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ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت
تعزية ومواساة

الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  بحــر  محمــد  أحمــد  د.  يتقــدم 
مــن  واملواســاة  بالتعزيــة  العامــة  واألمانــة  املجلــس  نــواب  واإلخــوة  باإلنابــة 

النائب الدكتور محمود الزهار "أبو خالد" بوفاة والدته
الحاجة/ حسنة الزهار "أم محمود"

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه، وأن يســكنها 
فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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االحتالل 
يحّول أرايض 
باألغوار إىل 

محمية متهيدًا 
لالستيالء عليها

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســلطات  حولــت 
اإلرسائييل أرايض زراعية يف 
منطقــة األغــوار رشقــي الضفــة 

دعوات يف 
الداخل املحتل 

لتكثيف شد 
الرحال لألقىص

النارصة/ فلسطني:
دعــت جمعية األقىص لرعاية 
األوقاف واملقدســات، عموم 
الداخــل  يف  املســلمني 
الفلســطيني املحتــل وأهــايل 
شــد  تكثيــف  إىل  القــدس، 
الرحال نحو املسجد األقىص 
باملصلــني  وإعــاره  املبــارك 

تحذير فلسطيني من متويل إمارايت 
لـ"وادي سيلكون" بالقدس

القدس املحتلة/ األناضول:
حــذر مســؤولون فلســطينيون مــن مخاوفهــم مــن دعــم إمــارايت ملرشوع اســتيطاين 
إرسائييل ضخم، من شأن تنفيذه تغيري املعامل العربية ملدينة القدس املحتلة.

رئيــس  نائــب  "فلــر حســن-ناعوم"،  إعــان  الفلســطينية عقــب  وبــرزت املخــاوف 
بلدية االحتال  يف القدس، وجود تحمس إمارايت لتمويل املرشوع الذي تطلق 
عليــه ســلطات االحتــال "وادي ســيلكون". وكانــت "ناعــوم" قــد زارت اإلمــارات 

"ماكــور  صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  الحقــا  وأعلنــت  املــايض،  األســبوع 
ورجــال  مســؤولني  عــى  املــرشوع  طرحــت  أنهــا  اإلرسائيليــة،  ريشــون" 

مستوطنون يغرقون أرايض زراعية باملياه العادمة يف قرية دير الحطب رشق نابلس أمس        )فلسطني(

وفاة و77 إصابة بفريوس 
"كورونا" يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمــس، تســجيل حالــة وفــاة و77 
ــا. وقالــت  إصابــة بفــريوس "كورونــا"، بعــد إجــراء 1691 فحًصــا مخربيًّ
شــحتة  املواطــن  وفــاة  ســجلت  إنهــا  اليومــي،  تقريرهــا  يف  الــوزارة، 
مصطفــى خليــل قويــدر )83 عاًمــا( من مدينة غزة، يف العناية املركزة 
مبستشفى غزة األورويب. وذكرت أّن اإلجايل الرتاكمي إلحصائيات 
"كورونــا" يف قطــاع غــزة منــذ مــارس املــايض بلــغ 4722 إصابــة منهــا، 

1859 حالة نشطة، و2835 حالة تعاٍف، و28 وفاة.

محافظات/ محمد األيوبي:
أصــدرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، 
أوامــر هــدم لـــ13 منــزاًل فــي بلــدة ســلوان فــي 
مدينة القدس المحتلة، في حين اقتحم عشــرات 
المســتوطنين المســجد األقصى المبارك، وسط 

حراســة أمنيــة مشــددة. وأفــادت مصــادر محلية 
بــأن طواقم بلدية االحتالل داهمت عدة مناطق 
فــي ســلوان وقامــت بتصويــر عــدد من المنــازل، 

الهــدم  أوامــر  تجديــد  إخطــارات  ووضعــت 
15القديمة ألصحابها وإنذارات بقرب انتهائها.

تعزية ومواساة
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هنيــة  إســاعيل  املجاهــد  األخ  يتقــدم 
بخالــص   ، كافــة  الســيايس  املكتــب  وأعضــاء  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
التعازي واملواســاة، من األخ القائد الدكتور محمود الزهار "أبو خالد" عضو 
وإخوانــه  الترشيعــي،  املجلــس  يف  والنائــب  للحركــة،  الســيايس  املكتــب 
الدكتــور فضــل، واللــواء يوســف، وعمــوم عائلــة الزهــار الكــرام بوفــاة والدتهــم 

وفقيدتهم رحمها الله
الحاجة/ أم محمود الزهار

التــي وافتهــا املنيــة يــوم االثنــني 2020/10/19م، املوافــق: 2 ربيــع األول 
1442هـ، بعد مسرية حافلة من العطاء والرتبية والصرب، وشيخوخة صالحة 

قضتها يف طاعة الله، نحسبها كذلك وال نزكيها عى الله.
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمدها بواســع رحمته، وأن يســكنها الفردوس 

األعى، وأن يلهم أهلها وذويها الصرب الجميل.
إنا لله وإنا إليه راجعون

حركة املقاومة اإلسامية "حاس"

ًة ُة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ "َيا َأيَّ
ِتي" َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَّ

الدوحة- بريوت/ فلسطني:
أكد نائب رئيس املكتب السيايس لحركة "حاس" 
صالــح العــاروري أمــس، أن الحــوار اإليجــايب والبنــاء 
للوصــول  الفصائــل، مســتمر  "فتــح" وكل  مــع حركــة 
ترصيــح  يف  العــاروري  وقــال  وطنــي.  اتفــاق  إىل 
صحفي: "يؤكد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس 
حركــة حــاس، اســتمرار الحــوار اإليجــايب والبنــاء مع 

اتفــاق  إىل  للوصــول  كافــة،  والفصائــل  فتــح،  حركــة 
وطنــي عــى خريطــة وطنيــة تحقــق الرشاكــة الوطنيــة 
عــى مواجهــة  قــدرة شــعبنا  مــن  وتزيــد  املنشــودة، 
رس  أمــني  قــال  حــني  يف  واملؤامــرات".  التحديــات 
اللجنة املركزية لحركة "فتح" اللواء جربيل الرجوب، 

إن بناء الرشاكة الوطنية خيار اسرتاتيجي ال 
عــودة عنــه، وجميــع فصائــل العمــل الوطنــي 

مضرب عن الطعام منذ 86 يوًما ضد اعتقاله اإلداري
تواصل الفعاليات املساِندة لألسري "األخرس" 

وسط تحذيرات من استشهاده

اعتقال تسعة مواطنين من الضفة
الحتالل يجدد أوامر هدم 13 منزًل يف القدس 

ومستوطنون يقتحمون األقىص
الدوحة/ فلسطني:

التقــى رئيــس املكتــب الســيايس لحــاس املقاومــة اإلســامية حــاس، 
إســاعيل هنية، مســاء أمس، عرب الوســائل التقنية، ممثل األمني العام 
مســار  وبحثــا  مادينــوف،  نيكــوالي  األوســط  للــرشق  املتحــدة  لألمــم 
الحــوار الوطنــي إلنجــاز الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية. وعــدَّ هنيــة هــذا 
ا للحركــة، مؤكــًدا التمســك بــه والتصميــم عى  املســار خيــاًرا اســرتاتيجيًّ

والفصائــل  فتــح  حركــة  مــع  الجــاري  الحــوار  محطــات  مســتعرًضا  إنجــازه، 
الفلسطينية. وأشار إىل "اآلفاق الواعدة التي تلوح أمامنا للتوصل 

إىل اتفــاق وطنــي شــامل لحايــة قضيتنــا، وتحقيــق 
الرشاكــة الوطنيــة يف امليــدان والســلطة ومنظمــة 

مــن  استشــعاًرا  وذلــك  التحريــر، 
الجميــع بخطــورة التحــدي الــذي متــر 

تعهد لألسرى والشعب الفلسطيني بصفقة تبادل مشرفة
هنية يلتقي مالدينوف ويؤكدان رضورة 

إنجاح مسار املصالحة الفلسطينية
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3

3

العاروري والرجوب: حواراتنا مستمرة للوصول 
إىل اتفاق وطني وال عودة عن الرشاكة

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
لألســري  املســاندة  فعالياتهــا  أمــس،  فلســطينية،  أوســاط  واصلــت 
ماهر األخرس )49 عاًما(، املرضب عن الطعام يف ســجون االحتال 
اإلرسائيــيل منــذ 86 يومــا؛ رفضــا العتقالــه اإلداري، وســط تحذيــرات 
مــن استشــهاده يف أي لحظــة، بعــد تردي وضعــه الصحي تردًيا خِطًرا، 
وعــدم اســتجابة إدارة الســجون ملطالبــه العادلــة. وقالــت هيئة شــؤون 
عــى  االلتفــاف  تحــاول  االحتــال  ســلطات  إن  واملحرريــن،  األرسى 
ا  النيابــة اإلرسائيليــة شــفهيًّ األخــرس، وطرحــت عليــه  األســري  معركــة 
د اعتقالــه  أمــس، نقلــه إىل مستشــفى املقاصــد بالقــدس، وأالَّ ُيجــدَّ
اإلداري بعد انتهاء األمر الحايل واإلفراج عنه بتاريخ 2020/11/26. 
وأشــارت هيئــة األرسى يف بيــان مســاء أمــس، إىل أن األســري األخــرس 

الطعــام  عــن  أكــد مواصلتــه معركتــه يف اإلرضاب املفتــوح 
6مطالًبــا بإنهــاء اعتقالــه اإلداري التعســفي وباإلفــراج الفــوري 

6 وفيات و466 إصابة 
بـ"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 6 وفيــات و466 

إصابة بفريوس "كورونا"، يف الضفة الغربية املحتلة.
اليومــي للحالــة  التقريــر  الكيلــة، يف  وأوضحــت وزيــرة الصحــة مــي 
لت 5 وفيــات يف الضفــة الغربيــة  الوبائيــة لفــريوس كورونــا، أنــه ُســجِّ
)مواطنة 71 عاًما من السموع، ومواطن 58 عاًما من يطا، ومواطنة 
مــن  89 عاًمــا  الخليــل، ومواطــن  مــن صوريــف مبحافظــة  80 عاًمــا 

73 عاًمــا  اللــه والبــرية، ومواطــن  بيــت رميــا مبحافظــة رام 
15مــن طولكــرم(، إضافــة إىل وفــاة مواطنــة مــن ســلوان مبدينــة 

15

االتحاد األورويب يدعو )إرسائيل( لعدم 
هدم تجمعات فلسطينية بالخليل

الخليل/ األناضول:
بهــدم  تهديداتهــا  تنفيــذ  عــدم  إىل  )إرسائيــل(  أمــس،  األورويب،  االتحــاد  دعــا 
تجمعــات فلســطينية جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة. جــاء ذلــك يف زيــارة قــام 
بهــا رؤســاء بعثــات وممثلــون مــن االتحــاد األورويب، إىل تجمعــني فلســطينيني يف 
قريتــي "أم الخــري" و"خربــة املجــاز" يف تــال جنــوب الخليــل. وقــال ممثــل االتحاد 
إزاء  بالقلــق  "نشــعر  بورغســدورف:  فــون  كــون  ســفني  فلســطني،  يف  األورويب 

التهديــد املســتمر بهــدم املمتلــكات والطــرد الذي تواجهــه املجتمعات 
املحلية ألكرث من عقدين" جنويب الضفة الغربية. ودعا بورغســدورف، 

إجراؤها يواجه عقبات داخلية وخارجية
عبد الكريم لـ "فلسطني": 

االنتخابات استحقاق تأخر موعده 
وهي مخرج من مأزق االنقسام

غزة/ نور الدين صالح:
أكد نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني قيس 
عبد الكريم، أن إجراء االنتخابات الشــاملة هي املخرج الوحيد من 
مأزق االنقسام السيايس الذي يعانيه الكل الفلسطيني، عاًدا إياها 

أساســا مُيكــن أن ُيبنــى عليهــا وحــدة وطنيــة صلبــة. وشــدد 
مــع صحيفــة "فلســطني"،  الكريــم يف حديــث خــاص  3عبــد 

أرسى الشعبية يعلقون إرضابهم بعد 
اتفاق إخراج الجاغوب من االنفرادي

رام الله/ فلسطني:
علــق أرسى الجبهــة الشــعبية، أمــس، إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام بعــد 
االتفــاق مــع إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــيل عــى إخــراج األســري القائد 

وائــل الجاغــوب مــن العــزل االنفــرادي قريبا. وقالــت قيادة منظمة 
15الجبهــة الشــعبية، يف بيــان، أمــس، إن قيــادة الفصائــل يف ســجن 

14 وفاة و896 إصابة 
بـ"كورونا" يف )إرسائيل(

النارصة/ فلسطني:
ا وأصيب 896 آخرون، أمس، بفريوس "كورونا"  تويف 14 إرسائيليًّ

يف )إرسائيل(، بحسب معطيات وزارة الصحة اإلرسائيلية.
وأفــادت الــوزارة يف بيــان، بــأن إجــايل اإلصابــات بفــريوس كورونــا 
وصــل إىل 304,635، منهــم 2,260 حالــة وفــاة. وأضافــت أن عدد 
اإلصابــات الخطــرة انخفــض إىل 632، يف حــني ارتفع عدد الحاالت 

حالــة،   14 بواقــع  اصطناعــي  تنفــس  إىل  تحتــاج  التــي 
وبلــغ 246 حالــة. وبينــت أن 1,129 مريًضــا يرقــدون يف 

وقفة تضامنية مع األسري "األخرس" يف غزة أمس    )تصوير/محمود أبو حصرية(
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إعالن مناقصة  2020/002
يعلن نادي مناء الريايض مدينة جباليا عن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
والخاصة بشراء وتوريد أدوات ومعدات رياضية

فعىل املوردين الراغبني التوجه إىل مقر النادي الكائن مبدينة جباليا خلف 
مدرسة النقب للبنني بجوار املسجد العمري  وذلك الستالم كراس العطاء 

ابتداًء من يوم االربعاء املوافق 2020/10/21م وفق الرشوط التالية:-
1 - أن تكون الرشكة مؤهلة حسب األصول ومتلك شهادة ترخيص سارية املفعول.

2 - يجب أن تكون األســعار بعملة الشــيكل وشــاملة رضيبة القيمة املضافة 
ويجب تقديم فواتري رضيبة.

 3 -  عــىل الــرشكات املتقدمــة للعطــاء تقديــم خلــو طــرف رضيبــي من رضيبة 

الدخل والقيمة املضافة.
4 - يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 9 شهور من آخر موعد لتسليم العطاء.

5 - يجب عىل املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك مصدق من 
أحد البنوك وساريًا ملدة 9 شهور من آخر موعد لتسليم العطاءات مببلغ )1000 
شيكل(، يرفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية 

ويسرتد بعد نهاية تنفيذ العطاء للرشكات التي يرسو عليها العطاء. 
مــن يرســو عليــه  يــوم واحــد( عــىل  الصحــف )ملــدة  اإلعــالن يف  - رســوم   6

العطاء، ومثن رزمة العطاء )50 شيكل( غري مسرتدة .
7 - ســيعقد اجتــاع متهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطاء 
يوم السبت املوافق 2020/10/24م الساعة التاسعة صباحًا بقر النادي. 
8 - آخر موعد لتسليم كراس العطاء يوم الثالثاء املوافق 2020/10/27م الساعة 12 ظهرا.

9 - ســيتم فتــح العطــاءات بحضــور مــن يرغــب عــن ممثــي الــرشكات أو مــن 
ينــوب عنهــم يف مقــر النــادي يــوم االربعاء املوافق 2020/10/28م الســاعة 

التاسعة صباحًا مبقر النادي.
ملزيد من االستفسارات الرجاء االتصال عىل جوال رقم 0598698690

إعالن عطاء رقم 14 / 2020
)توريد طرود غذائية(

تعلــن جمعيــة جــر األمــل الخرييــة يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختوم 
توريــد طــرود غذائيــة، وذلــك حســب الكميــات واملواصفــات املوضحــة يف 

كراس العطاء.
فعي الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا والتي ترغب باملشــاركة 
يف هــذا العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غزة، شــارع اللبابيدي، مقابل 
ســاعات  خــالل  العطــاء  كــراس  عــىل  للحصــول  الكهربائيــة  لألجهــزة  شــايل 
الــدوام الرســمي مــن الســاعة 9:00 صباحــًا وحتــى الســاعة 4:00 مســاًء وفقــًا 

للرشوط التالية:
االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الرشكــة  تكــون  أن   •

ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار بالدوالر، وسارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك كتأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء 
بقيمة 5 % من قيمة العرض املقدم.

• مثن كراسة العطاء )50 دوالر( غري مسرتدة.
•  قيمة رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

• يحق للجمعية تأجيل العطاء أو متديده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه دون إبداء 
األسباب، وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

• سيتم عقد اجتاع متهيدي يوم السبت 2020/10/24 الساعة 11:00 
صباحًا للرد عىل استفسارات املوردين.

• تســتقبل الجمعيــة العطــاءات مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/10/20م عــىل أن 
يكون آخر موعد للتسليم الساعة 1:00 ظهرًا من يوم األحد املوافق 2020/10/25.

• للمراجعة واالستفسار يرجى االتصال عىل هاتف رقم )082872707( او 
إدارة الجمعيةجوال رقم )0566140200(.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسرتدة.
املوافــق  األحــد  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2020/10/25 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم
11:00 صباحًا2020/96توريد مهات طبية مستهلكة 1

11:00 صباحًا2020/97توريد مهات طبية مستهلكة 2

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور ويف حال مل 
تتمكن الرشكة من احضار الكفالة من املصادر املذكورة يجب احضار تعهد 

بتقديم الكفالة أو كتاب حجز املستحقات فيا بعد.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. ارفاق شــهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

إعالن طرح عطاء رقم 2020/06-2021م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/06-2021م( 

والخاص برشاء وتوريد أجهزة سريفر ومستلزمات لقسم الشبكات للجامعة. 
فعــىل الراغبــني يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
–دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 

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

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

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

2.كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنيك 

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

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

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

إدارة جامعة األقىص

الدوحة/ فلسطني:
التقــى رئيــس املكتــب الســيايس لحــاس املقاومــة 
اإلســالمية حــاس، إســاعيل هنيــة، مســاء أمــس، 
لألمــم  العــام  األمــني  ممثــل  التقنيــة،  الوســائل  عــرب 
مالدينــوف،  نيكــوالي  األوســط  للــرشق  املتحــدة 
وبحثــا مســار الحــوار الوطنــي إلنجــاز الوحــدة الوطنية 

الفلسطينية.
ا للحركــة،  وعــدَّ هنيــة هــذا املســار خيــاًرا اســرتاتيجيًّ
إنجــازه،  عــىل  والتصميــم  بــه  التمســك  مؤكــًدا 
مستعرًضا محطات الحوار الجاري مع يف حركة فتح 

والفصائل الفلسطينية.
أمامنــا  تلــوح  التــي  الواعــدة  "اآلفــاق  إىل  وأشــار 
للتوصــل إىل اتفــاق وطنــي شــامل لحايــة قضيتنــا، 
والســلطة  امليــدان  يف  الوطنيــة  الرشاكــة  وتحقيــق 
الجميــع  مــن  استشــعاًرا  وذلــك  التحريــر،  ومنظمــة 
بخطــورة التحــدي الــذي متــر بــه القضيــة الفلســطينية 

واألخطار املشرتكة".
وأشــاد رئيس حاس باملناخ الذي يســود الحوارات 
بهــا  التــي يتحــىل  العاليــة  الوطنيــة  والــروح  الجاريــة، 
الجميــع يف أثنــاء هــذه الجــوالت، مؤكــًدا أن مــا يــدور 
اآلن هو نقاش جاد ومعمق بني قيادة حركتي حاس 
وفتــح يعكــس إرادة قيادة الحركتني، والتصميم عىل 

طّي صفحة االنقسام، وتجاوز الخالفات.
مفهــوم  عــىل  ترتكــز  تؤســس ملرحلــة  أنهــا  ونبــه إىل 
التوافــق الوطنــي واســتعادة وحــدة وفعاليــة الشــعب 
الفلســطيني يف الداخــل والخــارج، وبنــاء مؤسســاتنا 
هــذه  يف  الجميــع  مشــاركة  يضمــن  مبــا  الوطنيــة 

املرحلة الدقيقة والحساسة.
الخارجيــة  الضغــوط  بعــض  إىل  هنيــة  أشــار  كــا 
لتعويق مسار الوحدة الوطنية، مؤكًدا أنها لن تنجح 
بالعــودة  الجهــد املشــرتك، ولــن نســمح  إيقــاف  يف 

إىل الوراء.
مــن جانبــه عــرب مالدينــوف عــن دعــم األمــم املتحــدة 
لــكل الخطــوات التــي مــن شــأنها تحقيــق املصالحــة 
الســيايس  النظــام  وبنــاء  الفلســطينية،  الوطنيــة 
الفلســطيني عــىل أســس دميقراطيــة، مشــدًدا عــىل 
إلنجــاز  الســائدة  اإليجابيــة  األجــواء  اســتمرار  أهميــة 

اتفاق وطني فلسطيني.
الســيايس  املكتــب  رئيــس  تعهــد  آخــر  جانــب  مــن 
بصفقــة  الفلســطيني  للشــعب  "حــاس"،  لحركــة 
تبــادل مرشفــة، مؤكــًدا لــألرسى بــأن قضيتهــم متثــل 

أولوية لفصائل املقاومة كافة.
وجــاء وعــد هنيــة يف تســجيل مصــور نــرشه مكتبــه، 
مساء أمس، ملناسبة الذكرى التاسعة لصفقة "وفاء 

األحــرار" التــي يحيــي ذكراهــا الفلســطينيون يف 18 
أكتوبر/ ترشين األول من كل عام.

وقال هنية: "تعد حركة حاس الشعب الفلسطيني 
بذكــرى  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  يف  وأرساه 

صفقة وفاء األحرار بصفقة أخرى مرشفة".
وأكد أنه "ويف الوقت الذي نقاتل فيه عىل جبهات 
متعددة، فإن جبهة أرسانا تحتل أولوية لدى فصائل 

املقاومة الفلسطينية".
وشــدد عــىل أن حركتــه مــرة ومصممــة عىل تحقيق 

انتصار جديد يف تحرير األرسى.
ويف ســياق متصــل، وجــه هنيــة التحيــة إىل األســري 
ماهــر األخــرس الــذي يخــوض معركة األمعــاء الخاوية 

بيومه الـ)86( عىل التوايل.
هــذه  يف  معــك  "كلنــا  األخــرس:  األســري  وخاطــب 
املعركــة ومــع كل أرسانــا حتى ينكر القيد وتعودوا 

أعزاء إىل أهلكم ودياركم".
وســلطات  املقاومــة  توصلــت  أكتوبــر   18 ويف 
اإلرسائيــي لواحــدة مــن أبــرز صفقــات تبــادل األرسى 

عىل مدار تاريخ الراع.
وأخلــت املقاومــة قبــل تســعة أعــوام ســبيل جنــدي 
عــن  اإلفــراج  إرسائيــي يف ســالح املدفعيــة مقابــل 
عــىل  رساحهــم  إطــالق  تــم  وأســرية  أســرًيا   )1027(

دفعتني.
وأُعلــن عــن التوصــل التفــاق التبــادل يف 11 أكتوبــر/ 
عهــد  يف  مريــة  بوســاطة   2011 أول  ترشيــن 
التبــادل  عمليــة  جــرت  فيــا  العســكري،  املجلــس 
يف 18 مــن الشــهر ذاتــه؛ لتســطر واحــدة مــن أضخــم 

عمليات املقاومة لإلفراج عن األرسى.
وتّوجــت صفقــة "وفــاء األحــرار" نجــاح املقاومــة يف 
إخفــاء الجنــدي حًيــا ألكــر مــن خمســة أعــوام لريغــم 
مقابــل  األرسى  تبــادل  صفقــة  عقــد  عــىل  االحتــالل 
اســتعادته، بعــد فشــله يف الوصــول إليــه بهدف قتله 

أو تحريره إلفشال هدف املقاومة.

