري  دعــام  أمــس، 
مستشــفى  يف  إرضابــه  يواصــل 
"كابــالن" اإلرسائيــي بعــد تدهور 

حالته الصحية.
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  وشــهد 
مدينــة  غــرب  األحمــر  للصليــب 
مــع  تضامنيــة  فعاليــة  غــزة، 

األخرس.
يف  األرسى  دائــرة  مســؤول  وقــال 
حركــة املجاهديــن وليــد املقيــد: 
يخــوض  اإلداري  املعتقــل  إن 
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه 
االحتــالل  بتهديــدات  آبــه  غــري 
وابتزازاتــه، وقــال كلمــة يشــهد لها 
التاريــخ: "ســأفك إرضايب للحرية 

إما بني أبنايئ وإما شهيًدا".
املعتقــل  املقيــد  وخاطــب 
أمــس،  الوقفــة،  خــالل  األخــرس، 
ســبقك  لقــد  ماهــر؛  يــا  "اطمــن 
أميــن  منهــم:  ومعتقلــون  أرسى 
العيســاوي  وســامر  الرشاونــة 
عدنــان  وخــرض  القيــق  ومحمــد 
إدارة  عــىل  االنتصــار  اســتطاعوا 

السجون".
املؤسســات  دور  عــن  وتســاءل 
اإلنســان،  بحقــوق  تتغنــى  التــي 
الصليــب  دور  نــربئ  ال  مضيًفــا: 
تجــاه  الســلبي  لصمتــه  األحمــر 
اللجنــة  أن  ويفــرض  أرسانــا، 
يف  مهمــة  صاحبــة  الدوليــة 
كشــف مــا يتعــرض لــه األرسى مــن 

انتهاكات.
االحتــالل  املقيــد  ــل  وحمَّ
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
ومــا  األرسى  وجميــع  األخــرس 
يرتــب عــىل ذلــك، مضيًفــا "يف 
فــإن  بحيــاة ماهــر  حــال املســاس 
املقاومــة ســتفي بالوعــد، وعــىل 
مــن  عليــه  مــا  يدفــع  أن  االحتــالل 
اســتحقاق يف حال أصاب مكروه 

أسرينا البطل".
عــىل  قطعــت  "املقاومــة  وتابــع: 
األرسى  بتحريــر  عهــًدا  نفســها 
املقاومــة  ألن  الوســائل،  بــكل 

يف  االحتــالل  ضــد  مــرشوع  حــق 
الدوليــة  واألعــراف  املواثيــق  كل 
أيًضــا"، مطالًبــا  اإلنســان  وحقــوق 
واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع 
عــىل  بالضغــط  الحقوقيــة 
وتوفــري  ســجونه  وإدارة  االحتــالل 

الحامية لهم.
وقــال القيــادي يف حركــة الجهــاد 
إن  حبيــب،  خــرض  اإلســالمي 
األخــرس يخــوض إرضابه املفتوح 
املرفــوض  اإلداري  اعتقالــه  ضــد 
مــن كل العــامل إال عنــد االحتــالل 
الــذي مــا زال يــر عــىل العمل به 

إلذالل أرسانا.
باســم  متحدًثــا  حبيــب  وأضــاف 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 
الفعاليــة  خــالل  واإلســالمية، 
التضامنية، أن اإلنسان خلق حًرا، 
وال ميكــن ألي قــوة يف األرض أن 
حــًرا  دام  مــا  اإلنســان  تســتعبد 

وعبًدا لله فقط.
األخــرس  ماهــر  "يقــف  وتابــع: 
كالجبــل الشــامخ منتصًبــا شــامًخا 
واإلجــرام  العنريــة  مواجهــة  يف 
الصهيــوين، ويــر عــىل اســتمرار 
الســالح  مــن  مجــرًدا  املواجهــة 
اإلرادة  ســالح  مــن  إال  املــادي 
واإلميان وبهام يواجه هذا الكيان 
األخــرس،  وســينتر  الغاصــب، 
لذلــك نقــول لــه صــربًا يا ماهر فإن 
موعدك النر أو الشهادة، ويف 

كلتا الحالتني فأنت منتر".

كام نظمت دائرة العمل النسايئ 
لحركــة الجهــاد اإلســالمي يف غــزة 
عائلــة  مــع  تضامنيــًا  نســويًا  لقــاًء 
األخــرس، وذلــك يف مقــر فضائيــة 
"فلســطني اليــوم" بواســطة الربــط 
املبارش مع ذوي أهل األسري يف 

مدينة جنني.
مــن  العديــد  اللقــاء  وتخلــل 
الفقــرات املســاندة ألهــل األســري 

ووالدته وزوجته وأبنائه.
القــوى  نظمــت  الخليــل،  ويف 
األرسى  شــؤون  وهيئــة  الوطنيــة 
إســناد  وقفــة  أمــس،  واملحرريــن، 
مــع  وتضامنــا  األخــرس،  لألســري 

األرسى املرىض واألسريات.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التي 
نظمت بالتعاون مع نادي األسري، 
ولجــان أهــايل األرسى والفعاليات 
محافظــة  يف  والشــعبية  الوطنيــة 
رشــد،  ابــن  دوار  عــىل  الخليــل 
وصــور  الفلســطينية  األعــالم 

األخرس واألرسى املرىض.
مجموعــة  الوقفــة  يف  وشــارك 
الجامعــة  مــن  املتضامنــني  مــن 
كارتــا"  "ناطــوري  اليهوديــة 
للحركــة  مبناهضتهــا  املعروفــة 
الصهيونية، معربني عن تضامنهم 

مع الشعب الفلسطيني.
جابــر  بــدران  الناشــط  ودعــا 
القــوى  عــن  ممثــال  كلمتــه  يف 
التضامــن  تكثيــف  إىل  الوطنيــة، 
واألســري  عــام  بشــكل  مــع األرسى 
الذيــن  خــاص،  بشــكل  األخــرس 
الحريــة  أجــل  مــن  أنفســهم  وهبــوا 
أن  عــىل  مشــددا  واالســتقالل، 
األرسى يعانون قهرا وظلام وقمعا 

وتعذيبا.
وأكد جابر أن هناك رضورة ملحة 

إلطــالق رساح األرسى واألســريات 
من سجون االحتالل.

العــرشات  اعتصــم  اللــه  رام  ويف 
رفضــا  املنــارة  ميــدان  وســط 
األخــرس  اعتقــال  ملواصلــة 
عــن  إرضابــه  يف  معــه  وتضامنــا 

الطعام.
وردد املشــاركون هتافــات نــددت 
األخــرس  اعتقــال  مبواصلــة 
واألرسى كافــة، مطالبــني بإطــالق 
يف  احتجــازه  مــكان  مــن  رساحــه 

مستشفى "كابالن".
األســري  نــادي  رئيــس  وقــال 
إن  فــارس:  قــدورة  الفلســطيني 
لفــت  إىل  تهــدف  الوقفــة  هــذه 
املعانــاة  إىل  العــامل  أنظــار 
املــرضب  األســري  يعيشــها  التــي 
ولفــت  األرسى،  بقيــة  وكذلــك 
أنظــار املجتمــع الــدويل لالعتقال 
يتعــرض  حيــث  الظــامل  اإلداري 
أبنــاء شــعبنا العتقــال دون توجيــه 

الئحة اتهام بحقهم.
املكتــب  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
الجهــاد  لحركــة  الســيايس 
اإلســالمي د. يوســف الحســاينة: 
ســتظل  الدوليــة  العدالــة  "إن 
للقيــم  تنتــر  مل  مــا  مســتباحة 
حقــوق  ومبــادئ  اإلنســانية، 
اإلنســان والكرامــة اإلنســانية التــي 

يجسدها إرضاب األسري".
تريــح  يف  الحســاينة،  وأضــاف 
تــزال  ال  ")إرسائيــل(  أمــس: 
واألعــراف  املواثيــق  تــزدري 
الدوليــة وتتنكــر للقيــم الحضاريــة 
اإلدارة  مــن  بدعــم  واإلنســانية 

األمريكية املتصهينة".
يعانيــه  مــا  أن  عــىل  وشــدد 
تطــارد  لعنــة  ســيظل  األخــرس 

واملتخاذلــني  املتواطئــني  كل 
واملطبعني مع كيان االحتالل.

اللجنــة  عضــو  حّمــل  جانبــه،  مــن 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
االحتــالل  حكومــة  خالــد،  تيســري 
ســالمة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

وحياة األخرس.
أمــس،  بيــان  يف  خالــد،  ودعــا 
تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع 
واألخالقيــة  اإلنســانية  مســؤولياته 
والتدخــل بالضغــط عــىل حكومــة 
وقــف  نحــو  ودفعهــا  االحتــالل 
اإلنســانية  بالحيــاة  اســتهتارها 

وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان.
األطبــاء  تجمــع  قــال  ذلــك،  إىل 
الفلســطينيني يف أوروبا إنه يتابع 
الصحيــة  الحالــة  شــديد  بقلــق 

الصعبة لألسري األخرس.
وأهــاب التجمــع الطبــي، يف بيــان 
الصحيــة  باملؤسســات  أمــس،  لــه 
الدوليــة  والحقوقيــة  والقانونيــة 
حيــاة  إلنقــاذ  الرسيــع  للتدخــل 
األسري عرب الضغط عىل سلطات 
االحتــالل إلطــالق رساحــه الســيام 
وأن االعتقــال تــم دون وجــود تهــم 

محددة ضده.
ضعف مقصود

يف  القيــادي  ــد  أكَّ الســياق،  يف 
الشــيخ  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة 
خرض عدنان أنَّ أســبابا عدة أدت 
لراجــع قوة الفعاليات اإلســنادية 
مشــريا  األخــرس،  األســري  مــع 
يخــدم  اإلســناد  ضعــف  أن  إىل 

االحتالل ويرض بقضية األسري.
لــه،  وأوضــح عدنــان، يف تريــح 
أدت  التــي  األســباب  بعــض  أنَّ 
لراجع حالة التضامن مع األســري 
األخــرس كانــت "مقصــودة"، مثل 
فــض أجهزة أمن الســلطة اعتصام 
مقــرات  يف  املحرريــن  األرسى 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

برام الله وجنني وطولكرم.
أمــن  أجهــزة  فــض  "إن  وقــال: 
األرسى  اعتصــام  الســلطة 
اللجنــة  مقــرات  يف  املحرريــن 
ــر يف  الدوليــة للصليــب األحمــر أثَّ
حركــة التضامــن واإلســناد لألســري 

املرضب".
التــي  األســباب  ثــاين  أنَّ  وذكــر 
مــع  التضامــن  لراجــع حالــة  أدت 
التداخــالت  "أخبــار  هــو  األخــرس 
بــاب  مــن  تــأيت  التــي  الدوليــة 

العالقات العامة".
ونبه إىل أن رفض األسري األخرس 
مستشــفى  يف  العــالج  تلقــي 
وقــال  ألســباب.  يعــود  املقاصــد 
نقبــل  أن  لنــا  "كيــف  عدنــان: 
املقاصــد  مشــفى  يكــون  أن 
الوطنيــة  املقدســية  املؤسســة 
محبســًا  احتالليــا  املســتهدفة 
وســجنًا ملاهــر وأرسانــا ومبوافقــة 

فلسطينية؟!".

وقفة تضامنية مع األسري ماهر األخرس بغزة نظمتها حركة املجاهدين           )تصوير/ رمضان األغا(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

الموضــوع/ إعــان عــن بيــع أرض بموجــب وكالــة  لــدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )449/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  ســهيال  بنــي  ســكان  مــن  صــالح  أبــو  إبراهيــم  محمــد  ســفيان 
906753470 بصفتــه وكيــال عــن: جــال محمــود أبــو ظريفــة الــذي بصفتــه 
وكيــال عــن كل مــن/ ســناء وغــادة ونرسيــن وأســاء وجــال وجهــاد وريــاض 

ورامي وسلوى أبناء محمود خليل أبو ظريفة 
مبوجب وكالة رقم: 750/ 2017 الصادرة عن الرياض + 6058/ 2019 خانيونس

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف
القطعة 244 القسيمة 19 املدينة عبسان

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ: 10/21/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعـــــالن  صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )6036( 

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

غــزة بجلســتها  اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات  تعلــن 
املخطــط  إيــداع  عــن  2020/7/29م  بتاريــخ  املنعقــدة   2020/13 رقــم 
ارتــداد  بــدون  مــرت   )8( بعــرض   )6036( رقــم  الشــارع  ملســار  التفصيــي 
واملحصور بني الشارع رقم )5000( رشقا والقسيمة رقم )18( من القطعة 

رقم )663( غربا واملار بالقسائم رقم )19-18( من القطعة رقم )633(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
املــرشوع مجانــًا  عــىل خريطــة  االطــالع  املــرشوع  بهــذا  األخــرى املشــمولة 
مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل 

اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم )6298( 

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

رقــم  بجلســتها  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لأبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
للمخطــط  مجــدد  إيــداع  عــن  2020/7/29م  بتاريــخ  املنعقــدة   2020/13
التفصيي ملسار الشارع رقم )6298( بعرض )12( مرت بدون ارتداد واملحصور 
بــني الشــارع )صــالح الديــن( والشــارع رقــم )3060( ضمــن أرايض غــزة – الزيتــون 

الغريب واملار بالقسائم رقم )28-29-30-40( من القطعة رقم )633(.
لالعرتاض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خريطــة املــرشوع مجانــًا 
مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل 

اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعان صادر عن بلدية بيت الهيا  
بشأن بناء منزل المواطن: أحمد زياد مطر البراوي

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: أحمــد زيــاد مطــر الــراوي والــذي يحمــل 
الهويــة رقــم )800338212( بطلــب للحصــول عىل منح خدمــات ملنزله القائم 
واملكــون مــن دور أريض ودور أول يف القســيمة رقــم )3( مــن أرض القطعــة رقــم 
الواقــع يف منطقــة  مربعــًا  مــرتًا   )352( فيــا ميلكــه مبســاحة  وذلــك   )1774(
بيــت الهيــا شــارع الــراوي مقابــل منــزل ســعود روميــة وفقــًا ملســتندات امللكية 
رائــد  الــرشق / منــزل  مــن  مــن قبلــه والــذي يحــده  للبلديــة  والخرائــط املقدمــة 
الراوي ومن الغرب/ أرض ورثة محمد الراوي ومن الشال/ منزل ورثة عليان 

الراوي ومنزل حكمت الراوي ومن الجنوب/ أرض جمعة الراوي .
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلك أو مســتندات ملكيــة املواطن املذكورة 
أعــاله أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منــه للبلدية التقــدم باعرتاضه خالل )15( 

يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن وإال لن يلتفت ألي اعرتاض يقدم بعد ذلك
عالء محمد سهيل العطار  

رئيس بلدية بيت الهيا  
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا

الشفاء للدكتور صائب 
عريقات، وال شماتة 

في المرض
تقاتــل العــرب مــع بعضهم البعض عــر العصور، وقطعوا 
رؤوس بعضهم بحد الســيف، ومل تتوقف بينهم العداوة 
واألحقــاد عــر تاريخهــم الطويــل، حتــى جاءهــم اإلســالم، 
مــا  واملســاواة  العــدل  بســيف  وذبــح  بينهــم،  فوحــد 

استوحش بينهم من القبلية والعائلية.
ورغــم عنــف الخــالف والــراع بــني القبائــل، فقــد ظلــت 
رشف  عــىل  وحافظــت  الرذيلــة،  تــأىب  العــرب  أخــالق 
الخصومة، حتى صارت الطعنة يف الظهر غدرًا، والغدر 
ليــس مــن شــيم الرجــال، والخيانــة عــار، والتذلــل مهانــة، 
وقــد تفاخــر العــرب بالقوة واملنعة، وصــارت املبارزة يف 
املعارك عنوان الرجولة، وإغاثة امللهوف من ســاتهم، 
والنخــوة والتضحيــة بالنفــس مــن مقومــات القيــادة، حتى 
قالــوا يف أمثالهــم: ال شــاتة يف املــوت، وال شــاتة يف 
املــرض، فهــذه إرادة الخالــق بحــق املخلــوق، وال شــاتة 
يف ذلــك، فاملريــض وامليــت، كالهــا قــد صــار خــارج 
العــداوة، وأبعــد عــن املناكفــة، ومل يعــد خصــًا، وال هــو 

ند يف ساحة النزال.
ال شــاتة يف املــوت جملــة تحــايك واقــع الحيــاة عــىل 
األرض، والتــي تقــوم عــىل التنافــس والتســابق والــراع، 
العــداوة  يولــد  الــذي  وهــذا  األحيــاء،  مييــز  مــا  وهــذا 
عملــه،  ينقطــع  اإلنســان  ميــوت  حــني  ولكــن  واألحقــاد، 
فهــو خــارج دائــرة الفعــل، وبعيــد عــن مجريــات الحــدث، 
وبذلــك فهــو خــارج العداوة والتنافــس والراع والخصام 

واالختالف.
ال شــاتة يف املــوت ليســت جملــة تقــف معانيهــا عنــد 
أو  املــوت،  وقــف  عــىل  البرشيــة  القــدرة  عــدم  حــدود 
مصارعته، وإمنا متتد بدالالتها إىل البعيد، إىل عاملني 
فــإن  وعليــه  وخصائصــه،  طباعــه  عــامل  لــكل  منفصلــني، 
الشــاتة تعنــي التضييــق عــىل النفــس، وإشــعال نــران 
عــىل  قــادر  غــر  فامليــت  موقعهــا،  غــر  يف  التحــدي 
عــىل  قــادر  وغــر  املنافســة،  عــىل  قــادر  وغــر  الفعــل، 
اإلجابة أو الدفاع عن نفسه، وغر قادر عىل تفنيد ادعاء 
الخصــم، امليــت تــرك كل ذلــك مــن وراء ظهــره، وقــى 
فــإن ذكــر امليــت مقــرتن  إىل ســبيله وعملــه، مــن هنــا؛ 

بالرتحم، وبغض النظر عن  شكل الخالف معه.
الرســول:  حديــث  يعززهــا  جملــة  باملــوت  شــاتة  ال 
"اذكروا محاسن موتاكم" وال تذكروا سوأتهم ومساوئهم 
إال للعظــة والتعلــم واالســتفادة مــن التجربــة، فــكل امــرئ 
اإليجــايب  الفعــل  عــن  امليــت  توقــف  وطاملــا  خطــاء، 
الحــدث  عــىل  التأثــر  دائــرة  مــن  خــرج  فقــد  والســلبي 
فــوق األرض، لذلــك فالشــاتة يف املــوت تعنــي تنفــس 
يســمح  فكيــف  وعجــز،  ضعــف  دليــل  وهــذا  الصعــداء، 
الفــارس  يطعــن  وكيــف  ميتــًا؟  يقاتــل  أن  لنفســه  الحــي 
جثــة ال تصــد وال تــرد؟ وكيــف يســتعرض البعــض منطقــه 
البالغي أمام لسان انقطع عن الرد؟ وقد حرمت األديان 
كلهــا، وحرمــت األخــالق اإلنســانية التمثيــل بالجثــة بعــد 

موتها، وفعل اإلنسان جثة همدت بعد املوت.
نتمنى الشــفاء للدكتور صائب عريقات، وإن كنا نتمنى 
أال يعالج يف مستشــفيات إرسائيل، لئال نوفر للمحتلني 

الصهاينة فرصة التباهي بإنسانيتهم الكاذبة.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مــن  املفصولــون  املوظفــون  طالــب 
القــدس  مستشــفى املقاصــد مبدينــة 
بالعــدول  املستشــفى  إدارة  املحتلــة، 
عــن القــرار الجائــر وإعادتهــم إىل رأس 
عملهــم، مؤكديــن أن مــا فعلتــه اإلدارة 

يخالف األعراف والضوابط املهنية.
جاء ذلك يف وقفة نقابية نظمها سبعة 
ممرضني يف قطاع غزة عملوا لسنوات 
تصــدر  أن  قبــل  املقاصــد  يف  طويلــة 
قراًرا باالستغناء عنهم يف يوليو/ متوز 

.2020
ســاحة  يف  أمــس،  الوقفــة،  ونظمــت 
الجنــدي املجهــول وســط مدينــة غــزة، 
الفصــل  "قــرار  عــىل  فيهــا  احتجــوا 

التعسفي ودون سابق إنذار".
املقاصــد  إدارة  إن  لولــو  باهــر  وقــال 
األعــراف  الحائــط  بعــرض  رضب 
والضوابط املهنية واإلنسانية والوطنية 

عملوا لدى املقاصد ألكرث من ثالثني 
عاًما.

وقــال: "مل يســجل ضدنــا أي تجــاوزات 
اإلجــراء  وهــذا  مهنيــة  عملنــا  وطبيعــة 
يــأيت  بــل  املاليــة  للضائقــة  حــالًّ  ليــس 
ويحمــل  أبنائنــا،  قــوت  حســاب  عــىل 
ــا  وأرسيًّ ــا  وظيفيًّ إعداًمــا  طياتــه  يف 
وقتــاًل للمســتقبل، فجميع املفصولني 
يزيــدون يف العمــر عــىل خمســني عاًما 
مــكان  يف  بالعمــل  لهــم  يســمح  ال  مــا 

آخر".
عــىل  بالحفــاظ  اإلدارة  لولــو  وطالــب 
لــكل  واالســتقرار  الوظيفــي  األمــن 
ــا مــن زمالئهــم يف كل  املمنوعــني أمنيًّ
أنحــاء الوطــن لتحصينهــم مــن االبتــزاز، 
والوقوف أمام أي محاولة للمنع األمني 

مستقباًل لكوادر آخرين.
اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  ودعــا 
للتدخــل تكثيــف جهودهــا، "مــن أجــل 

املستشــفى  يف  العمــل  تحكــم  التــي 
بأبعــاده الوطنيــة واملهنيــة، مشــًرا إىل 
األمنــي  "باملنــع  تــذرع  املشــفى  أن 
الــذي تفرضــه ســلطات االحتــالل علينــا 

ما يحول دون وصولنا إىل القدس".
أن  مــن  الرغــم  "عــىل  وأضــاف: 
فيــه  العاملــني  ونقابــة  املستشــفى 
الفصــل  باعتبــار  وطنًيــا  قــراًرا  اتخــذت 
األمنــي  املنــع  حالــة  يف  أحمــَر  ــا  خطًّ
الســبل  بإيجــاد  وطالبــت  واالعتقــال، 
لحاية املوظفني وضان اســتمرارهم 
الخضــوع  وعــدم  عملهــم  رأس  عــىل 
لالبتــزاز، ال ســيا أن هــذه الحالة تتكرر 

من قبل االحتالل".
بالظــرف  اإلدارة  تــذرع  لولــو  عــدَّ  كــا 
عــىل  لاللتفــاف  "محاولــة  املــايل 
التعســفي  القــرار  ولتريــر  القضيــة 
يف  الرمــاد  لــذر  حجــة  وهــي  ــا،  قانونيًّ
املمرضــني  أن  إىل  مشــًرا  العيــون"، 

مســاندتنا يف قضيتنــا النقابيــة وحقنــا 
يف  عملنــا  ألماكــن  والوصــول  بالعمــل 
تصاريــح  عــىل  والحصــول  القــدس، 
حريــة  لنــا  يكفــل  مبــا  للتنقــل  دامئــة 

الحركة".
املقاصــد  موظفــي  حــق  لولــو  وأكــد 
املفصولــني بالعــودة إىل رأس عملهــم 
مع الحق يف الراتب كاماًل دون املس 
بــه، داعًيــا وســائل اإلعــالم للمســاهمة 
وحشــد  العادلــة  رســالتهم  نــرش  يف 

الرأي العام لدعم قضيتهم.
وطالب نقابة األطباء وهيئتها العمومية 
عــىل  والضغــط  املســاندة  مــن  مبزيــد 
اإلدارة لثنيهــا عــن قراراتهــا التعســفية، 
رئيــس  نفســه  الوقــت  يف  مناشــًدا 
بالتدخــل  عبــاس  محمــود  الســلطة 
تحمــل  املشــفى  "فعــىل  إلنصافهــم، 
املســؤولية الوطنيــة تجاهنــا كموظفني 

قضوا زهرة أعارهم فيها".

الدوليــة  العمــل  منظمــة  دعــا  كــا 
والعربيــة للتدخــل وحايــة املوظفــني 
حصولهــم  يف  االحتــالل  تحكــم  مــن 
مــا  للعمــل  للوصــول  تصاريــح  عــىل 
يضعهــم دامئــا تحــت الضغــط واالبتزاز 

واملساومة يف لقمة العيش.
الجبهــة  يف  القيــادي  وصــف  بــدوره 
يف  ظريفــة  أبــو  طــالل  الدميقراطيــة 
القــوى  عــن  ممثــاًل  الوقفــة  يف  كلمتــه 
الوطنيــة واإلســالمية قــرار الفصــل بأنــه 
ال  وقيــم  أســس  ألي  يســتند  ال  "ظــامل 
مؤكــًدا تضامــن  قانونيــة وال وظيفيــة"، 
القــوى كافة مع املوظفني املفصولني 
يكونــوا  لــي  النضاليــة  خطواتهــم  يف 

ضحية إلجراءات تعسفية".
وأكــد أن االحتــالل هــو الســبب الرئيس 
مل  إذا  ســابقة  "وهــذه  األزمــة،  لهــذه 
تحــل فســنكون أمام ضحايــا آخرين من 

املوظفني تحت ذرائع مختلفة".

غزة/ جال غيث:
ارتــدى الجئــون مالبــس اإلعــدام ولفوا حبل 
املشــنقة حــول رقابهــم يف رســالة وجهوهــا 
قطــاع  يف  "أونــروا"  عمليــات  مديــر  إىل 
أن توحيــد  غــزة ماتيــاس شــايل، مفادهــا 

"الكابونة" ميثل إعداًما لالجئني.
ورفــع الالجئــون خــالل وقفــة نظمتهــا اللجنة 
الشعبية لالجئني يف مخيم الشاطئ غرب 
مدينــة غــزة، أمــس، أمــام بوابــة مركــز توزيــع 
الحصــول  معيــار  لتوحيــد  رفًضــا  الشــاطئ، 
الفقــر  إىل  اإلغاثيــة  املعونــات  عــىل 
الخدمــات  تقليصــات  وكذلــك  املدقــع، 
"توحيــد  عليهــا:  ُكتــب  الفتــات  اإلغاثيــة، 
بيضــاء،  كابونــة  لتصبــح  الغذائيــة  الســلة 
وشــطب كل مــن لــه دخــل ثابــت مــن برنامج 
جديــدة  جرميــة  الغذائيــة  املســاعدات 
وتوحيــد  الالجئــني،  بحــق  أونــروا  ترتكبهــا 
الكابونــة خــط أحمــر، وأخرى تتســاءل: "أين 

العامل من معاناة الالجئني؟!".
توحيد المساعدات

وأعــرب جــال أبــو حبــل، يف كلمــة اللجــان 
الشعبية لالجئني، عن رفض الالجئني قرار 
وكالة الغوث توحيد املساعدات الغذائية 

"الكابونة".
أخطــر  إحــدى  "الكابونــة"  توحيــد  وعــّد 
"أونــروا،  عليهــا  أقدمــت  التــي  الخطــوات 
لقمــة  يف  الالجئــني  محاربــة  تريــد  التــي 
عيشــهم، وقطــع الســلة الغذائيــة عن أعداد 

كبرة من الالجئني".
تقليــص  ســيتم  الرنامــج  ــق  ُطبِّ "إن  وقــال: 
الســلة  لــرشاء  املخصــص  املبلــغ  ثلــث 
إدارة  أن  مؤكــًدا  لالجئــني"،  الغذائيــة 
تقليــص  عــىل  مصممــة  تــزال  ال  الوكالــة 
توحيدهــا،  عنــوان  تحــت  الغذائيــة  الســلة 
املجتمــع  رشائــح  مــن  العديــد  ســيحرم  مــا 

مــن الحصــول عليهــا رغــم تــدين أوضاعهــم 
املعيشية.