غزة/ محمد القوقا:
أكــد قياديــان فلســطينيان بــارزان، أن حركــة 
عــززت  فلســطني  يف  اإلســالمي  الجهــاد 
خيــار املقاومــة ضــد االحتــالل اإلرسائيــي، 
الداخــي،  البيــت  ترتيــب  يف  وأســهمت 
مشــيدين بالتضحيــات التــي قّدمتها الحركة 

خالل أكر من ثالثة عقود.
جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمتها حركة 
الجهــاد عــرب تطبيــق "زووم"، تحــت عنــوان 
"قــراءة يف مواقــف حركــة الجهــاد اإلســالمي 
انطالقتهــا،  عــىل  عامــا   33 مــرور  بعــد 
العــام  لألمــني  األخــري  الخطــاب  عــىل ضــوء 

املجاهد زياد النخالة".
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
التــي  النــدوة  خــالل  الحيــة،  خليــل  حــاس 
للدراســات  أطلــس  قاعــة مركــز  ُنظمــت يف 
بغــزة، إن حركــة الجهــاد اإلســالمي انطلقــت 

مــع  تزامنــت  األهميــة،  بالغــة  ظــروف  يف 
االنتفاضــة  واشــتعال  حــاس  انطالقــة 

األوىل، مشيًدا بدورها يف كل امليادين.
اإلســالمي  للجهــاد  "كان  الحيــة:  وأضــاف 
إســهامات كثرية يف املســرية الوطنية، فقد 
عززت إحياء خيار املقاومة وانتزاع الحقوق 
وأعــادت  الصهيــوين،  العــدو  براثــن  مــن 
الــروح الوطنيــة للعمــل املشــرتك مــع الــكل 

الوطني".
وأشــار الحيــة إىل أن الجهــاد اإلســالمي كان 
لها دور مهم يف ترتيب البيت الفلسطيني، 
كان  محطــات،  عــدة  يف  توســطت  حيــث 
أبرزهــا مبــادرة النقــاط العــرش التــي اقرتحهــا 
إىل  شــلح،  رمضــان  الســابق  العــام  األمــني 
زيــاد  الحــايل  العــام  األمــني  أفــكار  جانــب 
النخالة، وإســهامات الحركة يف البحث عن 

مواطن التوافق والقواسم املشرتكة.

وقــال: "الجهــاد مثلت حجر زاوية يف إعادة 
روح  وتعزيــز  الفلســطيني  البيــت  ترتيــب 
البندقيــة  بفوهــة  مــرة  والرشاكــة  املقاومــة 

ومرة بالقلم والكلمة".
السياســية  الدائــرة  رئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن 
أن  الهنــدي،  محمــد  اإلســالمي  للجهــاد 
مرحلــة  يف  تعيــش  مقاومــة  حركــة  حركتــه 
تحــرر وطنــي، مبينــا أن هذا هو األســاس يف 

رؤية الجهاد اإلسالمي.
وقــال: "نفهــم الــراع يف فلســطني أنــه جــزء 
مــن الــراع مــع الغــرب الــذي أراد أن يهيمــن 
عــىل مقــدرات األمــة، وأن العــدو الصهيوين 
جزء من هذه املنظومة، ويســتخدم العنف 
واملجازر للســيطرة عىل فلســطني والهيمنة 

عىل املنطقة".
الســاحة  يف  الرؤيــة  "انحــراف  أن  وأوضــح 
الفلســطينية بــدأ مــع الربنامــج املرحــي عام 

1974، والذي أوصلنا إىل اتفاق أوسلو".

وأضــاف "أوســلو كان مقامــرة، أقــام رشاكــة 
مــع العــدو وتــرك القضايا األساســية للراع 
القــوى  موازيــن  رحمــة  تحــت  للتفــاوض 
املختلــة لصالــح العــدو الصهيــوين"، مؤكًدا 
وعــىل  املتحــدة  الواليــات  عــىل  الرهــان  أن 

املواقف العربية رهان فاشل.
ووجدنــا  انقشــعت  الرهانــات  "كل  وتابــع: 
الضفــة  وضــم  القــرن  صفقــة  أمــام  أنفســنا 
الغربيــة وهرولــة املطبعــني"، مشــددا عــىل 
أهميــة تعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني 
القضيــة  تصفيــة  محــاوالت  ملواجهــة 

الفلسطينية.
وجــدد الهنــدي التأكيــد عــىل أهميــة إعــادة 
عــىل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بنــاء 
أســس سياســية ودميقراطيــة لتصبــح ممثلــة 

ومرجعية لكل الشعب الفلسطيني.

القدس املحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
االحتــالل  ســلطات  اســتغلت 
املســجد  إغــالق  اإلرسائيــي 
"كورونــا"  بذريعــة  األقــىص 
حايــة  وتحــت  خلســًة  لُتدِخــل 
أمنيــة إىل باحاتــه زّواًرا مــن دول 
خليجيــة طبعــت عالقاتهــا أخــريا 

مع )تل أبيب(.
مــن  املســجد  خلــّو  ومــع 
إغــالق  بســبب  املرابطــني 
يف  منهــم  كان  فَمــْن  املســجد، 
املــكان واجــه أولئــك املطبعــني 
لـ"خيانتهــم"  ونبذهــم  وصدهــم 
مــا  وهــو  الفلســطينية،  القضيــة 
اعرتاضــات  أمــام  املجــال  يفتــح 
مثــل  اســتمرار  حــال  حــدة  أكــر 
التطبيعيــة، كــا  الزيــارات  تلــك 

يؤكد مراقبان.
تطبيعــي  إمــارايت  وفــد  وكان 
مســاء األحــد الفائــت تجــول يف 
رحاب املسجد األقىص بحراسة 
االحتــالل  رشطــة  مــن  مشــددة 
رّجحــت  حــني  يف  اإلرسائيــي، 
القــدس  بلديــة  رئيــس  نائــب 
ناحــوم،  فلــوس  االحتالليــة، 

املدينــة  إىل  ســنوًيا  يدخــل  أن 
املقدســة نحو ربع مليون مســلم 
يف  وغريهــا،  الخليــج  دول  مــن 

زيارات تطبيعية.
اقتحام وليس زيارات

املحلــل الســيايس مــن القــدس 
راســم عبيــدات عــد أن َمــْن يــأيت 
تحــت  فيــه  والصــالة  لألقــىص 
حــراب االحتــالل ال يختلــف عــن 
يقتحمــون  الذيــن  املســتوطنني 

املسجد.
لـ"فلســطني":  عبيــدات  وقــال 
الزيــارات  هــذه  "مثــل 
وهــي  مرفوضــة،  واالقتحامــات 
بــني  التطبيــع  أشــكال  مــن  شــكل 

األنظمة العربية و)إرسائيل(".
كمقدســيني  "نقــول  وأضــاف: 
إن الــدول العربيــة التــي تريــد أن 
أرادت  إذا  االحتــالل  مــع  تطبــع 
عــن  بعيــًدا  فلتطبــع  تطبــع  أن 
الــرشف  مــن  فليــس  األقــىص، 
وحراســة  بســيارات  يأتــوا  أن 

إرسائيلية خلسة".
مــن  رفضــا  هنــاك  أن  وأكــد 
لهــذه  املقــديس  املجتمــع 

عــن  صــدرت  وفتــاوى  الزيــارات 
الشــيخني عكرمة صربي ومحمد 
الزيــارات  بتحريــم  حســني 
أنــه  عــاّدا  لألقــىص،  التطبيعيــة 
فاملانعــة  الحــاالت  هــذا  يف 
الزيــارات  لتلــك  املقدســية 
متثــل جــرس إنــذار لتلــك الــدول 
يف  االســتمرار  عــن  لترتاجــع 
التطبيــع الــذي ســيكرس ســيطرة 

االحتالل عىل األقىص.
بهــذه  "العــرب  عبيــدات:  وقــال 
القــدس  أن  يؤكــدون  الزيــارات 
عاصمــة لـ)إرسائيل( وأن األقىص 
اإلرسائيليــة،  الســيطرة  تحــت 
جــًدا،  خطــر  يشء  فهــي 
وإســالميا  عربيــا  واملطلــوب 
االبتعــاد عــن مثل هــذه املواقف 
متثــل  التــي  لشــعبنا،  املســيئة 

طعنة يف ظهر قضيتنا".
وأشــار إىل تصــدي املقدســيني 
لتلــك الوفــود املطبعــة وحــدوث 
وبينهــم  بينهــا  حــادة  مشــادات 
املــكان،  مــن  لطردهــم  ومحاولــة 
قائــاًل: "هــذا يفتــح املجــال أمــام 
اندالع مواجهة محتملة ومتوقعة 

الوفــود  لكــون  الطرفــني  بــني 
حايــة  تحــت  تــأيت  التطبيعيــة 
االحتالل، فهم ال يختلفون شيئًا 
املتطرفــني  املســتوطنني  عــن 
ومــا  األقــىص  يقتحمــون  الذيــن 
يخفــف املواجهــات معهــم حتى 
اآلن أنهم يأتون بأعداد محدودة 
يف أوقــات يكــون فيهــا املســجد 
شــبه خــاٍل مــن املرابطــني فيأتون 
بعــد صــالة وال يلبســون لباســهم 
التقليــدي حتــى ال يتــم التعــرف 

إليهم".
عــىل  يــدل  "هــذا  وأضــاف: 
تخوفهــم فهــم بداخلهــم يعرفــون 
صحيًحــا،  ليــس  يفعلونــه  مــا  أن 
فجــورا  لألســف  نشــهد  لكننــا 
حضــن  يف  وارمتــاء  تطبيعيــا 
وتنكــر  اإلرسائيــي  االحتــالل 
شــعبهم  ألبنــاء  املطبعــني 

وعقيدتهم".
زيارات خيانية

شــؤون  يف  الخبــري  عــدَّ  بــدوره 
جــال  األكادميــي  القــدس، 
عمــرو أن الزيــارات العربيــة التــي 
للمســجد  بـــالخيانية  وصفهــا 
بعــض  يف  "محصــورة  األقــىص 
الذيــن  والعمــالء  املتســاقطني 
اإلســالمي  اإلجــاع  عــن  خرجــوا 
واألمــة  للقــدس  موجهــني طعنــة 

العربية واإلسالمية"، كا قال.
لـ"فلســطني":  عمــرو  وأضــاف 
بشــعَبي  ونربــأ  قلــة  "لكنهــم 
يكونــا  أن  والبحريــن  اإلمــارات 

مؤيَدْين لهم".
املســؤولني  أن  إىل  وأشــار 
مــع  املطبعــني  الخليجيــني 
شــؤم  نذيــر  "هــم  االحتــالل 
ظــل  يف  العربيــة  لألمــة  وخــراب 
وليســوا  مرتديــة  عربيــة  جامعــة 
أكــر مــن جواســيس يعملــون مع 

االحتالل"، وفق تقديره.
الزيــارات  "هــذه  عمــرو:  وقــال 
الفعــل  لــردة  نبــض  جــس 
التــي كانــت حــارضة  املقدســية 
قــد  كان  االحتــالل  أن  رغــم 
فأغلــق  للزيــارات  املجــال  هيــأ 
املقدســيني  أمــام  األقــىص 
بذريعــة كورونــا، يف حــني ســمح 

للزوار املطبعني بالدخول".
وأشــار إىل أن االحتــالل اســتغل 
هذا الحدث إعالمًيا ألبعد مدى 
ليســوق نفســه عــىل أنــه "حامــي 
مضيًفــا:  األقــىص،  يف  الحمــى" 
الحــق  بــني  "هــذه معادلــة رصاع 
الحــق  ُيعطــى  إن  فــا  والباطــل، 
فرصــة  باملقدســيني  متمثــاًل 
للباطــل  لكمــة  يوجــه  فســوف 

)الزوار املطبعني(".

قياديان: "الجهاد اإلسالمي" عّززت المقاومة وأسهمت في 
ترتيب البيت الوطني

عين العرب  مختصان: المقدسيون سيقفون بالمرصاد للُمطبِّ
الزائرين لألقصى

تعهد لألسرى والشعب الفلسطيني بصفقة تبادل مشرفة
هنية يلتقي مالدينوف 

ويؤكدان ضرورة إنجاح 
مسار المصالحة الفلسطينية

إساعيل هنية
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعــــــالن
 تعلن جمعية اتحاد الكنائس بغزة عن

 بدء التسجيل للدبلوم المهني في
الملتيميديا وتصميم الجرافيك لإلناث

و الذي سوف يبدأ يف أول يناير 2021 عىل أن تتوفر يف املتقدمة الرشوط التالية:
1 - أن تكون حاصلة عىل شهادة إمتام دراسة الثانوية العامة.

2 - أن تجتاز امتحان القبول واملقابلة الشخصية.
الحضــور  يف  تســتمر  وأن  والتدريــب  للدراســة  كامــًا  تفرغــا  تتفــرغ  أن   -  3
املنتظم حتى نهاية الدورة والتي مدتها عام درايس )12 شهرا( تقيض منها 

مدة أربعة أسابيع بالتدريب الخارجي.
4 - الــدوام يوميــًا يبــدأ مــن الســاعة الســابعة والنـــصف صباحــًا حتــى الســاعة 
الثانيــة اال ربــع مـــن بعــد الظهــر مــا عــدا يومــي الجمعــة واألحــد (خمســة أيــام 

أسبوعيًا) والعطات الرسمية التي تقررها إدارة الجمعية.
5 - املواصات والكتب والقرطاسية من مسئولية الطالبة.

6 - أن تدفع املساهمة املقررة يف موعدها.
عــىل الراغبــات يف االلتحــاق بهــذا الدبلــوم والــايت لديهــن االســتعداد التــام 
والرغبــة األكيــدة للدراســة، الحصــول عــىل طلــب االلتحــاق مــن مقــر الجمعيــة 
ودفــع مبلــغ عــرشة شــيكل غــر مســردة، ومــن ثــم تعبئته وتقدميــه يف مكتب 
جمعيــة اتحــاد الكنائــس الكائــن يف شــارع ســعيد العــاص املتفــرع مــن شــارع 
رقــم  تليفــون  بالرمــال،  لأليتــام  األمــل  معهــد  جمعيــة  مــن  بالقــرب  الوحــدة 

.2822595 – 2860146
آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم االثنني املوافق 2020/11/30.

•  عنــد الحضــور للحصــول عــىل الطلــب يجــب التقيــد بااللتــزام باجــراءات 
الوقاية والسامة )ارتداء الكاممة والتعقيم(.

مجلـس كنائـس الشـرق األوســط
دائـرة  خــدمــة  الاجئني  الفلسطينيني

منطقة غـــزة

Middle East Council of Churches

Committee  for  Refugee  Work

DSPR/Gaza Area

مجلـس كنائـس الشـرق األوســط
دائـرة  خــدمــة  الاجئني  الفلسطينيني

منطقة غـــزة

Middle East Council of Churches

Committee  for  Refugee  Work

DSPR/Gaza Area

إعــــــــــــــــالن
 تعلــن إدارة مشــاريع لجنــة جمعيــة اتحــاد الكنائــس بغــزة عــن بــدء التســجيل 
مبركز التدريب املهني التابع لها يف منطقة غزة - الشجاعية للحصول عىل 

دبلوم في التبريد والتكييف
وذلك حسب الرشوط التالية:

1. أن يكون املتقدم حسن السر والسلوك.
2. أن يكــون املتقــدم قــد اجتــاز بنجــاح الصــف العــارش )األول الثانــوي( عــىل 

األقل.
3. أن ال يقــل عمــر الطالــب عــن ســتة عــرش عامــا وال يزيــد عــن ثاثــة وعرشين 

عاما عند التحاقه باملركز.
4. أن يجتاز الطالب بنجاح امتحانـات القبـول و املقابلة الشخصية.

5. عــىل الطالــب أن يتفــرغ للتدريــب والدراســة خــال فــرة الدراســة التــي 
مدتها عامان و لن يسمح له بإجازات ألية مواضيع ال تتعلق بالدورة .

6. ال يتقاىض الطالب أية مصاريف خال فرة التحاقه باملركز.
7. املواصات مسئولية الطالب وأهله.

8. أن ال يكون الطالب متزوجا قبل التحاقه وأن ال يتزوج خال فرة التحاقه باملركز.
9. تبدأ الدراسة يف شهر ديسمرب 2020.

10. فعــىل كل مــن يرغــب يف االلتحــاق باملركــز الحصــول عــىل الطلــب مــن 
مركــز التدريــب املهنــي الكائــن يف منطقــة الشــجاعية بدايــة شــارع املنصورة 
)ســوق الجمعــة( املتفــرع مــن شــارع صــاح الدين-أمــام محطــة بــرول الشــوا 

تلفون رقم 2800411 مقابل تسديد مبلغ عرشة شيكـل غر مسردة 
عند الحضور للحصول عىل الطلب يجب التقيد بااللتزام باجراءات الوقاية 

والسامة )ارتداء الكاممة والتعقيم(.
مع العلم بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم اإلثنني املوافق  2020/11/30 .

يعلــن مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف 
 )Content Writer( الصناعية بغزة عن حاجته موظف/ة كاتب/ة محتوى

بالرشوط التالية:
املهام واملسؤوليات:

النــرش  ومــواد  واملطبوعــة  املرئيــة  للمــواد  اإلبداعــي  املحتــوى  إعــداد   .1
الصحفي الخاصة باملستشفى باللغتني العربية واإلنجليزية.

2. إدارة وتسويق وإعداد املحتوى عرب منصات اإلعام االجتامعي باللغتني.

3.   التشبيك مع وسائل اإلعام الدولية والتنسيق للنرش الصحفي عربها.
4.   املشاركة يف أنشطة قسم العاقات العامة والقيام بأي أعامل يكلف بها.

الرشوط واملؤهات:
أو  الصحافــة واإلعــام(  )البكالوريــوس يف  عــىل درجــة  يكــون حاصــا  أن   .1

مؤهل علمي ذو عاقة بتقدير جيد جًدا عىل األقل.
2. خــربة ال تقــل عــن خمســة أعــوام يف مجــال كتابــة املحتــوى والتواصــل مــع 

وسائل اإلعام األجنبية.
3. إتقان اللغة اإلنجليزية )قراءة ,كتابة ,محادثة(

4. إتقان فنون التحرير و الكتابة الصحفية والنرش اإلعامي واإللكروين. 
5. لديه خربة يف مجال إعداد الحمات اإلعامية االلكرونية

6. معرفة عامة مبهارة التصوير الفوتوغرايف والفيديو .
7. مهارة متقدمة يف استخدام الحاسوب واالنرنت.

8. القدرة عىل تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  يف  العمــل  يف  خــربة  لديــه  مــن  يفضــل   .9

واملؤسسات اإلعامية.
- ملــن يرغــب بالتقــدم نرجــو تعبئــة منــوذج التقــدم للوظيفــة وارفــاق الســرة 
 www.hamad.ps :الذاتية وبعض مناذج األعامل عرب موقعنا االلكروين

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم األحد 2020/10/25
-  سيتم االتصال باألشخاص املؤهلني المتحان الوظيفة واملقابلة الشخصية.

البــدالت واملواصــات وســيخضع املوظــف  680 $ شــامل  الراتــب  - قيمــة 
لفرة تجريبية مدتها ستة أشهر . 

مستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية
ليس للعطاء حد

إعـــــــــالن وظيفة شاغرة
كاتب/ة محتوى

)Content Writer(

دالالت تزامن المفاوضات 
اللبنانية اإلسرائيلية مع التطبيع

بعد عرش سنوات من بقاء املفاوضات اإلرسائيلية اللبنانية عالقة 
برعايــة  جديــد  مــن  انطلقــت  البحريــة،  حدودهــام  ترســيم  بشــأن 
أمريكيــة واضحــة، وتبــدو قراءتهــا صعبــة بعيــدا عــن انطــاق عجلــة 
التطبيــع الجاريــة بــني عــدد من الدول العربيــة واالحتال، وحديث 
الرئيــس الســوري عــن عــدم معارضتــه العاقــات مــع "إرسائيــل"، إن 

انسحبت من األرايض السورية املحتلة.
صحيح أن لبنان ما زال يعلن متسكه، حتى اآلن، برفضه أي تطبيع 
أو إقامــة عاقــات مــع "إرسائيــل"، قبــل اســتعادة أراضيــه املحتلــة، 
إذا حلــت  أنــه  أعلنــت  عــون،  اللبنــاين ميشــال  الرئيــس  ابنــة  لكــن 
مشــكلة ترســيم الحدود، فإنها تريد الســام مع "إرسائيل"، وتنوي 
القــدس املحتلــة، دون صــدور مواقــف رافضــة مــن أي مــن  زيــارة 

األوساط السياسية اللبنانية، دون استثناء!
تتعلــق املفاوضــات مبنطقــة متنــازع عليهــا بينهــام مســاحتها 330 
البحــر  رشق  يف  البحريــة  حدودهــام  منطقــة  عــىل  متتــد  كــم2، 
املتوسط، غنية بحقول الغاز الطبيعي، دون استبعاد إمكان إنشاء 
األوروبيــني  فبعــض  الرســمية،  املفاوضــات  يتجــاوز  رسي  طريــق 
تطوعوا لهذه املهمة، يف حني يظهر املوقف اإلرسائييل معالجة 
متأنية للمسألة، ألن كل ما تريده "إرسائيل" من لبنان اتفاقا يزيد 
مــن حصانــة منصاتهــا للغاز، وإشــارة للبنانيني أن األعامل التجارية 

قد تتم مع اإلرسائيليني.
واإلرسائيليــة  اللبنانيــة  املحليــة  امللفــات  تشــابك  ضــوء  يف 
هــذه  تــرك  أن  املتوقــع  فمــن  والدوليــة،  اإلقليميــة  نظرتهــا  مــع 
العامــل  ألن  النطــاق،  واســعة  الخارجيــة  تداعياتهــا  املفاوضــات 
األهم الذي يقودهام للتفاوض هو الفوائد االقتصادية املحتملة، 
ولجميع دول املنطقة املتعاونة بإنتاج الغاز الطبيعي، وتســويقه، 

رغم حالة الردد والعداء وانعدام الثقة املتأصل بينهام.
تدعــي املحافــل اإلرسائيليــة أن املفاوضــات الجديــدة مــع لبنــان، 
ورغــم محدوديــة الزمــان واملكان، تقدم اعرافا فعليا بها، وتتزامن 
مــع توقيــع اتفاقيــات التطبيــع مــع دول الخليــج العــريب، لكــن مــن 
الواضح أن الحل الذي اقرحه األمريكيون يعتمد عىل الفصل بني 
ملفــي الحــدود: الربيــة والبحريــة، مــا قــد يســهل يف حلهام، واحدا 

بعد اآلخر. 
وبينــام تواصــل الطواقــم الفنيــة عملهــا ومفاوضاتهــا بــني الجانبــني، 
يســتمر عمــل الــرشكات الدوليــة يف اســتخراج الغــاز مــن الحقــول 
أن  وبعــد  بينهــام،  مناصفــة  املاليــة  املكاســب  وتوزيــع  البحريــة، 
الدولتــني  إلــزام  يتــم  عملهــا  مــن  القانونيــة  التحكيــم  لجــان  تنتهــي 

بقراراتها.
ترســيم  حــول  إرسائيليــة  لبنانيــة  مفاوضــات  يف  الــرشوع  ميــر  مل 
الحــدود البحريــة بهــدوء ودون خافــات، كــام هــي عــادة الســاحة 
اللبنانيــة، فالفريــق املوافــق عليها يربر موقفــه بالقول إن االقتصاد 
بتحســني  كفيلــة  الغــاز  ومدخــوالت  صعبــة،  بأزمــة  ميــر  اللبنــاين 
الوضــع املــايل للدولــة، لكــن معارضيهــا يخشــون أن حــل مشــكلة 
الحــدود الربيــة الحقــا ســوف ميــر مــن تحــت أقدامهــم، ولــن يعــود 
لهــم مــربر التهــام "إرسائيــل" باحتــال أجــزاء مــن الدولــة اللبنانيــة، 
وســتوضع عامــات اســتفهام حــول مرشوعيــة حيازتــه للســاح، مــا 

قد يفتح حوارا لبنانيا داخليا حول الحاجة لتفكيكه.