نصــف  أن  الوكالــة  "تناســت  وأضــاف: 
ســكان القطــاع يعيشــون عىل املســاعدات 
يعيشــون  منهــم   )80%( وأن  اإلنســانية، 
الحصــار  بســبب  الفقــر  خطــر  تحــت 
املفــروض عــىل القطــاع، وجائحــة كورونــا"، 
الالجئــون  لــه  يتعــرض  مــا  أن  إىل  مشــًرا 
يف هــذه الفــرتة يفــرض عــىل الوكالــة زيــادة 
املســاعدات الغذائيــة لالجئــني ال أن تتجــه 
لــه  تــروج  مــا  حبــل  أبــو  ورفــض  لتقليصهــا. 
الوكالة األممية بوجود عجز مايل، "وعليها 
للموظفــني  املتضخمــة  الرواتــب  تقليــص 
األجانــب والنفقــات اإلداريــة الباهظــة ال أن 

يكون الالجئ الضحية".
وقــال: "إن توحيــد الكابونــة وقطعهــا إعــدام 
بــه  تقــوم  مــا  أن  إىل  مشــًرا  لالجئــني"، 
يؤكــد وجــود مؤامــرة تحــاك ضــد الالجئــني 
إلضعافهــا وإنهــاء عملهــا كشــاهد حي عىل 
ذلــك  ا  عــادًّ العــودة،  حــق  وإلغــاء  النكبــة، 

تساوقا مع "صفقة ترامب – نتنياهو".
تصفية القضية

عبــد  صــالح  القانــوين  الخبــر  قــال  بــدوره 
تتعــرض  الفلســطينية  "القضيــة  العاطــي: 

منذ أعوام ملؤامرة بهدف تصفيتها".
وأكــد عبــد العاطــي يف كلمــة املؤسســات 
الحقوقيــة أهميــة اســتمرار عمــل املؤسســة 
الالجئــني  وخدمــة  إغاثــة  يف  األمميــة 
الوحيــد  الشــاهد  باعتبارهــا  الفلســطينيني 
ا إىل أن الوكالة مل تلجأ  عىل النكبة، مشــرً
حتــى اللحظــة لحلــول خالقــة بشــأن توزيــع 
الالجئــني  وتقديــم خدماتهــا  املســاعدات 

خاصة يف ظل جائحة كورونا.
الســلة  "توحيــد  العاطــي:  عبــد  وأضــاف 
الغذائيــة بزعــم توســيع عــدد املســتفيدين 

هــو  الهــدف  أن  إىل  منبًهــا  صحيــح"،  غــر 
الحصــول عــىل  الالجئــني يف  شــطب حــق 
نحــو  أن  خاصــة  الغذائيــة  املســاعدات 
)%75( من الالجئني يف القطاع يحتاجون 

إليها لرتدي أوضاعهم االقتصادية.
وعــّد توحيــد الكابونــة شــطبا لثلــث موازنــة 
الوكالــة األمميــة املقدمــة للســلة الغذائيــة، 
الحقوقيــة  املؤسســات  رفــض  مؤكــًدا 
تنفيذهــا  األونــروا  تعتــزم  التــي  الخطــوَة 
مطلــع العــام املقبــل. وطالب عبد العاطي 
املقدمــة  الخدمــات  بزيــادة  "األونــروا" 
الجميــع خاصــة يف ظــل  لتشــمل  لالجئــني 
احتياج الالجئني لها ومن بينهم املوظفون 
بســبب  راتــب  نصــف  يتلقــون  الذيــن 
عــىل  الســلطة  تفرضهــا  التــي  اإلجــراءات 

القطاع منذ عام 2018.
تحذير حقوقي

من جانبه حذر مركز حاية لحقوق اإلنسان 
"األونــروا"،  نفذتهــا  التــي  التقليصــات  مــن 
مؤكــًدا تأثرهــا بشــكل مبــارش عــىل أوضــاع 
الالجئني الفلســطينيني خصوًصا يف قطاع 

غزة.
وأوضح يف بيان أمس، أن هذه التقليصات 
األوضــاع  يف  خطــر  تدهــور  ظــل  يف  تــأيت 
اإلنســانية يف قطــاع غــزة مــن جــّراء اســتمرار 
االحتالل اإلرسائيي يف إجراءاته العنرية 
الحصــار،  واســتمرار  القطــاع،  ســكان  بحــق 
وال ســيا يف ظــل تفــي وبــاء كورونــا ومــا 
صاحبه من ارتفاع ملحوظ يف نسبة الفقر. 
ويــرى أن إدارة الوكالــة يف القطــاع تنتهــك 
وتخالف املبادئ التي ُأسســت من أجلها، 
وتعــارض بشــكل واضــح ميثــاق تأسيســها، 
مبوجــب  منــه  رشعيتهــا  اســتمدت  والــذي 
الجمعيــة  عــن  الصــادر   )302( رقــم  قــرار 

العامة لأمم املتحدة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
رشعــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا"، أمــس، بتوزيــع 
الســتئناف  اســتعداًدا  غــزة،  قطــاع  يف  مدارســها  طلبــة  عــىل  الدراســية  الكتــب 

الدراسة "عن بعد"، وذلك ضمن إجراءات الوقائية من فروس "كورونا".
وأكــد رئيــس املجلــس املركــزي األعــىل ألوليــاء األمــور يف مــدارس "أونــروا"، زاهــر 
البنا، أن عملية توزيع الكتب عىل طلبة الصف األول حتى الرابع، متت بانتظام، 

مع اتباع جميع اإلجراءات الوقائية السليمة.
وقــال البنــا يف تريــح لـ"فلســطني": إن " إدارة الوكالــة حرصــت مــن خالل إرســال 
أوقــات  املــدارس يف  إىل  عــىل رضورة حضورهــم  األمــور  ألوليــاء  نصيــة  رســائل 

متباعدة، مع ارتداء الكامة عند الحضور الستالم الكتب".
وأضــاف: "مل يحــدث أي ازدحــام عنــد تســلم الكتــب من قبــل أولياء األمور، حيث 
كان هنــاك تباعــد اجتاعــي يف جميــع املــدارس مــع االلتــزام يف كافــة إجــراءات 

السالمة الوقاية ملنع انتقال عدوى كورونا".
وبني أن إدارة مدارس "أونروا"، وضعت الكتب يف مخازن ملدة ثالثة أيام للتأكد 
مــن خلوهــا مــن فــروس كورونــا، ثــم ســلمت أوليــاء األمــور الكتــب داخــل أكيــاس 
بالســتيكية لكل طالب. وكان رئيس برنامج الرتبية والتعليم بوكالة "أونروا" بغزة، 
فريــد أبــو عــاذرة، أعلــن أن الوكالــة قــررت البــدء بعمليــة التعلــم عــن بعــد عندمــا تم 

توفر اإلمكانيات الالزمة إلنجاحها.

النارصة/ األناضول:
توّقــع وزيــر التعــاون اإلقليمــي بحكومــة االحتــالل أوفــر أكونيس، إعــالن دول عربية 
إضافيــة تطبيــع عالقاتهــا مــع )إرسائيل(، قبل موعد االنتخابات الرئاســة األمريكية، 
مطلــع نوفمــر/ ترشيــن الثــاين املقبــل. وقــال أكونيــس يف مقابلة مــع إذاعة جيش 
وليــس  أخــرى،  دول  مــع  للعالقــات  تطبيــع  هنــاك  ســيكون  إنــه  أمــس،  االحتــالل، 
بالــرورة مــع الســودان. وســادت تقديــرات بقــرب إعــالن الســودان تطبيــع عالقاتــه 
مــن  الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب، شــطب اســمه  قــرار  بعــد  مــع )إرسائيــل(، 
قامئــة "الــدول الداعمــة لإرهــاب". وأضــاف أكونيــس "لــدي أســاس معقــول ألقــول 
مــن  أفهمــه  مــا  هــذا  األمريكيــة،  الرئاســية  االنتخابــات  قبــل  ســيصدر  اإلعــالن  إن 
مصادري"، رافضا الكشف عن الدولة أو الدول التي قد تعلن عن تطبيع عالقاتها 
الرئيــس األمريي.وكانــت  مــرتوك إلدارة  اإلعــالن  أن  مــع )إرسائيــل(. وأشــار إىل 
اإلمارات والبحرين قد أعلنتا عن تطبيع عالقاتها مع )إرسائيل( الشهر املايض.

"المفصولون من المقاصد" يطالبون إدارتها بإعادتهم لعملهم

"أونروا" تشرع بتوزيع الكتب 
الدراسية على الطلبة في غزة

الجئون لألونروا: توحيد الكابونة إعدام لنا 
والهدف شطب حقوقنا

االحتالل يتوقع المزيد من 
اتفاقيات التطبيع قبل 

االنتخابات األمريكية
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إعــان عــن بيع أرض بموجــب وكالة لــدى اإلدارة 
العامة للمساحة لمعاملة تسجيل مجدد

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمســاحة بغزة الســيد/ رشيف ســامل 
حــاد الدحــدوح لتنفيــذ وكالة خاصة رقم: ســجل )24513/ 2019( بتاريخ 

2019/12/9 صادرة عن كاتب عدل رام الله

والتــي وكل مبوجبهــا: املــوكل/ إبراهيــم عــودة فريــح أبــو مديــن – الوكيــل/ 
سامل حاد شعبان الدحدوح

موضوع الوكالة/ إجراء معاملة بيع ارض الواقعة يف الربيج أبو مدين السبع 
قطعة رقم "10" قسيمة رقم "2".

فمن له اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة للمساحة 
نــر هــذا  -دائــرة التســوية خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ 

اإلعان يف الصحف وبخاف ذلك سوف يتم السري يف إجراءات املعاملة.
تحريًرا يف: 2020/10/21.

دائرة التسوية 
اإلدارة العامة للمساحة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة – دائرة التسوية 

 نشر أمر بيع قطعة أرض بالمزاد العلني وقائمة شروط بيع
بنــاء عــىل القــرار الصــادر بتاريــخ 2020/10/14 عىل ذمــة القضية التنفيذية 
رقم 1303/ 2018 املتكونة بني طالب التنفيذ/ سلان جراد مصطفى أبو 
دحروج واملنفذ ضده/ سعيد حمدان محمود الشاعر، والقايض بنر قامئة 
رشوط البيع عىل صفحات القضية املرقومة أعاه وموضوعها الحكم الصادر 
 2016/1/6 بتاريــخ  خانيونــس  بدايــة   2014  /  300 الحقوقيــة  بالدعــوى 
ــا  أردنيًّ دينــاًرا   23995 مبلــغ  بدفــع  بإلــزام املنفــذ ضــده املذكــور  والقــايض 
باإلضافــة ملبلــغ 300 شــيكل أتعــاب محامــاة لصالــح طالب التنفيــذ وقد تبلغ 
املنفــذ ضــده بإخطــار تنفيــذ بتاريــخ 2018/4/15 وصــدر قــرار بإيقاع الحجز 
التنفيــذي عــىل قطعــة األرض اململوكــة املنفــذ ضــده الواقعــة بالقســيمة رقــم 
205 مــن القطعــة 1 برفــح شــوكة الصــويف واملســجلة باســم املــورث/ حمدان 

محمــود الشــاعر بتاريــخ 2019/1/20 واملســجلة لــدى دائــرة رضيبــة أمــاك 
غزة، ويحد األرض من الرق أرض زهري سامل عيىس ومن جهة الغرب أرض 
القايض ومن جهة الشال شارع بعرض 12 مرًتا ومن جهة الجنوب أماك آل 
مايض. وقد تم تحرير محرض بالحجز التنفيذي عىل األرض املذكورة بتاريخ 
2020/1/20 وقــد تبلــغ املنفــذ ضــده بإجــراءات الحجــز حســب األصــول ثــم 

 2020/3/2 بتاريــخ  التنفيــذ  قانــون  مــن   112 املــادة  نــص  إشــعاره حســب 
بســداد مبلــغ القضيــة خــال شــهر مــن تاريــخ تســلمه لإلشــعار بالســداد وقــد 
صــدر قــرار بتاريــخ 2020/7/6 بوضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــىل قطعــة األرض 
2020/7/6 وحســب تقريــر  تــم تنفيــذ هــذا القــرار بتاريــخ  املذكــورة، وقــد 
ضمــن  والواقعــة  املحجــوزة  لــأرض   2020/7/12 بتاريــخ  املعــد  املثمــن 
القســيمة 205 قطعــة 1 والبالــغ مســاحتها 2 دونــم مــن أصــل قطعــة أرض ثــم 
معاينهــا قدرهــا 5 دومنــات مزروعــة بأشــجار الحمضيــات والنخيــل والزيتــون 
املثمــر فــإن مثــن ســعر املــرت املربــع الواحــد لــأرض عــىل الشــيوع 22 دينــاًرا 
للمــرت املربــع بواقــع 22 ألــف دينــار أردين للدونــم الواحــد عــىل الشــيوع، فقد 
د جلســة يــوم 2020/11/18 لنظــر االعرتاضــات حــول أمــر البيــع عــىل  تحــدَّ
أن تكــون جلســة البيــع باملــزاد العلنــي 2020/12/16، لــذا عــىل مــن يرغــب 
بالدخــول للمزايــدة مراجعــة دائــرة التنفيــذ خــال الــدوام اليومــي قبــل موعــد 

البيع عىل أن يدفع املشرتك تأمينًا قدره %10 من قيمة التثمني.
التاريخ: 2020/10/20م

مأمور تنفيذ محكمة صلح رفح/ أ. إبراهيم أبو ريدة 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة صلح رفح 

فقــد هويتــي  عــن  إســاعيل املغــري  زيــاد  ريهــام  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801372459 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعان فقدان دفتر سندات قبض
تعلن رشكة بريزيت لأدوية بأنه تم فقد دفرت سندات قبض خاص بالركة 

يف خانيونس وسط البلد يحمل األرقام من 4501 إىل 4550.
نرجو ممن يجده أن يبادر باالتصال عىل األرقام اآلتية/ د. عبد الله الهشيم 

جوال رقم 0599671306 أو محمد رشاب جوال رقم  0599686560
كا أننا نحذر من استخدامها بشكل غري قانوين وتحت طائلة املسؤولية.
رشكة بريزيت لأدوية

إعان بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2018/3596

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
الحاصلــني  يف  ضــده  املنفــذ  حصــة  لبيــع   2018/3596 التنفيذيــة  القضيــة 
اململوكني للمســتدعى ضده والبالغ مســاحته 63م2 الكائن يف شــارع الوحدة 
بالقــرب مــن مفــرتق ضبيــط مقابــل مطعم عكيلة واملعروف باســم محل حرز الله 
للرصافة والواقع عىل رقبة أرض القسيمة 58 من القطعة رقم 702 أرايض غزة 

محلة الرمال حيث حصة املنفذ ضده يف الحاصلني 9م2.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ محكمة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــرتي علــا بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباًحــا مــن يــوم األحد 

بتاريخ 2020/11/22م.
       مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني
     املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

مساحة حرة
د. عصام شاور

"ال " للصوت النشاز
خــرج علينــا القيــادي يف حركــة فتــح الســيد روحــي فتــوح 
بترصيــح نشــاز، يؤكــد فيــه أن فكــرة املصالحــة مل تنضــج 
عند بعٍض بغزة، أما السيد عزام األحمد )أعده مسؤول 
ملــف التوتــري يف املنظمــة( فقــال: "إن حركــة »حاس« 
مؤكــًدا  املصالحــة"،  تعطيــل  عــن  املســؤولية  تتحمــل 
أنهــا مل ترســل حتــى اآلن ردهــا بشــأن املصالحــة وإجــراء 

االنتخابات.
وفيــه  مكتمــل  غــري  ولكنــه  صحيــح  كام  فتــوح  قالــه  مــا 
مــن  أو  املصالحــة  يرفــض  غــزة  يف  بعــٌض  تضليــل، 
مــع  الغالبيــة  ولكــن  اآلن،  حتــى  تقبلهــا  عليــه  الصعــب 
املصالحة، وهناك تنازالت قدمتها حركة حاس تثبت 
ا، ويف رام اللــه  أن املصالحــة متثــل لهــا قــراًرا إســرتاتيجيًّ
هنــاك مــن يريــد املصالحــة ولكــن عــىل مقــاس منظمــة 
تعديــات  يــوم  كل  نــرى  ولذلــك  وفصائلهــا،  التحريــر 
-وهــي تنــازالت مــن جانــب حــاس- عــىل مــا اتفــق عليــه 
يف القاهــرة ومــا بعدهــا، ولذلــك ليــس مــن حــق الســيد 
تريــد  ال  حــاس  بــأن  يلمــح  أو  يــرصح  أن  فتــوح  روحــي 
املصالحــة، أمــا الســيد عــزام األحمــد فهــو ال يظهــر عــىل 
وســائل اإلعام إال من أجل إحباط الشــعب الفلســطيني 
بترصيحاته التوتريية، ومبجرد ظهوره ندرك أن األمور ال 
تســري جيــًدا، بغــض النظــر عــن ترصيحاتــه أصحيحــة هــي 

أم غري صحيحة.
مــع ترصيحــات  تتناقــض  األخــرية لأحمــد  الترصيحــات 
األخ جربيــل الجــوب مســؤول ملــف املصالحــة يف حركــة 
فتــح، الــذي يؤكــد أن كل يشء يســري عــىل مــا يــرام ويف 
تقــدم مســتمر، وكذلــك أكد األخ صالــح العاروري الحالة 
وال  صحيحــة،  غــري  األحمــد  ترصيحــات  أن  أي  نفســها، 
نــدري مــن الــذي دفعــه ودفــع روحــي فتــوح لــإلدالء بهــذه 

الترصيحات.
أن املصالحــة  أؤكــد يف مقــااليت  االنقســام  بدايــة  منــذ 
الداخليــة ممــر إجبــاري، وفصائــل منظمــة التحريــر هــي 
التي ســتكون مضطرة ومجربة أكرث من حاس، والدليل 
ثــم  مــرة  مــن  أكــرث  للمصالحــة  يدهــا  مــدت  املنظمــة  أن 
ســحبتها، وكأنهــا تســتخدم ملــف املصالــح ورقــة ضغــط 
عــىل أطــراف خارجيــة، ولكــن الظــروف الحاليــة مختلفــة 
عــن ذي قبــل؛ فاألطــراف الخارجيــة كلهــا تقريًبــا غــدرت 
مبنظمــة التحريــر وقيادتهــا، ولذلــك هنــاك أمــل كبري يف 
رغــم  يتعانقــون  الخصــوم  ومشــاهدة  املصالحــة،  إمتــام 
كورونــا ورغــم مــا تخفيــه نفوســهم مــن مشــاعر متضاربــة، 
فلســطني  قضيــة  أجــل  مــن  فقــط  بذلــك  نرحــب  ونحــن 
ومصالــح الشــعب الفلســطيني الــذي دفــع مثًنا غالًيا يف 

معركة ال ناقة له فيها وال جمل. 

رام الله/ فلسطني:
أوضاًعــا  "الدامــون"  ســجن  يف  أســرية   39 تعــاين 
دن  ويهــدِّ للغايــة،  قاســية  واعتقاليــة  معيشــية 
لتحقيــق  الســجن  إدارة  ضــد  تصعيديــة  بخطــوات 

مطالبهن الحقوقية واإلنسانية.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، 
أمــس: إن األســريات قدمــن منــذ فرتة زمنية مطالب 
ة، ومــن  إلدارة الســجن لتحســني ظروفهــن املعيشــيَّ
بينهــا: إزالــة كامــريات املراقبــة مــن ســاحة الفــورة، 
خصوصيتهــن،  وتنتهــك  حركتهــن  مــن  تحــد  كونهــا 
والســاح لهــن بإجــراء مكاملــات هاتفيــة مــع األهــل 

يف ظل انقطاع الزيارات حاليا بادعاء كورونا.
بــني املطالــب: إيجــاد حــل  وذكــرت الهيئــة أن مــن 
لقســم املعبــار بســجن "الشــارون"، حيــث تحتجــز 
حديثــا  واملعتقــات  املوقوفــات  األســريات  فيــه 
بظروف ســيئة وال إنســانية، وإصاح املرافق التالفة 
يف القســم، خاصــة ســاحة الفــورة وطــاء أرضيتهــا 

مبادة مناسبة ملنع التزحلق.
الطبــي  العــاج  بتقديــم  أيًضــا  األســريات  ويطالــن 
لأوجــاع،  فريســة  وتركهــن  إهالهــن  وعــدم  لهــن، 
ال ســيا أن هنــاك العديــد مــن الحــاالت املرضيــة، 
املصابــة  جعابيــص  إرساء  األســرية  حالــة  أبرزهــا 
طقاطقــة  وأمــل  عمليــات،  لعــدة  وبحاجــة  بحــروق 

املصابــة بخمــس رصاصــات وبحاجــة إلجــراء عمليــة 
إلزالة الباتني من ســاقها، واألســرية ســمر أبو طاهر 

والتي تشتيك من مرض السكري.
لأســرية  الصحيــة  الحالــة  إىل  الهيئــة  وتطرقــت 
يف  رسطانيــة  كتــل  مــن  تعــاين  والتــي  أعــور  إميــان 
تعــاين  والتــي  زيــادة  أبــو  وروان  الصوتيــة،  األوتــار 
مــن أوجــاع يف الرقبــة واملعــدة، ونرسيــن أبــو كميــل 
التي تشــتيك من مرض الضغط والســكري والتهاب 
أصابــع القدمــني، وجميعهــن بحاجــة ملتابعــة طبيــة 
وأن  ســبق  أنــه  إىل  ولفتــت  ومتخصصــة.  حثيثــة 
وأن  "الدامــون"،  هــذه املطالــب إلدارة  تقديــم  تــم 
هــذه هــي املــرة العــارشة عــىل التــوايل التــي تتوجــه 
األســريات إلدارة الســجن للمطالبة بأبسط حقوقهن 
الوعــودات  ســوى  تقــدم  ال  اإلدارة  لكــن  الحياتيــة، 

الوهمية، واملاطلة والتسويف بشكل مقصود.
إدارة  تســتجب  مل  حــال  يف  أنــه  إىل  وأشــارت 
األســريات  فــإن  للمطالــب،  املــرة  هــذه  "الدامــون" 

يهددن بالتصعيد والقيام بخطوات احتجاجية.
األوضــاع  تدهــور  مــن  قلقهــا  عــن  الهيئــة  وأعربــت 
اســتمرار  ظــل  يف  االحتــال  ســجون  مختلــف  يف 
اإلجــراءات القمعيــة والتنكيلّيــة التــي تنتهجهــا إدارة 
مختلــف  عــىل  واألســريات  األرسى  بحــق  الســجون 

األصعدة.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مل ينجح الشاب محمود رايض، خريج كلية الرتبية 
وظيفــة  عــىل  الحصــول  يف  بريزيــت،  جامعــة  مــن 
دخولــه  بعــد  اللــه  رام  يف  والتعليــم  الرتبيــة  بــوزارة 
أمنيــة  مشــكلة  وجــود  بدعــوى  التوظيــف،  امتحــان 

تتعلق به لدى أجهزة أمن السلطة.
وحــرم رايض مــن تقلــد وظيفــة مــدرس، نظــًرا لعــدم 
تضعــه  التــي  األمنيــة  الســامة  رشط  اســتيفائه 
السلطة معيارا أساسيا لقبول املتقدمني للوظائف 
الحكوميــة، وهــو مــا يعــد تجــاوزا القانــون األســايس 
الفلســطيني وقانــون الخدمــة املدنيــة لســنة 1998 

واللوائح التنفيذية الخاصة به.
وبحســب هذا الرط، فإن عىل الشــخص املرشــح 
عــىل  الحصــول  العامــة  الوظائــف  إحــدى  لتــويل 
موافقــة األجهــزة األمنية )األمن الوقايئ واملخابرات 
العامة( إىل جانب توفر الروط املنصوص عليها 
تــم إعــال هــذا  يف قانــون الخدمــة املدنيــة، وقــد 

الرط منذ نهاية العام 2007.
انتماء سياسي

أي  "كحــال  "فلســطني":  لصحيفــة  رايض  ويقــول 
إعــان  بعــد  الوظائــف  إحــدى  ســجلُت يف  خريــج، 
التواصــل  مواقــع  وعــرب  الصحــف  يف  نــره  تــم 
االجتاعــي، وذهبــت للتقديــم االمتحــان، وقدمت 

جيدا، ونجحت فيه".
ويضيــف: "بعــد تقديــم االمتحــان جــاء دور املقابلة 
مــع لجنــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم، ولكــن علمــت 
مشــكلة  لــدّي  أن  الــوزارة  يف  األشــخاص  أحــد  مــن 
قــد تتســبب يف عــدم حصــويل عــىل الوظيفة وهي 
الوقــايئ  األمــن  جهــاز  قبــل  مــن  ماحظــات  وجــود 

بخصوص االنتاء السيايس".
ويوضــح أنــه بعــد ســؤاله لــدى الــوزارة، تم إخبــاره أنه 
لــن يحصــل عــىل الوظيفــة بســبب عــدم اســتيفائه 

رشط السامة األمنية.
كذلك، الحال بالنسبة للخريج محمد سامة الذي 
حــرم مــن التقــدم المتحــان التوظيــف مــن األســاس 

بسبب انتائه السيايس.
ويقــول ســامة لصحيفــة "فلســطني": "حرمــُت مــن 
وجــود  بســبب  العمــل  وزارة  يف  لوظيفــة  التقديــم 
رفض أمني حسب ما علمت من مصادر من داخل 
الــوزارة، ورغــم ذلــك مل أمتكن مــن الذهاب للقضاء 

لعدم وجود أي يشء يثبت ذلك".
مــن  حرمانــه  تــم  الــذي  الوحيــد  ليــس  أنــه  ويوضــح 
إرصار  بســبب  التعيــني،  أو  للوظائــف  التقــدم 
الوزرات عىل حصول موافقة أمنية من قبل جهازي 

األمن الوقايئ واملخابرات.
غير قانوني

الكاتب واملحلل السيايس، عاء الرمياوي، يؤكد 
أن األجهــزة األمنيــة تقــوم بالرقابــة عــىل املتقدمــني 
للوظائــف واملوظفــني، والتأكــد مــن رشط الســامة 
األمنية، من خال التشييك عىل قوائم املتقدمني 

للتوظيف.
رشط  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الرميــاوي  ويقــول 
إىل  يحتــاج  واألمــر  قانــوين،  غــري  األمنيــة  الســامة 
لجــان رقابة وشــفافية يف التوظيــف وإعان النتائج، 

وإبعاد مقصلة األمن عن ملف التوظيف.
مــن جانبــه، يبــني الناشــط الحقوقــي صــاح مــوىس 
الضفــة  يف  املوجــود  األمنيــة  الســامة  رشط  أن 
يف  الخريجــني  توظيــف  قبــل  كــرط  الغربيــة 
الوظائف العمومية، يعد تجاوزا للقانون األســايس 

الفلسطيني.
ويقول موىس لصحيفة "فلســطني": "تطبيق رشط 
الســامة األمنيــة مــن قبــل الحكومــة مقابــل توظيــف 
ويحــدث  بحقهــم،  ســلبيا  اجحافــا  يعــد  الشــباب 
عنرصية وانقســامات داخل املجتمع الفلســطيني، 

ويزيد من حالة اليأس لدى الشباب".
قبــل  مــن  تتطلبــان  واملهنيــة  القانــون  أن  ويوضــح 
الجهات الرســمية توظيف الشــباب والخريجني بناء 
خربتهــم ومــا يحتفظــون بــه مــن ســرية ذاتيــة، وليــس 
مــن خــال الــرط األمنــي ورضورة حصــول موافقــة 

من قبل األجهزة األمنية.

غزة/ فلسطني: 
د.  الدينيــة  والشــئون  األوقــاف  وزارة  وكيــل  دعــا 
واســع  إســامي  إجــاع  إىل  األغــا  الهــادي  عبــد 
االحتــال  مــع  والتطبيــع  القــرن"  لـ"صفقــة  رفضــا 
اإلرسائييل، ورفض األنشطة التطبيعية يف مدينة 

القدس واملسجد األقىص املبارك.
اللقــاء  خــال  أمــس،  األغــا،  دعــوة  جــاءت 
االستشــاري للــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون 
اإلسامي حول القضايا الدينية املعارصة وتبادل 
األفــكار الــذي نظمتــه الشــئون الدينيــة الرتكيــة عــرب 

اإلنرتنت.
وقال األغا إن االحتال يوغل بدماء شعبنا، ويدمر 
بيــوت اآلمنــني عــىل رؤوســهم، ويهــدم املســاجد 

ويرسق األرض تحت ما تسمى "صفقة القرن".
واســتنكر هرولــة بعــض الــدول العربيــة واإلســامية 
يــده  "ومصافحــة  االحتــال،  مــع  التطبيــع  نحــو 
امللطخة بدم األطفال األبرياء", مستدركا: "هناك 
لحظــة قادمــة سيســتفيق فيهــا هــؤالء ليدركــوا أنهم 

ركضوا خلف رساب يحصدون منه علقًا".
ودعــا إىل االنحيــاز لقضايــا املســتضعفني حيثــا 
كانوا، واســتعادة مكانة اإلســام وتفعيل مبادرات 

واإلنســانية  والعدالــة  الحقــوق  إعــاء  شــأنها  مــن 
والتصدي ملن سّاهم "تجار الحروب".

دون تشــويه اإلســام  وأكد أن أعداء اإلســام يتعمَّ
وإلصــاق التهــم بــه ويعملــون عــىل تزييــف الحقائق 
وتزوير الشــواهد, واســتعباد الناس واســتخدامهم 

ملصالحهم الشخصية الضيقة.
وتابــع أن الرســالة التــي جــاء بهــا الديــن اإلســامي 
العبوديــة  مــن  وإخراجهــم  للبريــة  ســعادة  هــي 
الظلــات  ومــن  الســعة  الضيــق إىل  ومــن  للحريــة 
إىل النــور, منبًهــا إىل أنــه رغــم ذلــك انحــازت كلُّ 
الغاصــب ألرض  الجــاّد املحتــل  الــر إىل  قــوى 

فلسطني، وملرسى النبي الصادق األمني.
وقــال: "كان األوىل بهــؤالء أن يتعاونــوا عــىل الــرب 
فــإن  اإلنســانيِة،  األرسِة  نفــَع  ُيحقــُق  مبــا  والتقــوى 
هــذا أنفــع لنــا ولهــم وللبريِة جمعــاء، فهذه دعوٌة 
صادقــة يك نتعــاون جميعــًا فيا يخدم اإلنســانية، 

وُنسقط كلَّ ألوان العنرصية".
للجمهوريــة  الكبــري  وتقديــره  شــكره  األغــا  وقــدم 
الرتكيــة رئيًســا وحكومــًة وشــعًبا عــىل كل املواقف 
للمتطاولــني  والرادعــة  اإلســامية  لأمــة  الداعمــة 

عىل الرسول واإلسام.

غزة/ فلسطني:
السادســة  الذكــرى  أمــس  وافــق 
جيــش  الغتيــال  عــرة 
أحــد  اإلرسائيــيل  االحتــال 
كتائــب  يف  املهندســني  كبــار 
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد 
الغــول،  عدنــان  املجاهــد 
املطــاردة  مــن  عاًمــا   18 بعــد 
واملاحقة نجح خالها يف قتل 
ومســتوطني  جنــود  مــن  عــدد 

االحتال.
ويعــد الغــول مــن الســباقني يف 
تصنيــع  يف  بصاتهــم  وضــع 
مــن  أول  فــكان  املتفجــرات، 
صنــع قنبلــة يدويــة يف كتائــب 
ملرحلــة  وأســس  القســام، 
الصناعــات العســكرية: قذائــف 
وقــاذف  واألنريجــا،  الهــاون، 
وقــاذف  البتــار،  وقــاذف  البنــا، 
الســاح  إىل  وصــواًل  الياســني، 
الــذي ســاهم يف صنــع معادلــة 
االحتــال،  مــع  الرعــب  تــوازن 

وهو صواريخ القسام.
ولــد الغــول يف مخيــم الشــاطئ 
الرابــع  يف  غــزة  مدينــة  غــرب 
1958م  يوليــو  مــن  والعريــن 
االبتدائيــة  املرحلــة  ودرس 
يف  والثانويــة  واإلعداديــة 
عــاش  الــذي  املخيــم  مــدارس 
فيــه، ثــم ســافر لدراســة الكيــاء 
األوروبيــة،  الــدول  إحــدى  يف 
دراســته  يســتكمل  مل  ولكنــه 
مــدة  بعــد  القطــاع  إىل  وعــاد 

قصرية.