النارصة/ فلسطني:
دعت جمعية األقىص لرعاية األوقاف واملقدسات، 
عمــوم املســلمني يف الداخــل الفلســطيني املحتــل 
نحــو  الرحــال  شــد  تكثيــف  إىل  القــدس،  وأهــايل 
باملصلــني  وإعــامره  املبــارك  األقــىص  املســجد 

واملرابطني.
"أيهــا  أمــس:  األقــىص  لجمعيــة  بيــان  يف  وجــاء 
املســلمون أصحــاب العهــد والوفــاء، رحــاب األقــىص 
إليكــم،  تشــتاق  املبــارك  األقــىص  وزوايــا  تناديكــم، 

فأروا الله تعاىل من أنفسكم خرا".
ووجهــت جمعيــة األقــىص، نــداًء إىل أهــايل الداخــل 
القــدس؛  أســواق  مــن  والتســّوق  احتياجاتهــم  لــرشاء 
وتجــار  األقــىص  املســجد  تجــاه  الواجــب  أقــل  فهــذا 
تضييــق  مــن  يعانــون  الذيــن  املقدســة  املدينــة 

االحتال.
إىل  األقــىص  قوافــل  منــدويب  جميــع  دعــت  كــام 
شــّد الهّمــة يف إرســال الحافــات مــن كافــة البلــدان 

واملناطق يف الداخل الفلسطيني.

التقيــد  رضورة  عــىل  األقــىص  جمعيــة  وشــّددت 
بالتعليــامت الصحيــة والتدابر الوقائية، حفاًظا عىل 

سامة وصحة املصلني.
وتقوم الجمعية عىل مرشوع "قوافل األقىص"، الذي 
تسعى من خاله إىل شد الرحال للقدس واملسجد 
األقــىص وإعــامر املدينــة عــىل مــدار األســبوع، ويف 

كافة األوقات.
األرايض  مــن  حافلــة   )120( تســير  يتــم  وشــهرًيا 
ويتزامــن  املحتلــة،  القــدس  إىل   48 عــام  املحتلــة 
نــداء جمعيــة األقــىص مــع قيــام الجمعيــات اليهوديــة 
اقتحــام  املتطرفــة بدعــوة املســتوطنني إىل تكثيــف 

املسجد األقىص.
االحتــال  ســلطات  رفــع  بعــد  الدعــوات  هــذه  وتــأيت 
اإلغــاق الــذي فرضتــه عىل مدار شــهر كامل ومنعت 
خالــه املصلــني مــن غــر ســكان البلــدة القدميــة يف 
املســجد  وتعــرض  لألقــىص.  الوصــول  مــن  القــدس 
يف تلــك الفــرة القتحامات متكررة من املســتوطنني 

وجنود االحتال الذين وفورا لهم الحامية.

رام الله/ فلسطني:
أرايض  اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  حولــت 
زراعيــة يف منطقــة األغــوار رشقــي الضفــة الغربيــة 
عليهــا  الســيطرة  بهــدف  طبيعيــة،  محميــة  إىل 

وضمها.
وقالــت وزارة الخارجيــة بــرام اللــه، يف بيــان أمــس، 
باألغــوار  مكحــول  لقريــة  تتبــع  األرايض  تلــك  إن 
الشاملية، وقد سيطر عليها مستوطنون يهود قبل 

سنوات.
تــأيت ملنــع  ورأت أن عمليــة تحويلهــا إىل محميــة 

الفلسطينيني من املطالبة فيها أو دخولها.
وأضافــت الخارجيــة: تحويــل املنطقــة إىل محميــة 
الضــم  تحقيــق  إىل  باألســاس  يهــدف  طبيعيــة، 
وخلــق  االســتيطان،  لصالــح  لألغــوار  التدريجــي 

عملية تشبيك بني املستوطنات.
املصــادرة،  األرايض  مســاحة  الــوزارة  تحــدد  ومل 
مــن  اآلالف  عــرشات  تســاوي  إنهــا  قالــت  لكنهــا 

الدومنات.

إن  وقالــت  اإلرسائيــيل،  اإلعــان  واســتنكرت 
املخطــط اإلرسائيــيل لضــم مســاحات واســعة مــن 

أرايض الضفة "مل يتوقف يوما واحدا".
وأشارت إىل أن عمليات ضم األغوار الفلسطينية، 
"تتعمــق وتتســع يف ظــل تصاعــد التطبيــع العــريب 

مع دولة االحتال".
وطالبــت الخارجيــة بــردع دولــة االحتــال مــن خــال 
عــن  للراجــع  تجربهــا  دوليــة،  عقوبــات  فــرض 

مشاريعها االستيطانية.
ضــم  خطــة  تنفيــذ  االحتــال  حكومــة  وأّجلــت 
الغربيــة،  الضفــة  أرايض  ثلــث  تعــادل  مســاحات 
يوليو/متــوز  بدايــة  بهــا  املبــارشة  تعتــزم  كانــت 

املايض.
أن  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وزعمــت 
وقــف  مقابــل  كان  إرسائيــل،  مــع  عاقاتهــا  تطبيــع 
خطــة الضــم؛ لكــن مســؤولني إرسائيليــني كبــار نفوا 
ذلــك، مؤكديــن أنــه مل يتــم إلغــاء مخطــط الضــم، 

وإمنا تأجيله فقط.

غزة/ نور الدين صالح:
أكد نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية 
أن  الكريــم،  عبــد  قيــس  فلســطني  لتحريــر 
املخــرج  هــي  الشــاملة  االنتخابــات  إجــراء 
الوحيد من مأزق االنقسام السيايس الذي 
يعاين منه الكل الفلســطيني، معتربًا إياها 
أساســا مُيكــن أن ُيبنــى عليهــا وحــدة وطنيــة 

صلبة.
وشدد عبد الكريم خال حديث خاص مع 
صحيفة "فلســطني"، عىل رضورة "االنتهاء 
برسعة من مشــاورات الفصائل الجارية يف 

الوقت الحايل بشأن إجراء االنتخابات".
وقال: إن "االنتخابات استحقاق دميقراطي 
تأخــر عــن موعــده كثــرًا وهــو حــق للناخــب 
الفلســطيني ُســلب منــه عــىل امتــداد عقــد 

من الزمن وآن األوان أن يخرج إليه".
ورأى أن االتفــاق الــذي جــرى بــني مختلــف 
العامــني،  األمنــاء  اجتــامع  خــال  الفصائــل 
العمليــة  إلجــراء  الرئيســية  العنــارص  عــىل 
االنتخابيــة "كاٍف وال ينبغــي أن ُيثقل مبزيد 

من الرشوط واملطالب".
عقــد  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/   3 ويف 
الفلســطينية،  للفصائــل  العامــون  األمنــاء 
توافقــوا  وبــروت،  اللــه  رام  بــني  اجتامعــا 
خاله عىل "ترسيخ مبدأ التداول السلمي 
الحــرة  االنتخابــات  خــال  مــن  للســلطة 

والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".
وجــدد التأكيــد عــىل رضورة "وجــود توافــق 
النســبي  بالتمثيــل  االنتخــايب  النظــام  عــىل 
االنتخابيــة  العمليــة  ترابــط  وعــىل  الكامــل 
مبحطاتهــا الترشيعيــة والرئاســية واملجلس 

 6 تتجــاوز  ال  زمنيــة  فــرة  خــال  الوطنــي 
أشهر".

إجــراء  يكــون  أن  الكريــم،  عبــد  وبحســب 
املرحلــة  هــي  الترشيعيــة  االنتخابــات 
الوطنــي  املجلــس  تســتكمل   فيــام  األوىل 
يف مناطــق الخــارج بالتوافــق حيــث يتعــذر 

إجرائها.
أجــل  مــن  كافيــة  العنــارص  هــذه  أن  وعــّد 
املصادقــة عــىل تفاصيــل االنتخابــات وآليــة 
إجرائها عرب اجتامع رسيع لألمناء العامني، 
ثــم إصــدار مرســوم بالدعوة لانتخابات من 

رئيس السلطة محمود عباس.
وبنّي أن الكل الفلسطيني يوافق عىل خيار 
االنتخابات برصف النظر عن مشاركته فيها 
من عدمه، مشددًا عىل أن "األمر الرئييس 
هــو ترجمــة التوافــق الوطنــي الشــامل عــىل 
مــن  عمليــة  بخطــوات  االنتخابــات  إجــراء 
العامــني  لألمنــاء  رسيــع  اجتــامع  خــال 
مــن  لذلــك  الرضوريــة  املراســيم  وإصــدار 

الرئيس عباس".
التشريعية أواًل

وأوضح فتوح أن االنتخابات تبدأ باملجلس 
ثــم  الرئاســية،  االنتخابــات  ثــم  الترشيعــي، 
الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  انتخابــات 
جواًبــا  ننتظــر  و"نحــن  أشــهر،  ســتة  خــال 

رصيًحا من حركة حامس".
هــذا  أن  ذلــك،  عــىل  الكريــم  عبــد  وعّلــق 
مــن  أكــر  منــذ  متامــًا  تجــاوزه  تــم  النقــاش 
جميــع  وافقــت  حينــام  ونصــف،  ســنة 
الفصائل بكتب خطية ُوجهت لرئيس لجنة 
االنتخابات حنا نارص والرئيس أبو مازن، أن 

ُتجــرى الترشيعيــة أواًل ثــم تليهــا الرئاســية، 
مســبق  تثبيــت  هنــاك  يكــون  أن  عــىل 

ملوعدي اجراء االنتخابات.
هــذا  ملناقشــة  أخــرى  مــرة  العــودة  واعتــرب 
العجلــة  إعــادة  أشــكال  مــن  "شــكل  األمــر 
للخلــف يف وقــت مطلــوب فيــه مــن الجميع 
االنتخابــات  إجــراء  دفــع  يف  يســاعد  أن 

لألمام.
إجــراء  تواجــه  عقبــات  وجــود  وحــول 
االنتخابات، ذكر نائب األمني العام للجبهة 
الدميقراطيــة، أنهــا تواجــه عقبــات خارجيــة 
بوجــود  الخارجيــة  تتمثــل  وداخليــة، حيــث 
إجــراء  ملنــع  الراميــة  ومحاوالتــه  االحتــال 

االنتخابات.
وشــدد عــىل رضورة "مواجهــة هــذه العقبــة 
عــىل  شــامل  وطنــي  تصميــم  خــال  مــن 
أشــكال  مــن  شــكل  االنتخابــات  تكــون  أن 
االشتباك السيايس مع االحتال سواء يف 

الضفة أو القدس".
أمــا العقبــات الداخليــة، فهــي وجــود توافــق 
وطنــي وإجــراء تحــركات بناء ثقة قبل عملية 
لطبيعتهــا  األمــور  إعــادة  أي  االنتخابــات، 
مــع  الســلطة  بعاقــة  يتعلــق  فيــام  ســابقًا، 
الســيايس  االعتقــال  وإنهــاء  غــزة  قطــاع 
وضــامن الحريــات العامــة – بحســب عبــد 

الكريم.
وبنّي أن كل هذه األمور مطلوبة لبناء الثقة 
أن تشــكل رشوطــًا مســبقة  "لكــن ال يجــب 
وأن يســتمر العمــل مــن أجلهــا بعــد تأكيــد 
مــن  االنتخابــات  إلجــراء  القانونيــة  الدعــوة 

خال املرسوم الرئايس"، وفق رأيه. 

النارصة/ فلسطني:
قــرارًا،  أمــس،  االحتــال اإلرسائيــيل،  غــزة يف جيــش  فرقــة  أصــدرت 

بشأن املزارعني اإلرسائيليني عند الحدود مع القطاع.
مــن  مخــاوف  بســبب  أنــه  أحرونــوت"،  "يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 
عملية قنص، قررت فرقة غزة منع املزارعني اإلرسائيليني من دخول 
الحقــول القريبــة مــن الســياج األمنــي الفاصــل. وأضافــت الصحيفــة: 
"قيــل لهــم: هــذه عمليــة لحاميــة األرواح، يف الوقــت نفســه ال توجــد 

إرشادات خاصة للمستوطنني يف الغاف".

غزة/ فلسطني:
أدان نائبــان يف املجلــس الترشيعــي تصاعــد سياســة االحتــال بهــدم مئــات 
ا يف مدن فلســطينية، مؤكدة أن جرائم الهدم تهدف  املباين املمولة أوروبيًّ
واالتفاقــات  الــدويل  القانــون  مــع  يتنــاىف  مبــا  الدميوغــرايف  الوضــع  لتغيــر 

الدولية واإلنسانية.
وقالت النائب هدى نعيم يف ترصيح أمس: "هدم جرافات االحتال مئات 
ل أوروبيــا يف املــدن الفلســطينية التــي شــملت تدمــر  املنشــآت التــي مُتــوَّ
منازل وبنى تحتية ومقرات بنيت مبساعدة أوروبية جرمية يجب أن يعاقب 
عليهــا االحتــال". وأكــدت أن ترشيــد ســلطات االحتال الســكان اآلمنني من 
منازلهــم جرميــة حــرب مبوجــب النظام األســايس للمحكمــة الجنائية الدولية، 
ا يف املحاكم الدولية عىل  داعيًة إىل مساءلة وماحقة قادة االحتال قانونيًّ
انتهاكاتــه املســتمرة وجرائــم الهــدم والتدمــر التــي ينتهجهــا االحتــال، التــي 

رشدت آالف املواطنني الفلسطينيني من منازلهم.
وبينت نعيم أن أعامل الهدم واملصادرة ضد املشــاريع املمولة من االتحاد 
األورويب تصاعــدت بشــكل كبــر بعــد تحركــه العــام املــايض لوســم منتجــات 
املستوطنات. من جانبه عد النائب مروان أبو راس هدم البيوت يف الضفة 

الغربية جرمية تطهر عرقي أشبه بجرائم النازية.
وقال أبو راس يف ترصيح أمس: "جرمية هدم البيوت يف الضفة الغربية هي 
جرميــة تطهــر عرقــي يجــب أن يقــدم قــادة االحتــال بســببها إىل محاكــامت 

جرائم حقوق اإلنسان.
وطالــب الــدول األوروبيــة املمولــة للمشــاريع بالدفــاع عــن إنجازاتهــا وماحقــة 
االحتــال، "فنحــن شــعب يجــب أن تراعــى حقوقنــا ألن أوروبــا كانت الســبب 
تعيــد  أن  وبعــده، وعليهــا   1948 عــام  قبــل  الفلســطيني  تهجــر شــعبنا  يف 

شعبنا إىل مدنه وقراه كام كانت سببا يف تهجره".

رام الله/ فلسطني:
انتقــد رئيــس حكومــة رام اللــه محمــد اشــتية، زيــارة وفــود عربيــة للمســجد 
األقــىص املبــارك، تحــت الحاميــة اإلرسائيليــة. وقــال اشــتية، يف مســتهل 
الجلســة األســبوعية لحكومتــه: أمــس، إن "املســجد األقــىص يدخلــه النــاس 

من بوابة أصحابه، وليس من بوابة االحتال".
وأضاف أنه "من املحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة االرسائيلية، 
يف حــني مُينــع املصلــون مــن الدخــول للمســجد ألداء صلواتهــم فيــه". واألحــد 
زار وفد إمارايت املسجد األقىص تحت حامية قوات االحتال. واعترب اشتية 
توقيــع البحريــن اتفاقــا مــع )إرسائيــل(، ُيقــدم جائــزة مجانيــة لاحتــال، ويفتــح 
شــهيته لقضــم املزيــد مــن األرايض وإقامــة املزيــد مــن املبــاين االســتيطانية، 
ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشــعب الفلســطيني للخاص والتحرر 
وإقامــة دولتــه املســتقلة. ووقعــت البحريــن و)إرسائيــل(، أول مــن أمــس، يف 

املنامة، إعانا مشركا إلقامة عاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

دعوات في الداخل المحتل لتكثيف شد 
الرحال لألقصى

االحتالل يحّول أراضي باألغوار إلى 
محمية تمهيدًا لالستيالء عليها

االحتالل يمنع المزارعين 
اإلسرائيليين من دخول 
الحقول القريبة من غزة

إجراؤها يواجه عقبات داخلية وخارجية
عبد الكريم لـ "فلسطين": االنتخابات استحقاق تأخر 

موعده ومخرج من مأزق االنقسام

اشتية ينتقد زيارة وفود عربية 
لألقصى تحت حماية االحتالل

نائبان: هدم المباني 
ا  الفلسطينية الممولة أوروبيًّ

جريمة حرب
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غزة/ فلسطني:
شــّن مفتــي ســلطنة ُعــان أحمــد بــن حمــد الخليــي هجومــًا عىل مــا وصفها بظاهــرة "التودد 
للعــدو" وإطــاق الفتــاوى التــي تعمــل عــىل تطويــع األمــة، وذلــك يف ظــل إقبــال دول عربيــة 

عىل التطبيع مع االحتال اإلرسائيي.
وقــال مفتــي ُعــان يف حســابه الرســمي عــىل "تويــر"، مســاء أول من أمــس: "إن مثة ظاهرة 
اللــه تعــاىل بعداوتــه،  الــذي أمرنــا  التــودد للعــدو  ســلبية جديــدة ظهــرت يف األمــة، وهــي 

والتباهي من غري استحياء وال استخفاء".
وأضــاف الخليــي: "وقــد تســارع إىل هــذا بعــض رمــوز األمــة الذيــن كنــا نعدهــم لهــا أوتــادًا 
وقاعــًا، فــإذا بهــم يتخلــون عــن ماضيهــم املــرق، ويرفعون من الشــعارات مــا يقربهم زلفى 

إىل ساداتهم".
وتابــع متحدثــا عمــن وصفهــم بـ"رمــوز األمــة"، دون أن يســميهم، بأنهــم "يســعون بفتاواهــم 
لهــم قيادهــا وتــرك بيدهــم  لهــم؛ لتســلس  الباطلــة ودعاياتهــم املــزورة إىل تطويــع األمــة 

زمامها، وتدع لهم كل ما بأيديهم حتى الخيط واملخيط".
كان الخليــي اعتــر أن التطبيــع بــني اإلمــارات و)إرسائيــل( ومــد اليــد ملــن وصفــه بالعــدو 

الغاصب، هو مبثابة الخيانة لهذه األمة ومقدساتها.
مــع )إرسائيــل(، منتصــف  اتفاقــًا إلقامــة عاقــات  والبحريــن وقعتــا  اإلمــارات  أن  يشــار إىل 

سبتمر املايض.
وشــهدت مواقع التواصل االجتاعي العربية موجة تنديد عارمة بهذه الخطوة، يف مقابل 

ترحيب بعض أفراد محسوبني عىل حكومتي املنامة وأبوظبي بالتطبيع.

القدس املحتلة/ األناضول:
حــذر مســؤولون فلســطينيون مــن مخاوفهم من 
إرسائيــي  اســتيطاين  ملــروع  إمــارايت  دعــم 
ضخم، من شــأن تنفيذه تغيري املعامل العربية 

ملدينة القدس املحتلة.
وبــرزت املخــاوف الفلســطينية إثــر إعــان "فلــر 
االحتــال   بلديــة  رئيــس  نائــب  حســن-ناعوم"، 
لتمويــل  إمــارايت  القــدس، وجــود تحمــس  يف 
املــروع الــذي تطلــق عليه ســلطات االحتال 

"وادي السيلكون".
قــد زارت اإلمــارات األســبوع  وكانــت "ناعــوم" 
مــع  مقابلــة  يف  الحقــا  وأعلنــت  املــايض، 
إنهــا  اإلرسائيليــة،  ريشــون"  "ماكــور  صحيفــة 
ورجــال  مســؤولني  عــىل  املــروع  طرحــت 

أعال إماراتيني، حيث وجدت تحمسا له.
يتضمــن  الــذي  املــروع،  "ناعــوم"  ووصفــت 
حديثــة  تكنولوجيــا  ومعاهــد  فنــادق  إقامــة 
مفيــد  بأنــه  إرسائيليــة،  اقتصاديــة  ومرافــق 
املحتلــة، حســب  القــدس  للفلســطينيني يف 

زعمها.
لكــن الجانــب الفلســطيني يؤكــد أن املــروع 

الذي سيقام عىل أنقاض أكرث من 120 ورشة 
فلســطيني،  تجــاري  ومحــل  ســيارات،  تصليــح 
إطــار  يف  العربيــة  املدينــة  معــامل  ســيغري 
تهويــد  إىل  الهــادف  اإلرسائيــي  املــروع 

املدينة.
القانونيــة  للحقــوق  القــدس  مركــز  مديــر  وقــال 
واالجتاعية زياد الحموري إن املروع خطري 
وهــو يــأيت يف ســياق مخطــط إرسائيــي أوســع 
ملدينــة  العربيــة  املعــامل  تغيــري  إىل  يهــدف 

القدس وتهويدها.
إعــان  هــو  األخطــر  أن  الحمــوري  وأضــاف 
مبواقفهــا  املعروفــة  اإلرسائيليــة،  املســؤولة 
اليمينيــة املتشــددة، أنهــا وجــدت حاســا يف 

اإلمارات لتنفيذ هذا املروع التهويدي.
الــورش  أصحــاب  االحتــال  بلديــة  وســلمت 
واملحــال التجاريــة باملنطقــة الصناعيــة يف واد 
الجــوز، منتصــف العــام الجــاري، قــرارات بهــدم 
نهايــة  حتــى  املنطقــة  يف  وورشــهم  محالهــم 

العام الجاري.
حــاول  الــذي  باملــروع  الفلســطينيون  ونــدد 
رئيــس بلديــة االحتــال موشــيه ليــون، الرويــج 

له، من خال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس.
وتابــع الحمــوري: "املــروع ليــس جديد ولكن 
األشــهر  بقــوة يف  البلديــة اإلرسائيليــة طرحتــه 
املاضية، وهم يحاولون إيجاد متويل له بقيمة 

تصل إىل ما بني 700-600 مليون دوالر".
والــورش  املحــال  هــدم  عــن  "فضــا  وزاد: 
الفلســطينية القامئة منذ عقود، فإن املروع 
الفلســطينية  الفنــادق  رضب  إىل  يهــدف 
بالقدس وهو يشجع تعليم املنهاج اإلرسائيي 
من أجل االلتحاق باملعاهد التكنولوجية التي 
الفلســطيني  االقتصــاد  ويــرب  سيشــملها، 

عدا عن أنه سيدار من قبل إرسائيليني".
اســتيطاين  مــروع  مــن  جــزء  هــو  واملــروع 
بــدأ منــذ ســنوات يف املناطــق القريبــة  أكــر، 
مثــل الشــيخ جــراح، حيــث تــم االســتياء عــىل 

عرات املنازل الفلسطينية.
مــن  القــدس،  يف  "فتــح"  حركــة  إقليــم  وحــّذر 
"املال اإلمارايت املغمس بالدم الفلســطيني، 
وقــت  يف  االحتــال  بوابــة  عــر  يــأيت  والــذي 
ومينــع  الســلطة  قيــادة  أمــام  األبــواب  توصــد 

النشاط الفلسطيني يف القدس".

ولفت أمني رس إقليم "فتح" يف القدس شادي 
مطور، يف ترصيح، إىل اتفاقيات الراكة بني 
بلدية االحتال والحكومة اإلماراتية، ملشاريع 
عــىل  إنشــاؤها  مخطــط  أو  جاريــة  اســتيطانية 
أرايض الشيخ جراح واملرصارة ووادي الجوز.

وقال: "ســيتم رفع الغطاء القانوين والعشــائري 
عــن كل مــن يــرىض لنفســه التعامــل مــع هــذه 

املشاريع بصورة مبارشة او غري مبارشة".
وتابــع املطــور: "إن املطبعــني العــرب كشــفوا 
يف  يجــدوا  ولــن  أنفســهم  وعــروا  عوراتهــم، 

القدس مرحبًا بنهجهم الوضيع".
الحساســة  املناطــق  مــن  الجــوز،  واد  وحــي 
البلــدة  أســوار  مــن  لقربــه  القــدس  مدينــة  يف 

القدمية.
املــروع  إقامــة  املنــوي  األرض  وتعــود 
لعائلــة  عليهــا،  اإلرسائيــي  االســتيطاين 
الخطيــب املقدســية، ولكــن العائلة أكدت يف 
يونيو/حزيــران املــايض، أن بلدية االحتال مل 
ترفــض  وإنهــا  املــروع،  بشــأن  معهــا  تتشــاور 
اقامــة  أجــل  مــن  لــأرض  االحتــال  مصــادرة 

املروع عليها.

القدس املحتلة/ فلسطني:
مئــة  مــن  أكــرث  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أغلقــت 
منــذ  املحتلــة  القــدس  يف  عاملــة  فلســطينية  مؤسســة 
عــام 1967، بحســب تقريــر نــره موقــع "عــرب 48" يف 

الداخل املحتل.
وُتَعــّد اإلغاقــات اّلتــي طالــت هــذه املؤّسســات امتــداًدا 
املتعاقبــة يف  اإلرسائيلّيــة  انتهجتهــا حكومــات  لسياســة 
ســبيل فــرض الســيادة عــىل املدينــة؛ إذ تعمــل ســلطات 
كّل  إلغــاء  عــىل  أذرعهــا املختلفــة،  خــال  مــن  االحتــال 
يف  وشــطبه  الفلســطينّي  العــريّب  بالوجــود  يتعّلــق  مــا 
بجغرافّيتهــا  متّثــل  اّلتــي  العاصمــة  املدينــة  القــدس، 
الوطنــّي  الوجــه  وتاريخهــا  ودياناتهــا  ودميوغرافّيتهــا 

والقومّي للفلسطينّيني.
لتحديــد  لجنــة   ،1994 عــام  االحتــال  دولــة  وشــّكلت 
املؤّسســات الفلســطينّية العاملــة يف القــدس، وقامــت 
بعملّيــة غربلــة مَلــْن ُيْســَمح لهــا العمــل وَمــْن لــن ُيْســَمح لها 
ذلك، وَتِبَع ذلك إغاق 50 مؤّسسة، ووضع 49 مؤّسسة 

دة باإلغاق. أخرى عىل قامئة املؤّسسات املهدَّ
الثــاين  تريــن   20 يف  االحتــال  ســلطات  وأغلقــت 
الفلســطينّية  املؤّسســات  مــن  عــدًدا   ،2019 )نوفمــر( 
أنشــطة  تنظيــم  بذريعــة  القــدس،  مدينــة  يف  العاملــة 
للســلطة الفلســطينّية، أو نيابــة عنهــا، أو تحــت رعايتهــا، 

بدون ترصيح. 
ا إغالق المؤّسسات تاريخيًّ

الحادثــة،  الفلســطينّي يعقــوب عــودة  الباحــث  يســتذكر 
إغــاق  سياســة  يف  بــدأت  االحتــال  دولــة  إن  ويقــول 
احتــال  منــذ  القــدس،  يف  الفلســطينّية  املؤّسســات 
الشــطر الرقــّي للمدينــة عــام 1967، واســتهّلتها بحــّل 
»أمانة القدس« أو املجلس البلدّي اّلذي انُتخب قبلها 
بأربــع ســنوات؛ إذ صــدر يف حزيــران )يونيــو( 1967 قــرار 
عسكرّي بذلك، وصودرت أماك األمانة ومحتوياتها إىل 

بلدّية االحتال.
بلدّيــة  رئيــس  بصفتــه  كوليــك  تيــدي  "أصبــح  وأضــاف: 
الشطر الغريّب للمدينة، رئيًسا لبلدّية القدس بشطريها، 

جيــش  وزيــر  وّقــع  عــودة،  وحســب  البلدّيــة".  وّحــدوا 
االحتال آنذاك، موشيه ديان، بعدها بعام تقريًبا، عىل 
قــرار يقــي بإبعــاد أمــني املجلــس روحــي الخطيــب إىل 

األردّن. 
وتتابعت بعد ذلك عملّيات اإلغاق لتشــمل املصارف، 
واملشــايف، واملحاكــم، واملراكــز الصّحّية، واملؤّسســات 
التعليمّية والثقافّية واألندية الشبابّية. ومع الوقت أصبح 
الشــخصّيات،  تأبــني  فعالّيــات  يشــمل  واملنــع  اإلغــاق 
وحفــات تخريــج املــدارس وريــاض األطفــال. حّتــى رفــع 
َمــْن  وُياَحــق  القــدس،  يف  ممنــوع  الفلســطينّي  العلــم 

يفعل ذلك.
وال تكاد مؤّسسة فلسطينّية موجودة يف القدس مل تطلها 
االقتحامــات، اّلتــي يرافقهــا العبــث وتخريــب املحتويات 
مثــل  اإللكرونّيــة  األجهــزة  ســّيا  وال  بعضهــا،  ومصــادرة 
إخضــاع  عــدا  املراقبــة،  كامــريات  وذاكــرات  الحواســيب 
تقتــرص  للتحقيــق. ومل  تلــك املؤّسســات  العاملــني يف 
قرارات اإلغاق عىل املؤّسســات داخل حدود املدينة، 

بل تعّدتها إىل تلك الواقعة يف ضواحيها.
الفلســطينّية  املؤّسســات  االحتــال  ســلطات  وُتغلــق 
العاملــة يف القــدس، إّمــا مؤّقًتــا، ولفــرات متفاوتــة، وإّمــا 
مــن  العديــد  مــع  كــا حصــل  ــا،  د دوريًّ ُتَجــدَّ أشــهر  لســتة 
اّلــذي  الــرق«  مقــّر »بيــت  رأســها  املؤّسســات، وعــىل 
كان  واّلــذي  الحســيني،  فيصــل  الراحــل  القيــادّي  أّسســه 

مبنزلة مقّر للسلطة الفلسطينّية يف القدس.
يف مقال أعّده يعقوب عودة، املنشور يف العدد الثامن 
الدراســات  »مجّلــة  مــن   2009/2010 ربيــع   - لشــتاء 
الفلســطينّية«،  أدرج الكاتــب املؤّسســات الفلســطينّية 
ثــايّث،  تصنيــف  تحــت  املحتّلــة  القــدس  يف  العاملــة 
والروابــط  واالّتحــادات  النقابّيــة  باملؤّسســات  وتتمّثــل 
ل  املهنّية اّلتي تعمل مبوجب تراخيص إرسائيلّية، وتسجَّ

جمعّيات عثانّية وتعمل بشكل طبيعّي وقانويّن.
أّما النوع الثاين فهو املؤّسسات اإلعامّية واألهلّية اّلتي 
ُتَعــّد مؤّسســات مســتقّلة غــري حكومّيــة، تعمــل مبوجــب 
تراخيــص، وال يحــّق لســلطات االحتــال أن تســحب تلــك 

الراخيص بدون سبب وجيه.
النــوع الثالــث األخــري مــن املؤّسســات، فيضــّم تلــك اّلتي 
للفلســطينّيني،  مبــارشة  وإنســانّية  طّبّيــة  خدمــات  تقــّدم 
االحتــال  ســلطات  مــن  العمــل  تراخيــص  عــىل  وتحصــل 

عىل أّنها مراكز لخدمات الجمهور.
وُتغلــق )إرسائيــل( املؤّسســات الفلســطينّية يف القــدس 
بغّض النظر عن طبيعتها. يقول عودة: "هم ليسوا بحاجة 

إىل ترير ما يفعلون، املهّم الحفاظ عىل السيادة".
مرهونــة  املؤّسســات  إغــاق  عملّيــات  وتــرية  أّن  ويبــدو 
"اإلغــاق  أّن  عــودة  يــرى  للمدينــة.  الســيايّس  بالســياق 
املنــازل  هــدم  مثــل  مثلهــا  لاحتــال،  ثابتــة  سياســة 
ومصادرة األرايض وغريها من االنتهاكات، ترتفع وتريتها 
مثًا قبل عقد االنتخابات، وتنخفض يف حال كان هناك 

ترتيب مسبق لزيارة وفود أجنبّية". 
وُيضيف: "نحن يف مزاد علنّي، هم يستخدمون القدس 
ا وغــري يهودّي،  وســيلة دعائّيــة، ومــا دمــَت أنت فلســطينيًّ

فهذا كاٍف للتعرّض لك بأّي يشء".

األســري املحــرر املبعــد لغــزة، عضــو مكتــب إعام 
األهــل  فــراق  أن  أكــد  الراونــة،  أميــن  األرسى 
أن  يتمنــون  كانــوا  املحرريــن  كل  وأن  صعــب، 
ُيحــرروا إىل مســقط رأســهم، مضيفــا "لكننــا أجرنا 

عىل اإلبعاد".
وأضــاف الراونــة لصحيفــة "فلســطني" أن األســوأ 
املحرريــن  ذوي  االحتــال  حرمــان  ذلــك،  مــن 
الغربيــة  الضفــة  "ففــي  أبنائهــم  مــن  املبعديــن 
املحتلــة، مينــع ذوينــا مــن الخــروج إىل األردن ثــم 

إىل مرص ثم إىل قطاع غزة لرؤيتنا".
جرميــة  ذويهــم  مــن  املحرريــن  حرمــان  واعتــر 
يرتكبهــا االحتــال، يحــاول مــن خالهــا معاقبتهــم 
وفــاء  صفقــة  يف  أنفــه  عــن  رغــًا  ُحررنــا  "ألننــا 
إىل  يشــدهم  الحنــني  أن  إىل  مشــريًا  األحــرار"، 
واألهــل  األصليــة،  وبادهــم  رؤوســهم  مســقط 
منــذ  نرهــم  مل  الذيــن  واألبنــاء  والعائلــة  واألقــارب 

سنني.
يــروا  مل  األرسى  مــن  كثــريا  أن  الراونــة  وأضــاف 
التواصــل  وســائل  عــر  إال  أبناءهــم  أو  والديهــم 
تــأِت  مل  غــزة  إىل  أبعــدت  "فعندمــا  االجتاعــي 
ســوى الوالــدة ملــدة عرة أيــام، وهي اآلن تصارع 
ويل  أرهــم،  مل  واألخــوات  اإلخــوة  فيــا  املــوت، 

أربعة أبناء وثاث بنات مل أَر سوى واحد منهم".
وبني أنه رغم تنغيص عنجهية االحتال وغطرسته 
عىل املحررين، إال أن ما يخفف عنهم أنهم أحرار 

خارج سجونه، رغم أنفه.
وأوضح أن املحررين "لأســف الشــديد ممنوعون 
من الســفر خارج قطاع غزة، وجزء كبري من ذويهم 
ممنــوع مــن الســفر، وآخــرون تم اعتقالهــم ملنعهم 

من التواصل معنا".
ونــوه إىل أن املحــرر مل يتحــدث مع كثري من أفراد 
أرستــه خشــية اعتقالهــم أو منعهــم مــن عملهــم أو 
ســحب تصاريــح دخولهــم إىل األرايض املحتلــة 
عــام 1948، مــا أحــدث فجــوة كبــرية بــني األســري 

وذويه.
ووجــه الراونــة رســالة لــأرسى "أن ســاعة الفــرج 
آتيــة ال محالــة، وأن يف نهايــة النفــق ســيكون النــور 
املوجــود حاليــًا بيــد إخوانكــم يف املقاومــة التــي 
لديهــا أوراق متكنهــم مــن تحريركــم، لكــن ال بــد من 
الصــر، فقــد صرنــا خمــس ســنوات ونصــف بعــد 
ويف  شــاليط،  جلعــاد  اإلرسائيــي  الجنــدي  أرس 

نهاية املطاف كانت الصفقة املرفة".
بعــد  أنــه  الكــريك،  أكــد املحــرر رجــايئ  يف حــني 
مــرور تســع ســنوات مــن الحرية، فــإن املبعدين ما 

زالت فرحتهم منقوصة الفتقادهم األهل واملكان 
الــذي ترعرعــوا فيــه، مســتدركا "لكن أهلنا يف غزة 
عوضونــا شــيئا كبــريا، فكانــوا لنــا األخ والصاحــب 

والصديق".
مــن  اآلخــر  الشــق  إن  لـ"فلســطني"  الكــريك  وقــال 
معهــم  عشــنا  إخــوة  خلفنــا  تركنــا  أننــا  الغصــة، 
الظــروف  ســنوات طويلــة خضنــا خالهــا أصعــب 

يف سجون االحتال.
االلتقــاء  دون  تحــول  عقبــات  وجــود  إىل  وأشــار 
معيقــات  بســبب  الســفر؛  لصعوبــة  باألهــل، 
املحيط العريب واإلقليمي عىل غزة ومنع األرسى 

املحررين من السفر.
وهنــاك  فقــط،  مرتــان  بأهــي  "التقيــت  وتابــع 
الضفــة  معهــم يف  التواصــل  كثــرية يف  معوقــات 
الغربيــة كــون تواصلهــم معنــا يرتــب عليــه مخاطر 
صعوبــة  رغــم  لكــن  االحتــال،  مــن  عليهــم  أمنيــة 
اإلبعــاد عــن األهــل فإنــه أفضل بألف مرة من البقاء 

يف السجون".
وطــأن الكــريك األرسى يف ســجون االحتــال بــأن 
يومــا  ولــو  قضيتهــم  تنــس  مل  غــزة  يف  "املقاومــة 
املــرف  اإلنجــاز  تكــرار  عــىل  وســتعمل  واحــدا، 

املتمثل بصفقة وفاء األحرار مجددًا".

غزة/ أدهم الريف:
القســام  لكتائــب  العــام  القائــد  نائــب  رضيــح  مشــاركون  ــن  زيَّ
الشــهيد أحمــد الجعــري مهنــدس صفقــة "وفــاء األحــرار" يف 
الذكرى التاسعة إلبرامها بني حركة حاس وحكومة االحتال 
شــؤون  وزارة  نظمتهــا  فعاليــة  يف  وذلــك  مرصيــة،  بوســاطة 

األرسى واملحررين.
وحــر الفعاليــة يف مقــرة الشــيخ رضوان، شــال مدينة غزة، 
أول مــن أمــس، قياديــون وممثلــون عــن قوى وطنية وإســامية، 
األرسى  وزارة  وكيــل  املدهــون  وبهــاء  محــررون،  وأرسى 

والعاملني فيها.
الجعــري  الشــهيد  رضيــح  رضــوان،  الشــيخ  مقــرة  وتحتضــن 
تريــن  نوفمــر/   14 يف  االحتــال  ســلطات  اغتالتــه  الــذي 
الثــاين لعــام 2012، وعــىل إثــر ذلــك اندلعــت معركــة "حجارة 
الســجيل"، والتــي قصفــت خالهــا كتائــب القســام وألول مــرة 

العاصمة االقتصادية لدولة االحتال "تل أبيب".
وتحتضــن املقــرة جثــان مرافقــه محمــد الهمــص الــذي قىض 
معه يف اســتهداف مركبتها وســط مدينة غزة آنذاك، وفيها 
أيًضــا جثــان الشــهيد مــازن فقهــاء، األســري املحــرر يف صفقة 
"وفــاء األحــرار" الــذي اغتيــل عــن طريــق عمــاء لاحتــال بغــزة 

يف مارس/ آذار 2017.
ووضع املشاركون إكليًا من الورد عىل قر الشهيد فقهاء.

القســام  كتائــب  حــررت  األحــرار"،  "وفــاء  صفقــة  ومبوجــب 
وأســرية  أســرًيا   )1027( حــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
مقابل إطاق رساح جندي إرسائيي بعد أكرث خمس سنوات 

قضاها أسرًيا.
وقــال القيــادي يف حــاس إســاعيل رضــوان، إن 18 أكتوبــر/ 
مــن  األوىل  املرحلــة  فيــه  انجــزت  الــذي  )اليــوم  أول،  تريــن 
الصفقــة(، ســيبقى يوًمــا فارًقــا يف تاريــخ الــرصاع مــع االحتــال 
اإلرسائيــي، مؤكــًدا أنَّ "املقاومــة هي الطريق األمثل واألقرص 

لحرية أرسانا األبطال من خلف قضبان االحتال".
ه رضوان يف كلمة خال وضع إكليل من الورد عىل رضيح  ونبَّ

أولويــات  ســلم  عــىل  تقــف  األرسى  قضيــة  أنَّ  إىل  الجعــري 
املقاومــة التــي لــن يهــدأ لهــا بــال حتــى ينــال األرسى حريتهــم، 
مشــرًيا إىل أنَّ صفقــة وفــاء األحــرار شــكلت انتصــاًرا للمقاومــة 

وهزمية االحتال وركوًعا له أمام رضباتها ورشوطها.
ــر بأقــوال الجعــري قبــل فــرة قصــرية مــن استشــهاده، بأنــه  وذكَّ
إذا ما استشهد فإنه سيقي مرتاًحا مطمئًنا عىل املقاومة.

وتابــع رضــوان، ســمعت الجعــري خــال رحلــة الحــج إىل بيــت 
بــايل وارتاحــت نفــي"  اللــه الرحــام وهــو يقــول: "لقــد هــدأ 
مــن أجلهــا  الجعــري  التــي خــاض  الصفقــة  إبــرام  بعــد  وذلــك 
مــن  مطولــة  جــوالت  اإلســامية،  الحركــة  مــن  معــه  ورشكاء 

املفاوضات غري املبارشة.
وأضــاف: "نقــف اليــوم لنعاهــد الله وشــهيدنا جــرال املقاومة 
الحبيــب  أيهــا  ســائرون  دربــك  عــىل  وإننــا  الجعــري،  أحمــد 
البطــل، درب الشــهادة والحريــة ودرب وفــاء األحرار حتى انجاز 

الصفقة الثانية".
وأشــار إىل أنَّ مــا لــدى املقاومــة قــادر عىل تحريــر أرسانا، لكن 
االحتــال يــراوغ، "وســيجر عــىل صفقة تبــادل أرسى جديدة، 

وسيخضع لروط املقاومة".
ــه رضــوان تحيتــه إىل األســري املــرب عــن الطعــام ماهــر  ووجَّ
ا، وهــو يقبع حالًيا يف  األخــرس، رفًضــا الســتمرار اعتقالــه إداريًّ
مستشــفى "كابــان" اإلرسائيــي"، إثــر تدهــور حالتــه الصحيــة 

منذ ما يزيد عىل )80( يوًما متواصًا.
مخالــف  اإلداري  االعتقــال  أنَّ  حــاس،  يف  القيــادي  وأكــد 
مضيًفــا:  اإلنســان،  حقــوق  مبــادئ  ولــكل  الــدويل،  للقانــون 
"نحــن معــك ولــن نتخــىل عــن مســريتك وجهــادك وصمــودك 

وثباتك".
ــل رضــوان إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــي املســؤولية  وحمَّ
الكاملــة عــن حيــاة املعتقــل األخــرس، وعــن أي تدهــور جديــد 
باألخــرس واألرسى  أنَّ أي مســاس  يطــرأ عــىل حالتــه، مؤكــًدا 
سيمثل إعان حرب ومن حق املقاومة أن تتخذ كل الوسائل 

واألسباب من أجل تحرير األرسى.

مفتي ُعمان يهاجم ظاهرة تحذير فلسطيني من تمويل إماراتي لـ"وادي سيلكون" بالقدس
"التودد للعدو"

تقرير: االحتالل أغلق أكثر من 100 مؤسسة مقدسية منذ 1967

ضمن صفقة "وفاء األحرار"
محررون مبعدون لـ"غزة".. تنفسوا الحرية والحنين 

يشدهم ألهلهم في الضفة
في الذكرى الـ9 لـ"وفاء األحرار".. أكاليل 

الورد تزين ضريح مهندس الصفقة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

فرحــة عارمــة مــا زالت تلتصــق بأفئدة محرري صفقــة »وفاء 
األحرار«، بأن أصبحوا خارج قضبان سجانهم، إال أن »المبعدين« 
منهــم إلــى قطاع غزة يعيشــون رغــم »عبير الحريــة« »غصة 
البعــد عــن األهــل«، حيث يضــع االحتالل اإلســرائيلي عقبات 

كثيــرة تحــول دون لقائهم بهم داخل غــزة أو خارجها، أو حتى 
التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. ووافقــت أول 
مــن أمــس، الذكــرى التاســعة إلبرام صفقــة »وفــاء األحرار« 
بيــن المقاومــة الفلســطينية واالحتالل، في واحــدة من أبرز 

عمليات تبادل األسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل.
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إعالن اعادة طرح عطاء رقم: 11/2020
متويل وإرشاف/الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية - الكويت

التنسيق واالستشارة الفنية/ أفق لإلغاثة والتنمية - تركيا
بتنفيذ/جمعية الوفاء الخريية - غزة

تعلن عن اعادة طرح مناقصة بند جهاز X-ray  )جهاز األشعة(
ضمــن مــروع " تجهيــز مرافــق الخدمــات الطبيــة املســاندة يف مستشــفى 

الوفاء الطبي باألجهزة الطبية"
فعــى الــركات املســجلة و الراغبــة يف املشــاركة التوجــه للحصــول عــى نســخة 
من وثائق املناقصة عى العنوان التايل )مقر جمعية الوفاء الخريية – الكائن يف 
مدينة الزهراء شامل األبراج السكنية – شارع قرص العدل ( و ذلك اعتبارًا من يوم 
الثالثــاء املوافــق 2020/10/20 و لغايــة يــوم الخميــس املوافق 2020/10/29 
من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء . و ذلك وفق الروط التالية:

1. الــركات املشــاركة: يجــب عــى الــركات املشــاركة ان تكــون مســجلة 
لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة.