بــدأ الغــول عملــه العســكري يف 
االنتفاضــة  قبــل  مبكــر،  وقــت 
إذ  1987م،  عــام  يف  األوىل 
مجموعــة  تشــكيل  عــىل  عمــل 
عسكرية بدأت بتنفيذ عمليات 
االحتــال،  جنــود  ضــد  طعــن 
باعتقــال  انكشــف  أمرهــا  أن  إال 
أحــد أفرادهــا، مــا دفعــه للســفر 
أوائــل  عــاد يف  ثــم  الخــارج  إىل 
دوره  ليســتكمل  التســعينيات 

الجهادي.
بصنــع  دامئــًا  يحلــم  الغــول  كان 
القنابــل والصواريــخ التــي ميكــن 
مــع  القــوة  معادلــة  تغيــري  بهــا 
بشــكل  ولــو  االحتــال،  جيــش 
مــن  متكــن  وبــإرصاره  بســيط، 
صنع أول قنبلة يدوية ثم الحًقا 
إنتــاج قذائــف الهــاون والقذائف 
وقــاذف  للــدروع،  املضــادة 
الياســني الــذي كشــف عنــه قبل 

استشهاده مبدة قصرية.
االحتــال  محــاوالت  ومــع 
الغــول،  الغتيــال  اإلرسائيــيل 
عملت األجهزة األمنية للسلطة 
اعتقــال  عــىل  الفلســطينية 
ومطاردتــه،  القســام  مهنــدس 
ولكنهــا فشــلت فاختطفــت ابنه 
وهو يف ســن 12 ســنة، ليشــكل 
ذلــك عامل ضغط عليه ليســلم 
يكــرس  مل  ذلــك  لكــن  نفســه، 
عملــه  عــن  ويثنيــه  عزميتــه 

املقاوم.
الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
الغول مرتني، حاول يف إحداها 
مــع  املتخابريــن  الضبــاط  أحــد 
الســم  بــدس  اغتيالــه  االحتــال 
قهــوة  فنجــان  داخــل  يف  لــه 
تدهــور  إىل  أدى  مــا  بالســجن، 
وإن  تعــاىف،  ولكنــه  صحتــه، 
كانــت آثــار الســم ظلــت عالقــة 

يف جسده.

كــا حــاول االحتال اإلرسائييل 
اغتيــال الغــول يف عــام 2001م 
عندما قصف الســيارة املوجود 
استشــهاد  إىل  أدى  مــا  فيهــا، 
ابنتــه  نجلــه البكــر "بــال" وزوج 
نجلــه  واستشــهد  أخيــه،  وابــن 
الثاين محمد خال اشتباك مع 
قوات لاحتال خاصة تسللت 
بالقــرب مــن منــزل العائلــة قتــل 

خاله جندي وأصيب آخر.
مــن  والعريــن  الحــادي  ويف 
أكتوبــر مــن عــام 2004م متكــن 
مــن  اإلرسائيــيل  االحتــال 
اغتيالــه وهــو برفقــه صديقــه يف 
ســيارة رشق مدينــة  اســتهداف 
أركان  رئيــس  رصح  إذ  غــزة، 
جيــش االحتــال آنذاك موشــيه 
الغــول  باغتيــال  أنــه  يعالــون 
املقاومــة  نصــف  عــىل  قــى 

الفلسطينية.
الغــول  وحمــل جيــش االحتــال 
مــن  العــرات  قتــل  مســؤولية 
العمليــات  يف  املســتوطنني 
أعــد  التــي  االستشــهادية 
املتفجــرات لهــا والقذائف التي 
كان يصنعهــا، كــا يتهمــه بقتــل 
الشــاباك  جهــاز  يف  املســؤول 
وقائــد  أرجــوان"،  "فيكتــور 
الرطــة العســكرية اإلرسائيليــة 
طــال" يف  "رون  غــزة  قطــاع  يف 
عــام 1987م، إضافــة إىل قتــل 
واســتكااًل  العمــاء.  مــن  عــدد 
يف  الغــول  الشــهيد  ملســرية 
تصنيع األســلحة متكن تاميذه 
قنــص  بندقيــة  صناعــة  مــن 
حملــت اســمه مــن عيــار 14.5 
يصــل  قاتــل  مــدى  ذات  ملــم 
يف  واســتخدمت  كلــم،   2 إىل 
مــن  ملجموعــة  قنــص  عمليــات 
الجنــود يف العدوان اإلرسائييل 

األخري عىل قطاع غزة.

دن بخطوات تصعيدّية لتحقيق  األسيرات يهدِّ
مطالبهن الحقوقّية

السالمة األمنية.. مفتاح القبول بالوظيفة 
ة بالنسبة لحكومة اشتية العموميَّ

خال لقاء حول القضايا الدينية المعاصرة
األغا يدعو إلى إجماع إسالمي رفًضا لـ"صفقة 

القرن" والتطبيع مع االحتالل 

16 عاًما على استشهاده

المهندس عدنان الغول.. حينما تباهت 
)إسرائيل( باغتيال "نصف المقاومة"



7آراء الخميس 5 ربيع األول 1442هـ 22 أكتوبر/ تشرين األول 
Thursday 22 October 2020

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التقــاء  مــن  وبالرغــم  ولذلــك  األقــوى،  بأنهــا يف املوقــف  تشــعر  حــاس 
مصلحتهــا مــع مصلحــة فتــح يف إحبــاط خطــة إيجــاد بديــل لفتــح وتســليم 
الســلطة له ومن طريقه مترير صفقة القرن والتطبيع، لن تقبل أن تهرول 
نحــو إنقــاذ فتــح وحملهــا عىل أكتافها، وإمنــا تريد العمل معها لبناء واقع 
جديــد يضمــن تغيــر البنيــة الحالية للســلطة الفلســطينية إلعادة بناء كل 
مــا بنــي عــىل أســاس اتفــاق أوســلو باملعايــر التــي تراهــا حــاس كافيــة 
لتبديد أي مخاوف أو شــكوك لديها إزاء النوايا املســتقبلية لحركة فتح، 
واشــراط مرجعيــة جديــدة للعمــل الفلســطيني تتمثــل يف اتفــاق الوفاق 
الوطنــي، ومــا أمثــره لقــاء األمنــاء العامــن للفصائــل أخــًرا ومــا ســتثمره 

جوالت اللقاءات الحالية.
هــذا املوقــف لحركــة حــاس جعلهــا تــر عــىل أن إجــراء االنتخابــات لــن 
يكــون املدخــل الوحيــد لرتيــب البيــت الداخــي، وإمنــا أحــد املداخــل 
ترافقه مداخل أخرى، إرصارها هذا مل يأِت من فراغ، وإمنا له حســابات 

مستقبلية تعود عىل الحركة، أهمها:
متنافســة  وقوائــم  تقليــدي  ســياق  االنتخابــات يف  إجــراء  أواًل: خشــيتها 
قــد تــؤدي إىل فــوز حركــة فتــح باألكرثيــة، وتكــون املحصلــة هــي تجديــد 
الرشعيــة لحركــة فتــح التــي ميكــن أن تســتمر يف الســر الــذي نهجتــه منــذ 

تأسيس السلطة. 
ثانًيــا: منــع االقتتــال يف الشــارع بــن أنصــار الحركتــن، ومنــع أي تالعــب 
أو تشــكيك بالعمليــة االنتخابيــة، ولضــان تــوازن معــن يف العالقــة بــن 
الحركتــن يف مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات؛ تقــول حــاس إنهــا ال تريــد أن 
تكــون االنتخابــات مدخــاًل لتجديــد رشعيــة فتــح وحدهــا، وإمنــا تريــد أن 

تكون رشيًكا "مؤثًرا" يف هذه الرشعية. 

وقــد دفعــه فريــق املكــر والدسيســة ملالحقــة بعــض كــوادر الحركــة يف 
الــدول لطردهــم، إضافــة إىل فصــل  الخــارج، والتضييــق عليهــم ودعــوة 
آخريــن لشــبهات فســاد أو إلرضارهــم مبصالــح الحركة والســعي لتقويض 
ســلطة الحكــم، فمستشــاروه قــد أعــدوا رزم امللفــات التــي تطفــح بالتهــم 
أيًضــا  فاالســتهداف  املســتندات،  كــرثة  مــن  تغلقــان  دفتاهــا  تــكاد  وال 
امتــد إىل املجمــوع الوطنــي بصــور مختلفــة، لكنــي أفــرد مقــايل للحالــة 

الفتحاوية.
لكــن يف الســنوات األخــرة رسعــان مــا هــرم عبــاس وخــارت قــواه وخــي 
القــوم عــىل مصالحهــم، وبــدأ اللعــب عــىل املكشــوف؛ فالعديــد مــن 
الشــخصيات الفتحاوية أبدت اســتعدادها إىل قيادة الســلطة، وأظهرت 
لقــاءات  بااللتزامــات، يف  والوفــاء  الراهنــة  إدارة املرحلــة  عــىل  قدرتهــا 
منفصلة مع اإلرسائيلين، يف ســباق رسي أو علني لبيع أنفســهم، عىل 
قاعدة التشهر والتشكيك بالقيادات األخرى وإثبات عدم قدرتها عىل 

التغير.
لتســويق  أمريكيــة  مقابلــة شــخصيات  أو  مراســلة  نجــح يف  مــن  ومنهــم 
نفســه، وآخــرون اســتنجدوا بنظرائهــم أو مشــغليهم مــن العــرب، إن صــح 
التعبر، فكلٌّ منهم يجد نفســه املخلص ويقول بلســان حاله: "الســلطة 
بــن هــؤالء مــن نجــح يف تبنــي رؤيــة  تنهــار وأنــا جاهــز إلنقاذهــا"، لكــن 
مختلفــة، واختــر الطريــق بإحيــاء حــوار وطنــي عاجــل ميكــن بــه إحداث 
فرصــة  ويشــكل  الفلســطينية،  األزمــات  إنهــاء  إىل  يــؤدي  وطنــي  توافــق 

إلعادة بناء املؤسسات، ويدفع باتجاه مواجهة التحديات الراهنة.

استناًدا إىل مسوغات تتناقض مع كل ما هو فلسطيني ووطني.
هــؤالء يعيــدون استنســاخ خطــاب التخويف من "اإلســالم الســيايس" 
دخلــت  إذا  حــاس  حركــة  أن  مــن  فتــح  وحركــة  "الســلطة"  وترهيــب 
املنظمــة فســتهيمن عليهــا، كــا هيمنــت عــىل املجلــس الترشيعــي 
يفــوز يف  مــن  2006م، وكأن  ينايــر   25 انتخابــات  الحكومــة يف  ثــم 
االنتخابات بإرادة الشعب وقوة أوراقه السياسية وبرنامجه االنتخايب 

يكون مغتصًبا للسلطة ومنقلًبا عىل الدستور!
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن فوبيا االنتخابات لها دوافع ذاتية، نابعة 
من طبيعة املارسة التنظيمية الداخلية لحركة فتح، مع اإلشارة إىل 
خوف الحركة من نجاح حاس بالســيناريو نفســه لنجاح فتح نفســها، 
يف دخــول املنظمــة بــكل ثقلهــا وصــواًل إىل الهيمنــة الكاملــة عــىل كل 
مفاصلهــا، بعــد أن كانــت تراهــا عــام 1965م "وليــدة مؤمتــر القمــة 
العربيــة"  التناقضــات  طبيعــة  عليهــا  تنعكــس  ســوف  وأنهــا  العربيــة، 

)وكالة وفا(.
 وأما املقاومة الشعبية يف الضفة فهي حتى هذه اللحظة مل تتجاوز 
بيان إعالن نفسها يف 13 سبتمرب 2020م، فبعد أكرث من شهر عىل 
البيان التأســييس األول وإعالن فعاليات غضب مدة أســبوع؛ بقيت 
الضفة يف املستوى الطبيعي للفعل املقاوم، ويكاد يكون محصوًرا 
وقيامــه  لهــا،  االحتــالل  اقتحامــات  عــىل  فعــل  رد  مناطــق معينــة  يف 
بعمليــات االعتقــال التــي ال يزال ميارســها جيش االحتالل اإلرسائيي 

بعد أربعة عرش عاًما من إجراء آخر انتخابات فلسطينية، يبدو يف األفق 
اتفاق وشــيك بن فتح وحاس عىل عقد انتخابات ترشيعية يف وقت 
ليــس ببعيــد، يتلوهــا انتخابــات رئاســية، ولكــن هــذه االنتخابات الوشــيكة 
بحســب مــا أعلنــت حركتــا فتــح وحــاس تبــدو مختلفــة متاًمــا هــذه املرة 
عــن املــرات الســابقة مــن حيــث الطريقــة التــي ســتخاض بهــا االنتخابات، 
أال وهــي القامئــة املشــركة، فقــد تــواردت أنبــاء مفادهــا أن حــاس وفتــح 
الفريقــن الفلســطينين املتناحريــن املتنافســن توافقــا عــىل الدخــول 
يف قامئة واحدة مشركة مختارة من الفريقن عرب االنتخابات القادمة.

ترشــيًحا  املواطنــن  عــىل  ســيايس مقصــور  حــق  االنتخــاب  أن  ال شــك 
وانتخاًبــا نــص عليــه اإلعــالن العاملي لحقوق اإلنســان وغره من املواثيق 
العاملية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، وهو من ناحية موضوعية جوهرية، 
مفاضلــة بــن شــخصن مرشــحن أو أكــرث وفًقــا العتبــارات كثــرة، أهمهــا 
عنــر الشــخصية، أو مفاضلــة بــن حزبــن أو حركتــن وفًقــا العتبــارات 
كثــرة، أهمهــا مبــادئ كل منهــا، ويــوازن املواطــن الفــرد بــن االثنــن، 
ويختار أحدها األقرب لرأيه أو فلســفته أو قرابته أو بســبب عشــرته أو 
قبيلتــه أو مالــه أو لونــه أو أي اعتبــار آخــر، فاملواطــن له كامل الحق يف أن 
يختــار مرشــًحا ويصــوت لــه دومنــا أي تأثــر خارجــي، وُيخَتــار أي ينتخــب 
املرشح ترجمة لوعوده السياسية أو االجتاعية أو الرضيبية أو العالية 
برنامــج  بوضــع  حــزب  أو  تتميــز كل حركــة  هنــا  ومــن  الواقــع،  أرض  عــىل 
انتخــايب مــن أجــل محاســبته فيــا بعــد عــىل كّم النقاط التــي ترجمها إىل 
أفعــال يف املجتمــع، وإلعــادة االنتخــاب مــن عدمــه للفصيــل أو الحركــة 

حتى ال يكون الجمهور مطية انتخابية ألي منها.
معــروف أن قــوة الحــزب تفرزهــا االنتخابــات، لكــن الحاصــل اآلن أن حركــة 

ساهمت عوامل متعددة يف ظهور انقسام واضح داخل صفوف حركة 
فتح، فمنذ غياب الرئيس الفلسطيني يارس عرفات ظهرت أزمة حقيقية 
داخــل التنظيــم، ففتــح مل تســتطع إيجــاد شــخصية بثقــل عرفــات ووزنــه 
السيايس والوطني، والفراغ بدا واضًحا منذ تويل محمود عباس رئاسة 
تعصــف  االنتكاســات  بــدأت  إذ  الحركــة،  رأس  عــىل  الســلطة وصعــوده 
بالتنظيــم والخالفــات تتعمــق مــع القــادة املؤسســن، وقــد فشــل عبــاس 
يف إدارة هــذه الخالفــات أو تطويقهــا، مــا اضطــره إىل إزاحــة كثــر مــن 
الشــخصيات الفاعلة واســتبدال بها كوادر وطواقم يعتقد أنها مضمونة 

الوالء لويل النعمة.
فعبــاس قــد تنصــل مــن أهــداف الحركــة التــي انطلقــت لتحرير فلســطن 
بتبنــي الكفــاح املســلح ضــد االحتــالل، لينقلهــا إىل حركة تؤمن بالســالم 
وتجــرم الفعــل املقــاوم، وأرشف بنفســه عــىل إقامــة عالقــات أمنيــة مــع 
االحتــالل الغــرض منهــا منــع انــدالع انتفاضــة وإيقــاف نشــاط العمليــات، 
مطالًبــا باســتهداف أي مقــاوم مطلــق صــاروخ أو غــره، األمــر الــذي أرض 
بالتشكيالت املقاومة لحركة فتح، وكان منها )كتائب شهداء األقىص(. 
بــل اســتغل املناصــب لكســب  مل يقــف دور عبــاس عنــد هــذا الحــد، 
وقــد  الحركــة،  التهميــش واإلقصــاء ملعارضيــه داخــل  الــوالءات ومــارس 
اســتخدم العصــا األمنيــة لتكميــم األفــواه وردع املعارضــن، إضافــة إىل 
تســخر ملــف الرواتــب يف متريــر سياســاته وتخويــف كل املناهضــن، 
فقطعــت رواتــب املئــات، وبعضهــم أحيلــوا إىل التقاعــد اإلجبــاري، يف 

حن أوقفت املوازنات عن ساحات مختلفة تابعة لفتح.

التــزال األجــواء اإليجابيــة الحــذرة تخيــم عــىل نتائــج تفاهــات حركتــي 
حــاس وفتــح يف إســطنبول، وال يــزال املواطــن الفلســطيني ينتظر أن 
يــرى النتائــج عــىل األرض، يف مواجهــة تحديــات حياتــه اليوميــة التــي 
يفرضها االحتالل من جانب، والصعوبات املعيشية نتيجة الستمرار 

االنقسام منذ 14 عاًما من جانب آخر.
هــذه الحقيقــة الريحــة وهــذا الحال املضطرب يضعــان التفاهات 
أمــام اختبــارات صعبــة ال ميكــن تجاهلهــا، حتــى مــع كامــل اإلدراك 
الوطنــي بــأن تجــاوز الخالفــات األيدولوجيــة يف البيئــة الثوريــة ليــس 

باألمر السهل أو الرسيع.
فعناوين التفاهات كا أعلنها الشيخ صالح العاروري )نائب رئيس 
املكتــب الســيايس لحركــة حــاس( والســيد جربيــل الرجــوب )أمــن 
رس اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح( تختــر يف عنوانــن رئيســن: 1. 
االنتخابــات )الترشيعــي واملنظمــة والرئاســة(، 2. املقاومــة الشــعبية 

يف الضفة الغربية.
أما االنتخابات فمعلوم أنها تعكس أصل االنقسام وامللف األصعب 
يف اتفــاق املصالحــة منــذ توقيعــه يف القاهــرة )مايــو 2011م(، ومــا 
تبع ذلك من حوارات واتفاقيات كلها فشلت يف أن تصل باملواطن 
الفلســطيني إىل صنــدوق االقــراع فيــا يتعلــق بانتخابــات املجلــس 
الترشيعــي أو يف املجلــس الوطنــي فضــاًل عن الرئاســة، وال شــك هي 
ا ما يعــرف بالرباعية العربية،  ــا وآخــر عربيًّ ال تــزال تعــاين فيتــو أمريكيًّ

بدخــول  ُيســمح  فــال  النقــض،  حــق  لهــا  يكــون  أن  أيًضــا  تشــرط  ثالًثــا: 
القامئــة التوافقيــة ألي شــخص عليــه اعــراض، بحجــة أن اســتعادة الثقــة 
بــن الطرفــن هــي ممــر إجبــاري نحــو الخطــوات الالحقــة إلصــالح الوضــع 
الداخــي، واالنتقــال نحــو مرحلــة العمــل املشــرك، ويف ذلــك املقاومــة 

"كل أشكالها".
ولعــل مــن اإلنصــاف القــول إن طلبــات حــاس ال تخلــو مــن املنطــق، مــع 
تراكات الشــك وعدم الثقة بن الطرفن عىل مدى قرابة خمســة عرش 
عاًما، هي عمر االنقســام، ووجود مراكز قوى وأطر داخل جســم الســلطة 
تتعــارض مصالحهــا مــع املصالحــة أو النهــج الجديــد الــذي تريــد حــاس 

استدراج فتح إليه )القامئة املشركة(. 
بقــي يشء يجــب األخــذ بــه يف الحســبان، وهــو االحتــالل الــذي يربــص 
بنــا ويدعــم انقســامنا: هــل يســتطيع الطرفــان القيام بهــذه الخطوات دون 
األخذ يف الحسبان رد فعل الطرف اآلخر، أي االحتالل، الذي لن يسمح 
بتعــايف الوضــع الفلســطيني، ولــن يســمح بتهيئــة األجــواء لخلــق قاعــدة 
صلبــة لتفعيــل املقاومــة ضــده مبشــاركة فتــح وحــاس جنًبــا إىل جنــب 
والفصائل الوطنية واإلسالمية األخرى، وال يريد أصاًل إجراء أي انتخابات 

فلسطينية تجدد رشعية من يتحدث باسم الشعب الفلسطيني.
ولــذا عــىل كلٍّ مــن الحركتــن أن تحســب خطواتهــا بدقــة متناهيــة، وأن 
تأخذ يف الحســبان عامل الوقت وخطر املاطلة واملراوحة يف املكان 
نفســه فيــا يتعلــق بالتنفيــذ، وأن ترســم خطواتهــا بتناســق وتناغــم مــع 
ورؤيتهــا  املصالحــة  جهــود  لدعــم  الــدويل  العــام  الــرأي  وحشــد  تجنيــد 
القضيــة  تصفيــة  مخططــات  لصــد  الوطنيــة  والوحــدة  للتوافــق  مدخــاًل 

الفلسطينية.

وقد ظهر عىل الســطح جربيل الرجوب أمن رس اللجنة املركزية لحركة 
الوطنــي  الحــوار  إلنجــاح  كبــرة  جهــوًدا  وقــاد  التوجــه،  لهــذا  راعًيــا  فتــح 
مســتنًدا إىل تفويــض مــن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، وفًقــا ملــا هــو 
معلــن، لكــن هــذه الخطــوات مل تــرق عــزام األحمد عضــو اللجنة املركزية 
لحركــة فتــح، الــذي حــاول وضــع العــي يف الدواليــب محمــاًل حــاس 
املسؤولية عن عرقلة الجهد القائم، ومعرًبا عن خشيته تبدد األمل، ما 
يشــر إىل وجــود خــالف ورصاع عميــق داخــل الحركة بشــأن هــذا الحوار، 

ويدل عىل مساٍع إلفشاله.
يف حن بقي الرئيس غارًقا يف انتكاســاته الصحية والسياســية ال يقوى 
عــىل لجــم األحمــد أو منعــه مــن اإلفــراط يف تريحــات كهــذه، األحمــد 
أيًضــا  األمنيــة  األجهــزة  فقيــادة  معاكســة؛  بوتــرة  يعمــل  وحــده  ليــس 
رفعــت مــن وتــرة املالحقة والقمــع ألنصار حاس يف الضفة، ورفضت 
الساح باإلفراج عن أي منهم، بدعوى تنفيذ توجيهات أمنية إرسائيلية 
وأمريكية وعربية تخىش متدد نفوذ حاس يف الضفة، ولديها مخاوف 

من مستتبعات الحوار الجاري.
فاملشهد اآلن خرج من يدي عباس والقوم يأمترون من خلفه، حتى ما 
ينقل إليه من مخاوف هو غر قادر اآلن عىل مواجهته؛ ففريقه مبعرث، 
أواًل  يقفــز  أيهــم  الهرولــة  وقــت  وبــدأ  انخفضــت،  التأثــر  عــىل  وقدرتــه 
وليحــرق الجميــع، لذلك فلتنهــض القيادات الوطنية الفتحاوية لحاية 
الحــوارات الجاريــة بــكل الســبل، وتقــف يف وجــه العابثــن بقــوة ورصامــة 

إلنقاذ املرشوع الوطني قبل فوات األوان.

يف مدن وقرى الضفة الغربية ليل نهار.
وإذا كانــت االنتخابــات تعــاين صعوبــات حقيقيــة بــدأت تطفــو عــل 
الســطح، عــىل شــكل ترسيبــات متعــددة الجهــات، كلهــا مبنيــة عــىل 
عــدم الرغبــة يف بنــاء وحــدة وطنيــة عــىل أســاس الرشاكــة السياســية 
فــإن  القــرن،  وصفقــة  والتطبيــع  االحتــالل  مواجهــة  يف  وامليدانيــة 
نجــاح الجهــد الوطنــي الــذي انطلــق بــن حركتــي حاس وفتــح مبباركة 
فصائلية كاملة، سيعتمد عىل قدرة السلطة وحركة فتح عىل تخطي 
أشــكال  مــن  شــكل  ألي  الرافضــة  واإلقليميــة،  الداخليــة  التحديــات 
املقاومــة  عــىل مســتوى  كان  لــو  حــاس، حتــى  مــع حركــة  الرشاكــة 
الشــعبية يف مواجهــة إجــراءات االحتــالل فيــا تعــرف مبناطــق ج يف 

الضفة الغربية.
إن قــوة اإلرادة الوطنيــة يف تجــاوز ســنوات االنقســام ومغــادرة حقبــة 
االســتبداد الســيايس والتفــرد يف القــرار الوطنــي ال بــد مــن دعمها يف 
مقابــل كل الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، التــي ال تريــد النجــاح يف 
إعــادة بنــاء النظــام الســيايس الفلســطيني ليكــون قــادًرا عــىل مواجهــة 
والتطبيــع  االحتــالل  إجــراءات  يف  املتمثلــة  الكــربى،  التحديــات 
وصفقــة القــرن األمريكيــة، هــذه إرادة ومســار وطنــي يجــب أن يســتمر 
أمــام  الجميــع  ببســاطة يضــع  ألنــه  والتحديــات،  رغــم كل املعوقــات 
رصاحة وطنية ال ميكن طمسها أو تجاهل حقيقتها أو حرها بإرادة 

شخصية للعاروري والرجوب.

االنتخابات الفلسطينية .. لماذا القائمة المشرتكة؟

أبو مازن يفقد سيطرته عىل السلطة

الرصاحة الوطنية يف تفاهمات إسطنبول تتجاوز الرجوب والعاروري

د. أيمن أبو ناهية

د. ناجي شكري الظاظا
كاتب ومحلل سياسي

الحاصل اآلن أن حركة حماس تشعر بأنها 
في الموقف األقوى، ولذلك وبالرغم من 

التقاء مصلحتها مع مصلحة فتح في إحباط 
خطة إيجاد بديل لفتح وتسليم السلطة له 

ومن طريقه تمرير صفقة القرن والتطبيع، لن 
تقبل أن تهرول نحو إنقاذ فتح وحملها على 
أكتافها، وإنما تريد العمل معها لبناء واقع 

جديد يضمن تغيير البنية الحالية للسلطة 
الفلسطينية .

إن نجاح الجهد الوطني الذي انطلق بين 
حركتي حماس وفتح بمباركة فصائلية كاملة، 

سيعتمد على قدرة السلطة وحركة فتح 
على تخطي التحديات الداخلية واإلقليمية، 
الرافضة ألي شكل من أشكال الشراكة مع 

حركة حماس، حتى لو كان على مستوى 
المقاومة الشعبية في مواجهة إجراءات 

االحتالل فيما تعرف بمناطق ج في الضفة 
الغربية.

أحمد أبو زهري 

في السنوات األخيرة سرعان ما هرم عباس 
وخارت قواه وخشي القوم على مصالحهم، 

وبدأ اللعب على المكشوف؛ فالعديد من 
الشخصيات الفتحاوية أبدت استعدادها إلى 
قيادة السلطة، وأظهرت قدرتها على إدارة 

المرحلة الراهنة والوفاء بااللتزامات، في 
لقاءات منفصلة مع اإلسرائيليين، في سباق 

سري أو علني لبيع أنفسهم، على قاعدة 
التشهير والتشكيك بالقيادات األخرى وإثبات 

عدم قدرتها على التغيير.
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وذكــر الجهــاز املركــزي لإلحصاء أن أكرث من )2.5( 
مليار دوالر خســائر االقتصاد خالل العام الجاري، 
حــن  يف   ،)%  27( نســبة  ســجلت  البطالــة  وأن 

جاوزت خسائر القطاع السياحي املليار دوالر.
وحســب بيانــات اإلحصــاء انخفــض نصيــب الفــرد 
الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة )15.6%(،  مــن 
يف حــن انخفــض مــؤرش كميــات االنتــاج الصناعي 

بنسبة )6.17%(. 
وأكد االختصايص االقتصادي د. معن رجب، أن 
األرقام الصادرة عن جهاز اإلحصاء مقلقة للغاية ال 

ميكن املرور عنها. 
وقال رجب لصحيفة "فلســطن" إن هذه الخســائر 
التحــرك  ناقــوس خطــر يســتدعي مــن املســؤولن 
الوســائل  عــن  والبحــث  األزمــة  لتطويــق  العاجــل 

لتخفيضهــا، ألن لذلــك تبعــات ســلبية عــى أفــراد 
املجتمع، والرشكات واملؤسسات".

تتحــرك  أن  عليهــا  الفلســطينية  الســلطة  أن  وبــّن 
يف  النظــر  إعــادة  ومنهــا  األصعــدة،  كل  عــى 
النفقات الحكومية، والبحث الجاد يف أزمة أموال 

املقاصة، وإعادة طرق أبواب املانحن".
اإلجــايل  املحــي  الناتــج  خســائر  أن  إىل  وأشــار 
املتوقعــة لهــذا العــام قــد تتخطــى )%12(، وهــذه 

نسبة مرتفعة. 
العامــة  للميزانيــة  الســنوي  الدعــم  متوســط  وبلــغ 
الفلسطينية، نحو )1.1( مليار دوالر حتى 2013، 
ا حتى استقر عند متوسط )500(  وتراجع تدريجيًّ

مليون دوالر يف 2019.
إىل  املتحــدة  الواليــات  كانــت   ،2016 حتــى 

جانب الســعودية، ُتصنَّفان كأكرب مانحن فردين 
التاريخيــة  البيانــات  تظهــره  مــا  بحســب  للموازنــة، 
الدعــم  يتوقــف  أن  قبــل  اللــه،  بــرام  املاليــة  لــوزارة 

األمرييك اعتباًرا من 2017.
وتشــّكل املنــح الخارجيــة عموًمــا، مــا نســبته 15 % 
مــن إجــايل اإليــرادات املالية، وفق بيانات الســنة 

املالية 2019.
ــه االقتصــادي إىل أن األوضــاع االقتصاديــة يف  ونبَّ
قطاع غزة صعبة للغاية يف ظل اســتمرار االحتالل 
إدخــال  ومنــع  املعابــر،  وإغــالق  حصــاره،  فــرض 
مشــاريع  وتراجــع  اإلنتاجيــة،  العمليــة  مســتلزمات 

إعادة إعار القطاع.
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. رائــد 
باالقتصــاد  عصفــت  كورونــا  جائحــة  أن  حلــس، 

الفلســطيني بشــدة بســبب إعــالن حالــة الطــوارئ، 
ومــا واكبهــا مــن إجــراءات وقائيــة وتدابــر احرتازيــة 
ــف  تســببت يف وقــف عجلــة االقتصــاد فجــأة، وتوقُّ
معظــم القطاعــات االقتصاديــة عــن العمــل وتراجــع 

اإليرادات الرضيبية وزيادة النفقات.
وأضــاف حلــس لصحيفــة" فلســطن" أن تداعيــات 
أبرزهــا  االقتصــاد،  عــى  كبــرة  الخســائر  هــذه 
انكــاش االقتصــاد الفلســطيني بنحــو %7.6 يف 

عام 2020 مقارنة بعام 2019.
معــدالت  ارتفــاع  إىل  أدى  ذلــك  أن  حلــس  وبــنَّ 
البطالــة، واتســاع دائــرة الفقــر يف فلســطن نتيجــة 
الداخــل  يف  العاملــن  مــن  اآلالف  مئــات  فقــدان 
لعملهــم،  املحــي  العمــل  ســوق  ويف  املحتــل 
نتيجة حالة الطوارئ واإلجراءات الصحية املتخذة 

قرصنــة  أن  حلــس  وذكــر  كورونــا.  أزمــة  الحتــواء 
االحتالل اإلرسائيي ألموال املقاصة ترتَّب عليها 
عــدم قــدرة الحكومــة بــرام اللــه عــى توفــر رواتــب 
عــى  واقتــرت  العموميــن  للموظفــن  كاملــة 
توفر 50 %، وانعكست آثار ذلك عى االقتصاد 
وتراجــع  النقديــة،  الســيولة  توفــر  عــدم  خــالل  مــن 
الحركــة التجاريــة يف األســواق، وتراُجــع اإليــرادات 

الرضيبة. 
ويــرى حلــس أنــه أمــام هــذا الوضع ال بد من دراســة 
والعمــل  الكامــل،  اإلغــالق  يف  االســتمرار  خطــورة 
مــع  االقتصاديــة  للحيــاة  التدريجيــة  العــودة  عــى 
مراعــاة كل إجــراءات الســالمة والوقايــة للتخفيــف 
االقتصــاد  تكبدهــا  التــي  االقتصاديــة  اآلثــار  مــن 

الفلسطيني بفعل أزمة كورونا.