2. مثن نسخة العطاء 150 دوالر امرييك غري مسرتدة وتعفى الركات التي 
اشرتت العطاء رقم 2020/11 الذي تم االعالن عنه بتاريخ 2020/09/15 

من رسوم العطاء مع رضورة احضار سند القبض عند الراء.
3. األسعار: بالدوالر األمرييك.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 90 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.
5. االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفسارات 
املشــاركني و ذلــك يــوم االحــد املوافــق 2020/11/01  الســاعة 12 صباحــا 

يف– مدينة مدينة غزة – مبنى مستشفى الوفاء أبو خرضة.
6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 2 % من قيمة 
العــرض املقــدم و تكــون بشــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنــيك مصدق من بنك 
معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية الوفاء الخريية و تكون 

مدة رسيان الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7
املوافق 2020/11/05 الساعة 12 ظهرا يف مدينة الزهراء- شامل األبراج 
الســكنية – شــارع قــرص العــدل -داخــل مقــر جمعيــة الوفاء الخرييــة – الطابق 

الثاين ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتح املظاريف: سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني 

للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
9. رسوم االعالن عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الوفــاء الخرييــة أيــام األحــد حتــى 
الخميــس عــى العنــوان التــايل: مدينــة الزهــراء -شــامل األبــراج الســكنية – شــارع 
www.elwafa.ps قرص العدل – داخل مقر جمعية الوفاء، املوقع االلكرتوين

هاتف : 2625003-08، جوال: 00970/59862111

طــرح عطاء لتوريد مســتهلكات ومســتلزمات طبية للمراكــز الصحية التابعة 
لجمعية اتحاد الكنائس 

وتوريد مستلزمات طبية للوقاية من عدوى كوفيد - 19
PQ No. )NECC-CCP-JPF-003- 2020

ضمن مروع تحسني صحة ومنو األطفال والنساء املهمشني يف مدينة غزة  
Japan Platform )JPF( وبتمويل من ، Japan– CCP  بالراكة مع الحملة اليابانية ألجل أطفال فلسطني

تعلــن إدارة جمعيــة اتحــاد الكنائــس عــن طــرح عطــاء لتوريد مســتهلكات ومســتلزمات طبية للمراكــز الصحية يف جمعية 
اتحاد الكنائس ، وتوريد مستلزمات طبية للوقاية من عدوى كوفيد19-.

عــى الراغبــني باالشــرتاك يف هــذا العطــاء ، للحصــول عــى وثائــق العطــاء، التوجــه إىل مكتــب الجمعيــة الكائــن يف غزة 
الرمــال شــارع ســعيد العــاص لــراء العطــاء، وذلــك اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافــق 2020/10/20 ولغاية يوم االثنني 
املوافــق2020/10/26 ، مــع العلــم بــأن قيمــة رســوم رشاء العطــاء مائتــي شــيكل فقــط )200 شــيكل( غــري مســرتدة ، 

وعى من يرسو عليه العطاء تسديد قيمة إعالن  الجريدة.
بالروط التالية: 1 - تعد دعوة العطاء جزءا ال يتجزأ من وثائق العطاء. 

2 - أن تكون املنشأة مرخصة والصنف املنتج مرخصًا.      3 - األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة.
4 - يجب عى املتقدم تعبئة عروض األسعار عى نفس النموذج املستلم من إدارة الجمعية مع كتابة االسم التجاري 

للصنف عى أن يكون نفس مواصفات الصنف املطلوب يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الركة املصنعة.
5 -  يلتــزم املــورد بتزويــد رخصــة تســجيل الركــة لــدى االختصاصــات الحكوميــة وتشــكل ) كل مــن وزارة االقتصــاد 

والتجارة والدوائر الرضيبية(.
6 -  يحق للجمعية زيادة أو تخفيض الكميات املطلوبة مبا ال يزيد عن %25 من اجاميل قيمة العقد الخاص باملورد.

7 - يحق للجمعية تجزئة العطاء، مع العلم بأن الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.
8 - يتــم تحديــد الفــرتة الزمنيــة لتوريــد األصنــاف املطلوبــة إلدارة الجمعيــة يف مدينــة غــزة يف مــدة أقصاهــا 45 يومــا 
مــن اســتالم أمــر التوريــد عــى أن يرفــق معهــا شــهادات الضامنــة وتاريخ انتهــاء الصالحية حيث ال تقل مــدة تاريخ انتهاء 

الصالحية عن عامني عى األقل، واذا تطلب التوريد فرتة زمنية أكرب من ذلك فيجب عى املورد تحديدها .
9 - عى املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.

10 - يجــب عــى املــورد اصــدار فاتــورة رضيبيــة وشــهادة خصــم منبــع وتســدد الفواتــري خــالل 30 يوما مــن تاريخ توريد 
آخر صنف إلدارة الجمعية بعد مطابقتها لروط ومواصفات العطاء.

11 - آخر موعد لراء العطاء هو يوم االثنني 2020/10/26 الساعة 1ظهرًا.
12 - آخر موعد لتقديم العروض هو يوم السبت 2020/10/31 الساعة 12:ظهرًا، 

13 - سيتم فتح العطاء هو يوم االثنني 11/2/ 2020 الساعة العارشة صباحُا.
14 - يرفق مع العطاء كفالة بنكية أو شيك بنيك صالح ملدة ست شهور بقيمة %5 من قيمة العطاء، وال تقبل األموال 
النقديــة أو الشــيكات الشــخصية ،وعــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة %10 ، ولــن ينظــر 

للعطاء الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بنيك.
مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا يوم األحد.

إدارة مجلس كنائس الرق األوسط - بغـــــــــــــزة
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مجلس كنائس الرق األوسط – غزة عى العنوان التايل:

غزة – الرمال ش. سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف  2860146-2822595 جوال  0594503088

)QF/R-C/163/ 2020( /إعالن طرح عطاء رقم
مشروع تطوير حديقة الشاطئ

تعلن اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة بالتنسيق مع بلدية غزة عن طرح عطاء:
كفالة دخول العطاء )$(مثن نسخة العطاء )$(اسم العطاءرقم العطاء

2020/QF/R-C/163
تطويــر  مشــروع 
2,500$100 $حديقة الشاطئ

 1 - املؤهلــون لالشــرتاك يف العطــاء: كل متقــدم للعطــاء مصنــف لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة واتحــاد املقاولــني 
الفلسطينيني، ويشرتط أن تكون درجة تصنيف املقاول ال تقل عن أبنية درجة ثالثة.

2 - يشرتط أن يكون املقاول قد سبق له/ لهم تنفيذ أعامل مشابهة للمروع.
3 - الحصول عى وثائق العطاء: ميكن للراغبني باالشرتاك يف هذه العطاء مراجعة مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعامر 
غزة، والكائن يف فندق املشــتل بغزة مصطحبني معهم شــهادة تصنيف أصلية وســارية املفعول، ابتداًء من يوم الثالثاء 

املوافق 2020/10/20م وذلك من الساعة العارشة صباحًا وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الدوام الرسمي.
4 - زيــارة املوقــع: ســتنظم زيــارة ميدانيــة ملوقــع املــروع يــوم األحــد املوافــق 2020/10/25م ويكــون املوعــد 
الســاعة 10:30 صباحــًا يف موقــع املــروع الكائــن يف مدينــة غــزة- معســكر الشــاطئ الشــاميل-بجوار املســجد 

األبيض- حديقة الشاطئ.
اإلمييــل  عــرب  فقــط  للعطــاء  املتقدمــني  استفســارات  اســتقبال  يتــم  ســوف  للعطــاء:  املتقدمــني  استفســارات   -  5
)info@q-grc.ps( أو الكتب الرسمية املستلمة يف مقر اللجنة القطرية من يوم األربعاء املوافق 2020/10/21م 
وحتى يوم األحد املوافق 2020/10/25م، وســوف يتم الرد عى جميع االستفســارات املســتلمة وتســليمها لجميع 
املشــاركني يف العطاء يف موعد أقصاه يوم اإلثنني املوافق 2020/10/26م من مقر اللجنة القطرية خالل ســاعات 

الدوام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 02:00 مساًء.
6 - كفالــة دخــول العطــاء: قيمتهــا حســب مــا هــو وارد يف الجــدول أعــاله )$2,500( وتكــون عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 
شيك بنيك من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ومصدق لصالح لجنة إعادة إعامر غزة، ويكون عرض السعر 

والكفالة ساريًا املفعول ملدة )120 يوم( من التاريخ املحدد لتسليم العطاء وترفق داخل مظروف العرض الفني.
7 - تســليم العطــاء: يتــم تســليم العــروض يف مكتــب اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــامر غــزة يف ظرفــني مغلقــني منفصلــني 
ومختومــني )العــرض الفنــي( و)العــرض املــايل( ومكتــوب عليهــام اســم العطاء ورقمــه واملتقدم للعطاء مرفقــًا بكافة الوثائق 
املطلوبة )املطبوعة واإللكرتونية( وذلك يف موعد أقصاه يوم األربعاء املوافق 2020/10/28م الساعة 12:00 صباحًا

أجرة اإلعالن عى الركة التي يرسو عليها العطاء
لالستفسار: ميكن مراجعة مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة

Tel : 08 -2859995 - Fax : 08- 2859997

القانوع: ننتظر انعقاد مؤتمر األمناء لوضع الحوارات على الطاولة
العاروري والرجوب: حواراتنا مستمرة للوصول إىل اتفاق وطني وال عودة عن الرشاكة

خلف: الالجئون يف قطاع غزة األكرث 
استهداًفا من إجراءات األونروا

دعت للتراجع عن قرار تسليم المباني الجديدة للبلديات
"اللجنة الشعبية": ال يحق لـ"أونروا" 

تعويض السكان دون خدمات

الذي رفض قرار التقسيم 
يرفض ضم الضفة

أعاب األمري بندر بن سلطان عى القائد الفلسطيني الحاج أمني 
الحســيني رفضــه قــرار التقســيم الصــادر عــن األمــم املتحــدة ســنة 
1947، وبهــذا الهجــوم عــى التاريــخ الفلســطيني يكــون الســفري 
الســعودي الســابق يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد تجاهــل 
الحقائــق التــي تحــاول )إرسائيــل( طمســها، التــي تتمثــل باغتصــاب 
 ،1948 بقــوة الســالح ســنة  اليهوديــة أرَض فلســطني  العصابــات 
تلــك الحــرب التــي ارتقــى فيهــا شــهداء عــرب مــن ســبع دول دفاعــًا 
شــهداء  نفســها،  الســعودية  مــن  شــهداء  ومنهــم  فلســطني،  عــن 
قدموا أرواحهم اقتناعًا بأن ضياع فلســطني يعني ضياع مســتقبل 

هذه األمة.
ترصيحــات األمــري بنــدر املنافيــة للواقــع التقطهــا أحــد الصحفيــني 
اإلرسائيليــني، واعتربهــا وثيقــة تاريخيــة تخــدم االدعــاء الصهيــوين 
القائــل إن يــد )إرسائيــل( كانــت ممــدودة للســالم، حتــى مــن قبــل 
التخريــب،  إال  تعــرف  ال  الفلســطينيني  يــد  وإن  دولتهــم،  قيــام 
وإنهــم أضاعــوا فــرص الســالم التــي وفرتهــا لهــم )إرسائيــل(، لذلــك 
مــع  مقابلــة  يف  يديــد"  "بــاروخ  اإلرسائيــي  الصحفــي  طالــب 
القنــاة 20 العربيــة بتدريــس حديــث األمــري بنــدر بــن ســلطان يف 
املــدارس اإلرسائيليــة، بصفتــه حجــة عــى التاريــخ الــذي راهن فيه 

الفلسطينيون عى الخيارات الخارسة.
نحــن  واجبنــا  مــن  فــإن  املغلــوط،  التاريخــي  الــرد  هــذا  ضمــن 
ننقــل  وأن  جديــد،  مــن  الــرصاع  معادلــة  نــرح  أن  الفلســطينيني 
مفهوم االغتصاب لألرض العربية يف تلك الفرتة؛ مقارنة بالوضع 
الراهــن، وذلــك يك تعيــش الجامهــري العربيــة واقــع الحيــاة عــى 
أرض فلســطني  زمــن  قــرار التقســيم الصــادر ســنة 1948، وتقارنــه 
بالزمــن الراهــن، وللجامهــري الحكم؛ وهل كان رفض قرار التقســيم 
صائبــًا أم كان تفويــت فرصــة، كــام وصفــه بنــدر بــن ســلامن؟ وهــل 
من مصلحتنا الندم لرفض القرار، أم من واجبنا التمســك باملبدأ 

الذي من أجله كان رفض قرار التقسيم؟
تعالــوا لنجــد القاســم املشــرتك بــني رفــض العــرب لقــرار التقســيم 
يف ذلــك الزمــن وبــني رفــض الفلســطينيني والعــرب لصفقــة القــرن 

يف الزمن الراهن، وأقول:
لنفــرتض أن األمــم املتحــدة قــد أصــدرت قــرارًا هذه األيام بتقســيم 
الضفــة الغربيــة بني الفلســطينيني العرب وبني اإلرسائيليني، فهل 
يقبــل عاقــل عــريب بذلــك؟ وكيف يقبل عريب أن يتنازل عن نصف 
الضفــة الغربيــة التــي احتلهــا الصهاينــة قبــل عــرات الســنني بقوة 

السالح؟
وحــال  األيــام  هــذه  الغربيــة  الضفــة  حــال  بــني  كبــرية  املشــابهة 

عنــه  تتحــدث  مــا  وهــذا  األيــام،  تلــك  يف  فلســطني 
األرقام، وما ترده الحقائق.

خان يونس/ فلسطني:
أكــدت اللجنــة الشــعبية لالجئــني أنــه ال يحق لوكالة 
"أونــروا" تعويــض الســكان الالجئني يف املخيامت 
بــال خدمــات وال مســؤوليات، ودون الحفــاظ عــى 
الحقوق واالســتحقاقات، محذرة من تهرب الوكالة 
من مسؤوليتها تجاه الالجئني وتقليص خدماتها.

الــذي  الوقــت  "يف  بيــان:  يف  اللجنــة  وقالــت 
نحــاول فيــه تعزيــز صمودنــا والحفــاظ عــى هويتنــا 
بحقوقنــا  والتمســك  شــعبنا  عــن  والتخفيــف 
كالجئــني، نفاجــأ مبشــاريع توطــني جديــدة ُتفــرض 
الفنيــة  لجاننــا  توصيــات  أونــروا، ضاربــة  مــن  علينــا 
املشــكلة مــن نقابــة املهندســني وبلديــة خانيونــس 

واللجان الشعبية".
بتفريــغ  تطويــر املخيــامت  "يتــم  أنــه  وأشــارت إىل 
ال  الــذي  الســكني  بالبديــل  وتعويضهــم  الســكان 
يلبــي  وال  حقوقًيــا،  يحافــظ  وال  هندســًيا  يرتقــي 
خدمــات الالجئــني، بــل توطــني جديــد بــال خدمات 

وال حفاظ عى الهوية والحقوق".
وتســاءلت: "هــل يعقــل تعويــض الالجئــني بشــقق 
وال  كرميــة  حيــاة  وال  خدمــات  بــال  مســاكنهم  عــن 
املعيشــية  املتطلبــات  ألبســط  يرتقــي  مســكن 
لتســقط  البلديــات  إلدارة  تســلم  ثــم  التصميميــة، 
الهويــة وتقــزم الحقــوق وتعفــي االلتزامــات وتلغــي 
الخدمات؛ لتتامىش مع صفقات مشبوهة تخطط 

ا". ا وتنفذ محليًّ ا ودوليًّ خارجيًّ
مــن  محــذرة  السياســات،  لتلــك  رفضهــا  وأكــدت 
أن هــذه "السياســة تحمــل دالالت خِطــرة يف إطــار 

االلتفاف عى قضية الالجئني".
ودعــت اللجنــة وكالــة الغــوث إىل الرتاجــع فــوًرا عــن 

قــرار تســليم املبــاين الجديــدة للبلديــات والتهــرب 
يف  كخدمــات  تقدمهــا  التــي  املســؤوليات  مــن 

املخيامت.
واســتهجنت "محــاوالت تغيــري دور خدمــات أونــروا 
الــدور  مثــل  اتجاهــات  عــدة  يف  والتقليصــات 
الســيايس الــذي ال يعتــرب مــن مهامهــا، إضافــة إىل 
محاولتهــا التنصــل مــن دورهــا يف إغاثــة وتشــغيل 

الالجئني".
الثوابــت  أهــم  أحــد  الالجئــني  قضيــة  أن  وأكــدت 
الفلســطينية، وال تنــازل عــن حــق العــودة ومســئولية 
عــرب مؤسســاته  الالجئــني  تجــاه  الــدويل  املجتمــع 

إىل حني عودتهم إىل بيوتهم وديارهم.
وأدانت محاوالت "أونروا تضليل الرأي العام وتربير 
تحــت مســمى تطويــر وتحســني املخيــامت  ذلــك 
بتقليــص دورهــا وخدمات أهلهــا"، معتربة أن وقف 
عدد من الربامج اإلغاثية لالجئني بهدف "مامرسة 

ابتزاز سيايس ال أخالقي مرفوض".
واســتنكرت الرتاجــع الخطــري مــن املجتمــع الــدويل 
بتحمــل مســئولياته تجــاه ملــف الالجئــني بتقليــص 
تشــغيل  برامــج  لتنفيــذ  املطلــوب  املــايل  الدعــم 
وغــوث الالجئــني لحني عودتهم ألرضهم، ونطالبهم 
بتقديم املال الالزم لذلك، والتحرك الفوري وأخذ 
ديارهــم  إىل  الالجئــني  لعــودة  الالزمــة  اإلجــراءات 

دون تقليص حقوقهم وخدماتهم. 
وشــددت اللجنــة الشــعبية عــى حقــوق الالجئــني 
ســتبقى محفوظــة يف أيــٍد أمينــة كواجــب منــا ولــن 
وال  التوطــني،  لسياســة  فــال  ذلــك،  بغــري  نســمح 
لتنصــل  وال  املخيــامت  عــى  البلديــات  لوصايــة 

"أونروا" من مسئولياتها تجاه الالجئني.

غزة/ جامل غيث:
أكد منسق اللجنة املشرتكة لالجئني محمود خلف، 
مــن  اســتهداًفا  األكــر  غــزة  قطــاع  يف  الالجئــني  أن 
إجــراءات وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني "األونــروا" 
من بني 5.6 ماليني الجئ يتلقون مساعدات منقذة 

للحياة يف مناطق عملياتها الخمس.
اســتهداف  عــى  الرتكيــز  أســباب  خلــف  وأرجــع 
الالجئــني يف قطــاع غــزة ألن 70 % مــن ســكان القطاع 
موظفــي  مــن  عــدد  أكــرب  بــه  ويوجــد  الالجئــني،  مــن 

الوكالة )نحو 13 ألف موظف(.
وأفــاد لصحيفــة فلســطني، أن نحــو مليــون و140 ألف 
الجــئ بالقطــاع يتلقــون خدمــات إغاثيــة مــن األونــروا، 
يف حــني يبلــغ عــدد املســجلني لــدى الوكالــة مليــون 

و400 ألف الجئ.
وبني أن التذرع بوجود أزمة مالية يأيت بهدف تقليل 
الخدمــة املقدمــة لالجئــني كالســلة الغذائيــة وعــدم 
للتامهــي  يحتاجونهــا  التــي  الالزمــة  الخطــط  تنفيــذ 
مــع "صفقــة القــرن" التــي تنــص عــى شــطب القضيــة 
الفلســطينية مــن خــالل إنهــاء حــق العــودة وحرمانهــم 
الــدول  يف  وتوطينهــم  ماليــة،  تعويضــات  أي  مــن 

العربية التي لجؤوا إليها.
بوجــود  األونــروا  ادعــاءات  رفضــه  عــن  خلــف  وأعــرب 
أزمــة ماليــة، مبينــا أن العجــز املــايل للوكالــة واملقــدر 
بـ130 مليون دوالر "هو مجموع املبالغ املرحلة منذ 

األعوام املاضية للسنوات قادمة".  
أن  بغــزة،  لالجئــني  املشــرتكة  اللجنــة  منســق  وبــني 

الوكالــة رحلــت منــذ عــام 2017 مبلــغ 101 مليــون 
األمريــيك  الدعــم  أن  رغــم  يليــه  الــذي  للعــام  دوالر 
لهــا والــذي كان يقــدر 360 مليــون دوالر كان يصــل 

للوكالة.
وقــال خلــف: إن تكــرار الحديــث عــن األزمــة املاليــة 
إلنهــاء  مقدمــة  يف  وذلــك  أبعــاًدا  طياتــه  يف  يحمــل 
عملياتهــا ودمــج الالجئــني يف الــدول التــي يعيشــون 

بها.
ونبه إىل أن العجر الذي تعاين منه املؤسسة األممية 
لالجئــني  "األونــروا"  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  يهــدد 
تواجدهــم،  أماكــن  مختلــف  يف  الفلســطينيني 
مــن  املاليــة  أزمتهــا  ســد  مناقشــة  الوكالــة إىل  داعًيــا 
الشــهر  منتصــف  عقــده يف  املقــرر  االجتــامع  خــالل 
القــادم للــدول املانحــة واللجنــة االستشــارية لألونــروا 

واملطالبة بتقديم معونات جديدة للوكالة.
توحيد الكابونة

مــن جانــب آخــر، بــني خلــف أن الوكالــة ترفــض إضافــة 
املواليــد الجــدد واملتزوجــني حديثــا، ودمــج الكابونــة 
ينايــر  دورة  يف  واحــدة  بــدورة  والبيضــاء  الصفــراء 
2021 بحيــث تصبــح ســلة غذائيــة واحدة، معرًبا عن 
رفضــه لهــذا القــرار الــذي ســيزيد مــن سياســة اإلفقــار 

لدى الالجئني يف القطاع.
وحــث إدارة األونــروا عــى الرتاجــع عن إعادة تصنيف 
العائــالت الفقــرية فــوًرا وتوســيع عــدد املســتفيدين 
الســيئة  االقتصاديــة  الظــروف  ظــل  يف  وخصوًصــا 

واملتزامنة مع جائحة "كورونا".

الدوحة- بريوت/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  نائــب  أكــد 
لحركــة "حــامس" صالــح العــاروري أمــس، 
حركــة  مــع  والبنــاء  اإليجــايب  الحــوار  أن 
"فتــح" وكافــة الفصائل، مســتمر للوصول 

إىل اتفاق وطني.
صحفــي:  ترصيــح  يف  العــاروري  وقــال 
نائــب  العــاروري  صالــح  الشــيخ  "يؤكــد 
الحــوار  اســتمرار  حــامس،  حركــة  رئيــس 
اإليجايب والبناء مع حركة فتح، والفصائل 
عــى  وطنــي  اتفــاق  إىل  للوصــول  كافــة، 
الوطنيــة  الراكــة  تحقــق  وطنيــة  خريطــة 
املنشــودة، وتزيــد مــن قــدرة شــعبنا عــى 

مواجهة التحديات واملؤامرات".

املركزيــة  اللجنــة  رس  أمــني  قــال  فيــام 
لحركــة "فتــح" اللــواء جربيــل الرجــوب، إن 
بنــاء الراكــة الوطنيــة خيــار اســرتاتيجي 
العمــل  فصائــل  وجميــع  عنــه،  عــودة  ال 
عليــه  توافقــت  الفلســطيني  الوطنــي 
وخيــار  كمســار  مطلــق  واميــان  بقناعــة 

لحامية مروعنا الوطني.
صحفــي  ترصيــح  يف  الرجــوب  وأضــاف 
للســلطة  التابعــة  "وفــا"  وكالــة  نرتــه 
عليــه  االتفــاق  تــم  مــا  أن  اللــه،  رام  يف 
خــروج  أي  يظهــر  مل  الفصائــل  بــني 
ســنواصل  "وإننــا  لــه،  تجــاوز  او  عنــه 
األمنــاء  اجتــامع  مخرجــات  وفــق  العمــل 
الــذي  الفلســطينية،  للفصائــل  العامــني 

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  برئاســة  عقــد 
وتفاهامت إسطنبول".

االتفــاق  إىل  طريقنــا  يف  "نحــن  وتابــع: 
مــن خــالل حواراتنــا الثنائيــة مــع االخــوان 
حالــة  مــن  للخــروج  حــامس،  حركــة  يف 
 13 التــي اســتمرت ألكــر مــن  االنقســام 
عاما"، مشــددًا عى التزام الحركتني مبا 

تم االتفاق عليه.
حركــة  باســم  املتحــدث  قــال  ذلــك،  إىل 
يف  القانــوع  اللطيــف  عبــد  حــامس 
األقــى"،  "صــوت  إلذاعــة  ترصيحــات 
مــع  والحــوارات  االتصــاالت  إن  أمــس، 
تنقطــع وســط  "فتــح" مســتمرة ومل  حركــة 
الراكــة  لتحقيــق  اإليجابيــة  مــن  أجــواء 

الوطنية التي ينتظرها شــعبنا الفلسطيني 
الحــوار  اطــار  الفصائــل يف  مــع  وتواصلنــا 

الوطني الشامل مستمر.
مؤمتــر  انعقــاد  ننتظــر  "نحــن  وأضــاف: 
األمناء العامني للفصائل لوضع الحوارات 
عى الطاولة واالتفاق عى ما تم التفاهم 
حركــة  مــع  إســطنبول  حــوارات  يف  عليــه 

فتح".
عــن  بديــل  "ال  أنــه  عــى  القانــوع  وشــدد 
تحقيــق املصالحــة والراكــة الفلســطينية 
القضيــة  بهــا  متــر  التــي  واملرحلــة 
وخطــرية  فارقــة  مرحلــة  الفلســطينية 
مــع  فلســطينية  وحــدة  تحقيــق  وتتطلــب 

الكل الوطني".

عــى  مــرصة  حــامس  "حركــة  وتابــع: 
وتحقيــق  الوطنيــة  الراكــة  مســار  إنجــاح 
املصالحة ملا له من أهمية كبرية ويشكل 
قاعدة صلبة حقيقية ملواجهة التحديات 
القضيــة  لهــا  تتعــرض  التــي  الراهنــة 

الفلسطينية".
وعــرب عــن اســتغرابه مــن ترصيحــات عضــو 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح روحــي فتــوح 
الســائدة  اإليجابيــة  األجــواء  ظــل  يف 
فتــح  "بــأن  فيهــا  وجــاء  والتــي  للحــوارات 
وافقــت باإلجــامع عــى التفاهــامت التــي 
التوافــق عليهــا يف اســطنبول، ومــا  جــرى 
الســيايس  املكتــب  موافقــة  ننتظــر  زلنــا 

لحامس".
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توفير نظام طاقة شمسية لمركز دير البلح الصحي التابع للهالل األحمر الفلسطينياسم املرشوع
QRC/CONST/2020/ 12رقم املرشوع
4 شهور تقومييةمدة املرشوع

بتمويل من الهالل االحمر القطري ، يدعوكم الهالل األحمر القطري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن 
طرح عطاء )توفري نظام طاقة شمسية ملركز دير البلح الصحي التابع للهالل األحمر الفلسطيني( وذلك حسب جدول 
الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-

1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجال لــدى جهــات االختصــاص ومصنفــا لــدى اتحــاد املقاولــني 
الفلســطينيني بحــد أدىن درجــة ثانيــة عــىل األقــل  يف مجــال كهروميكانيــك ولديــه خــرة يف مجال تركيــب أنظمة الطاقة 

الشمسية وأن يكون مسجال رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2.  األسعار غري شاملة لرضيبة القيمة املضافة وعىل املقاول الذي يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة معفاة.

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
4. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باسم الهالل األحمر القطري لدخول العطاء بقيمة )USD 3,000( بالحروف ثالثة آالف 
دوالر أمرييك  إما كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق من بنك معرتف به لدى ســلطة النقد، وســاريًا ملدة  120 يوما 

من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل )الهــالل 
األحمر القطري – شارع الوحدة- عامرة غازي الشوا – ط2 – غزة( مقابل مبلغ غري مسرتد وقدره 100 دوالر أمرييك  
للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم االربعــاء  املوافــق2020/10/21  وحتى يوم االثنني املوافق 2020/10/26 م ، وذلك 

خالل أوقات الدوام الرسمي)من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية مساء"( . 
6. ســتعقد زيــارة املواقــع و االجتــامع  التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 

2020/10/27 م الساعة العارشة صباحا انطالقا من مقر الهالل االحمر القطري بغزة  .

7. آخــر موعــد لتســليم العطــاء الســاعة الثانيــة عــرشة مــن ظهــر يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/11/03 م. مــع العلــم أنــه 
لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .

8. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا عــىل العنــوان التــايل )الهــالل األحمــر القطــري – شــارع الوحــدة- 
عــامرة غــازي الشــوا – ط2 – غــزة(  وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطاء يف يوم تســليم 

العطاءات وذلك يف نفس املكان.
9. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء بعد املوعد النهايئ لتسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )الهالل األحمر القطري - بقطاع غزة( وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي 

أو االتصال عىل هاتف 2884822. 

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

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

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

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

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

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

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

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

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

maintain 3 public desalination plants. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the contractor union classification certificate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mission:

 Occupied Palestinian Territory 

)NSR-20G06( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء مستلزمات طبية تمريضية

CCP- تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة وبالرشاكــة مــع مؤسســة
Japan ضمــن مــرشوع تنميــة وتأهيــل املجتمــع واعــادة دمــج االشــخاص ذوي 
اإلعاقــة يف املجتمــع ومواجهــة التحديــات يف قطــاع غــزة ، عــن طــرح عطــاء 
توريد مســتلزمات طبية متريضية حســب الرشوط و املواصفات املنصوص 
عليهــا يف مســتندات العطــاء رقــم )NSR-20G06(  وتدعــو كافــة الــرشكات 
واملورديــن املســجلني رســميا وذوي االختصــاص والخــرة التقــدم للمشــاركة 
يف هــذه املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلغ مــايل قدره 200 
شــيكل فقط غري مســرتدة اعتبارا من الســاعة التاســعة من صباح يوم الثالثاء 
الخميــس  يــوم  مــن  ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  وحتــى   2020/10/20 املوافــق 
املوافــق 2020/10/22 مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة– 
بجوار نادي النرص العريب، شارع سعيد العاص املتفرع من شارع اللبابيدي، 
حي الرمال الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الرشوط التالية: 
1. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر وتشــمل جميــع أنــواع الرضائــب وجميــع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من أخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 
5 % من اجاميل قيمة العطاء صالح ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف 

وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. ترفق مع العطاء:  - صورة من السجل التجاري للرشكة. 

- صورة عن آخر خلو طرف رضيبي.
- صورة من فاتورة الرشكة وسند القبض. 

5. آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عرش من ظهر يوم األحد 
املوافق 2020/10/25 وسيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد واملكان 
ســاري  الســعر  عــرض  يكــون  أن  وعــىل  املورديــن  مــن  يرغــب  مــن  وحضــور 

املفعول لفرتة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
6. يحق للجمعية تجزئة العطاء مبا تراه مناسبًا لها ولجودة األصناف وأفضل 

األسعار ورسعة التوريد.
7. يحــق للجمعيــة اعــادة طــرح العطاء بشــكله الحــايل أو ادخال أي تعديالت 

بدون ابداء األسباب. 
8. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

مساحة حرة
د. عصام شاور

حامس وفتح 
والقامئة املشرتكة 

أثــارت فكــرة القامئــة املشــرتكة لفتــح وحــامس لالنتخابــات 
القادمــة الكثــري مــن النقاشــات والجــدل وحتــى االنتقــادات. 
الفكــرة موجــودة ومتــت دراســتها رغم تضــارب الترصيحات 
األخــرية  الترصيحــات  ولكــن  وحــامس،  فتــح  الطرفــني  مــن 
لرئيس املكتب السيايس لحركة حامس وقبلها ترصيحات 
صــادرة عــن نائبــه تؤكد أنه متت مناقشــة القامئة املشــرتكة 
عــىل  الطرفــني  موافقــة  حــول  مؤكــدة  أنبــاء  توجــد  ال  ولكــن 

خوض االنتخابات القادمة بقامئة واحدة.
هنــاك بعــض األســئلة التــي تحتــاج إىل إجابــة حتــى يكــون 
الحكــم عــىل خــوض االنتخابــات بقامئــة مشــرتكة منطقيــا، 
وأهمهــا هــل وجــود مثــل تلــك القامئــة لفتــح وحــامس يؤثــر 
يف نزاهة االنتخابات أو يتعارض مع أسسها أو يحرم فئات 
أخرى من مامرسة الدميقراطية؟ القامئة املشرتكة ال تعني 
مــن  الكثــري  لتشــكيل  مفتــوح  فالبــاب  التزكيــة،  أو  التعيــني 
القوائم يف الســاحة الفلســطينية مثل أي انتخابات تحصل 
يف مناطــق أخــرى، فتشــارك فتــح وحــامس ال يعنــي حرمــان 
اآلخريــن وكذلــك ال يعنــي بالــرضورة أن قامئتهــم ســتحصل 
عــىل غالبيــة املقاعــد، فهــذا مــرتوك لخيــار الشــارع إن أراد 

ت لهم أو صوَّت ضدهم، وهذه هي الدميقراطية. صوَّ
هل القامئة املشرتكة ستمنع من استبدال القيادة الحالية 
بتدخــل أجنبــي كــام قــال أحــد القادة؟ أعتقد أن االســتبدال 
تعبــري غــري موفــق. األصــل أن تكــون املناصــب مهــام علــت 
مناصــب مؤقتــة وليســت مســجلة أو "مطوبــة" ألحــد حتــى 
إذا تم اختيار شخص آخر نقول إنه تم استبداله، االنتخاب 
هو اختيار وليس اســتبداال، ثم ال ميكن فرض أي شــخصية 
يكــون  فالفــرض  الفلســطيني،  الشــعب  عــىل  جامعــة  أو 
التزويــر، ونحــن يف لجنــة االنتخابــات  بالقــوة واالنقــالب أو 
املركزيــة ومراقبــة الفصائــل قــادرون عــىل إنجــاز انتخابــات 
نزيهــة وشــفافة وال خــوف لدينــا مــن تــرب بعــض أصحــاب 
األجنــدات الخارجيــة للحكــم، علــاًم أن فتح وحــامس تبادلتا 
التهــم بالعمــل لصالــح أجندات خارجية فال نريد تكرار هذه 
مــن  مــن يســتحق أن يقــوده  الشــعب  االتهامــات إن اختــار 
خــارج الشــخصيات املتوقعــة، مع اســتبعادي لحصول مثل 

هذا السيناريو. 
برامــج  لوجــود  قامئــة مشــرتكة  تشــكيل  يجــوز  ال  إنــه  القــول 
مختلفة نقول إن الرامج املختلفة تم دمجها حسب وثيقة 
الوفــاق الوطنــي، أي أن برنامــج القامئــة املشــرتكة مســتند 
حســب  الوطنــي  الوفــاق  ووثيقــة  املشــرتكة  القواســم  إىل 

تقديري. 
ختامــا أقــول إن القامئــة املشــرتكة إن تــم تبينهــا فهــي مــن 
نفســها  عــىل  تخــى  وازنــة  فصائــل  مخــاوف  تهدئــة  أجــل 
الضيــاع، ولذلــك تكــون القامئــة املشــرتكة ونظــام النســبية 
الكاملة هي ضامنات للحفاظ عىل وجودهم عىل الساحة 

الفلسطينية. 

مضرب عن الطعام منذ 86 يوًما ضد اعتقاله اإلداري
تواصل الفعاليات املساِندة لألسري »األخرس« وسط تحذيرات من استشهاده

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
واصلت أوساط فلسطينية، أمس، 
فعالياتهــا املســاندة لألســري ماهــر 
املــرضب  عامــا(،   49( األخــرس 
االحتــالل  الطعــام يف ســجون  عــن 
رفضــا  يومــا؛   86 منــذ  اإلرسائيــي 
العتقالــه اإلداري، وســط تحذيرات 
مــن استشــهاده يف أي لحظــة، بعد 
تــردي وضعــه الصحــي تردًيــا خِطرا، 
الســجون  إدارة  اســتجابة  وعــدم 

ملطالبه العادلة.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 
واملحرريــن، إن ســلطات االحتــالل 
تحاول االلتفاف عىل معركة األسري 
النيابــة  عليــه  وطرحــت  األخــرس، 
ا أمس، نقله إىل  اإلرسائيلية شفهيًّ
مستشفى املقاصد بالقدس، وأالَّ 
د اعتقالــه اإلداري بعــد انتهــاء  ُيجــدَّ
األمــر الحــايل واإلفــراج عنــه بتاريــخ 

.26/11/2020
بيــان  يف  األرسى  هيئــة  وأشــارت 
األســري  أن  إىل  أمــس،  مســاء 
معركتــه  مواصلتــه  أكــد  األخــرس 
يف اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام 
اإلداري  اعتقالــه  بإنهــاء  مطالًبــا 
عنــه  الفــوري  وباإلفــراج  التعســفي 

إىل منزله بجنني.
الصحــي  الوضــع  أن  إىل  ولفتــت 
لألســري ماهــر األخــرس )49 عاًمــا( 
مــن جنــني، والــذي يواصــل إرضابــه 
املفتــوح عــن الطعــام لليــوم الـــ85 
وخطــر  مقلــق  التــوايل،  عــىل 

ويتدهور يوًما بعد آخر.
وبينــت الهيئــة أن األســري األخــرس 
شــديد  إعيــاء  حالــة  يعــاين  بــات 
كــام  الحركــة،  عــىل  يقــوى  وال 
والنطــق  الســمع  حاســتا  تأثــرت 
أمل  تشــنج  نوبــات  ويعــاين  لديــه، 
شــديد يف مختلــف أنحــاء جســده، 
وصداًعــا  الرؤيــة  يف  وتشوًشــا 
مــن  تخوفــات  وهنــاك  شــديًدا، 
إصابــة أحــد أعضائــه الحيويــة برضر 

كبري.
لهيئــة  اإلعالمــي  املستشــار  وقــال 
شــؤون األرسى واملحرريــن، حســن 
الصحــي  الوضــع  إن  ربــه،  عبــد 
لألسري األخرس، خِطر جدا، حيث 
يعاين حالة إعياء شــديد وال يقوى 
حاســتا  تأثــرت  كــام  الحركــة،  عــىل 

السمع والنطق لديه.
وأضاف عبد ربه يف بيان له أمس، 

األســري  تصيــب  تشــنج  حــاالت  أن 
مــن  خشــية  هنــاك  وأن  األخــرس، 
تعــرض أعضائــه الحيويــة النتكاســة 
حصولــه  عــدم  ظــل  يف  مفاجئــة 
عــىل املحاليــل واملدعامت، األمر 
الــذي يشــكل خطــرا حقيقيــا يهــدد 
حياته بعد هذه الفرتة الطويلة من 

اإلرضاب.
اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  ودعــا 
واللجنــة الدوليــة للصليب األحمر، 
للضغــط عــىل ســلطات االحتــالل؛ 
واإلفــراج  اإلداري  اعتقالــه  إلنهــاء 
عنه فورا، محمال إياها املســؤولية 

الكاملة عن حياته.
 27 يف  األخــرس  األســري  واعتقــل 
يوليو/ متوز 2002، وتم نقله بعد 
اعتقالــه إىل معتقــل "حــوارة" وفيــه 
رشع بإرضابه املفتوح عن الطعام، 
"عوفــر"،  ســجن  إىل  الحقــا  ونقــل 
االعتقــال  إىل  تحويلــه  تــم  ثــم 
اإلداري ملــدة أربعة أشــهر، وثبتت 

املحكمة أمر االعتقال الحقا.
واستمر احتجازه يف سجن "عوفر" 
إىل أن تدهــور وضعــه الصحــي مــع 
مــرور الوقــت، ونقلتــه إدارة ســجون 
"عيــادة  ســجن  إىل  االحتــالل 
بدايــة  حتــى  فيهــا  وبقــي  الرملــة"، 
إىل  املنــرصم،  أيلــول  ســبتمر/ 
"كابــالن"  مستشــفى  إىل  ُنقــل  أن 
حتــى  يحتجــز  حيــث  اإلرسائيــي 
صعــب  صحــي  بوضــع  اليــوم، 

أخــذ املدعــامت  وخطــر، ويرفــض 
وإجراء الفحوص الطبية.

فعاليات شعبية
الوطنيــة  القــوى  وأكــدت 
اللــه  رام  مبحافظــة  واإلســالمية 
الجهــود  تضافــر  أهميــة  والبــرية، 
املتاحــة  الوســائل  بــكل  للعمــل 
األخــرس،  األســري  حيــاة  إلنقــاذ 
عــن  املســؤولية  االحتــالل  محملــة 
حياته يف ظل الوضع الصحي بالغ 
الخطورة الذي يعيشــه، بعد رفض 

االستجابة ملطالبه العادلة.
اجتامعهــا  عقــب  القــوى  ودعــت 
يف  األرسى  إســناد  إىل  أمــس، 
يعانــون  الذيــن  االنفــرادي،  العــزل 
أن  مبينــة  القســوة،  بالغــة  أوضاعــا 
اليوم الثالثاء سيكون يوم اعتصام 
مقــرات  أمــام  حاشــد  جامهــريي 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
يف مدينــة البــرية، إســنادا إلرضاب 
ســيكون  غــٍد  بعــد  فيــام  األخــرس، 
فعالية مسائية عىل ميدان املنارة 
نــرصًة  عــرصا  الخامســة  اللــه  بــرام 

لألرسى.
الجمعــة  يــوم  القــوى  واعتــرت 
الشــعبي  للفعــل  يومــا  القادمــة، 
والتــامس  االحتــكاك،  نقــاط  عــىل 
جــزءا  باعتبــاره  املواقــع  كل  يف 
الشــعبية،  املقاومــة  تصعيــد  مــن 
املبــادرات  إطــالق  عــىل  والعمــل 
يف  املزارعــني  لدعــم  الشــعبية 

تصاعــد  أمــام  الزيتــون  موســم 
اعتداءات االحتالل ومستوطنيه.

عــرشات  شــارك  جنــني،  ويف 
الفعاليــات  وممثلــو  املواطنــني، 
مســرية  يف  والشــعبية،  الرســمية 

ووقفة إسناد مع األسري األخرس.
الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
الشــهيد  دوار  أمــام  نظمــت  التــي 
يحيــى عيــاش، التــي دعــا لهــا نــادي 
الوطنــي  العمــل  وفصائــل  األســري، 
الشــعبية  واللجنــة  واإلســالمي، 
جنــني،  األرسى يف  إلطــالق رساح 
الفــوري  باإلفــراج  يافطــات تطالــب 
واألرسى  األخــرس،  األســري  عــن 

كافة، خاصة املرىض منهم.
وطالــب متحدثــون خــالل الوقفــة، 
الشــعبية  املقاومــة  بتصعيــد 
الداعمــة  الرســمية  والحمــالت 
تغطيــة  عــىل  والعمــل  لــألرسى، 
جــروت  تفضــح  أوســع  إعالميــة 
وتصنــع  وعنرصيتــه،  االحتــالل 
داعــام  ودوليــا  عربيــا  عامــا  رأيــا 
لقضيتهــم، ليصــل صوتهــم إىل كل 

العامل.
شهداء اإلضراب

مــن  األرسى  إعــالم  مكتــب  وحــذر 
يف  األخــرس  األســري  استشــهاد 
الخطــر  أن  موضحــا  لحظــة،  أي 
املرضبــني  صحــة  عــىل  الحقيقــي 
اإلرضاب  مــن  يوًمــا   40 بعــد  يبــدأ 
تلــف  يبــدأ  حيــث  الطعــام،  عــن 

يف  وقصــور  املســتمر،  األنســجة 
عمل األعضاء الرئيسة يف الجسم، 
تلــف  إىل  يــؤدي  قــد  الــذي  األمــر 
للمــوت  والذهــاب  األعضــاء  هــذه 

املحقق.
وأضاف املكتب يف بيان له أمس، 
أنه بعد 60 يوما من بدء اإلرضاب، 
يف  الرئيســة  األعضــاء  تدخــل 
الجســم مرحلــة الخطــر، حيث يبدأ 
القلــب والكليتان باالنهيار، ويظهر 
ضعــف يف وظائــف هــذه األعضاء، 
األمر الذي يشــكل تهديدا حقيقيا 
عــىل حيــاة املــرضب عــن الطعــام، 
ينتــج  نزيفــا  املــرضب  يشــهد  وقــد 
الــذي  األمــر  الجلــد،  تشــقق  مــن 
يهــدد حياتــه؛ ألنــه يقلــل مــن كميــة 

الدم الناقلة لألكسجني.
ولفــت إىل أنــه ســبق وأن استشــهد 
يف  الطعــام  عــن  اإلرضاب  جــراء 
أرسى،  خمســة  االحتــالل  ســجون 
يف  الفحــم  أبــو  القــادر  عبــد  هــم: 
11 يوليــو/ متــوز 1970 يف ســجن 
عســقالن، وهو أول شــهداء الحركة 
األســرية عر اإلرضاب عن الطعام، 
وراســم حــالوة وعــي الجعفري يف 
إرضاب  خــالل   1980 يوليــو   24
ســجن نفحــة، ومحمــود فريتــخ يف 
إرضاب ســجن جنيــد عــام 1984، 
 14 يف  عبيــدات  منــر  وحســني 
أكتوبــر/ ترشيــن األول 1994 يف 

إرضاب سجن عسقالن.