عقب تسجيله خسائر تفوق 2.5 مليار دوالر

مطالبة السلطة بربامج إنعاش وإجراءات تقشف للحد من تدهور االقتصاد 
غزة/ رامي رمانة:

ُيعــُد تســجيل االقتصــاد الفلســطيني خســائر ماليــة 
فادحــة تفوق )2.5( مليــار دوالر خالل العام الجاري، 
ناقــوَس خطــر لــه انعكاســات علــى الناتــج المحلــي 
والتنميــة  والبطالــة  الفقــر  ومؤشــرات  اإلجمالــي، 

فــي المجتمــع. وأمــام ذلــك، ُيتطلــب مــن الســلطة 
التحرك السريع في تنفيذ برامج إنعاش وعدم البقاء 
مكتوفة األيدي، خشية استفحال األزمة االقتصادية 
وخروجهــا عــن الســيطرة ذلك أن المســببات ما تزال 

قائمة.

وينبغي إجراء تقشف ملموس في النفقات، والبحث 
عن بدائل لسد العجز في أموال المقاصة، فضاًل عن 
التواصل مع العمقين العربي والدولي للحصول على 
تمويل لمســاعدة المتضررين األفراد والمؤسســات 

من أجل الصمود.

غزة/ فلسطن: 
الزراعــة  باســم وزارة  الناطــق  شــدد 
أدهــم البســيوين عــى أن وزارته لن 
تســمح باســتراد أي زيــت منافــس 
الخــارج  مــن  املحــي  للمنتــج 
مــن  االنتهــاء  حــن  إىل  لتشــجيعه 
قطــاع  داخــل  املوجــودة  الكميــات 

غزة.
وبن البسيوين يف حديث إلذاعة 
"الــرأي" أمــس أن قطــاع غــزة يحتــاج 
إىل 4500 طــن مــن زيــت الزيتــون 
والكميــات املنتجــة هذا العام هي 
أقــل مــن هــذا الرقــم"، الفًتــا إىل أن 
هــذه  يف  كافيــة  الزيــت  كميــات 
احتيــاج  مــن   60% وتكفــي  الفــرتة 

القطاع.
وأكــد أن وزارتــه اتخــذت إجــراءات 
معــارص  ملراقبــة  مســبوقة  غــر 
الزيتــون يف غــزة مــن أجل الحصول 
الفًتــا  للمنتــج،  عاليــة  جــودة  عــى 
كميــات  وإتــالف  معــرة  إلغــالق 
مطابقتهــا  لعــدم  الزيتــون  مــن 

املواصفات الفلسطينية.
وبــن البســيوين أن وزارتــه وضعــت 
عــر  إلنتــاج  عديــدة  معايــر 
عــى  الحصــول  أجــل  مــن  الزيتــون 

منتج ذي كفاءة وبجودة ممتازة.
نبــه  املزروعــة  املســاحة  وعــن 

البســيوين إىل أن قطــاع غــزة يــزرع 
به 33 ألف دونم من الزيتون بواقع 
إنتاجــي يصــل إىل حــوايل 24 ألــف 

طن.
نــرش  بصــدد  وزارتــه  أن  وأضــاف 
موقــع  عــرب  للمزارعــن  إرشــادات 
آليــات  لتوضيــح  قريبــا  الــوزارة 
الزيتــون بعــد  التعامــل مــع أشــجار 

ملــا  الحصــاد  موســم  مــن  االنتهــاء 
عــى  كبــرة  أهميــة  مــن  لذلــك 

األشجار.
اتالف رمان

وزارة  أتلفــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
معــرب  إدارة  مــع  بالتعــاون  الزراعــة 
 2 عــدد  أمــس،  ســامل،  أبــو  كــرم 
مخال من "الرمان" لظهور عالمات 

فساد وعدم صالحيته لالستخدام 
اآلدمي.

جهــات  بحضــور  االتــالف  وجــرى 
اإلدارة  موظفــي  مــن  االختصــاص 

العامة للتسويق ورشطة املعرب.
ويأيت ذلك ضمن املتابعة اليومية 
لتفتيــش كل البضائــع الــواردة عــرب 

معرب كرم أبو سامل.

وأتلفت كمية "رمان" ال تصلح لالستخدام اآلدمي

»الزراعة«: لن نسمح باسترياد الزيت لحني انتهاء املنتج املحيل

جانب من عمل معارص الزيتون بغزة            )تصوير/ يارس فتحي(

رام الله/ فلسطن:
النقــد  ســلطة  محافــظ  التقــى 
ســلطة  مقــر  يف  الشــوا،  عــزام 
النقد مبحافظة رام الله والبرة، 
يف  األورويب  االتحــاد  مبمثــل 
فــون  كــون  ســفن  فلســطن، 

بورغسدورف.
واســتعرض الشــوا خــالل اللقــاء 
آخــر تطــورات القطــاع املريف 

الفلسطيني، والجهود املبذولة 
مــن ســلطة النقــد ملواجهــة آثــار 
االقتصاديــة  األزمــة  وتداعيــات 
تفــي  عــن  الناجمــة  الراهنــة 
فــروس كورونــا، وعــدم اســتالم 

أموال املقاصة من االحتالل.
االتحــاد  ممثــل  الشــوا  وأطلــع   
األورويب عــى أهــم اإلجــراءات 
النقــد  ســلطة  تنفذهــا  التــي 

هــذه  تداعيــات  مــن  للتخفيــف 
األزمــة عــى الفئــات املتــرضرة، 
عــى  البنــوك  وتشــجيع 
املســؤولية  ميزانيــات  توجيــه 
جهــود  لدعــم  االجتاعيــة 
مكافحــة جائحــة كورونــا، والحــد 
فلســطن،  يف  انتشــارها  مــن 
شــبكة  لدعــم  مــوارد  وتوفــر 
للرشائــح  االجتاعــي  األمــان 

الوبــاء،  هــذا  مــن  املتــرضرة 
الخــاص  "اســتدامة"  وبرنامــج 
للمشــاريع  التمويــل  بتوفــر 
املتوسطة، والصغرة ومتناهية 
اقتصادًيــا  تأثــرت  التــي  الصغــر 
بســبب جائحــة كورونــا، والــذي 
خــالل  مــن  حالًيــا  تنفيــذه  يتــم 
املصارف ومؤسســات اإلقراض 

املتخصص.

رام الله/ وكاالت: 
االقتصــاد  انكــاش  الــدويل  البنــك  يتوقــع 
الفلســطيني بنســبة %8 يف العــام الجــاري، 
وتعطــل  كورونــا  جائحــة  أزمتــي  تأثــر  تحــت 

تحويل عائدات املقاصة.
وزعــه  لــه،  تقريــر  يف  الــدويل  البنــك  وقــال 
مــن  متتاليــة  ســنوات  ثــالث  بعــد  أمــس: 
عــام  أثبــت   ،2% عــن  يقــل  اقتصــادي  منــو 
2020 أنــه عــام صعب للغاية، حيث يواجه 

االقتصاد الفلســطيني أزمات ثالًثا تشــد كل 
منهــا األخــرى: تفي جائحة كورونا، وتباطؤ 
اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بن 
الســلطة الفلسطينية والحكومة اإلرسائيلية، 

ما يعطل تحويل إيرادات املقاصة.
االقتصــاد  انكمــش  فقــد  للتقريــر،  وفًقــا 
الفلســطيني يف الربــع الثــاين بنســبة 4.9% 
الربــع  مــع  )مقارنــة  فصــي  أســاس  عــى 
ســنوي  أســاس  عــى  و3.9%  الســابق(، 
)مقارنة مع الفصل املناظر من عام 2019.

وباإلجــال، قــال البنك الــدويل إن االقتصاد 
الفلســطيني يتجــه النكــاش بنســبة 7.9% 
يف عــام 2020 كامــاًل، عــى أن يعــود لنمــو 
ا  منــوًّ ليســجل  بطيئــة  بوتــرة  ولكــن  إيجــايب 
يف  و2.4%   2021 يف   2.3% بنســبة 

.2022

وقــال التقريــر إنــه عــى الرغــم مــن أن اإلغالق 
الربــع  يف  واحــد  شــهر  يف  إال  تؤثــر  مل 
االقتصــادي  النشــاط  انخفــاض  فــإن  األول، 
وانخفضــت  النطــاق،  وواســع  رسيًعــا  كان 
جميــع مكونــات إجــايل الناتــج املحــي مــع 
واالســتثارات  العــام،  االســتهالك  تراجــع 
الضغــط  وازداد  والصــادرات،  الرأســالية، 
املايل يف السلطة الفلسطينية يف النصف 
جائحــة  تفــي  بســبب   2020 مــن  األول 
كورونــا يف العــامل وقــرار وقــف التنســيق مــع 

الحكومــة اإلرسائيليــة الــذي أدى إىل تعليــق 
آخر إيرادات املقاصة.

تدابــر  أثــرت  متوقًعــا،  كان  "كــا  وأضــاف: 
الصحــة العامــة ســلًبا يف تحصيــل اإليــرادات 

املحلية".
حكومــة  متكنــت  فقــد  التقريــر  وبحســب 
نفقاتهــا اإلجاليــة يف  مــن خفــض  اللــه  رام 
مــن  الرغــم  عــى  العــام،  مــن  األول  النصــف 
زيــادة اإلنفــاق الطبــي واالجتاعــي ملواجهــة 

تفي الجائحة.
وقــال البنــك الــدويل إن العجــز يف املوازنــة، 
بعد املنح، بلغ 354 مليون دوالر، ما اضطر 
السلطة إىل زيادة االقرتاض املحي وتراكم 

املزيد من املتأخرات للقطاع الخاص.
املحليــة  اإليــرادات  عــودة  افــرتاض  وعــى 
تحويــل  واســتئناف  البطــيء  االنتعــاش  إىل 
يصــل  أن  الــدويل  البنــك  يتوقــع  املقاصــة، 
العجــز يف املوازنــة إىل %4.4 مــن إجــايل 
إن  ســيتضاعف  لكنــه  املحــي"،  الناتــج 
اســتمرت األوضــاع السياســية عــى مــا هــي 

عليه.
تحســًنا  االرتفــاع  هــذا  "سيشــكل  وقــال: 
مقارنــة بعــام 2019 عندمــا قامــت الحكومــة 
عــى  أكــرب  خصومــات  بإجــراء  اإلرسائيليــة 
اســتمرت  إذا  لكــن  املقاصــة،  إيــرادات 
الظــروف السياســية، فــإن عجــز املوازنــة قــد 

يتضاعف".
الطلــب  شــهد  فقــد  للتقريــر  ووفًقــا 
ا يف النصف األول  واالســتهالك تراجًعا حادًّ

من العام.
املســتهلكن  أســعار  النمــو يف  كان  وقــال: 
متواضًعــا قبــل تفي املــرض، حيث كانت 
يــرتاوح  نطــاق  يف  عموًمــا  تتحــرك  األســعار 
نيســان،  ومنــذ  باملئــة،  واثنــن  واحــد  بــن 
األســعار إىل منــو ســلبي،  النمــو يف  تحــول 

أقــل  األســعار  كانــت  حزيــران،  وبحلــول 
عــام  مــن  نفســه  بالشــهر  %2مقارنــة  بنســبة 
2019، مــا يعكــس ضعــف الطلــب مــن قبــل 

املستهلكن.
بالتزامــن، فقد وواصل الشــيقل اإلرسائيي، 
األرايض  يف  املتداولــة  الرئيســة  العملــة 
تأثــًرا  تــرك  "مــا  ارتفاعــه،  الفلســطينية، 
ا عــى أســعار الســلع املســتوردة"،  انكاشــيًّ
أن  الــدويل  البنــك  وأضــاف  لتقريــر.  وفًقــا 
نحــو 121 ألــف شــخص فقــدوا وظائفهــم يف 
الربــع الثــاين فقــط مــع تفــي الجائحــة، 96 
ألف منهم يف االقتصاد الفلســطيني نفســه، 
خصوًصا يف قطاعي الســياحة والبناء، و25 
ألف كانوا يعملون يف االقتصاد اإلرسائيي.

وقــال إن معــدل البطالــة ارتفــع إىل 26.6% 
العــام، مــن %24 يف  الثــاين مــن  الربــع  يف 
"تفــاوت  إىل  مشــًرا   ،2019 عــامل  نهايــة 
واســع بن الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ 
معــدل البطالــة يف القطــاع %49 يف الربــع 

الثاين مقابل %15 يف الضفة".
املتواضعــة"  "الزيــادة  الــدويل  البنــك  وعــزا 
الحــاد  االنخفــاض  إىل  البطالــة  معــدل  يف 
العاملــة،  القــوى  يف  املشــاركة  معــدل  يف 
الــذي تراجــع %39 فقــط يف الربــع الثــاين، 

من%43 يف الربع السابق.
اتســاع  الفقــر يف  إن  الــدويل:  البنــك  وقــال 
 2018 يف   24% مــن  مرتفًعــا  مضطــرد، 
يعنــي  مــا   ،2020 ليصــل إىل %27.5 يف 
أن نحــو 1.4 مليــون شــخص يعيشــون تحــت 

خط الفقر هذا العام".
وأضــاف: "يف الضفــة الغربيــة، يتأثــر وضــع 
الفقــر حتــى بالصدمات الصغرة يف نفقات 
األرسة، أمــا يف قطــاع غــزة فــإن أي تغــر يف 
يــرتك  قــد  تدفقــات املســاعدة االجتاعيــة 

تأثرا كبرا عى رفاهية السكان".

لندن / األناضول:
حتــى  الربيطــاين  العــام  الديــن  قفــز 
نهايــة النصــف األول مــن الســنة املالية 
الحاليــة، إىل أعــى مســتوى لــه منــذ 6 
عقود وبالتحديد منذ 1960، كنســبة 

من الناتج املحي اإلجايل.
يف  الوطنــي  اإلحصــاء  مكتــب  وقــال 
العــام  الديــن  إن  أمــس،  بريطاينــا، 
كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 
ســجل حتــى النصــف األول مــن الســنة 
املاليــة، املنتهــي يف ســبتمرب/ أيلــول 

املايض 103.5 باملئة.
وبلغــت قيمــة الديــن العــام املســتحق 
جنيــه  تريليــون   2.059 البــالد  عــى 

دوالر(،  تريليــون   2.719( اســرتليني 
259.2 مليــار جنيــه )342.1  بزيــادة 
مليــار دوالر( مقارنــة مــع نهايــة مــارس/ 

آذار املايض.
الديــن  يف  الالفــت  االرتفــاع  تزامــن 
فرضتهــا  قيــود  مــع  الربيطــاين،  العــام 
البــالد، رافقهــا زيــادة يف حــزم التحفيز 
جائحــة  تفــي  ملوجهــة  واإلنفــاق، 
كورونــا، التــي انتــرشت يف البــالد منــذ 

فرباير/ شباط املايض.
نهايــة الشــهر املــايض، أفــادت بيانــات 
املحــي  الناتــج  بانكــاش  رســمية، 
مــن  الثــاين  الربــع  خــالل  لربيطانيــا 
حزيــران  يونيــو/  يف  املنتهــي   2020

املــايض، بنســبة 19.8 باملئــة، وســط 
تداعيات جائحة كورونا وحالة اإلغالق 

التي شهدتها هذه الفرتة.
ويعــد هــذا االنكاش األكرب يف تاريخ 
البيانــات  تســجيل  بــدء  منــذ  بريطانيــا 
ألســوأ  تتجــه  فيــا   ،1955 عــام  يف 
الكبــر  الكســاد  منــذ  ســنوي  انكــاش 

عام 1929.
التعــايف  يف  اململكــة  اقتصــاد  وبــدأ 
خــالل الربــع الثالــث من العام الحايل، 
مع اســتئناف األنشطة االقتصادية مرة 
موجــة  تجــدد  مخــاوف  أن  إال  أخــرى، 
التعــايف  تهــدد  الفــروس  مــن  ثانيــة 

املتوقع وتزيد البطالة.

الدين العام لربيطانيا بأعىل مستوى منذ 6 عقود

سلطة النقد تستعرض تطورات
القطاع املرصيف مع االتحاد األورويب

البنك الدويل: 2020 عاٌم صعب للغاية لالقتصاد 
الفلسطيني و%8 االنكامش املتوقع
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إدلب/ األناضول:
بينهــم  مدنيــن،   5 أصيــب 
طفــان، جــراء غارة جوية روســية 
عــى أماكــن ســكنية يف محافظة 

إدلب، شامل غريب سوريا.
وقــال حســن األحمــد، أحــد أفــراد 
أمــس،  بإدلــب،  املــدين  الدفــاع 
نفــذت  الروســية  املقاتــات  إن 
غارة عى قرية "الرامي" بإدلب.

حديــث  يف  األحمــد،  وأوضــح 
الروســية  الغــارة  أن  لألناضــول، 

5 مدنيــن،  أســفرت عــن إصابــة 
بينهم طفان.

الدفــاع  فــرق  أن  إىل  وأشــار 
يف  أعاملهــا  تواصــل  املــدين، 
بالقريــة  املســتهدفة  املنطقــة 

الواقعة جنويب إدلب.
الطــران  مرصــد  قــال  بــدوره، 
بيــان، إن  التابــع للمعارضــة، يف 
قاعــدة  مــن  أقلعــت  املقاتــات 
غــريب  الجويــة،  "حميميــم" 

سوريا.

منطقــة  ضمــن  إدلــب  وتقــع 
خفــض التصعيــد التــي تشــكلت 
تركيــا  بــن  اتفــاق  مبوجــب 
اجتامعــات  إطــار  يف  وروســيا، 
بالشــأن  املتعلقــة  أســتانة 

السوري.
ورغم تفاهامت الحقة تم إبرامها 
يف  النــار  إطــاق  وقــف  لتثبيــت 
النظــام  قــوات  أن  إال  إدلــب، 
وداعميــه تواصــل هجامتهــا عى 

املنطقة.

كابول/ وكاالت:
قتــل 25 مــن عنــارص قــوات األمــن 
كمــن  يف  األقــل  عــى  األفغانيــة 
اتهمــت طالبــان باملســؤولية عنــه، 
كــام أعلــن مســؤولون، أمــس، فيام 
تخيــم عمليات العنــف املتواصلة 
بــن  الســام  مفاوضــات  عــى 

الحكومة وحركة طالبان.
ويــأيت هــذا الحــادث رغــم تقديــم 
بأنهــا  لواشــنطن  طالبــان ضامنــات 

ستخفف من هجامتها.
وتعــرض عنــارص يف قــوات األمــن 
األربعــاء  الثاثــاء  ليــل  لهجــوم 
يف واليــة تخــار، كــام أعلــن جــواد 
هجــري املتحــدث باســم الحاكــم، 
بلــغ  القتــى  عــدد  أن  إىل  مشــًرا 

حتى اآلن 25.
عــى  ســيطرت  "طالبــان  إن  وقــال 
يف  املحيطــة  املنــازل  يف  مواقــع 
لقــوات  كميًنــا  ونصبــت  املنطقــة 
األمــن التــي كانــت هنــاك بهــدف 

تنفيذ عملية ضد العدو".

وأعلن املسؤول الصحي يف والية 
عنــر   34 أن  القيــوم  عبــد  تخــار 
بينهــم  الكمــن،  يف  قضــوا  أمــن 

نائب رئيس الرشطة يف الوالية.

ومل تعلــق طالبــان حتــى اآلن عــى 
الحادثة.

بــن  الدوحــة  لقــاءات يف  وتجــري 
طالبــان  وحركــة  األفغانيــة  القــوات 

مل  لكــن  املقبلــة،  األيــام  خــال 
يف  كبــر  تقــدم  تحقيــق  يجــر 
يف  إطاقهــا  منــذ  املفاوضــات 

أيلول/سبتمرب.

ا إىل محكمة إصابة 5 مدنيني يف غارة روسية عىل إدلب إحالة 16 أردنيًّ
أمن الدولة لبرتهم يدي 

"فتى الزرقاء" وفقء عينيه
عامن/ وكاالت:

أحــال مدعــي عــام محكمــة الجنايــات األردنيــة الكــربى، أمــس، 16 
شــخصا متورطــن يف حادثــة بــر يــدي فتــى الثاثــاء قبــل املــايض 
وفــقء عينيــه إىل محكمــة أمــن الدولــة، حســبام أفــاد مصــدر قضــايئ 

أردين.
وقال املصدر املقرب من التحقيق والذي فضل عدم الكشف عن 
هويتــه، لوكالــة "فرانــس بــرس" إن "مدعــي عــام محكمــة الجنايــات 
الكــربى أحــال اليــوم )األربعــاء( ملــف قضيــة الفتــى املوقــوف عــى 
ذمتها 16 متهام إىل محكمة أمن الدولة صاحبة االختصاص للنظر 
يف قضية تشــكيل عصابة بقصد ترويع املواطنن وتهديد ســامة 

املجتمع وتعريض أمنه للخطر".
واضاف إن "عملية اإلحالة أتت بعد االستامع لإلفادات والبيانات 
حيث تبن إن هذه الجرمية هي من اختصاص محكمة أمن الدولة 

ألنها تعد من أشد الجرائم".
وأوضــح املصــدر إن "التهمــة املســندة للموقوفــن مــن قبــل مدعــي 
وهتــك  باالشــراك  بالقتــل  الــرشوع  هــي  الجنايــات  محكمــة  عــام 
بليغــة  عاهــة  وإحــداث  الجامعــي  والخطــف  باالشــراك  العــرض 

وتشكيل عصابة".
وقــال املصــدر إن العقوبــة يف حــال اإلدانــة هــذه الجرائــم قــد تصــل 
إىل اإلعــدام. ووقعــت الحادثــة التــي ســببت صدمــة يف اململكــة، 
الثاثــاء املــايض عندمــا قــام هــؤالء بخطــف الفتــى البالــغ مــن العمر 
16 عامــا يف محافظــة الزرقــاء )23 كلــم شــامل رشق عــامن(، وببــر 

يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأًرا من والده املسجون.
وأمــر العاهــل األردين امللــك عبداللــه الثــاين بعــاج الفتــى وإعــادة 
تأهيلــه يف مدينــة الحســن الطبيــة يف عــامن، فيام وصفت امللكة 

رانيا العبدالله الحادث بأنها "جرمية قبيحة بكل تفاصيلها".
الفتــى يف  الــذي زار  بــرش الخصاونــة  الــوزراء األردين  وأكــد رئيــس 
املستشــفى األربعــاء قبــل املــايض، أن "التعامــل مــع هذه الجرمية 

ومرتكبيها سيتم بكل حزم ويف إطار سيادة القانون".

جنيف/ وكاالت:
قال األمن العام لحلف شامل األطليس 
"ناتــو" ينــس ســتولتنربغ، إنهــم يهدفــون 
إىل منــع حصــول مواقــف خِطــرة رشقــي 
النــزاع  البحــر املتوســط، عــرب آليــة فــض 

بن تركيا واليونان.
تريحــات  يف  ســتولتنربغ  وتطــرق 
صحفيــة إىل اجتــامع وزراء دفــاع الحلــف 
اليوم وغد، مشــًرا إىل أن تركيا واليونان 

تعدان حليفن مهمن يف الناتو.
رشقــي  التوتــر  إزاء  قلقــه  عــن  وأعــرب 
املتوســط، مشــدًدا عــى أهميــة خفــض 
التوتــر ومنــع وقــوع حــوادث غــر مرغــوب 

فيها بن الحلفاء يف الناتو.
فــض  آليــة  تشــكيل  تــم  لذلــك   " وقــال: 
تــرف  كيفيــة  تحديــد  أجــل  مــن  النــزاع 
وبنفــس  والجــو،  البحــر  يف  األطــراف 
تأســيس خــط تواصــل عــى  تــم  الوقــت 

مدار اليوم".
منــع  إىل  تهــدف  هــذه  "كل  وأضــاف: 

املواقف الخِطرة".
ويف رده عى سؤال حول تفضيل اليونان 
طلــب الدعــم مــن االتحــاد األورويب بــدل 
أكــد  الناتــو،  يف  االشــتباكات  منــع  آليــة 
التوتــر  ســتولتنربغ أن املهــم هــو خفــض 
النقطــة وأن  الحلــف ركــز عــى هــذه  وأن 

هذه رغبة االتحاد األورويب أيًضا.

تنسيق مصري
املــري،  الرئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
عبــد الفتــاح الســييس، إنــه اتفــق خــال 
اليونــاين،  الــوزراء  رئيــس  مــع  محادثاتــه 
ورئيــس  ميتســوتاكيس،  كرياكــوس 
عــى  أناستاســيادس،  نيكــوس  قــربص، 
رضورة الرد عى ما وصفها بالسياســات 

االستفزازية، التي تقوض االستقرار.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي مشــرك 
خال قمة لألطراف الثاثة يف نيقوســيا 
بقــربص، أمــس، يف ظــل التوتــر مبنطقــة 

رشق املتوسط.
مــع  مباحثــات  خــال  الســييس  وأكــد 
تكثيــف  رضورة  عــى  القــربيص  نظــره 
التشــاور بشــأن القضايــا وامللفــات ذات 
آليــة  خــال  مــن  املشــرك،  االهتــامم 
التعــاون الثــايث، التــي تجمــع بــن مــر 

وقربص واليونان.
وقــال املتحــدث باســم الرئاســة املرية 
رضورة  عــى  تؤكــد  الثاثيــة  القمــة  إن 
املرشوعــات  تنفيــذ  يف  املــي 
اآلليــة،  هــذه  إطــار  يف  املشــركة 
والتصــدي للتحديات يف منطقتي رشق 

املتوسط والرشق األوسط.
إن  القــربيص  الرئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
ومــر  قــربص  بــن  الثاثيــة  العاقــات 

واليونان ليست موجهة ضد أي دولة.

تنسيق مصري مع قبرص واليونان في نيقوسيا
الناتو: نهدف ملنع املواقف الخِطرة 
رشقي املتوسط عرب آلية فض النزاع

مقتل 25 من عنارص األمن األفغاين يف كمني لطالبان

واشنطن/ وكاالت:
بواليــة  دارمتــوث  بكليــة  املحــارض  علــق 
نيوهامبشــر األمريكيــة عــز الديــن فيشــر عــى 
مــا أعلنــه الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون يف 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر عــن خطــط لتنظيــم 
مــا  عــى  الخنــاق  وتضييــق  فرنســا  يف  اإلســام 
أســامه "االنعزاليــة اإلســامية". وذكــر يف مقالــه 
بصحيفــة واشــنطن بوســت، أن تريــح ماكــرون 
أثــار انتقــادات عــى الفــور، مــام أدى إىل حجــب 

نقطة أعمق.
واعتــرب الكاتــب أن األحــداث األخــرة تؤكــد عى 
ولكــن  لإلســام،  إصاحيــة  قــراءة  إىل  الحاجــة 
تشــويه  خــال  مــن  يتــم  لــن  اإلصــاح  هــذا  مثــل 
ســمعة اإلســام أو املجتمعــات اإلســامية كــام 
فعــل الرئيــس الفرنــيس. وقــال إن املطلــوب هــو 
مواجهــة املؤسســات اإلســامية التخــاذ موقــف 

واضح من الفقه اإلسامي املربر للعنف.
يكــون  أن  املفــرض  مــن  يكــن  مل  أنــه  وأضــاف 
األول  أكتوبر/ترشيــن   2 يف  ماكــرون  خطــاب 
أن  موضحــا  لإلســام،  انتقــاد  مبثابــة  الجــاري 
النفــوذ  قمــع  حــول  سياســيا  بيانــا  كان  الخطــاب 
املســلمن  بــن  الراديــكايل"  "اإلســامي 
"معــاد  مجتمــع  إىل  تحولهــم  ملنــع  الفرنســين 

للجمهورية".