مــن جهتــه، حث املجلــس الوطني 
العــامل  برملانــات  الفلســطيني، 
واتحاداتهــا عــىل التدخــل العاجــل 

إلنقاذ حياة األسري األخرس.
وقال املجلس يف رسائل متطابقة 
وجههــا رئيســه ســليم الزعنــون إىل 
إن  العــامل،  قــارات  يف  برملانــات 
خطــر  يف  األخــرس  األســري  حيــاة 
حقيقــي، يتعرض للمــوت البطيء، 
يف ظل اســتهتار االحتالل بحياته، 
وعــدم االســتجابة ملطلبــه الوحيد، 
وإطــالق  اإلداري  اعتقالــه  بإنهــاء 
ســلطات  رفضــت  حيــث  رساحــه، 
عاجــال  طلبــا  مرتــني  االحتــالل 
حالتــه  تدهــور  رغــم  عنــه  لإلفــراج 

الصحية.
ننتظــر منكــم املســاهمة  وأضــاف: 
بإرســال  املطالبــة  جهــود  يف 
لجــان تقــي حقائــق حــول أوضــاع 
وتدخــل  الفلســطينيني،  األرسى 
املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
املــوت  لوقــف  الدوليــة والصحيــة؛ 
األســري  لــه  يتعــرض  الــذي  البطــيء 
يف  األوان،  فــوات  قبــل  األخــرس 
ظــل تراجــع وضعــه الصحــي بشــكل 
حقيقيــة  خشــية  وهنــاك  رسيــع، 

عىل حياته.
متــزوج  األخــرس  األســري  أن  يذكــر 
طفلــة  أصغرهــم  أبنــاء  لســتة  وأب 
أعــوام،  ســتة  العمــر  مــن  تبلــغ 
عــام  مــرة  أول  لالعتقــال  وتعــرض 
1989 واســتمر اعتقالــه يف حينــه 
ملــدة ســبعة أشــهر، واملــرة الثانيــة 
عــام 2004 ملــدة عامــني، ثم أُعيد 
اعتقاله عام 2009، وبقي معتقال 
ومجــددا  شــهرا،   16 ملــدة  إداريــا 
واســتمر   2018 عــام  ُاعتقــل 

اعتقاله ملدة 11 شهرا.
 ،2020 23 ســبتمر/ أيلــول  ويف 
العليــا  أصــدرت محكمــة االحتــالل 
اعتقالــه  بتجميــد  يقــي  قــرارا 
األســري  اعتــر  وعليــه  اإلداري، 
الحقوقيــة  واملؤسســات  األخــرس 
خدعــة  إال  هــو  مــا  التجميــد  أمــر 
ومحاولــة لاللتفــاف عــىل اإلرضاب 

وال يعني إنهاء اعتقاله اإلداري.
الجــاري،  أكتوبــر  مــن  األول  ويف 
وبعــد أن تقدمــت محاميتــه بطلب 
رفضــت  عنــه،  باإلفــراج  جديــد 
املحكمــة القــرار وأبقــت عــىل قــرار 

تجميد اعتقاله اإلداري.

وقفة إسنادية لألسري ماهر األخرس أمام مقر الصليب األحمر بغزة          )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مرارتهــا  يــذوق  ومــن  العــدو،  أرض  عــى  تجــري  فاملعركــة 
ويحــس بقســوتها هــم العــرب فقــط، جــاءت كلــات صحيفة 
هآرتس لتنهي هذا املايض "الجميل"، وتخرب عن مستقبل 
المحالــة  واقــع  أنــه  جيــدًا  الصهاينــة  يــدرك  مجهــول،  مظلــم 

ويحسبون له ألف حساب.
يكــن حديــث صحيفــة  لنــا كشــعب فلســطيني مل  بالنســبة 
ألننــا  متوقعــًا  كان حديثــًا  بــل  وال صادمــًا،  مفاجئــًا  هآرتــس 
نعيــش مراحــل تطــور املقاومــة لحظــة بلحظة، وجولــة بجولة، 
وإرصارهــا  صدقهــا  مــرة  كل  يف  ونشــهد  بحــرب،  وحــرب 
وعزميتهــا التــي تنــزل بــردًا وســامًا عــى قلوبنــا، ونــارًا ودمارًا 
عى الصهاينة، حتى أصبح يقيننا أننا قاب قوسني أو أدىن 

من تحقيق وعد الله فينا وفيهم.
أن  نحــن  نــدرك  كــا  يدركــون  )الصهاينــة(  أنهــم  الغريــب 
مســتقبلهم مظلــم، بدليــل مــا كتبته صحيفــة هآرتس ناهيك 
أرضنــا  عــى  مســتقبلهم  تناولــوا  الذيــن  ُكتابهــم  عديــد  عــن 
الطبية، ولكن يف هذا الوقت بالذات الذي بدأت فيه أوىل 
مشــاهد نهايــة خرافتهــم البغيضــة تــراءى لــكل ذي بصــرة، 
)وال  األعــراب  مــن  قبائــل  نجــد  بالــذات،  الوقــت  هــذا  يف 
أســميها دواًل( تتهافــت بشــكل يثــر التقــزز لالتصــاق بجيفة 
الكيــان املتــآكل، وكأنهــا تربــط مصرهــا مبصــره مــن  هــذا 

حيث ال تدري.
فــكل مــن يقــرأ املشــهد الصهيــوين ســواء مــن داخلــه أو يف 
إطــاره الخارجــي يــدرك أن التعفــن قــد بدأ يــري يف أوصاله 
أبــرز  إيذانــًا مبوتــه املحتــوم، فعــى الصعيــد الداخــي مــن 
التــي  اآلالف  بعــرات  املظاهــرات  هــذه  تحللــه،  مشــاهد 
تخرج يوميًا ملطالبة نتنياهو باالســتقالة لفســاده الذي أزكم 

"يف الحــرب القادمــة لــن يكون لســكان الشــال مكان يخلون 
البــاد  وســط  أيضــًا  ســترضب  الصواريــخ  مئــات  ألن  إليــه، 
مئــات  تحمــل  )التــي  الثقيلــة  الصواريــخ  وخاصــة  يــوم،  كل 
اللــه  حــزب  لــدى  اليــوم  املتفجــرات(،  مــن  الكيلوجرامــات 
وحاس عرات اآلالف من الصواريخ عى املدى الطويل، 
تغطــي جميــع مراكزنــا الســكانية، غــوش دان وخليــج حيفــا، 
والقــدس، واملئــات منهــا دقيقــة، حتــى لــو نجحنــا يف تدمــر 
%60 مــن هــذه الصواريــخ، فــإن الـــ %40 املتبقيــة ســتعيد 
إرسائيــل عقــودًا للــوراء، ســترضب بالكهربــاء وامليــاه والوقود 
القــوات  وقواعــد  واالقتصاديــة  الصناعيــة  التحتيــة  والبنيــة 
الجويــة والربيــة واملراكــز الحكوميــة واملطــارات واألهــداف 

االسراتيجية، وأيضًا يف التجمعات السكانية". 
جمهورهــا  هآرتــس  صحيفــة  خاطبــت  الكلــات  بهــذه 
بــني  قادمــة  حــرب  أي  خطــورة  مــن  لتحــذره  الصهيــوين 
"إرسائيل" واملقاومة، وتهيئه يف نفس الوقت ليعيش حال 
الرعــب التــي مل يعتــد عيشــها مــن قبــل، فحــروب "إرسائيــل" 
املاضيــة مل تكــن بالنســبة للصهاينــة متثــل هــذا الســيناريو 
املرعــب، قــد تثــر شــيئًا مــن القلق نعــم، ولكنها مل تكن أبدًا 
بهذه الصورة املظلمة التي رسمتها صحيفة هآرتس لقرائها 
الصهاينــة، نعــم كانــت الحــروب بالنســبة لهــم متثــل النــر 
والرعــب  والخــوف  املــوت  املقابــل  ويف  والفخــر،  والزهــو 

والهزمية للعرب.
مــن  يعانــوا  ومل  بالحــرب  "إرسائيــل"  ســكان  يشــعر  يكــن  مل 
الراديــو  خــال  مــن  أخبارهــا  يســمعون  كانــوا  فقــط  آثارهــا، 
االنفجــارات،  أصــوات  تزعجهــم  تكــن  مل  اإلعــام،  ووســائل 
املــوت،  رائحــة  أنوفهــم  تزكــم  تكــن  الطائــرات، ومل  أزيــز  وال 

االئتــاف  فيــه  الــذي ال يتجانــس  الوقــت  أنوفهــم، يف ذات 
الحاكــم والــذي اســتولد بعــد أربــع عمليــات انتخابيــة عندهم 
يف يشء، اللهــم ســوى الفــوز بالســلطة عــى حســاب القيــم 
واملبــادئ التــي بنيــت عليها "دولتهم" وذلك كله مل يحدث 
يف تاريخهــم املشــئوم، هــذه الحالــة مــن التصــدع يف كافــة 
الكاتبــة  تصفهــا  الصهيــوين،  املجتمــع  يف  املســتويات 
اليهودية ياعيل دايان ابنة مويش دايان يف كتابها املعنون 
بـ"وجــه املــرأة" بشــكل أدق، حيــث تقــول: "مــا بــني التصــدع 
تتشــكل  والطبقــي،  والطائفــي  الدينــي  والتصــدع  القومــي 
عوامــل انهيــار دولــة "إرسائيــل" يف املســتقبل، أو عــى أقــل 
تقديــر دخولهــا يف دوامــات الراع الداخي... نحن نعيش 

فوىض مطلقة يف مجتمعنا".
الطــوىل  اليــد  تلــك  لهــم  وعــى الصعيــد الخارجــي مل تعــد 
األمثــة، التــي امتــدت بالظلــم والعــدوان لتعيــث فســادًا يف 
املنطقــة دون أن تجــد قــوة حازمــة صارمــة لتغلهــا إىل عنــق 
مــن أطلقهــا بالباطــل، يواكــب كل ذلــك صعــود قــوًى أخــرى 
وكأنهــا قادمــه مــن عمــق التاريخ " الخرســاين" و" العثاين"، 
ابتعثها من مرقدها هذا التطاول النكد من شعب املسكنة 
موازيــن  لتضبــط  فجــاءت  للنــاس،  أخرجــت  أمــة  خــر  عــى 
هــذه البقعــة املباركــة مــن األرض بــإرادة اللــه ووفقــًا لســننه 
يف الكــون، ولذلــك فــإن كل ناقــد بصــر يــرى الدائــرة التــزال 
تضيق حول هذا الكيان وصواًل لخنفه، لتموت معه األطراف 
والزوائــد مــن قبائــل األعــراب التــي مدتــه بالحيــاة طــوال فــرة 
وجــوده، رغــم الزعــم الــذي كان ســائدًا بأنهــا أطــراف وزوائــد 
الطــوق، ولكــن اتضــح األن أنــه مل يكــن إال طــوق نجــاه ُمد لهذا 

الكيان طوال سبعني عامًا.

 )إرسائيل( حالة انتصار أم انكسار؟
وما زالت الدائرة تضيق

 المستشار/ أسامة سعد

فكل من يقرأ المشهد الصهيوني سواء من 
داخله أو في إطاره الخارجي يدرك أن التعفن 

قد بدأ يسري في أوصاله إيذانًا بموته 
المحتوم، فعلى الصعيد الداخلي من أبرز 

مشاهد تحلله، هذه المظاهرات بعشرات 
اآلالف التي تخرج يوميًا لمطالبة نتنياهو 

باالستقالة لفساده الذي أزكم أنوفهم، في 
ذات الوقت الذي ال يتجانس فيه االئتالف 

الحاكم والذي استولد بعد أربع عمليات 
انتخابية عندهم في شيء.

عاشــت تركيــا عاصفــة جــدل وتراشــق إعامــي قصــرة ليلــة 
الرابــع عــر مــن أكتوبــر الجــاري بــني السياســيني والنشــطاء 
األتــراك املؤيديــن واملعارضــني لحــزب العدالــة والتنميــة، 
املحكمــة  لعضــو  الشــخيص  الحســاب  عــى  تغريــدة  بعــد 
الدســتورية إنجــني يلــدرم، قــال فيهــا: "إن األنــوار مضــاءة"، 
مرفًقا معها صورة للمحكمة الدستورية وأضواؤها مشتعلة. 
وقــد تكــون الجملــة غــر مهمــة وال ذات معنــى لــدى القــارئ 
إذ  املغــزى،  فهــم  مبــارشة  الــريك  املواطــن  لكــن  العــادي، 
كانــت هــذه الجملــة هــي الكلمــة الريــة التــي اســتخدمت 
قبيــل  الحكــم  يف  الجيــش  تدخــل  قــرب  إىل  اإلشــارة  يف 
االنقابات العسكرية يف تركيا؛ ففهم األمر عى أنه تهديد 
بتدخل املحكمة يف تغير نظام الحكم، أو رسالة لتشجيع 
أطــراف يف الجيــش عــى االنقــاب عــى نظــام الحكــم يف 

تركيا.

تســببت التغريــدة بــردات فعــل حــادة، خاصــة مــن الحكومــة 
وأنصــار الحــزب الحاكــم، حتــى وصــل األمــر إىل التهديــد بأن 
ردة الفعل ســتكون أعنف لو فكر أحد بأي تدخل يف تغير 
الحســاب  إن  حتــى  االقــراع،  صناديــق  خــارج  الحكــم  نظــام 
مل  الداخليــة  وزارة  أنــوار  بــأن  رد  الدفــاع  لــوزارة  الرســمي 
تطفــأ قــط، وأطلقــت حملــة تطالــب القايض باالســتقالة من 
منصبــه، بســبب التغريــدة التــي تتناقــض مــع دولــة القانــون 
وجعلتهــا  للمحكمــة  بإهانــة  تســببت  وأنهــا  ميثلهــا،  التــي 
عرضــة للتطــاول والنقــد مــن الشــارع الــريك، حتــى الرئيــس 
الــريك شــارك يف الدعــوة لاســتقالة يف خطــاب لــه قبــل 

يومني.
بغــض النظــر عــن تفاصيــل أســباب هــذه التغريــدة، واعتذار 
القايض عن ســوء الفهم الذي تســببت به، وكذلك اجتاع 
لنفــي  اجتاًعــا طارًئــا  أعضائهــا  بــكل  الدســتورية  املحكمــة 
التهمة عن نفســها، يتبادر ســؤال لألذهان: هل فعًا هناك 
احتال لعودة االنقابات لركيا أم أن عهد االنقابات وىل 

دون رجعة؟
مــن  العديــد  فقــد عاشــت تركيــا منــذ تأســيس الجمهوريــة 
االنقابــات العســكرية، إمــا بالقبضــة الحديديــة الواضحة أو 
الحديدية املغطاة بقفاز من حرير، علًا بأن كل محاوالت 
خارجيــني،  وإســناد  بتخطيــط  كانــت  تركيــا  يف  االنقابــات 

خاصة من الواليات املتحدة األمريكية.
 موجــة االنقابــات األشــهر يف التاريــخ الــريك بــدأت فقــط 
الجمهــوري  الشــعب  حــزب  تســليم  مــن  ســنوات   10 بعــد 
التــي  الدميقراطيــة،  وقبــول  األحــزاب  بتعــدد  األتاتــوريك 
1960م وأقيــل وأعــدم  انقلــب عليهــا يف عــام  مــا  رسعــان 
ورفاقــه  منتخــب  تــريك  وزراء  رئيــس  أول  مندريــس  عدنــان 
بتهمــة اإلخــال بالدميقراطيــة!، رغــم أن الســبب الحقيقــي 
كان الخطوات التي اتخذها مندريس نحو إضعاف ســيطرة 
العســكر عــى مفاصــل الدولــة، وتوســيع مســاحات الحريــة 
شــبكات  وتوســعة  املتديــن،  الــريك  للمواطــن  الدينيــة 
العاقات الخارجية الركية مع االتحاد السوفيتي السابق.

تكــررت االنقابــات يف تركيــا ثــاث مــرات كل عــر ســنوات 
كان  لكنــه  1970م،  عــام  الثــاين  االنقــاب  فــكان  تقريًبــا، 
ويعــدم  يعتقــل  ومل  الجيــش  يتحــرك  مل  إذ  ناعــًا  انقاًبــا 
ع من قياداته العســكرية، وكان  أحًدا، بل أرســل كتابه املوقَّ

هــذا االنقــاب هــو انقــاب تنافــس بني قــوى الجيش إذ كان 
يف الجيــش تيــاران رئيســان، أحدهــا لــه ارتباطــات باالتحاد 
السوفيتي واآلخر بالواليات املتحدة األمريكية، وقد أفشل 
يف  اليســاري  التيــار  مــن  انقــاب  محاولــة  األمريــي  التيــار 
الجيش، ثم نفذ انقابه الناعم بعدها مبارشة عى حكومة 
ســليان دميريل، ولحقته مرحلة من الحكومات الضعيفة 
التــي  العميقــة  الدولــة  اســتطاعت  حتــى  اســتمرت  التــي 
يســيطر عليهــا الجيــش افتعــال أزمــات سياســية ومواجهــات 
داخليــة، ثبــت بالوثائــق بعدها أن الدولة العميقة ورجاالتها 
داخل التيارات السياسية خاصة القومية واليسارية هم من 

تسببوا بها. 
 هــذه األحــداث الدمويــة فتحــت البــاب للجيــش ليتدخــل 
بحجة فشــل الحكومات يف إدارة الباد، وكان االنقاب يف 
هــذه املرحلــة مــن أكــر االنقابــات دمويــة، إذ قتــل املئــات 
باإلعــدام أو التعذيــب، وأكــر منهــم باالغتيــاالت وأحــداث 
الشــغب املفتعلــة، واعتقــل أكــر مــن 650 ألــف شــخص، 
ومذكــرات  الشــهود  بشــهادة  بوضــوح  كان  االنقــاب  وهــذا 
مــن عاشــوه مــن صناعــة أمريــكا، ملنــع تركيــا مــن االبتعاد عن 
الســيطرة األمريكيــة واالقــراب مــن روســيا أو التأثــر بالثــورة 
نجــم  بقيــادة  املحافــظ  التيــار  بــروز  بعــد  خاصــة  اإليرانيــة، 

الدين أربكان.
لكــن التغــر يف الواقع الســيايس الــدويل والتطور اإلعامي 
الدولــة  طريقــة  عــى  بوضــوح  أثــر  الشــعبي  الوعــي  وزيــادة 
العميقــة، ومــا يســمى مجموعــة دراســات الغــرب يف قيــادة 
االنقــاب مبــا  جــاء  فقــد  الحكــم؛  نظــام  تغيــر  مــع  األركان، 
يســمى بعــد الحــدايث الــذي بــدأ منــذ اللحظــة األوىل لفــوز 
حــزب الرفــاه اإلســامي التوجــه يف االنتخابــات أكــرب حــزب 
يف الربملــان، واســتمرت عــرب كل األدوات املروعــة وغــر 
امللفقــة  والقضايــا  اإلعاميــة  الحمــات  عــرب  املروعــة 
واصطنــاع األزمــات، مــروًرا بتهديــد رشكاء حــزب الرفــاه مــن 
الشــعبية  بالحمــات  وأخــًرا  معــه،  الراكــة  االســتمرار يف 
املحركة إياها الدولة العميقة التي انتهت بإفشــال حكومة 
أربــكان وتكليــف دمريــل بتشــكيل الحكومة للحــزب الثالث 
العــدد يف الربملــان، يف تجــاوز واضــح للعــرف  مــن حيــث 
أماكــه  كل  ومصــادرة  الرفــاه  حــزب  إغــاق  ثــم  الســيايس، 
وإغــاق  الســيايس  العمــل  مــن  قادتــه  مــن  العديــد  ومنــع 

آالف املؤسســات واملــدارس الدينيــة واألوقــاف وجمعيات 
ــا  اقتصاديًّ املتدينــني  محاربــة  وكذلــك  املــدين،  املجتمــع 
حتــى يف وظائفهــم وأعالهــم، أي أنــه ميكــن القــول إن هــذا 
االنقاب الذي يســميه بعٌض زوًرا أو جهًا االنقاب الناعم 

كان من أعنف االنقابات، وهو دون شك أطولها.
ويف عهــد العدالــة والتنميــة كانــت هنــاك عــدة محــاوالت 
انقابيــة، كان أشــهرها هــو البيــان اإللكــروين الــذي صــدر 
بتاريخ 27 نيسان )أبريل( 2007م باسم الضباط الشباب، 
وأعلــن عــرب املوقــع الرســمي لرئاســة األركان، وهــدد بتدخل 
الجيش إذا مل تتوقف الحكومة عن مارســاتها التي تحاول 
التأثــر عــى علانيــة الدولــة، ولكنهــا أفشــلت بحــراك كبــر 
ورسيع يف الشــارع، وكذلك املوقف الحاســم من الحكومة 

والحزب الحاكم.
إنهــا كانــت  التــي قيــل   وهنــاك عــدد آخــر مــن املحــاوالت 
عــرب  أفشــلت  ولكنهــا  لانقــاب،  مخططــات  عــن  عبــارة 
تلــت  التــي  األعــوام  يف  نفــذت  التــي  االعتقــاالت  حملــة 
البيــان اإللكــروين، ولكــن املشــكلة أنــه تبــني الحًقــا أن هــذه 
االعتقــاالت كان لتنظيــم الدولــة املوازيــة الــذي أسســه فتــح 
اللــه جولــن املطلــوب األول لركيــا يف أمريــكا تدخــل بها، ما 
خلــط يف القضايــا الحقيقــة بالتدليــس، وأفشــل محاكــات 
يف  الشــك  وأدخــل  الدعــاوى  وأســقط  الجيــش،  قيــادات 

االدعاءات املذكورة.
كانــت آخــر املحــاوالت االنقابيــة بتاريــخ 15 متــوز 2016م 
التــي تابعهــا العــامل عــرب شاشــات التلفــزة يف بــث مبــارش؛ 
فقــد كانــت عــى دمويتهــا بســبب التكاتــف بــني الحكومــة 
والشارع الريك من ناحية، وعدم توحد قيادة أركان الجيش 
خلف الكتلة االنقابية، كا كان يحدث يف كل االنقابات 
الســابقة؛ مــن أقــر املحــاوالت االنقابيــة وأفشــلها، إذ مل 
تنتــِه فقــط بفشــل املحاولــة االنقابيــة، بــل انهيــار منظومــة 
الدولــة بشــقيها املــدين  الدولــة املوازيــة يف كل مفاصــل 
واألمنــي، وهــو التنظيــم املعقد الركيب الــذي كان منتًرا 
يف كل مفاصــل الدولــة حيــث بدأ تشــكيله منذ ســبعينيات 

القرن املايض.
باالنقابــات  تركيــا  عهــد  آخــر  هــو  الفشــل  هــذا  كان  فهــل 
العسكرية أو شبه العسكرية؟، اإلجابة عن هذا السؤال يف 

املقال القادم، إن شاء الله.