ماحظــة  فــإن  الكاتــب-  -يضيــف  ذلــك  ومــع 
يف  بأزمــة  "ميــر  اإلســام  بــأن  الغريبــة  ماكــرون 
نحــو  عــى  اليــوم" حظيــت  العــامل  أنحــاء  جميــع 
مفاجــئ بالجــزء األكــرب مــن االهتــامم يف الــرشق 

األوسط، وكانت االستجابة رسيعة.
نقاشــا  يكــون  أن  املفــرض  مــن  كان  مــا  وتحــول 
يف  اإلســامين"  "املتطرفــن  محاربــة  حــول 
ماكــرون  "تشــويه  عــى  احتجــاج  إىل  فرنســا 
لإلســام" فضاعــت أصــوات املســلمن الرزينــة 

يف هذا الضجيج.
مشــكلة  عــى  الذريــع  ماكــرون  فشــل  يطــغ  ومل 
قطــع  جــاء  حتــى  طويــا  اإلســام  باســم  العنــف 
أكتوبــر/  16 يف  بــايت  صمويــل  املــدرس  رأس 

ترشيــن األول -بعــد أن عــرض عــى طابــه صــورا 
اللــه  )صــى  اإلســام  لنبــي  مســيئة  كاركاتوريــة 

عليه وسلم(- مبثابة تذكر فج باملشكلة.
الباحــث مشــكلة العنــف بدافــع تفســر  واعتــرب 
معن لإلسام مشكلة حقيقية، وأشار يف ذلك 
إىل حادثــة مامثلــة قبــل 26 عامــا كاد أن يلقــى 
فيهــا الــروايئ نجيــب محفــوظ مصــر بايت نفســه 
بذريعــة أنــه "ســب اإلســام" يف إحــدى رواياتــه 

عندما طعنه املهاجم.
ليســا  وبــايت  محفــوظ  بــأن  الكاتــب  وعلــق 
التفســر  لهــذا  األخــرة  وال  األوىل  الضحيتــن 

التــي  التأويــات  ذكــر  يف  وأفــاض  لإلســام. 
املذهــب  إىل  املنتســبن  بعــض  يعتنقهــا 
السلفي بأن هذه التفسرات لإلسام تعزز جل 

العنف املرتكب باسمه.
املهتمــن  عــى  يجــب  أنــه  الباحــث  ويــرى 
يتحــدوا  أن  لإلســام  إصاحيــة  لرؤيــة  بالرويــج 
أســس التفســر الخاطــئ فاإلســام داخــل تلــك 
"اإلســام"  وليــس  والحــركات  املؤسســات 
ككل، كــام فعــل ماكــرون وال األقليــات املســلمة 
العنريــة  تكافــح  التــي  بالفعــل  املوصومــة 

والتمييز يف الدول الغربية.
وبدال من ذلك يجب الضغط عى املؤسسات 
إجابــات  إىل  للتوصــل  اإلســامية  والحــركات 
هــذا  يف  الرئيســية  األســئلة  عــن  فيهــا  لبــس  ال 
الشــأن: هــل تفســر "اإلســام الحقيقــي" يســمح 
اآلخريــن،  ضــد  العنــف  باســتخدام  للمســلمن 
املؤسســات  بدعــم  للمســلمن  يســمح  وهــل 
يســمح  هــل  ثــم  وقوانينهــا،  الحديثــة  السياســية 
للمســلمن بالعيــش يف ســام مــع مــن يعتربهــم 

البعض مرتدين أو كفارا؟
املؤسســات  هــذه  مواجهــة  بــأن  مقالــه  وختــم 
والحــركات سيســاعد، ولــن يقــوض، النقــاش بن 
املســلمن حــول ماهيــة اإلســام، ذلــك النقــاش 

الذي سيشكل مستقبل اإلسام.

بروت/ األناضول:
أمــس،  عــون،  ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  اعتــرب 
منظــام  مؤسســاتيا  أصبــح  بــاده  يف  الفســاد  أن 

ومتجذرا يف السلطة واإلدارة.
وقال عون، يف كلمة متلفزة وجهها إىل الشــعب 
اللبناين، عشية انطاق استشارات نيابية الختيار 
رئيس وزراء جديد: "وصل بنا األمر إىل أن أصبح 
الفســاد مؤسســاتيا منظــام بامتيــاز ومتجــذرا يف 

سلطتنا ومؤسساتنا وإدارتنا".
يكــرره  شــعار  مجــرد  بقــي  "اإلصــاح  وأضــاف: 
املســؤولون والسياســيون وهــم يضمــرون عكســه 
إصاحيــا  عمــا  يأتــون  وال  بــه  ينــادون  متامــا. 
الســلطوية  مصالحهــم  يؤمنــون  بــل  مجديــا، 

والشخصية بإتقان وتفان".
وأكد أنه ســيظل يتحمل مســؤولياته يف التكليف 

وموقــع  موقــف  كل  ويف  الحكومــة،  وتأليــف 
دســتوري، ويف وجــه كل مــن مينــع اإلصــاح وبنــاء 
الدولة. وتابع عون: "اليوم مطلوب مني أن أكلف 
)رئيســا للحكومة املقبلة( ثم أشــارك يف التأليف 
الدســتور،  بأحــكام  عمــا  الحكومــة(،  )تشــكيل 
التكليــف  وزر  عليــه  يقــع  مــن  ســيلتزم  فهــل 
والتأليف مبعالجة مكامن الفســاد وإطاق ورشــة 
بالقــول:  الربملــان  نــواب  وخاطــب  اإلصــاح؟". 
"هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم املسؤولون 
عــن الرقابــة واملحاســبة الربملانيــة باســم الشــعب 

الذي متّثلون".
املصلحــة  باســم  مدعــوون  اليــوم  "أنتــم  وأكمــل: 
اللبنانيــة العليــا لتحكيــم ضمركــم الوطنــي وحــس 
ووطنكــم".  شــعبكم  تجــاه  لديكــم  املســؤولية 
وشــدد عى أن "الوضع املردي الحايل ال ميكن 

أن يستمر بعد اليوم. األعباء مراكمة ومتصاعدة 
عــى كاهــل املواطنن". وتســاءل عون: "ما حال 
غيــاب  ظــّل  يف  لشــعبنا  االجتامعيــة  األوضــاع 

منظومة الحامية االجتامعية الشاملة؟".
وأضــاف: "أيــن نحــن مــن مبــادرة اإلنقــاذ مــام حــّل 
أو  نقديــا  أو  اجتامعيــا  أو  اقتصاديــا  ســواء  بنــا، 
ماليــا أو لجهــة إعــادة إعــامر بــروت بفعــل انفجــار 
عــون،  تريحــات  وتــأيت  املأســاوي؟".  املرفــأ 
لتســمية  النيابيــة  االستشــارات  انطــاق  عشــية 
تأجيــل  تــم  أن  بعــد  الجديــد،  الحكومــة  رئيــس 
اليــوم  إىل  الجــاري،  أكتوبــر   15 مــن  انعقادهــا 
الصعوبــات"،  بعــض  "ظهــور  بســبب  الخميــس، 
بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية. واالستشارات 
النيابية تحصل عادة خال اجتامعات بن رئيس 

الجمهورية والكتل النيابية كل عى حدة.

جنيف/ وكاالت:
الخاصــة  املمثلــة  وليامــز،  ســتيفاين  قالــت 
لألمــن العــام لألمــم املتحدة يف ليبيا باإلنابة، 
األطــراف  بــن  الثقــة  بنــاء  إجــراءات  إن  أمــس، 
أعلنــت  كــام  التنفيــذ،  حيــز  دخلــت  الليبيــة 
اتفاقهــم عــى ســحب كل املقاتلــن األجانــب 
مــن البــاد خــال 90 يومــا مــن التوصــل التفــاق 

دائم لوقف إطاق النار.
اللجنــة  محادثــات  اســتمرار  مــع  ذلــك  جــاء 
العسكرية املشركة الليبية "5+5" يف جنيف 
الوفــاق  حكومــة  وفــدي  بــن  الثالــث،  لليــوم 
الوطنــي وقيــادة قــوات اللــواء املتقاعــد خليفــة 
هــذه  وتعــد  املتحــدة،  األمــم  برعايــة  حفــر 
الجولــة الرابعــة مــن املحادثات، وتجري بشــكل 

مبارش بن الطرفن.
يف  صحفــي  مؤمتــر  خــال  وليامــز  وأعلنــت 
عــى  اتفقــت  الليبيــة  األطــراف  أن  جنيــف 
وقــف الحــرب الكاميــة، والخطابــات العدائيــة، 

وإعــادة فتــح الطــرق، وخطــوط الرحــات الجوية 
الداخلية.

مواصلة التهدئة
كــام أشــارت إىل اتفــاق طــريف الــراع يف ليبيا 
عــى جبهــات  الحاليــة  التهدئــة  مواصلــة  عــى 
القتال، وتجنب أي تصعيد عســكري، وأكدت 
يف  املدنيــن  لحاميــة  املتحــدة  األمــم  ســعي 

مدينة رست.
اتفــاق  إىل  أيضــا  األمميــة  املســؤولة  ولفتــت 
عــى  املشــركة  العســكرية  الليبيــة  اللجنــة 
رشق  بــن  البروليــة  الخدمــات  ربــط  رضورة 
ليبيــا وغربهــا، واتخــاذ خطــوات إلعــادة هيكلــة 
وصفــت  كــام  البروليــة.  املنشــآت  حــرس 
حجــم التدخــل األجنبــي يف ليبيــا بغر املقبول 

وطالبت بوقفه.
واعتــربت مبعوثــة األمــم املتحــدة أن اســتقالة 
الــراج يجــب أن  الوفــاق فايــز  رئيــس حكومــة 
تســاعد عــى إنهــاء الفــرة االنتقاليــة الطويلــة، 

واالتجاه إىل حكومة منتخبة دميقراطيا.
آمال ومسارات

وتأمــل بعثــة األمــم املتحــدة للدعم يف ليبيا أن 
يتوصل الوفدان إىل حل كل املسائل العالقة 
بغيــة التوصــل إىل وقــف تام ودائم إلطاق النار 

يف عموم ليبيا.
العســكرية  اللجنــة  عمــل  إن  البعثــة  وقالــت 
املشــركة، وهــي املســار األمنــي، يشــكل أحــد 
املســارات الثاثــة، التــي تعمــل عليهــا البعثــة 
إىل جانب املســارين االقتصادي والســيايس، 
والتــي انبثقــت عــن مؤمتــر برلــن املنعقــد يف 
األمــن  مجلــس  وتبناهــا  الحــايل،  العــام  أوائــل 
بقراره 2510، الذي دعا الطرفن للتوصل إىل 

اتفاق لوقف دائم إلطاق النار.
وعقــد االجتــامع الســابق بــن العســكرين مــن 
يف  يومــن  مــدى  عــى  الليبيــة  األزمــة  طــريف 
مدينــة  يف  املــايض  ســبتمرب/أيلول  أواخــر 

الغردقة املرية املطلة عى البحر األحمر.

جانب من القصف الرويس عى مدينة إدلب أمس       )األناضول(

أقارب عنر أمن قتل يف كمن لطالبان يف والية تخار أمس             )أ ف ب(

ليبيا.. األمم املتحدة تعلن اتفاق 
طـرفـي النزاع علـى إجـراءات بنـاء الثقة

عون: الفساد يف لبنان أصبح منظًم ومتجذرًا بالسلطة

في مقال نشرته واشنطن بوست
محارض أمرييك ينتقد خطاب ماكرون: اإلصالح 

يكون مبواجهة املؤسسات ال بتشويه املسلمني
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أغــال  تكبلهــا  الفــرح،  ألــوان  كل  وتاشــت  داخلهــا  الدنيــا يف  أظلمــت 
الرهبــة والخــوف، تتهــاوى يف بحــر الحــزن، وترتجــف أركانهــا، وجــدت ابنها 
إنــت قويــة،  بللتــه: "مّيــا،  الشــاب لتحتضنــه وتــرك عــى  كتفــه دموًعــا 
بنتعلــم القــوة منــك"، ومل يــدر أن أمــه يف هــذه اللحظــة خائــرة العزميــة، 
اليــأس، مثــل جنــدي أوشــك أن يرفــع رايــة االستســام قبــل أن  يقيدهــا 
تبدأ املعركة، ونكســت رايات االنكســار، وكأنَّ عينها تحولت إىل شــمعة 

تسكب دموعها الدافئة.
لكــن، حينــا بــدأت املواجهــة مــع املــرض، خرجــت مثــل العنقــاء تنفــض 

رماد الخوف واالستسام عن نفسها، ورفعت راية التحدي.
 ســافرت و"طافت وجالت" ورحلت لكل مكان فيه دواء، تقاتل ببســالة، 
حتــى قــررت أن تثبــت أن هــذه الخايــا الرسطانيــة مل تكــن نهايــة الدنيــا بل 
بعثــت فيهــا "حيــاة جديــدة"، تطوعــت صاحبتنــا يف مؤسســة مختصــة 
ــا أســمته "مأكــوالت  برعايــة مــرىض رسطــان الثــدي، وأنشــأت مطبًخــا منزليًّ
الياســمني"، ليكــون منارتهــا يف ظام اليــأس الحالك بداخلها، فأصبحت 
اليد التي تتأمل من املرض تعمل وتواصل العمل ألجل بث روح التحدي 

يف نفوس كل "أصحاب قلب ضعيف".
مبدينــة  رضــوان  الشــيخ  بحــي  منزلهــا  يف  الضيــوف  اســتقبال  صالــة  يف 

ــا مطــرًزا تكــرس  غــزة، اســتقبلتنا الســتينية هنــاء شــحادة ترتــدي ثوًبــا تراثيًّ
الشــعب  أصالــة  تعكــس  زاهيــة  برســومات  حمــراء  خيــوط  األســود  لونــه 
الفلســطيني، تعلــو مامحهــا إرشاقــة مرصعــة باألمــل وكأنهــا غــر مصابــة 
بالرسطــان، قبــل أن تكتشــف أنهــا كانــت ابتســامة يف عــني تــرق بدمــوع 

تسر متخفية عى جفونها.
اليــوم  أذكــر  زلــت  بــاألمل: "مــا  الشــهر املحمــل  الذكريــات إىل  بهــا  تطــر 
حينــا  اليــوم  ذلــك  أنــى  ال  2009م،  )يونيــو(  حزيــران   19 جيــًدا، يف 
علمــت إصابتــي برسطــان الثــدي )...( صعــب أن تزيــل املــرأة جــزًءا مــن 

أنوثتها، قاسية تلك اللحظة".
لجلســة  األوىل  الجرعــة  "يف  املراحــل:  أصعــب  كانــت  تلــك  وليســت 
الكيــاوي، تســاقط شــعر الــرأس والحواجــب ورمــوش العــني، كنــت أرى 
أنوثتــي تتســاقط منــي ويتهــاوى معهــا قلبــي، أشــعر بــأمل شــديد بعــد كل 
جلسة، حتى لدي بنت متزوجة يف التشيك جاءت إىل غزة حينا ظنت 
أنني يف آخر أنفايس لشدة تأثر املرض عيل، تسمع كلات السيدات 

من هنا وهناك: )كويس إنك لحقتي أمك وتودعيها قبل ما متوت(".
تعتيل مامحها نظرات أمل:  "قلت يا رب أعيش عشان خاطر أوالدي".

والدة "الياسمين"
ومــن هنــا ولــدت بداخلهــا فكــرة تنفيــذ مــروع، تثبــت أنهــا ليســت عبًئــا 
عــى عائلتهــا واملجتمــع، تصنــع الكعــك، واملعمــول، والكبــة، واملفتــول، 
واملربيــات، واملخلــات، وأكات "أيــام زمــان"، والدجــاج وكل مــا يدخــل 

مبشــتقاته من أســاء رشقية وغربية، لتعيد إحياء هوايتها منذ أن كانت 
طفلة يف مطبخ "مأكوالت الياسمني".

بعضهــا  يجــاور  الكعــك  وحبــات  األواين،  تزيــن  دائريــة  بحلقــات  أقــراص 
بعًضا، هكذا يبدو املشهد.

يشــع وجههــا مثــل وميــض ضــوء متوهــج بالفرحــة، وهــي تنتقــل إىل محطــة 
الرسطــان(،  مــرىض  )لرعايــة  واألمــل  العــون  "تطوعــت مبؤسســة  أخــرى: 

ودعموين يف العاج، ووفروا لدي األدوات الخام ملروعي".
يبتســم صوتها ومامحها مًعا بعفوية: "رصت ملا أروح مستشــفى "غزة" 
األورويب، ينبسط الطبيب مني، ملا يسألني: "ليش تأخريت؟"، وأحكيله 
إنــه كان عنــدي طلبيــات، فيســألني عــن الوصفــات، وياخــد طريقتها )...(  

رصت أحس إين مش مريضة، والناس تشعر بهيك".
ملــاذا أنشــأت املــروع؟، "فكــرت فيه عشــان خاطــر أوالدي، بديش أكون 
عالة عليهم" ترد بعفوية، وتقول: "تكلفة املسح الذري تبلغ ألف شيقل 
مــدار  عــى  مــرات   10 أجريتهــا  وقــد  الغربيــة،  الضفــة  مستشــفيات  يف 
عامــني، فضــًا عــن التحاليــل الطبيــة حينــا تكــون غــر متوافــرة باملشــفى 

وأجريها عى نفقتي الشخصية".
إنسانة فاعلة

وإرادة،  دعــًا  يريــد  املــرض  فاعلــة؛  إىل  مريضــة  إنســانة  مــن  "انتقلــت 
فجرعة الكياوي كانت تجعلني أبيك يومني، لكن املؤسف هنا أن نظرة 
املجتمــع إىل مــرىض الرسطــان غــر مفهومــة، تنظــر إىل املــرض أنــه مــوت 

وفقد للحياة، لكني أثبت أن مرض الرسطان ميثل يل بداية حياة".
بــني املــايض والحــارض: "تعلمــت  رابطــة  الذكريــات لطفولتهــا  تســحبها 
األكل منــذ صغــري؛ فطبقــت كل األكات التــي تعلمتهــا يف مروعــي 

البيتي".
ازدهــر اســم "الياســمني"، وتشــاركت العائلــة يف مســاعدتها بعدمــا بــدأ 

عملها ينشط أكرث فأكرث.
تشــر نحــو الصالــة التــي تجلــس فيهــا: "الدار بتكون عاميــة، هدا الصالون 

بكون رافعاه كله".
مــن  كيلوجراًمــا   50 بإعــداد  طلــب  إيل  وصــل  "مــرة  ابتســامة:  تغمرهــا 

الكعك واملعمول، فاستعنت بجميع أبنايئ". 
أظهــرت صــورة مقطعيــة حديثــة وجــود نســبة أورام، بعدمــا ســافرت ملركــز 
الحســني بــاألردن، وهنــاك تلقــت عاًجــا دون الحاجــة الســتئصال الثــدي 
اآلخــر، وتنتظــر مــدة شــهرين لظهــور النتائــج، لكنهــا تخرنــا مبــا تشــعر بــه: 

"حاسة رجيل، وإيدي بجعوين".
اصطحبتنــا هنــاء إىل مطبخهــا الصغــر، تعرفنــا إىل مكوناتــه، تســتدرك: 
تحتــاج  مأكــوالت  فهنــاك  الكهربــاء،  فصــل  هــي  لــدي  معانــاة  أهــم  "لكــن 
للتخزيــن بــني الفصــول، مثــل الســبانخ، لكــن بســبب أزمــة الكهربــاء تلفــت 
كميــات كبــرة منهــا، كلهــا مشــاكل تواجهك )...( األمــر املرهق هنا أنني 
أعمــل بيــدي اليمنــى، وهــو اتجــاه مــكان العمليــة، فرغــم األمل الــذي أشــعر 

به أواصل العمل". 

غزة/ مريم الشوبيك:
مجــدي  منهــا  نحــت  ســنتيمًرا  طولهــا  يتعــدَّ  مل  رصاصــة 
مــع  حكايتــه  بــدأت  معهــا  رمًحــا  يحمــل  ــا  جنديًّ طاقيــة  أبــو 
مخلفــات  تدويــر  بإعــادة  احرفــه  الــذي  املصغــرات،  فــن 
ــا شــاهًدا عــى جرامئــه بحــق  االحتــال، لتصبــح ســاًحا فنيًّ

الفلسطينيني.
نحــت مجــدي الحديــد والنحــاس بــأدوات بســيطة ومجهــود 
حربيــة،  وطائــرات  وأســلحة  آالت  إىل  وحولهــا  مضاعــف، 
وأرخ مبجســم ألحــداث  فلســطينية،  ودينيــة  أثريــة  ومواقــع 
التــي  الســلمية  الحصــار  وكــرس  الكــرى  العــودة  مســرة 

انطلقت يف آذار )مارس( 2018م.
مجســات  الديورامــا  أو  املنمنــات  أو  املصغــرات  فــن 
حيــاة  إىل  ُتحــّول  األصبــع،  حجــم  إىل  تصــل  قــد  صغــرة 
حقيقية، منتر يف العراق وسوريا، واليابان، ودول أخرى، 
الكــرويك  وخرائــط  العلمــي،  الخيــال  أفــام  يف  ويســتخدم 

العسكرية، وصياغة املجوهرات.

غرفته الواقعة يف مخيم النصرات وسط قطاع غزة تحولت 
إىل معرض تكدست فيه مصغرات ألدوات الطبخ كطنجريت 
الضغــط والكهربــاء حديًثــا، وبابور الكاز قدمًيا، وخيم الشــعر 
البدوية واللجوء، والبيوت الفلسطينية القدمية، وآالت نقل 

قدمية، وطائرات استطاع و)إف 16(.
يقــول مجــدي )40 عاًمــا(: "نحــت الحديــد والنحــاس ليــس 
باألمــر الســهل مــع عــدم توافر األدوات التي تســاعدين عى 
ذلــك، إذ أســتخدم الســكينة، واإلبــرة، وورق الــرداخ، ويف 
بعض األحيان أنحت يف األرض ألحصل عى ســطح أملس 

ملنحوتايت".
لصحيفــة  مضيًفــا  حديثــه  أثنــاء  يف  ضحكــة  تتســلل 
"فلســطني": "املعدات التي أســتخدمها أقدم من معدات 
والتعــب،  باإلجهــاد  يصيبنــي  وهــذا  النحــت،  الفراعنــة يف 
متناهــي  طويــًا يف صناعــة مجســم  وقًتــا  منــي  ويســتنزف 
الصغر، إذ يعد من أصعب الفنون لحاجته إىل دقة عالية".
ويكمــل: "ميكــن أن ميتــد عمــيل 24 ســاعة متواصلــة، لــيك 

ولكــن  اإلجهــاد،  رغــم  املجســم،  يف  التفاصيــل  أدق  أنفــذ 
أشــعر بأننــي أتابــع مسلســًا وبوصــويل إىل النتيجــة النهائية 

أشعر بأن التعب تاىش من جسدي".
عــر  مجــدي  ينتجــه  الــذي  اإلبــداع  أغنــت  موهبــة  الرســم 
بــدأت موهبتــه وهــو  إذ  الحــارض،  الوقــت  املجســات يف 
يف الســابعة مــن عمــره حينــا نحــت من الخشــب "أســلحة" 

ليحايك بها مقاومة االحتال مع أقرانه عندما كان طفًا.
إذ  مســتحدث  وإمنــا  حديًثــا،  ــا  فنًّ ليــس  الديورامــا  وفــن 
ُتســتخدم املــادة األصليــة لصناعــة املجســم ليكــون مطابًقــا 
لبيــت  مصغــًرا  يصنــع  لــيك  أنــه  مجــدي  يــرح  للحقيقــة، 
الزيتــون،  وخشــب  الصــوف،  يســتخدم  -مثــًا-  الشــعر 
وعرجــون النخيــل حتــى يحــايك البيــت الــذي يصنعــه البــدو 

يف الواقع.
"أبعاد تراثية وسياسية"

مخلفــات  مــن  يصنعــه  الــذي  املصغــرات  فــن  قيمــة  وعــن 
أســلحة  تدويــر  وإعــادة  مقاومــة،  "الفــن  يقــول:  االحتــال 

القضيــة  تاريــخ  تصــور  مجســات  لصنــع  االحتــال 
بهــا عــرات  قتــل  العــامل، ألنــه  أمــام  الفلســطينية تفضحــه 

آالف الفلسطينيني".
ويشر إىل أن النحت عى غصن الزيتون مثًا له أبعاد تراثية 
ــا، ال ســيا أنه يتعلق  ــا قويًّ وسياســية، ويحقــق صــدى إعاميًّ
الفلســطيني  الشــعب  أن  للعــامل  ويؤكــد  محــارص،  بشــعب 

رغم كل األزمات ما يزال "قلًبا ينبض باملعجزات".
وإتقــان فــن املنمنــات مل يتعلمــه مجــدي بــل كان موهبــة 
يف  حياتــه  تحــايك  مبصغــرات  جّســدها  داخلــه،  فطريــة 
طريــق  مــن  والحاليــة،  القدميــة  تفاصيلهــا  بــكل  فلســطني 
التعلــم الــذايت بتطبيــق أفــكاره عــى أي معــدن أو مــادة مــن 

فخار أو خشب.
بقــوة يواجــه صاحبــه صعوبــات  يثبــت نفســه  لــيك  فــن  وكل 
تعــرض طريقــه، يشــكو مجــدي مــا يصفــه بـ"قلــة تقديــر فــن 
ا  املصغرات وعدم إدراك أهميته"، قائًا: "أجد دعًا معنويًّ
وكلــات تشــجيع وانبهــار بفنــي، ولكــن ال أحــد يقــدم دعــًا 

ا لتوفر أدوات تساعدين عى النحت عى األقل". ماديًّ
ويؤكــد أن فــن املصغــرات يــؤرخ لتاريــخ أي بلــد يف العــامل، 
وتلفــت نظــر الســياح إىل زيــارة فلســطني، واملعــارض التــي 
تقــام لهــذا الفــن تعــد بديــًا عــن املتاحف التي تــؤرخ لراث 

قديم وتاريخ حديث.
لتنفيــذه  يخطــط  الــذي  مروعــه  عــن  مجــدي  ويكشــف 
بصناعــة مصغــرات للمســجد العمــري، واملســجد األقــى، 
مناشــًدا "تبني مروعه وتوفر األدوات الازمة ملســاعدته 

عى تطبيقه".
يطمــح إىل أن يصــل صــدى فنــه مــن املحليــة إىل العامليــة، 
محــب  الفلســطيني  الشــعب  بــأن  للعــامل  رســالته  ليوصــل 

للحياة.
يحلم مجدي مبعرض دويل يقام يف أي مدينة فلسطينية، 
الشــعب  وواقــع  حيــاة  ترصــد  مجســات  فيــه  يقــدم 
يحــاول  التــي  والتاريخيــة،  األثريــة  وأماكنــه  الفلســطيني، 

االحتال طمسها وتزييف الحقائق.

"محاربة" تسلحت بـ"الياسمين" 
لتثبـــت أن "حياتهـــا لـــم تنتــــِه"

حكاية ُمسنة مصابة بسرطان الثدي

تجمــد القلــم في يــد الطبيب وكأن حبره قــد جف، وهو يــدون لها تاريخ 
صــورة األشــعة؛ مــا إن حررت شــفتاها الراجفتان: "دكتور أنــا عارفة حالي 
مصابــة بكتلــة ســرطانية"، ليرمقهــا بنظــرة اســتغراب، متعجًبــا: "وكيف 
عرفــِت؟!"، الجــواب لــم يكــن صعًبا عليهــا فالمرض أرســل عالماتــه: "ما 
الكتلة إلها شهر بتكبر يا دكتور"، - "ال عليك؛ خلينا ننتظر النتيجة"، – "كم 
المدة؟"، – "تخافيش أســبوعين، إن شــاء الله"، كلها أصوات حوارات بين 

هنــاء شــحادة التي أوقدت شــموع خوفهــا، وطبيب يرســل نفحات أمل 
باردة على قلبها.

مر أسبوعان؛ أشبه بعامين، تجلت فيهما كل معاني االنتظار، حتى جاءها 
الخبر في عيون زوجها، الذي علم نتيجة الفحص قبلها، لم تنتظر كلماته 
بل رســمت عيونه التي لم ترها حزينة من قبل هكذا اإلجابة، "صحيح، أنا 

مصابة بالسرطان؟"، أومأ برأسه لألسفل بصوت خافت: "صحيح".

هناء.. 
غزة/ يحيى اليعقوبي:

تصوير/ محمود أبو حصيرة

بـ"المنمنمات".. 
"مجدي" يصنع 

ا مقاِوًما" "سالًحا فنيًّ
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وصية اليوم: حديث شريف: 
َم: "َخْمٌس َتِجُب ِلْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه:  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّ

َباُع اْلَجَناِئِز". ْعَوِة، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض، َواتِّ َلِم، َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس، َوِإَجاَبُة الدَّ َردُّ السَّ
االبتســامة مفتاح الســعادة، والحب بابها، والســرور 

حديقتها، واإليمان نورها، واألمان جدارها. 

أن  إىل  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  ويشــر 
البعــض ال يجــد أهميــة اللتــزام اإلجــراءات الوقائية مع أنها 
القيــود املفروضــة عــى الحركــة  تــزداد يف ظــل تخفيــف 
النــاس  عــى  للتســهيل  الجهــات املختصــة،  تقييــم  وفــق 

وهذا ال يعني أن الفروس قد انتهي أو انقىض.
بتكريــس  املســلم  الداعيــة  دور  "يــأيت  مقــداد:  ويقــول 
جهــوده ومســاعيه لخدمــة اإلســام ورســالته القامئــة عــى 
العدل، والخر والفضيلة والرب واإلحسان، ويسعى لنرش 
البــرشى والتفــاؤل واملحبــة بــني النــاس لقوله تعــاىل: "ُقْل 
َبَعِنــي  ــِه َعــَى َبِصــرٍَة َأَنــا َوَمــِن اتَّ َهــِذِه َســِبيِل َأْدُعــو ِإىَل اللَّ

ِكنَي" )يوسف: 108(. ِه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمرْشِ َوُسْبَحاَن اللَّ
إليقــاظ  الدعــاة  فرصــة  هــي  األزمــة  هــذه  أن  إىل  وينبــه 
الغافلني، واســتثارة هممهم، ورفع معنوياتهم، وتصحيح 
إبداعــي  بأســلوب  اإلســام  عــن  الخاطئــة  مفاهيمهــم 

مشوق.

ويوضــح مقــداد أنــه يقــع عــى العلــاء أيًضــا دور يف ظــل 
جائحــة كورونــا هــو االســتمرار يف تأكيــد التــزام اإلجراءات 
والضوابــط بأنــه عبــادة واجبــة، ووجوبهــا يتعلــق بالحفــاظ 
عــى أرواح النــاس، لكــون الحفــاظ عــى النفس من أعظم 
أكدهــا  التــي  الوجبــات  مــن  واوجــب  الرشيعــة،  مقاصــد 

اإلسام، فهي بعد مقصد حفظ الدين.
التزامهــم  أن  للنــاس  يبينــوا  أن  عليهــم  "كــا  ويضيــف: 
الضوابط هو واجب رشعي وصحي ووطني، ورضورة من 
الرضوريــات لذلــك ال ميكــن االســتهتار تحــت أي ســبب 
املناعــة  وأصحــاب  الســن  كبــار  ناصًحــا  األســباب"،  مــن 
الضعيفــة بعــدم املجــيء للمســجد ففــي تلــك الفــرة هــو 
لكونهــم  يكــون محرًمــا  قــد  بــل  واجًبــا وال مســتحًبا،  ليــس 
قــد يــودون بأنفســهم إىل التهلكــة وينقلــون العــدوى لهــم 
ــِه َواَل ُتْلُقوا  ولغرهــم لقولــه تعــاىل: "َوَأْنِفُقوا يِف َســِبيِل اللَّ
َه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي"  ْهُلَكِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللَّ ِبأَْيِديُكْم ِإىَل التَّ

)البقرة:195(.
ويبــني مقــداد واجــب العلــاء بــأن يكونــوا قــدوة بااللتــزام 
يف اإلجــراءات الوقائيــة، وينبغــي يف املســاجد واملنابــر 
املختلفــة أن يبــني العلــاء املوقــف الرشعــي مــن التــزام 

الضوابط الرشعية.
المسؤولية الشخصية والجماعية

بكليــة  املشــارك  املقــارن  الفقــه  أســتاذ  يوضــح  بــدوره 
ماهــر  د.  اإلســامية  الجامعــة  يف  والقانــون  الرشيعــة 
الســويس أن دور الدعــاة يكمــن يف تكريــس حديثهــم عــن 
الضوابــط واإلجــراءات  تعــايف املجتمــع، والتــزام  حــاالت 

يضمن الحفاظ عى ذلك القدر من السامة.
ويشــر يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني"، إىل رضورة 
عــن  والجاعيــة  الشــخصية  املســئولية  عــى  تركيزهــم 
صحــة املجتمــع، التــي لهــا دور يف مجابهــة األزمــة، وتقــع 
قــال:  عنهــا،  اللــه  عمــر ريض  ابــن  فعــن  فــرد،  كل  عــى 

ســمعت رســول الله صى الله عليه وســلم يقول: "كلكم 
راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه: اإلمــام راع ومســؤول عــن 
رعيتــه، والرجــل راع يف أهلــه ومســؤول عن رعيته، واملرأة 
راعيــة يف بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا والخــادم راع 
يف مال ســيده ومســؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومســؤول 

عن رعيته".
ويتابــع الســويس: "مطلــوب الركيــز عــى بيــان األحــكام 
الرشعية ومســؤولية الفرد عن أعاله ألنها ال تقترص عى 
أداء الفروض فقط، بل أيًضا األداء االجتاعي والســلوك 

والذي يخضع لألحكام املقررة رشًعا".
ويكمــل بــأن مــا يقــوم بــه املســلم يتحمــل وزره وتقصــره، 
يتحمــل ترصفاتــه،  إنــه  بــل  فقــط،  لنفســه  يعيــش  ال  فهــو 
أهميــة  إىل  منبًهــا  يكملــه،  واملجتمــع  املجتمــع  ويكمــل 
والتكافــل  الفرديــة،  املســؤولية  للنــاس  الدعــاة  ينبــه  أن 

االجتاعي لتحقيق نتائج إيجابية.

ســامل بــن عبــد اللــه بــن أمــر املؤمنــني عمــر بــن 
وعلائهــم  التابعــني  ســادات  أحــد  الخطــاب، 
ولــد  زمانــه،  يف  املدينــة  ومفتــي  وثقاتهــم، 
بــن  ســعيد  وكان  عفــان،  بــن  عثــان  خافــة  يف 
اللــه،  بــه عبــد  املســيب يقــول: أشــبه ولــد عمــر 
وأشــبه ولد عبد الله به ســامل. وكان- رحمه الله- 
فلــا  ولرســوله ولألمئــة املســلمني،  للــه  ناصًحــا 
آلــت الخافــة إىل عمــر بن عبــد العزيز كتب إليه 
يــا عمــر، فإنــه قــد وىل الخافــة وامللــك  يقــول: 
قبلك أقوام فاتوا عى ما قد رأيت، ولقوا الله 
فــرادى بعــد الجموع والحفدة والحشــم، وعالجوا 
فانفقــأت  يفــرون،  منــه  كانــوا  الــذي  املــوت  نــزع 
عينهم التي كانت ال تفتأ تنظر لذاتها، واندفنت 
رقابهــم غــر موســدين بعــد لــني الوســائد وتظاهر 
وانشــقت  والخــدم،  والــرر  واملرافــق  الفــرش 
بطونهــم التــي كانــت ال تشــبع مــن كل نــوع ولــوث 
مــن األمــوال واألطعمــة، وصــاروا جيًفــا بعد طيب 
الروائح العطرة حتى لو كانوا إىل جانب مسكني 
بهــم  لتــأذي  أحيــاء  وهــم  يحقرونــه  كانــوا  ممــن 
ولنفــر منهــم بعــد إنفــاق األمــوال عــى أغراضهــم 
كانــوا  اللينــة،  الفاخــرة  والثيــاب  الطيــب  مــن 
ينفقــون األمــوال إرساًفــا يف أغراضهــم وأهوائهــم 
ويقــرون يف حــق اللــه وأمــره فــإن اســتطعت أن 
يــوم القيامــة وهــم محبوســون مرتهنــون  تلقاهــم 
مبــا عليهــم وأنــت غــر محبــوس وال مرتهن بيشء 
فافعــل واســتعن باللــه وال قــوة إال باللــه ســبحانه، 
وقــد طلــب منــه عمــر بن عبد العزيــز حينا توىل 
الخافــة ســنة 99هـــ أن يكتــب له ســرة جده عمر 
بــن الخطــاب ليهتــدي النــاس بهــداه، فكتــب إليــه 
غــر  ومــع  زمانــك  غــر  يف  كان  عمــر  إن  ســامل: 
رجالــك، وإنــك إن عملــت يف زمانــك ورجالــك 
مبثــل مــا عمــل بــه عمــر يف زمانــه ورجالــه، كنــت 
مثــل عمــر وأفضــل. ومل يــزل- رحمــه اللــه- ناصًحا 
للــه ولرســوله، معلــًا لغــره مــا تعلمــه مــن علــم، 
عامــًا مبــا يعلــم؛ حتــى وافتــه املنيــة ســنة ســت 

ومائة يف آخر ذي الحجة.

•من سري أعالم التابعني

سالم بن عبد الله 
بـــن عمــــر 

مــا واجــب الدعــاة فــي زمــن الوبــاء؟
تتنــوع الفــرص أمــام الدعــاة والوعــاظ للقيــام 
بدورهــم فــي الدعــوة إلــى اللــه، ومــع انتشــار 
جائحة كورونا فــي دول العالم أصبح المجتمع 
فــي أمــسِّ الحاجــة لمــن يأخذ بيده إلــى طريق 
النجــاة، ويقدم حلًّ للتخفيــف من حدة األزمة، 

أو يواسون أبناء مجتمعهم في ظل ما يمرون 
به. األســتاذ المشــارك في الفقه وأصوله في 
كلية الشــريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية 
د. زياد مقداد يوضح أن األصل في زمن انتشار 
النــاس توجيهــات وضوابــط  يلتــزم  أن  الوبــاء، 

وزارتــي الصحــة والداخلية، ويأتــي دور العلماء 
والدعــاة فــي إرشــاد وتنبيــه النــاس الذيــن ال 
اإلجــراءات والضوابــط ويســتهترون  يلتزمــون 
خاصــة بعــد تخفيــف اإلجــراءات وإعــادة فتــح 

المساجد والمطاعم. 

غزة/ هدى الدلو:

د. خالد تربان
اآلثار المترتبة على النظرة 

االغترارية للحياة )2(
يرتب عى النظرة االغرارية للحياة مجموعة من اآلثار منها اآليت:

1. التفريــط يف الديــن، مــا يــؤدي إىل الكفــر واإللحــاد، وقــد يلجــأ 
املفرِّط للهروب من الواقع وتعاطي املخدرات واملسكرات.

يــن  2. اعتبــار الديــن أفيــون الشــعوب، فاملفرِّطــون يعتــربون الدِّ
ين  ًدا لحرياتهم، ومانًعا من شهواتهم، فعملوا عى فصل الدِّ مقيِّ

عن الدولة، كا هو حال العلانية.
3. مجانبــة األخــاق وامتهــان اإلجــرام؛ لتحقيــق املــآرب وإشــباع 
طــرق  إىل  يســَع  ومل  مثــًا  املــال  يريــد  الــذي  فــإن  الشــهوات، 
الربــا  أو  الرقــة،  أو  النهــب  أو  للغصــب  فإنــه مســتعد  الحــال، 
أو تجــارة األعــراض واملخــدرات أو الخيانــة والعالــة، وغــر ذلــك 
مــن أســباب جلــب املــال، فقــد اعتربوا جمع املــال غاية، والغاية 

عندهم تربر الوسيلة.
األوطــان،  عــن  والدفــاع  اللــه،  ســبيل  يف  الجهــاد  عــن  الكــف   .4

واإلنفاق يف ســبيل ذلك، وترك اإلعداد للقاء العدو، لانشــغال 
اإلنفــاق  عــن  املغلولــة  فاليــد  الزائلــة،  وشــهواتها  الحيــاة  مبتــع 
يف ســبيل اللــه هــي التــي ُتلقــي بصاحبهــا إىل التهلكــة؛ ألنــه إن 
قــد اجــرأ  العــدو  العــدو عليــه، ومــا دام  امتنــع عــن ذلــك اجــرأ 
عــى املؤمنــني فســوف يفتنهــم عــن دينهــم، وإذا فتنهــم عنه فقد 
هلكــوا، فاالســتعداد للحــرب أنفــى للحــرب، وعندمــا يــراك العدو 

قوًيا، فإنَّ يهابك ويراجع عن قتالك.
يــن؛ لتحقيــق الشــهوات  الدِّ الدنيــة يف  النفــس وَقبــول  5. إذالل 
واملــآرب، ومــا يحــدث يف مجتمعاتنــا اإلســامية اليــوم مــن ذل 
وأذلهــا  أرهقهــا  الــذي  عدوهــا  بيــد  قرارهــا  رهنــت  وقــد  وهــوان، 
ين،  ونهــب خراتهــا، وهــذا كلــه بســبب التفريــط، والبعــد عــن الدِّ
نيا، والتعلق بها عى حساب العمل لآلخرة،  واالغرار بالحياة الدُّ

وهذا أحد شقي التطرف.

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك يف الحديث الرشيف وعلومه

قــدرات  اإلنســان املخلــوق إىل  لقــد وصــل 
ســبيل  عــى  التكنولوجيــا،  يف  عجيبــة 
قوقــل  يف  ســجلك  راجعــت  لــو  املثــال: 
الفيــس  أنــه رصــد كل تحركاتــك، يف  تجــد 
بــدأ يدخــل عــى مشــاعرك يف كل موقــف 
)يشــعر باملــرح -غضبان -متفاءل( ويســجل 
بــل  تجريــه،  وكبــر  صغــر  موقــف  كل  لــك 
وقــد  بهــا  قمــت  األمــور  مــن  بكثــر  يذكــرك 

طواها النسيان عندك.
عرافــة  يشــتغل  وبــدأ  أكــر  األمــر  وتطــور 
ونــوع  اتجــاه فكــرك وطبيعتــك  يحــدد فيهــا 
مستقبلك وطبيعة مشاعرك، حتى البعض 
أصبح يقول إنه يعرف عن نفيس أكر مني.

تلــك  تتبعهــا  التــي  الــذكاء  خوارزميــة  بــل 

املواقع أعمق من ذلك بكثر، بحيث لو تم 
جمــع كل ســجلك ونشــاطاتك يتــم تحديــد 

شخصيتك الخرة أو الرشيرة بدقة.
إنــه ينســخ عنــك كل حركــة حتــى لــو كانــت 
وجهــك  قســات  يحــدد  وبــدأ  صغــرة، 
إنــه  املتعــددة،  املواقــف  مــع  وانفعاالتــك 

ينسخ كل يشء.
هــذه قــدرة املخلــوق، فكيــف بقــدرة الخالــق 
هــذه  علــًا؟  يشء  بــكل  أحــاط  الــذي 
القــدرات بــدأت تبســط لنــا التصــورات عــا 
نعــرض  عندمــا  القيامــة  يــوم  لنــا  ســيحصل 
ــَذا ِكَتاُبَنا  عــى اللــه ويخاطبنــا اللــه قائًا: )َهٰ
َمــا  َنْسَتنِســُخ  ــا  ُكنَّ ــا  إِنَّ  ۚ ِباْلَحــقِّ  َعَلْيُكــم  َينِطــُق 

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(

لكــن هــذا الكتــاب الــذي يستنســخ ال تخفــى 
عليه صغرة وال كبرة إال أحصاها، نظراتك 
حركاتــك  خفايــاك  طبيعتــك  نوايــاك 
مــن كل يشء، يســجل  أهدافــك مغازيــك 
ويرمز ما ســجل لحســنات وســيئات، إحصاء 
اللــه  )أحصــاه  نســيته  مــا  لــكل  حتــى  كامــل 
ونســوه(، كان عمــرك يف الدنيــا 50 عاًمــا، 
اإلحصــاء مــع جريــان القلــم يحســب الثواين 
لدرجــة  ذلــك،  مــن  أقــل  هــو  ومــا  والدقائــق 
)َمــاِل  ويقولــون  يتعجبــون  البعــض  تجعــل 
ــَذا اْلِكَتــاِب اَل ُيَغــاِدُر َصِغــرًَة َواَل َكِبــرًَة ِإالَّ  َهٰ
َواَل   ۗ ا  َحــارِضً َعِمُلــوا  َمــا  َوَوَجــُدوا   ۚ أَْحَصاَهــا 

َيْظِلُم َربَُّك أََحًدا(.
ال تنَس هذا الكتاب وال هذا املقام.

مما تعلمته من النت ومواقع التواصل
د. محمد المبيض



الزوجان محمد ونجالء أبو لحية من بلدة القرارة يعتنيان في متحفهما الخاص بعد اغالقه بسبب جائحة كورونا      )تصوير/ ياسر فتحي(

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -مكتشف الدورة الدموية 

2 -دولة عربية + سورة 
قرآنية 

3 -ضمير للمتكلم + إله + 
أستاذ في الجامعة 

4 -فهم 
5 -اصبع – البارحة 

معكوسة
6 -متشابهان + مائة عام 

– ثالثة أرباع مثلث 
7 -من الكليات الجامعية 

+ إضاءات معكوسة + 
حرف 

8 -حرف + عضو التنفس 
في االنسان – َتِبع 

9 -يشتم + استمر – 
متشابهان 

العمودي:
1 -من أبواب القدس 

2 -ظرف مكان – مدينة 
فلسطينية 

3 -ناب مبعثرة – دنا 
4 -دولة آسيوية + علم 

مذكر 
5 -حتما – دق الجرس 

معكوسة + مختلفان 
6 -فاكهة ذكرت في 

القرآن الكريم معكوسة 
7 -طعام للحيوانات 

معكوسة + يستخدم 
للبناء 

8 -يخيط + ذنب 
معكوسة + حرف جزم 

9 -وضع جبهته على 
األرض إرضاء هلل - وحي 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

الرئيس األمريكي الذي قدم استقالته بسبب 
فضيحة ووترجيت و يتكون من 6 حروف 

روزفلت – جورج بوش – حسني مبارك 
– كارتر – الحسن- السادات – حافظ 
األسد – النميري – ريغان – محمد علي 

– القذافي – بيغن – آل الهيان – عدي – 
أب – و 

حل الكلمة الضائعة

نيكسون
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تخص العالقة بين ديانا وتشارلز.. كشف 
معلومات هددت بـ"فضيحة ملكية"

لندن/ وكاالت:
كشــف فيلــم وثائقــي أن األمــرية الراحلــة ديانــا أعلنــت اعتقادها برضورة تنحي األمري تشــارلز 
والســاح البنهــا ويليــام بخالفــة امللكــة إليزابيــث الثانيــة، إذ وصفــت زوجهــا بأنــه "ليــس 
عــى مســتوى هــذا املنصــب". وبحســب مــا ذكــرت صحيفة "ديــي ميل"، قالــت ديانا هذا 
األمــر يف عــام 1995م، كاشــفة كراهيتهــا لألمــري تشــارلز، موضحــة أن زواجها "كان جحيًا 
منــذ اليــوم األول". وقــال ماكــس هاســتينغز محــرر "ديــي تليغــراف" الســابق، خــالل الفيلــم 
الوثائقــي الجديــد الــذي يحمــل اســم "ديانــا .. الحقيقــة وراء املقابــالت": "إن ديانــا كانــت 
ا". وأضاف: "لقد أخربتني ديانا أيًضا بأن كل ما تهتم به هو خالفة ويليام  تكره تشــارلز جدًّ
للملكــة إليزابيــث"، مشــرية إىل أنهــا ال تعتقــد أن تشــارلز ميكنــه فعــل ذلــك، وأنــه ليــس عــى 

مستوى هذا املنصب.
وقد ذكر هاســتينغز أنه رفض نرش ترصيحات ديانا يف ذلك الوقت خوًفا من التســبب يف 
"فضيحــة ملكيــة"، معلــاًل: "شــعرت وقتهــا أن وظيفتــي هــي محاولــة مســاعدة ديانــا وتشــارلز 

عى إخفاء هذه املشكالت التي تتخلل عالقتها بداًل من التسبب يف فضيحة ملكية".
وســبق أن ذكــر كتــاب تضمــن ســرية ذاتيــة عــن األمري تشــارلز كتبه الصحفي روبرت جوبســون 
الــذي رافــق األمــري مــدة 18 شــهًرا يف جــوالت بالعــامل، أن األمــري الربيطــاين نــدم عى الزواج 
باألمرية ديانا، وأراد فسخ الخطوبة قبل عقد قرانها بعدما اكتشف أن عالقتها لن تنجح.

ورأى األمري تشــارلز أن االرتباط بديانا كان "خطأ جســيًا، إذ إن ذلك الزواج ســبب مشــاكل 
كثرية له ولديانا وللعائلة املالكة أيًضا".

وتــزوج األمــري تشــارلز ديانــا عــام 1981م، وشــاهد الزفــاف امللــي األســطوري نحــو 750 
مليون شخص، قبل أن ينهار زواجها بأوائل التسعينيات.

وتوفيت األمرية ديانا عام 1997م يف حادث سري بالعاصمة الفرنسية باريس.

بسبب شكله الغريب.. مبنى يثير 
جدًل واسًعا في السعودية

الرياض/ وكاالت:
تــداول رواد ملواقــع التواصــل االجتاعــي صــوًرا ملبنــى، أثــار جــداًل واســًعا ومخاوف من ســقوطه 
والتســبب بكارثــة يف الســعودية. ورغــم تأكيــد القامئــن عــى املبنــى يف محافظــة أبــو عريــش 
مبنطقــة جــازان جنــوب البــالد أنــه مرخــص مــن البلديــة، وخاضــع إلرشاف هنــديس، طــرح شــكله 

الغريب العديد من التساؤالت.
ا وأقــرب لكونــه جــداًرا فقــط يف الطابــق األريض، بينــا يتســع  املبنــى عبــارة عــن بنــاء ضيــق جــدًّ
يف الطابــق العلــوي بشــكل كبــري يفــوق مســاحة الطابــق الســفي بشــكل الفــت، وأثــار ردود فعــل 
متنوعــة، حــرضت فيهــا الســخرية والطرافــة، إىل جانــب تعليقــات بعــض مــن يخشــون ســقوط 
املبنــى. ويف مقطــع فيديــو متــداول، أفــاد رئيس مجلــس إدارة جمعية الرب الخريية مبحافظة أبو 
عريــش، محمــود بــن عــي األقصــم؛ أن البنــاء يعود لجمعيته بالفعل، وأن أرض املبنى ضيقة من 

األساس، وتنازلت الجمعية عن جزء منها لجار األرض بعد اعرتاضه عى البناء فيها.
وأضــاف األقصــم: "إن البنــاء حاصــل عــى الرتاخيــص الالزمــة، ويخضــع إلرشاف هنــديس مــن 
املختصن، وال يزال قيد اإلنشاء، ومل يظهر بعد بشكله النهايئ، لكنه أخى مسؤولية الجمعية 

من سالمة املبنى، وحّملها للمرشفن الهندسين".
وســخر أحــد املســتخدمن مــن املبنــى واملرشفــن عليــه حــن قــال: "إذا كان املبنــى كده كيف 

أعالها الخريية؟!، حكمتك يا رب".  

"واتس آب" يستعد لطرح ميزة 
طال انتظارها لمستخدمي 

التطبيق على أجهزة الحاسوب
واشنطن/ وكاالت:

يســتعد برنامــج الرتاســل الفــوري الشــهري "واتــس آب" إلطــالق خاصيــة جديــدة لألشــخاص الذيــن 
يستخدمون التطبيق عى أجهزة الحاسوب.

فقــد دخلــت امليــزة الجديــدة املرحلــة التجريبيــة التــي ســتتيح ملســتخدمي التطبيــق عــرب أجهــزة 
الحاسوب إجراء مكاملات صوتية ومرئية.

فبحســب مــا نقــل موقــع wabetainfo، قــد دخلــت امليــزة الجديــدة بالفعــل يف مرحلــة االختبــار 
التجريبي، ولكنها ليست متاحة بعد للمستخدمن العادين.

وبحســب إفــادة املوقــع إنــه عنــد تلقــي مكاملــة ســتظهر نافــذة منبثقــة عى شاشــة الحاســوب، توفر 
القدرة عى الرد عى مكاملة أو رفضها.

ووفًقــا ملــا ذكــر املوقــع، يســتعد مطــورو التطبيــق إلطــالق مكاملــات صوتية ومرئيــة جاعية إلصدار 
الويب من الربنامج، ولكن مل يحدد بعد موعد إطالق امليزة الجديدة إىل املستخدمن.

دراسة: السباحة في المياه الباردة 
تقي اإلصابة بمرض الزهايمر

لندن/ وكاالت:
توصل باحثون بريطانيون إىل أن السباحة يف املياه الباردة قد تحمي من اإلصابة بالزهامير.

لجامعــة  تابعــون  باحثــون  أجــرى  الربيطانيــة،  ميــل"  "ديــي  صحيفــة  نرشتــه  مــا  وبحســب 
ليجــدوا  الشــتوية،  الســباحة  املعتاديــن  األشــخاص  مــن  عــدد  عــى  دراســة  "كامربيــدج" 

مستويات مرتفعة من بروتن "الصدمة الباردة )RBM3(" يف مجرى دمائهم.
وأوضح الباحثون أن هذا الربوتن يساعد عى منو املشابك العصبية بالدماغ، ومينع موت 
خاليا املخ، مؤكدين أن وجود مستويات عالية منه يساعد يف حاية الشخص من اإلصابة 

بالخرف وفقدان الذاكرة.
وكان الشــائع أن بروتــن "الصدمــة البــاردة" يوجــد فقــط يف الثدييــات التــي تلجــأ للســبات 

الشتوي، لكن الدراسة كشفت عن قدرة اإلنسان عى إنتاجه.
ويأمل الباحثون أن تساهم دراستهم يف التوصل إىل عقار قد يؤخر ظهور الزهامير سنوات.

50 مليــون شــخص اإلصابــة مبــرض  إفــادة منظمــة الصحــة العامليــة، يعــاين نحــو  وبحســب 
الزهامير، إذ يصاب شخص كل ثالث ثواٍن به يف العامل.
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غزة/فلسطني:
بعــد إعــان اتحــاد كــرة القــدم عــن افتتــاح املوســم 
الكروي يوم 20 من شهر نوفمرب القادم، تسارعت 
وتــرة االجتامعــات ســواء عــى صعيــد األنديــة مــع 
بعضهــا، أو عــى صعيــد اجتامعاتهــا مــع الجهــات 

املعنية.
ألنديــة  املمثلــة  الثامنيــة  اللجنــة  اجتمعــت  فقــد 
الدرجتــني املمتــازة واألوىل مــع املجلــس األعــى 
القــدم  كــرة  اتحــاد  ومــع  والرياضــة،  للشــباب 

الكــروي  املوســم  انطــاق  مــع  دوالر  ألــف   )200(

الجديد.
اللجنــة  اســتقبال هنيــة ألعضــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
املمتــازة  الدرجتــني  ألنديــة  املمثلــة  الثامنيــة 
مبجمــع  األعــى  املجلــس  مبقــر  وذلــك  واألوىل، 
اطــاق  حــول  للتباحــث  الريــايض،  فلســطني 

املوسم الريايض الجديد.
وخــال اللقــاء تــم االتفــاق عــى بــذل الجهــود عــرب 
رئاسة املجلس األعى يف رام الله من أجل رصف 

الســام هنيــة يف  عبــد  بحضــور  بشــكل منفصــل، 
االجتامعــني، وهــو مــا ســاهم يف تســهيل التوصــل 
إىل اتفــاق عــى ســر األمــور بشــكل يضمــن انتظام 

البطوالت.
ويف االجتــامع األول للجنــة مــع عبــد الســام هنية، 
األمــني العــام املســاعد للمجلس األعى للشــباب 
والرياضة، تبادل الحضور األفكار، وأعلن هنية بأن 
املجلس سيعمل عى تسليم األندية، املساعدة 
بقيمــة  وقــت ســابق  أعلــن عنهــا يف  التــي  املاليــة 

املنحــة املاليــة الخاصــة باألندية، يف ظل الظروف 
الفلســطينية  الحكومــة  بهــا  متــر  التــي  الصعبــة 

واألندية الرياضية.
لعقــود  مؤقــت  تخفيــض  عــى  األنديــة  واتفقــت 
 40% الفنيــة واإلداريــة بقيمــة  الاعبــني واألجهــزة 
بســبب جائحــة كورونــا، وذلــك لتتمكن مــن االلتزام 

ماليًا تجاه الاعبني يف املوسم الجديد.
التحــاد  بزيــارة  هنيــة  رفقــة  اللجنــة  قامــت  كــام 
كــرة القــدم، حيــث تــم االجتــامع مــع نائــب رئيــس 

اتحــاد الكــرة ابراهيــم أبــو ســليم وأعضــاء االتحــاد، 
حيــث أكــدت األنديــة بــأن االتحــاد ســيبقى املظلــة 
الرســمية لألنديــة، وأنهــا ملتزمــة بكل ما يقرره فيام 
يخــص اطــاق املوســم كــام هــو ُمقــرر يــوم 20 مــن 

شهر نوفمرب القادم.
وأعلــن االتحــاد بأنــه ســيلتقي بجمعيتــه العموميــة 
يــوم األحــد املقبــل بنادي الشــاطئ، لوضع األندية 
بالجهــود املبذولــة لتوفر الدعــم املايل، والتأكيد 

عى اطاق املوسم يف معاده املعلن.

اتفقت فيما بينها على 
تخفيض عقود الالعبين

األندية تجتمع 
مع املجلس 

األعىل واتحاد 
كرة القدم

هنية: سندعم األندية بـ200 ألف دوالر قبل انطالق الموسم

غزة/فلسطني:
أعلــن اتحــاد الكــرة يف جلســته التــي عقــدت أمس، عن 
موعــد إجــراء قرعــة بطولتــي دوري الدرجتــني املمتــازة 

واألوىل للموسم الريايض 2020/2021.
القــادم،  7 مــن شــهر نوفمــرب  يــوم  الكــرة  اتحــاد  وحــدد 
موعدًا لسحب القرعة عند الساعة 11 صباحًا حسب 

التوقيت الشتوي يف مقر االتحاد.
ودعــا اتحــاد الكــرة منــدويب أنديــة الدرجتــني املمتــازة 
واألوىل التخــاذ كافــة اإلجــراءات االحرتازيــة والصحيــة 

املتبعة خال إجراء قرعة البطولة. 
كــام أعلــن االتحــاد خال جلســته، موعد ومــكان مباراة 
كأس السوبر بني خدمات رفح وشباب رفح يف افتتاح 

املوسم الريايض الجديد 2020/2021.
القــادم  نوفمــرب  شــهر  مــن   15 يــوم  االتحــاد  وحــدد 
الشــهيد محمــد  عــى ملعــب  املبــاراة  موعــدًا إلقامــة 
الــدرة باملنطقــة الوســطى، وفــق اإلجــراءات االحرتازيــة 

والصحية املتبعة.
كــام وحــدد االتحــاد موعــدًا لجلســة مهمــة مــع األنديــة 
يــوم 25 مــن شــهر أكتوبــر الجاري عند الســاعة الحادية 
عــرة صباحــًا مبقــر نــادي الشــاطئ، وذلــك ملناقشــة 
الرتتيبــات الخاصــة بانطــاق املوســم يف ظــل انتشــار 

جائحة كورونا.
ودعا اتحاد الكرة جميع رؤســاء األندية لرضورة حضور 

اللقاء ملناقشة العديد من امللفات الهامة.

وكأس السوبر يوم 
15 من الشهر نفسه

سحب قرعة 
بطولتي دوري 

الممتازة واألولى 
يوم 7 نوفمبر 

غزة / مؤمن الكحلوت:
شــباب  نــادي  إدارة  مجلــس  خالــد صقــر، عضــو  عــرب 
بعــض  تعامــل  أســلوب  مــن  اســتيائه  عــن  خانيونــس, 
خــال  مــن  القــدم,  كــرة  اتحــاد  مــع  األنديــة  رؤســاء 

التلويح بعدم اللعب, مقابل الدعم املايل.
وقــال صقــر لـ"فلســطني", إن أســلوب "يل الــذراع" من 
خــال االبتــزاز والتهديــد بعــدم اللعــب, غــر مناســب 
ولن ُيجدي نفعًا, وأنه يدعم وُيساند استمرار النشاط 
الريايض الرســمي, ُمســتهجنًا طرح فكرة إقامة بطولة 

تنشيطية لألندية بداًل من بطوالت الدوري.

الكــرة  اتحــاد  مــن  مطلوبــًا  ليــس   ": صقــر  وأضــاف 
توفــر منحــة ماليــة لألنديــة, ورغــم ذلــك قــام بتوفرها 
فيــام  ماضيــة,  ســنوات   "6" مــدار  عــى  مشــكورًا 
بســبب  املــايض,  املوســم  رصفهــا  مــن  يتمكــن  مل 
انتشــار جائحــة "كورونــا", مــام أثر عــى الوضع املايل 

الصعب للحكومة.
أفــكار  تبنــي  بــرضورة  األنديــة  رؤســاء  صقــر  وطالــب 
تطويــر الرياضــة, وإيجــاد بدائــل لزيادة الدعم املايل, 
مهمتــه  يف  الجديــد  الكــرة  التحــاد  التوفيــق  ُمتمنيــًا 

القادمة.

صقر: أسلوب 
تعامل األندية مع اتحاد 

الكرة غير مناسب

غزة/وائل الحلبي:
خضــع فريــق شــباب رفــح وجهــازه الفنــي واإلداري للمســحة الطبيــة لفــروس كورونــا, 
والتــي جــرت عقــب نهايــة املــران الصباحــي الــذي خاضــه الفريــق عــى ملعــب رفــح 

البلدي.
محافظــة  يف  الوقــايئ  الطــب  بــإرشاف  لاعبــني  كورونــا  فــروس  اختبــارات  وجــاءت 
رفــح، حيــث تــم ســحب العينــات مــن جميــع الاعبــني والجهــاز الفنــي يف ظــل العــودة 

للتدريبات تحضرًا النطاق املوسم 2021/2020.
الاعبــني  جميــع  خضــوع  إن  رفــح  لشــباب  الريــايض  املــرف  قشــطة  محمــود  وقــال 
للمســحة الطبيــة يــأيت للتأكــد مــن ســامتهم، حيــث فضــل النــادي االطمئنــان عــى 

سامة العبيه منذ البداية ليك يتسنى له السر بثبات تحضرًا للموسم الجديد.
الطبيــة  العمــل عــى توفــر كافــة االحتياجــات  يتــم  لـ:"فلســطني" أن  وأوضــح قشــطة 
الوقائيــة لاعبــني خــال التدريبــات أو املباريــات الوديــة التي ســيخوضها الفريق قبل 

لقاء جاره خدمات رفح يف كأس السوبر منتصف الشهر القادم.
ويف ســياق منفصل اعتمد مجلس إدارة نادي شــباب رفح الخطة التحضرية للفريق 
اســتعدادًا للقــاء كأس الســوبر وانطــاق منافســات الــدوري املمتــاز, باإلضافــة لتأكيــد 
املطالبــة  الخطــوات  ودعــم  القــدم  كــرة  اتحــاد  بأجنــدة  االلتــزام  عــى  اإلدارة  مجلــس 

بحقوق األندية.

جهاز شباب رفح والعبوه 
يخضعون لفحص كورونا
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برشلونة/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي برشــلونة االســباين تجديــد عقــود أربعــة مــن العبيــه هــم جــرارد 
تــر  مارك-أندريــه  االملــاين  الحــارس  يونــغ،  دي  فرنــي  الهولنــدي  بيكيــه، 
شــتيغن واملدافــع الفرنــي كليــان النغليــه، مضيًفــا انــه توّصــل اىل اتفــاق 

بشأن "تعديل مؤقت للرواتب".
جــّدد بيكيــه عقــده حتــى العــام 2024 برشط خــوض املدافع عدد معّي من 
املباريــات يف موســم 2022-2021. ويف حــال بقــي حتــى انتهــاء العقــد 
الذي يتضمن بندًا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، ســيكون أصبح يف الـ37 

من العمر.
وســيجلب تجديــد عقــد تــر شــتيغن حتــى العــام 2025 طأمنينة لربشــلونة، 
الســيا بعــد املســتويات املميــزة التــي قدمهــا مــع الفريــق يف املوســمي 

املاضيي، حيث بلغت أيضا قيمة الرشط الجزايئ 500 مليون يورو.
فيــا جــدد كل مــن دي يونــغ والنغليــه عقــده حتــى العــام 2026 حيــث تبلــغ 

قيمة الرشط الجزايئ 400 مليون يورو لالول و300 للثاين.

يعلن تجديد عقود أربعة العبين

يعود حارس طوارئ إلى تشلسي
تشيك

لندن/ )أ ف ب(:
أعاد نادي تشــلي ضم الحارس التشــيي برت تشــيك املعتزل منذ نهاية موســم 2019 
توافــر  عــدم  بحــال  عــن عرينــه  ليدافــع  القــدم،  لكــرة  اإلنجيــزي  الــدوري  إىل صفوفــه يف 
الحراس اآلخرين لظروف صحية، بحســب ما أعلن النادي اللندين حيث يشــغل تشــيك 

منصب املدير التقني.
قــال تشــلي الــذي يضــم يف صفوفــه الحــراس اإلســباين كيبــا أريســاباالغا، األرجنتينــي 
املخــرم ويــي كابيــرو )39 عامــا( والقــادم الجديــد الســنغايل إدوار منــدي "اســُتدعي 

برت تشيك إىل الفريق كحارس طوارىء بديل".
تابع حارس تشي وارسنال السابق "هذا إجراء احتياطي بسبب الظروف غر املسبوقة 

التي تسببت بها أزمة كوفيد19-. سيشغل منصب العب غر متعاقد".
قــال تشــيك البالــغ 39 عامــا "يعــود الســبب إىل الجائحــة، ألن الالعبــي املصابــي يجــب 
أن ُيعزلوا. كان هناك مكان يف القامئة وكنت متاحًا يف حال الطوارىء. بجميع األحوال 

آمل أال يكون ذلك رضورًيا".
وبرغم غيابه منذ نحو سنة ونصف السنة، يبدو الحارس الدويل السابق مقتنعًا بإمكانية 

املساعدة "أعتقد انه مبقدوري خوض مباراة ألين أمترن واحافظ عىل لياقتي."

لندن/ )أ ف ب(:
اســتبعد نــادي أرســنال صانــع ألعابــه األملــاين مســعود أوزيــل عــن تشــكيلته التــي تخــوض 
مــع  مشــواره  مواصلــة  إمكانيــة  حــول  الشــكوك  ليعــّزز  القــدم،  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري 

"املدفعجية" يف املستقبل.
ُيعّد الالعب البالغ 32 عاما األعىل راتبا يف تاريخ نادي شال لندن، وُيقّدر بـ350 ألف 
جنيــه أســرتليني )450 ألــف دوالر أمــريك( أســبوعيا، لكنــه اســتبعد أيضــا عــن تشــكيلة 

الفريق الذي سيخوض منافسات الدوري األورويب لكرة القدم "يوروبا ليغ".
ومل يخــض أوزيــل أي دقيقــة يف تشــكيلة املــدرب اإلســباين ميــكل أرتيتــا منــذ 7 مــارس 

املايض.
وســيكون أوزيــل قــادرا عــىل املشــاركة فقــط مــع تشــكيلة فريــق تحــت 23 عامــا حتــى عام 

2021 عىل أقل تقدير.
ووصــل الالعــب الــرتيك االصــل اىل موســمه االخــر مــع أرســنال، وعــىل االرجــح لــن يكــون 

قادرا بعد االن عىل حمل الوانه رسميا.
وكان أرّص يف أغســطس املــايض انــه الشــخص الوحيــد الــذي ســيقرر موعــد رحيلــه برغــم 

إبعاده عن التشكيلة.

يخرج من 
حسابات 

وقائمة أرسنال

أوزيل

برشلونة

مدريد/ )أ ف ب(:
دفــع ريــال مدريــد اإلســباين وتحديــدا مدربــه الفرنــي 
زيــن الديــن زيــدان غاليــا مثــن التفكــر يف الكالســيكو، 
ومني بخســارة تاريخية أمام ضيفه شــاختار دانييتســك 
األوكــراين 3-2 أمــس يف الجولــة األوىل مــن منافســات 
املجموعة الثانية يف دور املجموعات ملســابقة دوري 

أبطال أوروبا يف كرة القدم.
والربازيــي   )54( مودريتــش  لــوكا  الكــروايت  وســجل 
مدريــد،  ريــال  هــديف   )59( جونيــور  فينيســيوس 
 33( فــاران  رافايــل  والفرنــي   )29( تيتيــه  والربازيــي 
خطــأ يف مرمــى فريقــه( مانــور ســالومون )42( أهــداف 

التوايل يف املسابقة )خرس ذهابا وايابا امام مانشسرت 
سيتي يف مثن نهايئ النسخة املاضية(.

3 أهداف يف 13 دقيقة
وحسم شاختار النتيجة يف الشوط االول عندما حسمه 
بثالثيــة يف 13 دقيقــة. وهــي املــرة األوىل التــي تتلقــى 
فيها شباك ريال 3 أهداف يف الشوط األول يف مباراة 
بــدوري أبطــال أوروبــا منــذ ســبتمرب 2005 أمــام مضيفــه 
ليــون الفرنــي، واألوىل عــىل أرضــه يف املســابقة منــذ 

فرباير 2000 ضد بايرن ميونيخ األملاين.
ودفــع زيــدان غاليــا مثــن تفكره يف الكالســيكو الســبت 
أمــام غرميــه التقليــدي برشــلونة عىل ملعب كامب نو، 

شــاختار دانييتســك الــذي لعــب يف غيــاب 10 العبــي 
بسبب االصابة بفروس كورونا املستجد.

ثــالث  يف  مدريــد  لريــال  األوىل  الخســارة  وهــي 
مواجهــات ضــد شــاختار يف املســابقة القاريــة العريقــة 
دور  يف  و4-3(  )-4صفــر  مرتــي  عليــه  تغلــب  بعدمــا 

املجموعات موسم 2015-2016.
كا هي الخسارة الثانية تواليا للملي بعد االوىل امام 
الــدوري  يف  املــايض  الســبت  صفــر1-  قــادش  ضيفــه 
املحي، واألوىل له يف مستهل مشواره عىل ارضه يف 
تاريخ مشــاركته يف املســابقة القارية التي يحمل الرقم 
عــىل  والثالثــة   ،)13( بهــا  االلقــاب  عــدد  يف  القيــايس 

بإبقائه عىل أبرز عنارصه األساسية عىل دكة البدالء يف 
مقدمتهــم مواطنــه كريم بنزميــة واالملاين طوين كروس 
مقاعــد  عــىل  فاســكيز  ولــوكاس  وفينيســيوس  وايســكو 
البدالء، كا قرر عدم املجازفة بإرشاك القائد سرخيو 

راموس لعدم تعافيه كليا من االصابة يف الركبة.
يف  وفينيســيوس  ببنزميــة  الدفــع  اىل  زيــدان  واضطــر 
الشــوط الثــاين فتحســن األداء نســبيًا ونجــح الفريــق يف 
تســجيل هدفــي، قبــل أن يــرشك كــروس دون جــدوى، 
علــا بأنــه ســجل هدفــًا يف الدقيقــة الثانيــة مــن الوقــت 
بدل الضائع عرب األوروغوياين فيديركو فالفردي ألغاه 

الحكم بداعي التسلل.

ريال مدريد
يسقط بقوة

على ملعبه
أمام شاختار 

دوري أبطال أوروبا

الدار البيضاء/ )أ ف ب(:
أمــس  املغــريب  البيضــاوي  الرجــاء  نــادي  أعلــن 
لخــوض  مــر  إىل  الســفر  عــىل  قدرتــه  عــدم 
إياب نصف نهايئ مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
بســبب  الســبت،  الزمالــك  ضــد  القــدم  لكــرة 
ثبــوت إصابــة مثانيــة مــن العبيه بفــروس كورونا 

املستجد.
وقــال متحدث باســم النــادي لوكالة فرانس برس 
"ألغــت الســلطات املغربيــة التصاريــح الخاصــة 

التي كانت تسمح للنادي بالسفر".
وخــرس الرجــاء، حامــل لقــب الــدوري املحــي، 
مبــاراة الذهــاب بهــدف نظيــف عــىل أرضــه أمــام 
الزمالــك األحــد املــايض، ويتعــي عليــه قلــب 
القاريــة  املســابقة  نهــايئ  إىل  للتأهــل  النتيجــة 

األوىل املتوج بلقبها ثالث مرات.
أول  أرســلت  املغربيــة  الصحــة  وزارة  وكانــت 
أمس خطابا إىل إدارة الرجاء تخطره فيه برورة 

الدخــول يف فــرتة حجــر صحــي ألســبوع كامــل، 
بيــان آخــر  فيــا منعتــه الســلطات املحليــة يف 
من الســفر إىل مر، بانتظار نتائج الفحوصات 

التي سيخضع لها يف 27 أكتوبر الجاري.
إمكانيــة  إىل  صحافيــة  تقاريــر  عــدة  وأشــارت 

تأجيل املباراة إىل وقت الحق.
ومــن بــي املصابي أربعة العبي أساســيي يف 
الحــداد،  اليــاس  املدافــع  هــم  الذهــاب  مبــاراة 
متــويل  ومحســن  العرجــون  عمــر  الوســط  العبــا 

واملهاجم عبد االله الحافيظي.
القطــب  يحــاول  الثــاين،  النهــايئ  نصــف  ويف 
الــوداد  املغربيــة  االقتصاديــة  للعاصمــة  الثــاين 
البيضاوي ايضا قلب خســارته بهدفي نظيفي 
أمــام االهــي املــري عندمــا يحــل ضيفــا عليــه 

يف القاهرة الجمعة.
يبلــغ  مل   ،1964 يف  املســابقة  انطــالق  ومنــذ 

فريقان من دولة واحدة املباراة النهائية.

احتمال تأجيل 
مباراة الزمالك

مع الرجاء المغربي

دوالر مجموع خسائر 
مانشستر يونايتد في 

موسم 2020 

بسبب إصابة عدد من العبيه بكورونا

لندن/ )أ ف ب(:
لكــرة  االنجليــزي  يونايتــد  مانشســرت  نــادي  أعلــن 
القدم عن تسجيل خسائر بلغت 23 مليون جنيه 
2019- ملوســم  دوالر(  مليــون   30( اســرتليني 
2020، الــذي انتهــى يف 30 يونيــو الفائت والذي 
تأثــر بتداعيــات جائحــة فــروس كورونــا املســتجد 
وغياب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قــال النــادي يف بيــان نرشه عىل موقعه االلكرتوين 
مليــون جنيــه   118 تراجعــت  اإليــرادات  قيمــة  إن 
توقــف  بســبب  ماليــي،   509 لتصبــح  اســرتليني 
اإلجــراءات  ظــل  يف  طويلــة  لفــرتة  املباريــات 

املتخذة ملكافحة فروس كورونا.
تذاكــر  بيــع  عــدم  مــن  العائــدات  وتراجعــت 
غــر  ومــن  جنيــه  مليــون   21 بقيمــة  املباريــات 
املتوقــع أن يتحســن ذلــك يف ظــل اســتمرار غيــاب 

الحضور الجاهري يف املالعب.
وقال املدير التنفيذي للنادي إد وودورد إن "عودة 
الجاهر اىل املالعب بشكل آمن وبأرسع وقت 

ممكن تعترب أولية بالنسبة لنا".
كــا عــاىن النــادي الشــايل مــن تراجــع العائــدات 

انخفضــت  التــي  التلفزيــوين،  البــث  حقــوق  مــن 
قرابة 101 مليون جنيه إســرتليني بشــكل أســايس 
بســبب مشــاركته املوســم املــايض يف املســابقة 
ليــغ"،  "يوروبــا  األورويب  الــدوري  الرديفــة  القاريــة 
والتــي تحقــق أرباًحــا أقــل مــن دوري أبطــال أوروبــا 

التي عاد إليها هذا املوسم.
ومــع ذلــك، انخفضــت قيمــة رواتــب الالعبــي مبــا 
تحديــًدا  ذلــك  ويرتبــط  جنيــه  مليــون   50 يقــرب 
والتشــيي  لوكاكــو  روميلــو  البلجيــي  برحيــل 
لعــدم  االجــور  وانخفــاض  سانشــيس  أليكســيس 

التأهل اىل دوري االبطال.
إال أن ارتفــاع العائــدات مــن العقــود التجاريــة لبطل 
انجلــرتا 20 مــرة ســاهم يف الحــد مــن خســائر مالية 
حــادة، عــىل عكــس عالقة أوروبــا أمثال يوفنتوس 
أعلــن االول  االيطــايل وبرشــلونة االســباين بعدمــا 
عن خسائر بنحو 90 مليون يورو مقابل 97 ميلون 

يورو للثاين.
ومــع ذلــك، ارتفــع الديــن العــام ليونايتــد اململــوك 
474 مليــون  مــن عائلــة غاليــزر االمركيــة ليصبــح 

جنيه اسرتليني.

30 مليون
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134 إصابة  ... 

10 وفيات  ... 

6 وفيات  ... 
االحتالل ُيصنِّف  ... 

االحتالل يهدم منشآت  ... 

تعزية
هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطني املالية، واملدير العام رشدي 
الغاليينــي وأرسة البنــك يشــاطرون الزميــل محمــد ســليم صالــح، مــن فــرع رفــح وعائلتــه، 

وعموم آل صالح الكرام األحزان، بوفاة والدته وفقيدتهم املرحومة بإذن الله تعاىل:
السيدة/ هنية صالح

دهــا بواســع رحمتــه ورضوانــه، وأن يســكنها فســيح  ســائلني املــوىل عــّز وجــّل بــأن يتغمَّ
جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصرب وحسن العزاء. وأن يجنبهم كل مكروه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مــن  اللــه والبــرة، ومواطنــة )74 عامــًا(  عامــا( مــن ســنجل مبحافظــة رام 
الخليل.

وأضافــت أن أبــرز اإلصابــات كانــت يف محافظــة الخليــل )60(، ومحافظــة 
 ،)19( قلقيليــة  ومحافظــة   ،)50( لحــم  بيــت  ومحافظــة   ،)79( نابلــس 
ومحافظــة رام اللــه والبــرة )40(، وجنــني )30(، وأريحــا واألغــوار )12(، 
وســلفيت )8(، وطوبــاس )2(، وطولكــرم )38(، وضواحــي القدس )27(، 

والقدس )70(.
ولفتــت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف فلســطني بلغــت 
%88، ونســبة اإلصابــات النشــطة %11.2، ونســبة الوفيــات %0.8 مــن 

مجمل اإلصابات، مشرة إىل وجود 34 مصابا يف غرف العناية املكثفة، 
بينهم 5 مصابني موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

يف الســياق ذاتــه، أفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بحكومــة اشــتية، 
بتســجيل 6 إصابــات بفــروس كورونــا يف صفــوف الجاليــة الفلســطينية 

حول العامل، ما يرفع عدد اإلصابات إىل 6584، و272 حالة وفاة.
وأفــاد الفريــق املختــص مبتابعــة أوضــاع الجاليــة يف الواليــات املتحــدة 
صفــوف  يف  كورونــا  بفــروس  جديــدة  إصابــات   3 بتســجل  األمريكيــة، 
الجاليــة يف شــيكاغو، لرتفــع عــدد اإلصابــات إىل 4033 إصابــة، فيــا مل 

تسجل أي حالة وفاة، ليبقى عددها 80 حالة يف أمريكا.
كــا أفــادت ســفارة الســلطة الفلســطينية والقنصليــة العامــة لــدى ليبيــا، 
عــدد  لرتفــع  الجاليــة،  صفــوف  يف  كورونــا  بفــروس  إصابــة  بتســجيل 

اإلصابات إىل 8.
وأعلنت سفارة السلطة لدى بولندا تسجيل إصابتني بالفروس لطبيبني 

يف صفوف الجالية، لرتفع عدد اإلصابات إىل 3.

عدد املتعافني منذ مارس/ آذار املايض إىل 2993.
وأضافت أن اإلجايل الرتاكمي للمصابني منذ مارس املايض وصل إىل 

4955، منها  1934 حالة ال تزال نشطة، و28 حالة وفاة.

يف الســياق، أعلنــت لجنــة الطــوارئ العليــا بغــزة، مســاء أمــس، إعادة فتح 
مساجد منطقة الرتكان ابتداًء من ظهر اليوم.

وقالــت اللجنــة يف بيــان صحفــي إنــه تقــرر فتــح مســجد البورنــو "الشــفاء"، 
وكذلــك  الخميــس،  ظهــر  مــن  ابتــداًء  كافــة،  الرتكــان  منطقــة  ومســاجد 
اســتكال فتــح ســوق البســطات يف حــي الشــجاعية، ابتــداًء مــن صبــاح 

اليوم، وذلك وفق اإلجراءات الوقائية املتعلقة مبواجهة وباء كورونا.

اإلصابــات الحرجــة بلــغ 591، مــن بينهــم 229 مصابــا يســتعينون بأجهــزة 
تنفس اصطناعي، يف حني مجمل عدد الوفيات ارتفع إىل 2278.

بلــغ  االحتــالل،  لــدى  اإلصابــات  عــدد  مجمــل  فــإن  للمعطيــات،  ووفقــا 
تعــاىف  حــني  يف   ،21010 بلــغ  النشــطة  اإلصابــات  وعــدد   ،306503

283205 من اإلصابة.

إىل  االحتــالل  لجيــش  التابــع  كورونــا  املعلومــات ملكافحــة  مركــز  وأشــار 
أن وتــرة وقــف انتشــار الفــروس مســتمرة، إال أن "حجــم انتشــاره ال يــزال 

مرتفعا جدا عىل اإلطالق".
ويناقش املجلس الوزاري املصغر "الكابينيت" مسألة استئناف التعليم 
الــدرايس يف الصفــوف املبكــرة، وفتــح املصالــح الصغــرة والصالونــات 
التــي أغلقــت بســبب القيــود التــي فرضــت جــراء اإلغالق الشــامل بســبب 

انتشار الفروس.

االحتــالل املنتمــني لـــهذا اإلطــار الطــاليب بتنفيذ عــرات العمليات التي 
أدت إىل مقتل جنود ومســتوطنني، مبن فيهم الوزير اإلرسائييل رحبعام 
زئيفــي يف عــام 2001، عقــب اغتيــال األمــني العــام للجبهة الشــعبية "أبو 

عيل مصطفى".
وتعــرض عــدد كبــر مــن طالبــات وطــالب القطــب الطاليب لحملــة مالحقة 
واعتقــاالت واســعة خــالل الســنوات األخــرة، إضافــة إىل حملــة تحريــض 
مســتمرة عــىل أنشــطة وفعاليــات الكتلــة الطالبيــة داخــل وخــارج جامعــة 

برزيت.
وقال عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج أحمد، إن قرار 
جيش االحتالل يدلل عىل إرهاب االحتالل وتضييقه عىل أبناء الشعب 
الفلسطيني، عاّدا إياه يف الوقت ذاته "وسام رشف وتاجا عىل الرؤوس 

يدلل عىل نضال القطب الطاليب املتواصل".
القطــب  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة  ترصيــح  يف  أحمــد  الحــاج  وقــال 
الدميقراطــي يعــد أحــد أعــالم املقاومة يف الضفــة الغربية، وله باع طويل 
يف تثوير الشارع الفلسطيني واملقاومة الشعبية والنضال ضد االحتالل 

ومقاطعته".
وأضــاف أن مارســات القطــب الطــاليب "أوجعــت االحتــالل ووضعته يف 
زاويــة واضحــة"، مشــددًا عــىل أن "االحتــالل إىل زوال والقطــب يســتمد 

قوته من الشعب الفلسطيني، حيث يرص عىل مواصلة نضاله".
ولفــت إىل أن هــذا القــرار قــد يؤثــر ســلبًا عــىل نشــاطات القطــب الطــاليب 
"لكن كل هذه املحاوالت لن تثنيه عن مواصلة نضاله يف صد االحتالل".

وأعلنــت الكتلــة اإلســالمية الجنــاح الطــاليب لحركــة حــاس تضامنهــا مــع 
"القطب الطاليب" ووقوفها يف مواجهة قرار االحتالل.

وقالــت الكتلــة اإلســالمية يف بيــان مكتــوب أمــس: "إن تصنيــف االحتــالل 
مــن  محاولــة  هــي  إرهابيــة  منظــاٍت  العاملــة  والهيئــات  الطالبيــة  األطــر 

االحتالل لتربير جرامئه الوحشية بحق طالبنا وأبناء شعبنا".
وشددت عىل أن كل قرارات االحتالل وتصنيفاته وعدوانه "لن تفلح يف 

كرس إرادة شعبنا، ولن تثنيه عن املطالبة بحقوقه املروعة".
ملواجهــة  الطالبيــة  األطــر  كل  مــع  بيــد  يــدًا  نعمــل  "ســنبقى  وأضافــت: 

االحتالل وإجرامه".

املبارك بحراسة أمنية مشددة.
قــوات  اقتحمــت  القــدس،  غــرب  ففــي شــال 
خيمــة  ودمــرت  إكســا،  بيــت  قريــة  االحتــالل 
ســكنية للمواطــن خليــل أبــو داهــوك، وأجربتــه 

عىل مغادرة املكان مع ماشيته.
والقرية محارصة من االحتالل منذ عام 2006 
الــذي يفصلهــا عــن  بجــدار الفصــل العنــرصي 
لتنكيــل  أهلهــا  ويتعــرض  الغربيــة،  الضفــة 

متواصل.
"بركســا"  االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــا 
ســكنيا وصادرتــه يف قريــة الجفتلــك باألغــوار 

الفلسطينية الوسطى، شال مدينة أريحا.
وأوضحــت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل 
وحــام،  بركــس  مــن  مكونــا  مســكنا  هدمــت 
تــل  منطقــة  مــن  كعابنــة  حســن  للمواطــن 
قــد  كان  املســكن  أن  إىل  مشــرة  الصــادي، 
تعــرض  بعــد  إنســانية،  كمســاعدة  لــه  ُقــّدم 
مسكنه للهدم نهاية سبتمرب/ أيلول املايض.

األخــرة  األشــهر  خــالل  االحتــالل  وصعــد 
املاضيــة مــن عمليــات الهــدم واملصــادرة يف 

قرية الجفتلك، والتضييق عىل سكانها.
والجفتلــك قريــة فلســطينية تقــع إىل الشــال 
مــن مدينــة أريحــا، وتبعد عنها حوايل 30 كم، 
وتبلغ مساحة أراضيها 1242 دومنًا، ويخرتق 
نصفــني  ليقســمها  وســطها  الرئيــس  الشــارع 
رشقــا وغربــا، ويعتمــد اقتصادهــا عــىل قطــاع 

الزراعة.
لدراســة  "أريــج"  ملعهــد  اســتبيان  وبحســب 
التجمعــات الســكانية يف الضفــة الغربيــة لعــام 
هجــرت  تقريبــا  عائلــة   100 أن  تبــني   ،2011

القرية منذ انتفاضة األقىص عام 2000.
واملناطــق  القــرى  مــن  الجفتلــك  وتعتــرب 
نّفــذت  حــال  يف  املهــددة  الفلســطينية 
األغــوار  بضــم  تهديداتهــا  االحتــالل  ســلطات 

واملستوطنات.

قــوات  اقتحمــت  لحــم،  بيــت  جنــوب  ويف 
االحتــالل "خربــة عليــا" جنــوب بلــدة الخــر، 
وهدمــت منــزال للمواطــن ســميح صــالح، للمرة 

الرابعة خالل العامني املاضيني.
وأفــاد مالــك املنــزل بــأن قــوة كبــرة مــن جيــش 
عليــا"،  "خربــة  منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 
وخــروج  دخــول  ومنعــت  املــكان،  وأغلقــت 
منزلــه  وهدمــت  وإليهــا،  منهــا  املواطنــني 
املكــون مــن طابق مبســاحة إجالية 120 مرتا 
مــن  للبنــاء  معــدات  عــىل  واســتولت  مربعــا، 
محيطه، الفتا إىل أنها املرة الرابعة التي يهدم 

فيها منزله خالل العامني املاضيني.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وقــال 
بريجيــة،  حســن  لحــم  بيــت  يف  واالســتيطان 
إن قــوات االحتــالل تســتهدف املواطنــني يف 
اللتــني  ركبــة"،  و"أم  عليــا"  "خربــة  منطقتــي 
تعتربان املتنفس الوحيد ألهايل بلدة الخر 

من أجل التوسع العمراين.
االحتــالل  قــوات  الخــر، هدمــت  بلــدة  ويف 
غرفــة زراعيــة للمواطــن رائــد جــودة و"عريــش" 
ميــاه  خــزان  عــىل  واســتولت  وليــد،  لشــقيقه 
غــرب  جنــوب  الصوانــة  منطقــة  يف  وأنابيــب، 

بلدة الخر؛ بزعم عدم الرتخيص.
كــا أخطــرت ســلطات االحتــالل، بوقــف البنــاء 
غــزالن  منطقــة  يف  اإلنشــاء،  قيــد  منــزل  يف 
للمواطــن  لحــم،  بيــت  رشق  تقــوع  شــال 

سليان صباح؛ بزعم عدم الرتخيص.
اقتحامات واعتقاالت

و5  مســتوطنا   62 اقتحــم  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ســاحات  االحتــالل،  مخابــرات  مــن  عنــارص 

املسجد األقىص، من جهة باب املغاربة.
أن  اإلســالمية،  األوقــاف  دائــرة  وأوضحــت 
رشطــة  بحايــة  متــت  االقتحــام  عمليــات 
االحتــالل، إذ نفــذوا جــوالت اســتفزازية داخــل 

باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

عمــر  الشــاب  االحتــالل  رشطــة  واعتقلــت 
اشــتية، مــن األقــىص، وفتشــت شــبانا آخريــن 
يف  املســجد  مــن  الخــروج  عــىل  وأجربتهــم 
اعتقلــت  القــدس،  ومــن  اقتحامــه.  أعقــاب 
قــوات االحتــالل الفتية نرص الله محمود، وتاج 
محيســن، من العيســاوية، ومحمود عودة )15 
عامــًا(، وســلطان رسحــان )15 عامــًا( مــن بلــدة 
ســلوان، ومصطفــى مطــر، وأســامة حمــد، مــن 

مخيم قلنديا.
ومــن الضفــة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل 
محمــد العبيــات )42 عامــا(، وأنــس ملش )25 
عاما(، ووسام البداونة )20 عاما(، ومصطفى 
حساســنة،  ومــروان  لحــم،  بيــت  مــن  قنيــص 
وحمزة العالمي )27 عامًا( من الخليل، وعقل 
عقل )21 عامًا( من قلقيلية، واألســر املحرر 
ثائــر عامــر، ورمــزي الحاج، وعيل غــزال، وخالد 

عازم، من نابلس.
واندلعــت مواجهــات يف مدينــة الدوحــة غرب 
بيــت لحــم، إثــر اقتحــام قــوات االحتــالل التــي 
إىل  أدى  مــا  والصــوت،  الغــاز  قنابــل  أطلقــت 
اختنــاق  بحــاالت  املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة 

جراء استنشاقهم للغاز السام واملدمع.
وأطلقــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس، القنابــل 
الصوتيــة والغــاز الســام تجــاه العــال مبحــاذاة 
قريــة  مــن  بالقــرب  العنــرصي  الفصــل  جــدار 

الجلمة شال رشق جنني بعد مطاردتهم.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
شــنت حملة مطاردة واســعة للعال وأطلقت 
الســام،  والغــاز  والضوئيــة  الصوتيــة  القنابــل 
مبحاذاة الجدار العنرصي املقام فوق أرايض 

قرية الجلمة.
وأوضحــت املصــادر أن قــوات االحتــالل 
محاولتهــم  إثــر  العــال  عــىل  اعتــدت 
األرايض  يف  عملهــم  ألماكــن  التوجــه 

املحتلة عام 1948.

النارصة/ صفا:
"يديعــوت  صحيفــة  نقلــت 
ضابــط  عــن  العربيــة،  أحرونــوت" 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  جيــش  يف 
تقديراتــه بوجــود مزيــد مــن األنفــاق 
مــع  الفاصــل  للســياج  العابــرة 
املســتوطنات  باتجــاه  غــزة  قطــاع 
بنــاء  اســتكال  رغــم  املحاذيــة، 

الجدار األريض العائق.
إطــار  يف  الصحيفــة  وزعمــت 
جيــش  اكتشــاف  عــن  الحديــث 
ممتــدا  للمقاومــة  نفقــا  االحتــالل 
مــن خــان يونــس جنــويب قطــاع غــزة، 
أول مــن أمــس، أن للعائــق األريض 
الــذي جرى تشــييده مؤخــرا الفضل 
يف اكتشــافه، إذ ُحبــس النفــق بــني 

الحدود وبني العائق.
وقالت إن قوات عسكرية إرسائيلية 
معــززة مــن ســالح الهندســة تواصــل 
منطقــة  يف  الحفريــات  أعــال 
اكتشــاف النفــق قــرب خــان يونــس، 
"يخــرتق  النفــق  أن  إىل  مشــرة 

الحدود بنحو عرات األمتار".
عديــد  يشــمل  النفــق  أن  وبينــت 
التــي  والتجديــدات  التفرعــات 
أفــراد  عــىل  التمويــه  إىل  تهــدف 
يدخــل  بينــا  االحتــالل،  جيــش 
خشــية  داخلــه  اآلن  حتــى  الجنــود 

تقديرات إرسائيلية بوجود أنفاق عابرة 
للسياج رغم استكمال "العائق األريض"

جــرى  أنــه  إىل  مشــرة  تفخيخــه، 
العمــل بــه نهــار أمــس بأكــر مــن 10 
آليــات هندســية ثقيلــة، كالجرافات 

واملقادح العمالقة.
فــإن  األوليــة،  للتقديــرات  ووفقــًا 
النفــق تــم حفــره بطــول كيلومــرت إال 
حتــى  قتاليــة  وســائل  يحتــو  مل  أنــه 
املتحــدث  يعلــن  مل  كــا  اآلن، 
بلســان جيــش االحتــالل عــن الجهــة 

التي تقف خلفه.
وتشــر تقديــرات يف قيــادة جيــش 
االحتالل باملنطقة الجنوبية إىل أنه 

غزة/ فلسطني: 
أقــر املجلــس التريعــي يف جلســته املنعقدة 
مبقــره مبدينــة غــزة، أمــس، باإلجــاع، مــروع 
قانــون الكاتــب بالعــدل لســنة 2020، ومــروع 
املراقبــة،  كامــرات  وتركيــب  تنظيــم  قانــون 
وذلــك اســتناًدا ألحــكام املــادة )67( من النظام 

الداخيل للمجلس التريعي.
املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
النائــب محمــد فــرج الغــول: إن مــروع قانــون 
الكاتــب بالعــدل الــذي يتكــون مــن )39( مــادة، 
لعــام  األســايس  القانــون  أحــكام  مــع  يتوافــق 
العامــة  السياســة  ومــع  وتعديالتــه  )2003م( 

التريعــات  تطويــر  إىل  الراميــة  للمجلــس 
وتحديثها ومواكبة املستجدات الحديثة.

املقــرتح  القانــون  مــروع  أن  الغــول  وأضــاف 
خطــورة  مــن  انطالًقــا  كبــرة،  أهميــة  يكتســب 
وأهمية املستندات التي يقومون بتنظيمها، ال 
سيا أنه يعالج الكثر من اإلشكاالت والعوائق 
مارســة  أثنــاء  يف  العــدل  كتبــة  يعانيهــا  التــي 
املنظمــة  القانونيــة  النصــوص  وقــدم  عملهــم، 
عــام  لهــا  تعديــل  آخــر  كان  والتــي  لعملهــم 

غزة/ فلسطني:
محكمــة  إصــدار  أمــس،  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  اعتــربت 
االحتــالل اإلرسائيــيل حكــا إداريــا جديــدا ملــدة 6 أشــهر بحــق القيــادي 
الدوليــة  القوانــني  لــكل  صارخــا   "خرقــا  يوســف  حســن  النائــب  فيهــا 

واإلنسانية".
وقــال املتحــدث باســم حركــة حــاس عبــد اللطيــف القانــوع يف ترصيــح 
صحفــي، إن حكــم االحتــالل بحــق الشــيخ يوســف محاولــة يائســة لعرقلــة 
مســار املصالحــة، ووقــف أي جهــد وطنــي لــه إلنجــاح املصالحــة وتحقيق 

ســيجري إبطال مفعول النفق خالل 
بإغالقــه  ســواء  القريــب  األســبوع 

باإلسمنت أو تفجره.
ضابــط  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
العقــد  إن  قولــه  االحتــالل  بجيــش 
داخــل  أنفــاق  ثــورة  شــهد  األخــر 
شــبكة  حفــر  جــرى  إذ  القطــاع، 
اســتعدادا  جــدا؛  ضخمــة  أنفــاق 
مضيفــا  مســتقبلية،  مواجهــة  ألي 
هــذا  يســتخدم  اآلخــر  "الجانــب  أن 
املجــال كجانــب دفاعي وهجومي، 

ونحن نستعد لهذا التهديد".

)1947م(. ولفــت إىل عــدم مواءمــة النصــوص 

القانونيــة القدميــة لــأدوات القانونيــة الحديثة، 
وتناقضها مع بعضها بسبب تعدد املرجعيات 

التاريخية للتريع الساري.
وأوضــح الغــول أن مــروع القانون يلبي الحاجة 
لقانون وطني بصياغة تريعية حديثة ويواكب 
التطــورات التريعيــة، مبا يكفل حاية وحفظ 
حقــوق األفــراد يف املجتمــع ويحقــق االســتقرار 
يف املعامــالت ويعالــج املوضوعــات التــي مل 
تعالجهــا القوانــني القدميــة، ويوفــر إطار قانوين 
ينظــم عمــل أعــال دوائر كتاب العــدل، ويحدد 

مسؤولياتهم واختصاصاتهم.
وتركيــب  تنظيــم  قانــون  مــروع  إىل  وتطــرق 
22 مــادة  الــذي يتكــون مــن  كامــرات املراقبــة 
املنشــآت  تحديــد  منهــا  مســائل  عــدة  تنظــم 
امللزمــة تركيــب الكامــرات، وضبــط صالحيات 
لرتكيــب  اإلذن  منــح  يف  املختصــة  الجهــة 
اســتخدامها  حســن  ومتابعــة  الكامــرات، 
والتفتيــش عليهــا، وإلــزام كل مــن قــام برتكيــب 

كامرا مراقبة إشعار الجهة املختصة بذلك.
وأشار إىل أن مروع القانون يوجب االحتفاظ 

الوحدة الوطنية. وأكد القانوع أن الشــيخ يوســف ميثل رمزا وطنيا كبرا 
بــني أوســاط شــعبنا وفصائلــه، وهــو ما يدفــع االحتالل الســتمرار اعتقاله 
وحكمــه إداريــا بشــكل متكــرر؛ للنيــل مــن إرادتــه وكــرس شــموخه وحســه 
الوطنــي. وأضــاف أن يوســف أمــى مــا يزيــد عن 20 عاما من حياته يف 
ســجون االحتــالل، وبقــي ثابتــا صامــدا مل تتزعــزع لــه إرادة أو تنكــرس لــه 

همة أو تنحني له هامة. 
ودعا املؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية للضغط عىل االحتالل 
إلنهاء سياسة األحكام اإلدارية بحق األرسى واإلفراج عن النائب يوسف.

بحســب  التقديــرات،  وتشــر 
خــان  نفــق  أن  إىل  الصحيفــة، 
يونــس حديــث، وُحفــر بعــد عــدوان 
2014، فيــا يزعــم جيش االحتالل 

انتهــاء  منــذ  نفقــا   20 اكتشــف  أنــه 
العدوان.

االتهــام  أصابــع  توجيــه  عــدم  ورغــم 
ألي  النفــق  حفــر  خلــف  بالوقــوف 
املتحــدث  أن  إال  الفصائــل،  مــن 
حمــل  االحتــالل  جيــش  بلســان 
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس 

مسؤولية كل ما يجري من غزة.

بتســجيالت الكامــرات وأجهــزة املراقبــة ملــدة 
ثالثــني يوًمــا، وينظــم حجية مخرجــات كامرات 
تركيبهــا،  بهــا  يحظــر  التــي  والحــاالت  املراقبــة 
وجملــة مــن العقوبــات بحــق املخالفــني لبعــض 

نصوص القانون.
تنظيــم  قانــون  مــروع  أن  إىل  الغــول  ولفــت 
إىل  يهــدف  املراقبــة  كامــرات  وتركيــب 
الوقايــة مــن األعــال اإلجراميــة، وحايــة األفــراد 
العــام،  النظــام  عــىل  والحفــاظ  واملمتلــكات 

وتأمني وحاية البنايات واملواقع الحساسة.
وأكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة أن مــن اإلضافــات 
التســجيالت  اعتبــار  القانــون  ملــروع  املهمــة 
يف  املراقبــة  كامــرات  بواســطة  تتــم  التــي 
جهــات  لــدى  اإلثبــات  يف  حجــة  املنشــآت، 

التحقيق واملحاكمة، ما مل يثبت العكس.
عــىل  يســهل  التوجــه  هــذا  أن  عــىل  وشــدد 
إىل  االســتناد  التحقيــق  وجهــات  املحاكــم 
نــص  مبوجــب  كبينــات  الكامــرات  مخرجــات 
وهــو  القضــاء،  أمــام  مقبولــة  وكحجيــة  قانــوي، 
الــذي يرغــب  الطــرف  إثبــات حــق  مــا سيســهل 

باالحتجاج بها.

حماس: الحكم اإلداري بحق "يوسف" خرق 
صارخ  للقوانني الدولية واإلنسانية

الترشيعي يقر مرشوعي قانون الكاتب 
بالعدل وكامريات المراقبة

رام الله/ فلسطني:
املخيــات  لتحســني  دوالر  مليــون  بـــ33  اليابانيــة  الحكومــة  تربعــت 
الفلســطينية، وبنــاء عــدد مــن املــدارس، يف الضفــة الغربيــة املحتلــة 

وقطاع غزة.
جاء ذلك خالل اتفاقيتني وقعها أمس، وزير املالية بحكومة اشتية، 
شــكري بشــارة، وممثــل مكتــب "جايــكا" يف فلســطني توشــيا آيب، يف 
وعضــو  الغربيــة،  الضفــة  يف  اللــه  رام  مبدينــة  الــوزراء  رئيــس  مكتــب 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر رئيــس دائــرة شــؤون الالجئني أحمد 
أبــو هــويل عــرب االتصــال املــريئ من غزة، بحضور الســفر الياباين لدى 

السلطة الفلسطينية ماغويش ماسايويك.
وأوضــح رئيــس حكومــة رام اللــه محمــد اشــتية، أن االتفاقيتني موزعتان 
عــىل بنــاء 10 مــدارس يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتعزيــز البنــى 

التحتية يف بعض املخيات الفلسطينية.
مــن جهتــه مثــن أبــو هــويل الدعــم اليابــاين ملخيــات الالجئــني ســواء يف 
غــوث  لوكالــة  املســتمر  الدعــم  إىل  إضافــة  الشــتات،  يف  أو  فلســطني 

وتشغيل الالجئني "أونروا".
بــدوره أكــد الســفر اليابــاين نيابــة عــن الحكومة اليابانية دعمهم املســتمر 
للشعب الفلسطيني بكل فئاته، الفتا إىل العالقة الجيدة من العمل بني 

حكومته والشعب الفلسطيني لتعزيز الصداقة والثقة املتبادلة.

تربع ياباين بقيمة 33 مليون دوالر 
للمخيمات والمدارس يف الضفة وغزة
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العثور عىل "غواصة شبح" 
هتلر يف البحر األسود

أنقرة/ وكاالت:
اكتشــف غواصــون غواصــة للرايــخ الثالــث قبالــة الســاحل الشــايل 
لرتكيــا، خــال الحــرب العاملية الثانية، أرســل أدولــف هتلر الغواصة 
ا إىل البحر األسود  U20، مع أسطول مكون من ست غواصات، رسًّ

للسيطرة، عرث عىل الغواصة عىل عمق 20 مرًتا وكانت يف شباك 
الصيد.

ونقلــت صحيفــة "حرييــت" عــن الربوفيســور محمــد أمــن بريبينــار: 
"U20(( هي إحدى غواصات هتلر املفقودة، وشاهد عىل الحرب 
العامليــة الثانيــة يف ســاكاريا كاراســو، يجــب أن نحافــظ عــىل هــذه 

القصة، وأن نجعل الغواصة موقًعا لسياحة الغوص".
تقــع U20 يف قــاع البحــر األســود، وهــي واحــدة مــن ثــاث غواصــات 
غارقــة، ويقــول املؤرخــون: "إن ثاًثــا أخــرى غرقــت خــال األعــال 
إىل  يرفعوهــا  لــن  الغواصــة،  الغواصــون  يــدرس  اآلن  القتاليــة". 

السطح، لكن رمبا سُتخرج بعض شظاياها من املاء.

مركبة "فوياجر" تكتشف 
ظاهرة غريبة بعد

 41 عاًما عىل إطالقها

واشنطن/ وكاالت:
ويف   ،1977 عــام  "فوياجــر"،  الفضــايئ  املســبار  أمريــكا  أطلقــت 
عــام 2018، خرجــت املركبــة مــن النظــام الشــميس ودخلــت بــن 
النجــوم، وبرغــم املــدة الزمنيــة الطويلة التي مضت عىل إطاقه، إال 
أن املســبار مــا يــزال يرســل معلومــات إىل األرض مــن خــارج نظامنــا 

الشميس.
ورصدت مركبة "فوياجر" ظاهرة، ليست جديدة عىل العلاء، يف 
الفضاء الخارجي بعيدا عن نظامنا الشــميس، حيث ســجلت زيادة 

الكثافة يف الفضاء.
ويحــدد العلــاء حافــة النظــام الشــميس مــن خــال عــدد قليــل مــن 
الحــدود املختلفــة املنتــرة يف الفضــاء، ولكــن تلــك التــي عربهــا 
املســبار مؤخــرا ُتعــرف باســم "الغــاف الشــميس"، ويتــم تحديدهــا 

بواسطة الرياح الشمسية.
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية املتخصصة، فإن الفضاء 
داخــل املجموعــة الشمســية يطلــق عليــه "الغــاف الشــميس"، يف 

."VLIM" حن، يطلق عىل الفضاء خارجه رمز
لكن "الغاف الشميس" ليس كرة مستديرة، كا يظنها البعض، إنه 
أشبه بشكل بيضاوي، مع النظام الشميس )الذي يشكل الكواكب( 

يف أحد طرفيه ليشكل خلفه ذيا طويا كاألنف البيضاوي.
ُينظــر إىل الفضــاء عموًمــا عــىل أنــه فــراغ، لكنــه ليــس كذلــك، ليــس 
متاًمــا، بالرغــم مــن كثافــة املــادة املنخفضــة للغايــة، لكنهــا ال تــزال 
موجودة. وتم حساب متوسط كثافة اإللكرتون للوسط النجمي يف 
مجرة درب التبانة، بحوايل 0.037 جســيًا لكل ســنتيمرت مكعب، 
بينــا تبلــغ كثافــة البازمــا يف الغــاف الشــميس الخارجــي حــوايل 

0.002 إلكرتون لكل سنتيمرت مكعب.

"آبل" تعلن أسعار إصالح 
شاشة "آيفون 12"

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة "آبــل" األمريكيــة، عــن تكلفــة إصــاح شاشــة هاتفها 

الجديد "آيفون 12".
وأشــارت عــرب موقعهــا الرســمي إىل إصــاح شاشــة "آيفــون 12" 
الرئيــس يبلــغ 279 دوالرا أمريكيــا، وهــو أعــىل مــن نظــريه الســابق 
"آيفــون 11" بزيــادة 80 دوالرا، الــذي تبلــغ تكلفــة شاشــته 199 

دوالرا.
 "12 "آيفــون  أن  إىل  الزيــادة  تلــك  ســبب  يعــود  األرجــح  وعــىل 

يحتوي عىل شاشة "أوليد" بدال من شاشة "إل يس دي".
أما بالنسبة لسعر إصاح شاشة هاتف "آيفون 12 برو" فهو نفس 
ســعر إصــاح "آيفــون 11 بــرو"، وهــو 279 دوالرا، عــىل الرغــم مــن 

أن النموذج الجديد مصنوع من زجاج مقوى بالسرياميك.
يف  األخــرى"  "األرضار  إصــاح  تكلفــة  أن  إىل  "آبــل"  لفتــت  كــا 
 499 50 دوالرا، لتصــل إىل  12" زادت مبقــدار  هاتــف "آيفــون 

دوالرا.
ومل تعلن "آبل" حتى لحظة كتابة هذه السطور عن أسعار إصاح 

شاشة هاتفي "آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".
وأخريا، كشــفت رشكة "أبل" األمريكية رســميا النقاب عن هاتف 
"آيفــون 12" بعــد طــول انتظــار، املدعــوم بشــبكة الجيــل الخامــس 

."5G"
وأطلقــت "أبــل" الجهــاز بخمســة خيــارات ملونــة: األســود واألبيض 

واألحمر واألخرض واألزرق.

ما التدابري الرضورية 
لتفادي اإلصابة بفريوس 

كورونا يف الشتاء؟
موسكو/ وكاالت:

مــع  مقابلــة  يف  كارابينينكــو  ألكســندر  الــرويس  الطبيــب  قــال 
إذاعة سبوتنيك: "إن نظام ارتداء الكامات والقفازات سيكون 
ا أيًضا يف الشتاء". وأشار إىل أن سلوك فريوس كورونا  رضوريًّ
يف الشــتاء غــري مفهــوم جيــًدا، لــذا ينبغــي اتخــاذ أقــى تدابري 

الحاية.
انتشــار  األقنعــة  "متنــع  "ســبوتنيك":  لراديــو  الطبيــب  وقــال 
تلــك األبخــرة والســوائل التــي يطلقهــا الشــخص عنــد التحــدث 
والســعال والعطس، ويجب ارتداء الكامات بالطريقة نفســها 
بغض النظر عن الطقس البارد ... لن ترض الكامة يف الشتاء، 
البكترييــا  مــن  الكثــري  فهنــاك  القفــازات،  ارتــداء  يجــب  كــا 
والفريوسات التي تعشش عىل جلد اليدين، وعادة ما يسبب 
فرك الشخص أنفه ومامسة شفتيه بدخول الفريوس، وارتداء 
نفســه،  الوقــت  الشــتاء". يف  إلزامــي يف  والقفــازات  الكامــة 
اعــرتف ألكســندر كارابينينكــو، بــأن ســلوك فــريوس كورونــا يف 
الشــتاء غري مفهوم جيًدا حتى اآلن، وأن التوصيات األكرث دقة 

ملواجهة الفريوس يف موسم الربد ستظهر الحًقا.
وتابــع الطبيــب: "مل تــدرس قــدرة فــريوس كورونــا عــىل التكيف 
يف الطقس البارد، لكن نظًرا ألن فريوسات األنفلونزا تكون أكرث 
نشاًطا يف الشتاء والربد، من املحتمل أن يكون لدى الفريوس 
التاجــي امليــزات نفســها، إضافــة إىل ذلــك، تقل مقاومة جســم 
اإلنســان للعــدوى يف هــذا الوقــت مــن الســنة، كــا أننــا نواجــه 

مشكلة تقوية املناعة ونحتاج للتطعيم".
األمــراض املعديــة يف  الســياق نفســه، نصــح كبــري خــرباء  يف 
الواليــات املتحــدة، الدكتــور أنتــوين فاوتــي، باتبــاع تدبرييــن 
خال الشتاء لتفادي اإلصابة بفريوس كورونا املستجد، األول 
فتح النوافذ مدة خمس دقائق صباًحا ومساء، للساح بتدفق 
األماكــن  يف  تحــدث  كورونــا  إصابــات  فمعظــم  النقــي،  الهــواء 
املغلقة، بنســبة قد تصل إىل تســعن من املئة، حســب إفادة 
صحيفة غارديان الربيطانية. والتدبري الثاين هو ارتداء الكامة 

يف املنزل، إن كنت غري متحقق من صحة من حولك.

العثور عىل كرة "بيسبول" 
استخدمها الجنود 

الصينيون قبل 3 آالف عام
بكن/ وكاالت:

عــرث باحثــون مــن جامعــة "زيــورخ" عــىل قطــع أثريــة عــىل شــكل كــرات 
يعتقد أن املقاتلن الصينين قد استخدموها من أجل الحفاظ عىل 

لياقة بدنية عالية وزيادة قدراتهم القتالية.
واكتشــف الخــرباء كــرات جلديــة غريبــة يف ثــاث مقابــر صينيــة تعــود 

إىل عصور ما قبل التاريخ يف مدينة تورفان الصينية.
ويعتقــد الخــرباء أن املحاربــن الصينيــن القدماء قد اســتخدموا هذه 
الكــرات الجلديــة قبــل 3 آالف عــام، وعلقوهــا عــىل ضهــور جيادهــم 
الدائــم  واالســتعداد  العاليــة  البدنيــة  لياقتهــم  عــىل  الحفــاظ  بهــدف 
للحرب. وصنعت الكرات الجلدية من جلود األغنام وعقدت بواسطة 
الخيــوط، وتــم حشــوها مبجموعــة رشائــط جلديــة، تأخــذ شــكل وحجــم 

كرة البيسبول تقريبا.
العلمــي  الفريــق  فــإن  الربيطانيــة،  ميــل"  "ديــي  صحيفــة  وبحســب 
والبحثــي "غــري متأكــد" مــن كيفيــة اســتخدام هــذه الكــرات، لكــن لوحــة 
جدارية يف إحدى املقابر تظهر رجلن عىل ظهور الخيل مع العيص 
وكــرة، فيــا يبــدو وكأنهــا لعبــة كان قــد مارســها املقاتلون ســابقا تشــبه 

لعبة الهويك.
وأكــد البحــث املشــرتك الــذي نفــذه فريق مــن جامعة زيــورخ بالتعاون 
مع فرق يف أملانيا والصن، بهدف إجراء دراسات حول هذه الكرات، 
إىل أنهــا الكــرات األقــدم التــي تــم اكتشــافها يف أوراســيا )قــاريت أســيا 

وأوروبا(.
والرقيــة  اآلســيوية  الدراســات  معهــد  مــن  ويرمتــان،  باتريــك  وقــال 
بجامعــة زيــورخ: "هــذا يجعــل هــذه الكرات أقدم بحوايل خمســة قرون 
مــن الكــرات القدميــة املكتشــفة ســابًقا، والتــي تصــور ألعــاب الكرة يف 

أوراسيا".
 "sciencedirect" ونــوه الباحثــون يف دراســتهم املنشــورة يف مجلــة
العلميــة، إىل أنــه "لســوء الحــظ، فــإن املعلومــات األثريــة املرتبطــة بهــا 
ليســت كافيــة ملعرفــة كيفيــة اللعــب بهــذه الكــرات الجليــة"، منوهــن 

إىل أن اللعبة كانت مشابهة للعبة الهويك أو البيسبول أو البولو.

لماذا تراجعت عالقات 
السلطة مع العرب؟!

املصالحــة  ملــف  يف  الرتاجــع  مــن  حالــة  عــن  أمــس  مقــال  يف  تحدثــت 
الفلســطينية الداخليــة. وقلــت إن الرتاجــع إمــا أن يكــون بســبب عوامــل 
تريــد  ال  خارجيــة  تدخــات  بســبب  يكــون  أن  وإمــا  فلســطينية،  ذاتيــة 
املصالحــة، ورمبــا للســببن معــا. ويف مقــال اليــوم أقول ملــاذا مثة تراجع 

يف العاقات العربية مع السلطة الفلسطينية؟!
قبل اإلجابة يجدر أن نســأل ســؤاال توضيحيا: هل مثة تراجع حقيقي، أم 
إننا نعيش وضعا عربيا طبيعيا؟ الجواب يقول: نعم مثة تراجع، ونرصده 
يف عاقــة الســلطة مــع اململكــة الســعودية، ونرصــد تراجعــا مؤكــدا مــع 
اإلمــارات والبحريــن، وتراجعــا نســبيا مــع عــان ورمبــا الكويــت. وهنــاك 
تراجــع يف العاقــة مــع مــر، وتراجــع يف العاقــة مــع الســودان، ولســت 
أدري طبيعــة األحــوال مــع األردن؟! ويصاحــب هــذا الرتاجــع تراجــع آخــر 
مــع أمــريكا ورمبــا فرنســا ودول أخــرى يف االتحــاد األورويب؟! ويف الوقــت 
نفســه تتقــدم )إرسائيــل( يف عاقاتهــا مــع جميــع الــدول املذكــورة عــىل 

حساب السلطة الفلسطينية.
إذا اتفقــت معــي عــىل هــذا الرصــد والتشــخيص فإنــه ميكننــا البحــث يف 
األســباب، والتــي نراهــا ال تخــرج عــن ثاثــة أمــور: األول: يتمثــل يف قصور 
ذايت يف أداء الخارجية الفلسطينية، وتوجيهات الرئاسة لها، ونرصد هنا 
اضطرابــا بــن املســئولن الفلســطينين يف إدارة ملــف تطبيــع اإلمــارات 
والبحريــن مــع )إرسائيــل(، ومل نلحــظ مثــا قيــام الخارجيــة الفلســطينية أو 
الرئاســة بزيارة للســودان لثنيه عن التطبيع، وتوضيح أرضار التطبيع عىل 
القضيــة الفلســطينية. إنــه إذا كانــت الخارجيــة تشــعر بيــأس مــن العــرب، 
يف  نجحــت  قــد  )إرسائيــل(  وهــذه  اليــأس،  تعــرف  ال  الدبلوماســية  فــإن 
التطبيــع مــع دول عربيــة كانــت يومــا تزعم أن )إرسائيل( عدوا اســرتاتيجيا 

لها وللعرب؟!
الســلطة،  مــع  عاقتهــا  خفضــت  التــي  الــدول  أن  يف  يتمثــل  والثــاين 
وخفضــت دعمهــا املــايل لهــا، وليــس بينهــا وبــن عبــاس زيــارات، كلهــا 
ترجع ملحور الدول املطبعة مع )إرسائيل(، وملحور الدول التي تشــرتي 
رضــا البيــت األبيــض بالضغــط عــىل الســلطة الفلســطينية، وهــي الــدول 
التــي قبلــت بشــكل أو بآخــر صفقة القــرن. وإذا كان األمر كذلك فالعيب 

هنا يف هذه الدول أكرث منه فشا يف الخارجية الفلسطينية.
صفقــة  لتمريــر  الســلطة  عــىل  األمريكيــة  الضغــوط  إىل  يرجــع  والثالــث 
القرن، وإىل التعنت اإلرسائيي يف االســتجابة للحد األدىن من مطالب 
الســلطة بحســب اتفاق أوســلو، ومقتضيات املرحلة الثانية التي تشــمل 
قضايا الحل النهايئ. وهذه الضغوط توجه بعضها اىل قادة عرب، لبناء 
كتلة ضاغطة عىل الفلســطينين، وقد تلقت أمريكا اســتجابات متفاوتة 

من القادة العرب، حتى إن بعضهم بحث تغيري قيادة السلطة.
هــذه األســباب مجتمعــة رمبــا تــرح عوامــل تراجــع عاقــات الســلطة مــع 
العــرب مــن ناحيــة، ومــع قــوى دوليــة مــن ناحيــة أخــرى، والســلطة مســئولة 
ذاتيا عن مستوى من هذ الرتاجع، بينا تقع بقية املستويات عىل قادة 
عــرب كلنــا نعرفهــم، وعــىل البيــت األبيــض الراعــي الحــري لــكل تراجــع. 
ومن هنا ميكن أن يكون مفيدا للرأي العام أن نطلب من السلطة توضيح 
عاقاتهــا مــع العــرب، ومــع غريهــم، حتــى نخــرج مــن دائــرة التحليــات إىل 

دائرة القرار واملعلومات. ننتظر، والله املستعان.

علماء يكشفون الوقت 
المرجح الستمرار "المناعة" 

ضد فريوس كورونا
واشنطن/ وكاالت:

أفــاد باحثــون بــأن العديــد مــن األشــخاص الذيــن يتعافــون مــن عــدوى 
فــريوس كورونــا، إن مل يكــن معظمهــم، يتمتعــون بالحايــة لفــرتة مــن 
الوقت عىل األقل، ورجحوا أن لقاحات فريوس كورونا قد تكون قادرة 

عىل حاية الناس ألكرث من بضعة أسابيع فقط.
وبحسب شبكة "CNN"، قال ديبتا باتاتشاريا، عامل األحياء املناعية 
يف كليــة الطــب بجامعــة أريزونــا: "لدينــا شــخص واحــد خــرج منــذ 7 

أشهر، أيضا بعض األشخاص بن 5 إىل 7 أشهر".
وأضــاف أن "األشــخاص الذيــن أصيبــوا مبــرض كوفيــد19- كان لديهــم 

استجابة مناعية أقوى".
وحــدة  مــن  منهــم  عينــات  أخــذ  تــم  الذيــن  "األشــخاص  أن  وأوضــح 
العنايــة املركــزة لديهــم مســتويات أعىل من األجســام املضادة مقارنة 

باألشخاص الذين يعانون من مرض أكرث اعتداال".
ولكنه يف الوقت نفسه أشار إىل أنه "ال يعرف حتى اآلن ماذا سيعني 

ذلك بالنسبة للمناعة طويلة املدى".
وكتب فريقه يف تقرير ُنر يف مجلة "Immunity" "خلصنا إىل أن 
األجســام املضــادة املعادلــة يتــم إنتاجهــا بثبات ملــدة ال تقل عن 5-7 

أشهر بعد اإلصابة بفريوس سارس2-".
وذكــر الفريــق أن "فــريوس كورونــا املســتجد موجــود منــذ أقــل من عام 
فقــط، لذلــك ســوف يســتغرق األمــر وقتــا ملعرفــة املــدة التــي تســتمر 
أصيبــوا  الذيــن  "األشــخاص  بــأن  باتاتشــاريا  وعلــق  املناعــة".  فيهــا 
بفريوس ســارس1-، وهو الفريوس األكرث شــبًها بســارس2-، ال يزالون 

يرون مناعة بعد 17 عاما من اإلصابة".
وأكد أنه "إذا كان )ســارس2-( يشــبه األول، نتوقع أن تســتمر األجســام 
املضــادة ملــدة عامــن عــىل األقــل، ومــن غــري املرجح أن تســتمر لفرتة 
أقر من ذلك". وأصاب فريوس االلتهاب الرئوي الحاد ما يقرب من 
8000 شخص وقتل حوايل 800 قبل أن يتم إيقافه يف عام 2004، 
لكــن الباحثــون مل يحققــوا ملعرفــة مــا إذا كان األشــخاص قــد تعرضــوا 

للفريوس للمرة الثانية ومتكنوا من مقاومة اإلصابة مرة أخرى.