هل انتهى عهد االنقالبات يف تركيا؟ ) 1 - 2 (

معين نعيم

عاشت تركيا منذ تأسيس الجمهورية العديد 
من االنقالبات العسكرية، إما بالقبضة 

الحديدية الواضحة أو الحديدية المغطاة 
بقفاز من حرير، علًما بأن كل محاوالت 

االنقالبات في تركيا كانت بتخطيط وإسناد 
خارجيين، خاصة من الواليات المتحدة 

األمريكية.
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غزة/ فلسطني:
إحــدى  الزراعــة  وزارة  أغلقــت 
وأتلفــت  الزيتــون،  زيــت  معــارص 
الفاســد  الزيتــون  مثــار  مــن  ــنيْ  طنَّ

كان معدا داخلها للعرص.
بيــان،  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
أمــس، أن طواقمهــا الفنيــة أغلقــت 
رشق  زيتــون  معــرصة  أمــس،  فجــر 
محافظــة خــان يونــس، وذلك لعدم 
التزامهــا وتطبيقهــا املعايــر الفنيــة 
والــروط الصحيــة الخاصــة بعــرص 

الزيتون.
أثنــاء  أنــه يف  الــوزارة إىل  وأشــارت 
الزيتــون  مثــار  تفقــد  عمليــات 
املعــرصة،  داخــل  للعــرص  املعــدة 
عــى  يزيــد  مــا  هنــاك  أن  تبــني 
فاســدة،  الثــار  هــذه  مــن  ــنيْ  طنَّ
حيــث تظهر عليهــا عالمات العفن 
للعصــر،  تصلــح  وال  والتحلــل 
الكميــة  هــذه  بقــاء  نتيجــة  وذلــك 
انتظــار عرصهــا، مــا  أيــام يف  عــدة 
قــرار  الفنيــة التخــاذ  اللجنــة  اضطــر 
الزيتــون  مــن  الكميــة  هــذه  بإتــالف 

وعدم الساح بعرصها باملطلق.
وذكرت الوزارة، أن إغالق املعرصة 
جاء بعد قيام اللجان الفنية التابعة 
مبطالبــة  مــرات-  -عــدة  للــوزارة 

وإخطارهــم  عليهــا  القامئــني 
ــا، بااللتــزام بالروط  ا وكتابيًّ شــفويًّ
الصحيــة واملعايــر الفنيــة الخاصة 
لعــدم  ونظــًرا  الزيتــون،  بعــرص 
التزامهــم بتعليــات الــوزارة وتكــرار 
متتاليــة،  مــرات  لعــدة  مخالفتهــم 

فقــد قــررت الوزارة إغالق املعرصة 
العمــل  عــن  وإيقافهــا  املذكــورة 
حســب  أوضاعهــا  تســوية  لحــني 

األصول املتبعة.
إغــالق  قرارهــا  أن  الــوزارة  ولفتــت 
متابعــة  إطــار  يف  يــأيت  املعــرصة، 

التــي  والــروط  املعايــر  تطبيــق 
الزيتــون،  ملعــارص  حددتهــا 
الســالمة  بإجــراءات  والخاصــة 
عــرص  أثنــاء  والجــودة يف  والصحــة 
املعــارص  داخــل  الزيتــون  زيــت 

املنترة يف قطاع غزة.

د.ماهر الطباع 

أزمة مولدات 
األحياء إىل أين؟ 
ومن املسؤول؟ 

الكهربــاء  منــذ أن قصفــت )إرسائيــل( محطــة توليــد 
بعــد   2006 الوحيــدة يف قطــاع غــزة منتصــف عــام 
عمليــة أرس الجنــدي شــاليط، يعــاين قطــاع غــزة عى 
مدار أكرث من 14 عاما انقطاًعا يف التيار الكهربايئ 
املستمر، ما زاد من معاناة املواطنني يف قطاع غزة 

االقتصادية واالجتاعية والصحية والنفسية.
ــا مــن 8 ســاعات إىل 12 ســاعة  قطــع الكهربــاء يوميًّ
الشــبكة،  عــى  والضغــط  األحــال  حجــم  حســب 
أمــوال  اســتنزفت  خانقــة  طاحنــة  أزمــة  يف  تســبب 
املواطنني يف إيجاد حلول وبدائل للكهرباء، حيث 
إنَّ سكان قطاع غزة دفعوا ما يزيد عى مليار ونصف 
املليــار دوالر خــالل 14 عاًمــا لتوفــر الطاقــة البديلة 
للكهربــاء ولفــرات محــدودة، مقابــل أمثــان مولــدات 
وطاقــة  وشــواحن  وليــدات  وبطاريــات  ومحروقــات 
شمســية، إضافــة إىل املعانــاة والــذل، وهــذا املبلــغ 
الكهربــاء  لتوليــد  محطــات   5 مــن  أكــرث  ببنــاء  كفيــل 
بطاقة إنتاجية تتجاوز 1000 ميجاوات وهي ضعف 

احتياج قطاع غزة للطاقة الكهربائية. 
ومــع اشــتداد األزمــة خــالل األعــوام األخــرة ظهــرت 
األحيــاء،  مولــدات  مســمى  تحــت  جديــدة  ظاهــرة 
وانتــرت انتشــاًرا واســًعا يف كل األحيــاء الســكنية 
واملناطــق التجاريــة حيــث إن هــذه املولــدات تقــدم 
أســوأ منــوذج الســتغالل حاجــة النــاس املتعطشــني 
املنتجــة  الكهربــاء  لبيــع  نظامــان  فهنــاك  للكهربــاء، 
عربهــا، إمــا بيعهــا بالكيلــووات، ويــراوح مثــن الكيلو 
تحديــد  مــع  شــواقل   4 إىل   3.5 بــني  مــا  الواحــد 
أدىن  كحــد  شــيقاًل   50 قيمــة  املولــدات  أصحــاب 
لالســتهالك الشــهري، يف حــني أن مثــن الكيلــو مــن 
شــيكل  نصــف  عــن  يزيــد  ال  الكهربــاء  توزيــع  رشكــة 
ســبعة  ميثــل  وهــذا  العــادي  املنــزيل  لالشــراك 

أضعاف السعر الرسمي. 
يرتــب  األحيــاء  مولــدات  وعشــوائية  فــوىض  إن 
عليهــا العديــد مــن األمــور، فإضافــة إىل اســتغالل 
البعــض ألزمــة  حاجــة املواطنــني للكهربــاء وتحويــل 
الكهربــاء ملحاولــة جمــع املــال وتحقيــق الــرثاء، فــإن 
األمر ال يخلو من مخاطر كبرة، خاصة أن متديدات 
مكتظــة  ســكنية  أحيــاء  وســط  تســر  املولــدات 
التجاريــة،  واملحــالت  املنــازل  وبجانــب  بالســكان 
وهــي عــى األغلــب تتــم دون اتخــاذ إجــراءات األمــن 
والســالمة وتعــرّض حيــاة املواطنــني للخطــر، حيــث 
بتــاس كهربــايئ،  مــن املمكــن أن يصــاب األطفــال 
أو يف حــال حــدوث متــاس ممكــن أن تتســبب يف 

اشتعال الحرائق. 
املواطنــني  حاجــة  فــإنَّ  املخاطــر  كل  مــن  ورغــم 
للكهرباء تجربهم عى رشائها بسبع أضعاف سعرها 
الرســمي وهذا يحملهم أعباء مالية كبرة، خصوًصا 
ويعرضهــم  الدخــل،  ومتوســطة  الفقــرة  لــأرس 

وعائالتهم للخطر. 
وهنــا أتســاءل: ملــاذا ال تتــوىل رشكــة توزيــع الكهربــاء 
هــذه املهمــة، عــرب جلــب مولــدات كبــرة ووضعهــا 
قرب األحياء، وضخ الكهرباء التي تولدها يف الشبكة 
مبارشة أو بيعها للمواطنني بأسعار معقولة لتساهم 
يف التخفيــف مــن معاناتهــم، ويف حــال كانــت هــذه 
املســتثمرين  لهــؤالء  وســمح  اضطراريــة  املولــدات 
بالعمل بها، يجب أن يتم ذلك تحت إرشافها، وهي 
مــن ينظــم التمديــدات والوصــالت، ويجــرب أصحــاب 
املولــدات عــى اتخــاذ تدابــر الســالمة الالزمــة، وأن 
يتــم تحديــد مثــن الكيلــووات أو األمبــر، وأال يــرك 

األمر وفق مزاجات وأهواء أصحاب املولدات. 
الفــرة  خــالل  األحيــاء  مولــدات  أزمــة  تفاقمــت  لقــد 
األخــرة وذلــك بعــد تحديــد ســعر الكيلــووات مببلــغ 
هــذا  القــى  حيــث  الطاقــة،  ســلطة  مــن  شــيقل   2.5
القــرار اعراًضــا مــن أصحــاب املولــدات وتفاقمــت 
لعــدة  املولــدات  تشــغيل  إيقــاف  تــم  األزمــة حيــث 
فــرات لالعــراض عــى القــرار، وهذا تســبب لزيادة 
املعاناة للمواطنني خصوصا ممن يسكنون باألبراج. 
وهنــا أقــرح بــأن يتــم اعتــاد الكيلو بســعر 3 شــواقل 
موســعة  دراســة  إجــراء  يتــم  أن  عــى  وســط  كحــل 
حــول التكلفــة الفعليــة للكيلــو خــالل الفــرة القادمــة 
وتخفيــض قيمــة الرضائــب التــي ُتجبــى مــن أصحــاب 

املولدات. 

ذكــر  التعــايف  عــى خطــة  مطلــع  مصــدر 
لصحيفة "فلسطني" أن الخطة تقوم عى 
القطاعــات  بعــض  يف  انتعــاش  إحــداث 
االقتصاديــة املتــرضرة مــن الجائحــة، مثل 
القطاع الصناعي، والسياحي، والزراعي، 
اليومــي،  العمــل  وأصحــاب  والتجــاري، 

وغر ذلك من القطاعات املترضرة.
وأضــاف املصــدر: "إن الهــدف مــن هــذه 
الخطة هو ضخ سيولة نقدية يف األسواق 
لتحســني عمليــة البيــع والــراء، وإعطــاء 
الثبــات  عــى  القــدرة  العاملــة  املنشــآت 
ســيخفف  شــك  ال  وهــذا  والتوظيــف، 
أمــام  باتــت  التــي  الحكومــة  الضغــط عــن 

أزمات اقتصادية مركبة ومتداخلة".
التعــايف  خطــة  أن  إىل  املصــدر  ولفــت 
االقتصــادي وضعت عدة ســيناريوهات، 

راعــت خاللهــا كيفيــة التعامــل مــع أمــوال 
املقاصة ووباء كورونا، وأموال املانحني، 
التــي  الســلبية  التحديــات  افرضــت  إذ 

ميكن أن تؤثر عى تطبيق الخطة.
األكــرب  التحــدي  أن  إىل  املصــدر  وأشــار 
هــو  املقرحــة  الســيناريوهات  يف 
ضعــف مــوارد الســلطة الفلســطينية وقلــة 

البدائل.
مــن جانبــه قــال االختصــايص االقتصــادي 
د. بكــر اشــتية: "إن الخطــة ال شــك أنهــا 
تقــدم بعــض الحلول التي ميكن أن تؤدي 
الصمــود   لكــن   اقتصــادي،  انتعــاش  إىل 
االحتــالل  مــع  األزمــة  بعمــق   مرهــون  

اإلرسائييل يف ملف املقاصة".
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  اشــتية  وبــني 
الســلطة  بتســلم  نجاحهــا  مرهــون  الخطــة 

أمــوال املقاصــة، ألن ذلــك ســيعمل عى 
ضخ سيولة نقدية يف األسواق.  

يف  تأخــذ  أن  ينبغــي  الخطــة  أن  وأكــد 
خطــة  فهنــاك  الزمنيــة،  املــدة  الحســبان 
قصــرة األجــل أقــل مــن ســنة، ومتوســطة 
أقــل مــن ثــالث ســنوات، وطويلــة األجــل 
مهــم  وهــذا  ســنوات،  ثــالث  مــن  أكــرث 
عــى  وقدرتهــا  الخطــة  فعاليــة  لقيــاس 

التكيف مع املتغرات واملستجدات.
د.  االقتصــادي  االختصــايص  أن  غــر 
هيثــم دراغمــة عــد خطــة التعــايف مــا هــي 
إال مجــرد حــرب عــى ورق، لــن تعطي نتائج 
إيجابية، بل رأى أن القادم عى االقتصاد 

الفلسطيني سيكون األسوأ.
وقــال دراغمــة: "الوقــت متأخــر، نضحــك 
عــى أنفســنا حينــا نقــول إن عندنــا خطة 

تعــاٍف أو قــدرة عــى الصمــود يف الوضــع 
مل  الحكومــة  أشــهر   6 فمنــذ  الراهــن، 
تتســلم أمــوال املقاصــة، ومل تجــد خــالل 
هــذه املــدة بدائــل، وأدخلــت املوظفــني 

يف أزمة مالية".
إدخالهــا  محــاوالت  إن  "حتــى  وأضــاف: 
نتائــج،  تحقــق  عرًبــا وغربيــني مل  وســطاء 
واالحتــالل لــن يؤثــر عليــه رفــض الســلطة 
تســلم أمــوال املقاصــة، لذلــك إن القــادم 

أسوأ".
وتســاءل االقتصــادي عــن خطــط الســلطة 
هــذه  مثــل  مــع  التعاطــي  يف  الســابقة 
الخطــاب  غيــاب  أن  إىل  ولفــت  األزمــة، 
أمــوال  مســتجدات  بشــأن  الرســمي 
الفــوىض  مــن  حالــة  خلــق  املقاصــة 

واإلشاعات يف الساحة الفلسطينية.

وذكــر دراغمــة أن البنــوك مل يعــد عندهــا 
الحكومــة  إعطــاء  عــى  املاليــة  القــدرة 
تحدًيــا  ســيخلق  وهــذا  جديــدة،  قروًضــا 

ا. ماليًّ
فــوز  عــى  تعــول  الســلطة  أن  إىل  وأشــار 
وهــذا  االنتخابــات،  يف  بايــدن"  "جــو 
يغــر  لــن  بايــدن  فــوز  ألن  خطــأ،  تعويــل 
القضيــة  تجــاه  األمريكيــة  النظــرة  مــن 
-ال  واشــنطن  ســتكون  بــل  الفلســطينية، 

شك- مؤيدة لالحتالل.
إىل  الضفــة  يف  الفقــر  مــؤرش  وارتفــع 
%53، إذ إن الجائحة أثرت كثًرا وبشكل 
أكــرث عمًقــا عــى الضفة الغربية، النتشــار 
ويف  غــزة،  يف  منــه  أكــرب  بشــكل  كورونــا 
قطــاع غــزة ارتفــع مــؤرش الفقــر مــن 53% 

إىل 64%.

"خطة التعايف" هل ستنقذ االقتصاد الفلسطيني؟
غزة/ رامي رمانة:

تبحث حكومة رام الله خطة "اقتصادية" للتعافي من جائحة" كورونا، 
رت بالتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة من الخبراء في المجال  طوِّ

االقتصادي.

ويــدور التســاؤل عــن ماهيــة هــذه الخطــة، التــي تعــرض اآلن علــى 
الوزارات المختلفة لمناقشــتها ومدى قدرتهــا على إنعاش االقتصاد 
الفلســطيني الــذي يعانــي فــي األســاس تردًيــا كبيــًرا فــي القطاعات 

اإلنتاجية والتجارية، وحجًزا ألموال المقاصة، وتراجع الدعم الدولي.

تأجيل بت قضية املولدات 
البديلة إىل األسبوع املقبل

غزة/ فلسطني:
الكهربائيــة  املولــدات  بقضيــة  املختصــة  املحكمــة  أجلــت 
البديلــة، وتحديــد أســعار بيــع منتج الطاقــة البديلة يف قطاع 

غزة للمشركني؛ بت هذه القضية إىل األسبوع املقبل.
وأكــد أحــد املمثلــني الســابقني ألصحاب املولــدات البديلة 
رامي حرز الله، يف حديثه لـ "صفا"، أن املحكمة املختصة 
مهــا أصحــاب املولــدات ضــد  بالنظــر يف القضيــة، التــي قدَّ
وضعتهــا  التــي  التســعرة  عــى  احتجاًجــا  الطاقــة؛  ســلطة 
 2.5 عــى  يزيــد  ال  )مــا  الواحــد  الكيلــوواط  لســعر  األخــرة 
شيقل(، أنها أجلت النظر يف القضية إىل األسبوع القادم.

وعلمــت "صفــا" مــن مصــادر موثوقــة أن اجتاًعــا عقــد بــني 
لة ملتابعة أزمة املولدات التجارية  اللجنة الحكومية املشكَّ

البديلة يف قطاع غزة، وممثلني ألصحاب املولدات.
يشــار إىل أنه مىض )19( يوًما عى قرار ســلطة الطاقة بغزة 
تحديد التسعرة الجديدة لكهرباء املولدات التجارية عند 
)2.5( شــيقل بــداًل مــن )4( شــواقل لــكل كيلــوواط/ ســاعة، 
غــر أنَّ هــذا القــرار دفــع بعــض أصحــاب هــذه املولدات إىل 

ف عن العمل والتقايض إلنصافهم. التوقُّ
املولــدات  مشــاريع  أصحــاب  مــن  العديــد  توقــف  وأثــار 
مولداتهــم  وإطفــاء  الخدمــة  توفــر  عــن  البديلــة  التجاريــة 
والتوقف عن العمل، سخط املشركني وغضبهم، مع عدم 
توافر البديل ملنازلهم وألعالهم، نظًرا لعدم كفاية ساعات 

وصل الكهرباء يف قطاع غزة )8-6 ساعات وصل(.
وأضــاف حــرز اللــه: "إن توقــف املولــدات عــن العمــل ليــس 
بهــا  منــي  التــي  للخســائر  نتيجــة  وإمنــا  أحــد،  ألي  تحدًيــا 
أصحــاب هــذه املولــدات وتراكــم الديــون عليهــم ملحطــات 
تحصيــل  عــى  الوقــود  رشكات  أصحــاب  وإرصار  الوقــود، 

أموالهم نقًدا".
وكان  الشــهر  طيلــة  املولــدات  تشــغيل  "لنفــرض  وتابــع: 
ســعر الوقــود الهالــك 8 آالف شــيقل، فســتجد أن تحصيــل 
ســعر الكيلوات املحصلة من املشــركني ال يتجاوز 6 آالف 
شيقل، وهذا يعني خسارة ألفي شيقل، غر العالة وأجرة 

الصيانة وخالفه".
بــت  الطاقــة إىل حــني  بقــرار ســلطة  العمــل  بوقــف  وطالــب 
القضيــة، أو التوصــل إىل حــّل مــرٍض مــع اللجنــة الحكوميــة، 

معقًبا: "وسوف نلتزم مبا ستقرره اللجنة أو املحكمة".
وذكــر أن مــا يزيــد عــى %90 مــن مشــاريع التوليــد البديلــة 

متوقفة يف قطاع غزة؛ نتيجة للخسارات املراكمة.
من جانبه أوضح أســامة القيشــاوي )صاحب مروع ســابق( 
شــيقل   2.5( بغــزة  الطاقــة  ســلطة  أقرتــه  الــذي  الســعر  أن 
مــن  عــدد  توافــر  حــال  يف  مناســًبا،  يكــون  قــد  للكيلــوواط( 

الروط واملستلزمات ملروع التوليد.
وقــال القيشــاوي: "أول رشط لنجــاح مــروع التوليــد بهــذه 
األســعار هــو أن يتوافــر مولــد بحالــة جيــدة قــادر عــى تغطيــة 
عــدد  اشــراك  مــع  عليــه،  التحميــل  دون  املشــركني  عــدد 
كاٍف مــن املواطنــني يف منطقــة جغرافية محدودة محصورة 
وغــر متباعــدة، لكــون مســاحة التغطيــة تســاهم يف زيــادة 
الفقد يف الشــبكة، والثالث يتعلق بنوعية أســالك الشــبكة 
الصيانــة  مراعــاة  مــع  الفقــد  مــن  تقلــل  بطريقــة  وتصميمهــا 

باستمرار".
وأضاف: "لعل أهم الروط ملواصلة ونجاح هذه املشاريع 
مــع هامــش الربــح القليل املقرح أن يكون املروع مملوًكا 

لشخص واحد دون أي رشيك".

"الزراعة" تغلق معرصة زيت وتتلف ألَفْي كيلو زيتون فاسد

رام الله/ فلسطني:
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال   
الفلســطيني، يف بيــان صــادر عنــه أمــس: 
"إن الرقــم القيــايس العام ألســعار الجملة 
 2.91% نســبته  ا  حــادًّ ارتفاًعــا  ســجل 
خــالل الربــع الثالــث مــن 2020م مقارنــة 
بالربــع الثــاين مــن 2020م، إذ بلــغ الرقــم 
القيايس العام ألسعار الجملة 127.61 
خــالل الربــع الثالــث مــن 2020م مقابــل 
مــن  الثــاين  الربــع  خــالل   124.00

2020م".
الجملــة  القيــايس ألســعار  الرقــم  وســجل 
نســبته  ا  حــادًّ ارتفاًعــا  املحليــة  للســلع 
%4.54، إذ بلــغ الرقــم القيــايس ألســعار 
الجملــة للســلع املحليــة 134.48 خــالل 
 128.64 مقبــل  2020م  الثالــث  الربــع 

خالل الربع الثاين 2020م. 
الجملــة  القيــايس ألســعار  الرقــم  وســجل 
نســبته  ارتفاًعــا  املســتوردة  للســلع 
%0.63، إذ بلــغ الرقــم القيــايس ألســعار 
 120.76 املســتوردة  للســلع  الجملــة 

مقابــل  2020م  الثالــث  الربــع  خــالل 
120.01 خالل الربع الثاين 2020م.

نشــاط  ضمــن  الســلع  أســعار  وســجلت 
 ،8.03% نســبته  ا  حــادًّ ارتفاًعــا  الزراعــة 
نتيجة الرتفاع أســعار الســلع ضمن نشاط 
زراعة املحاصيل بنسبة %8.74، متأثرًة 
الطازجــة  الخــرضاوات  أســعار  بارتفــاع 
وأســعار   ،18.66% بنســبة  واملجففــة 
بنســبة  املجففــة  والبقــول  الحبــوب 
الفواكــه  أســعار  انخفــاض  مــع   ،3.35%
وســجلت   ،5.22% مبقــدار  الطازجــة 
أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان 
بارتفــاع  %6.49، متأثــرًة  نســبته  ارتفاًعــا 
بنســبة  الحيوانيــة  املنتجــات  أســعار 
الحيــة  الحيوانــات  وأســعار   ،9.11%

بنسبة 5.27%.
كا ســجلت أســعار الســلع ضمن نشــاط 
ارتفاًعــا  املحاجــر  واســتغالل  التعديــن 
نســبته %5.93، وســجلت أسعار السلع 
ارتفاًعــا  األســاك  صيــد  نشــاط  ضمــن 
الثالــث  الربــع  خــالل   4.86% نســبته 

2020م مقارنة بالربع الثاين 2020م.
الصناعــات  منتجــات  أســعار  وســجلت 
 ،0.47% نســبته  ارتفاًعــا  التحويليــة 
نتيجة الرتفاع أســعار الســلع ضمن بعض 
ومنتجاتهــا  اللحــوم  كنشــاط  األنشــطة 
الزجــاج  ونشــاط   ،5.49% بنســبة 
ونشــاط   ،3.12% بنســبة  ومنتجاتــه 
منتجات األلبان بنســبة %1.96، ونشاط 
 ،1.39% بنســبة  الجاهــزة  املالبــس 
الكيميائيــة  واملنتجــات  املــواد  ونشــاط 
أســعار  انخفــاض  مــع   ،1.22% بنســبة 
كنشــاط  األنشــطة  بعــض  ضمــن  الســلع 
مبقــدار  والجبــس  والجــر  األســمنت 
طحــن  منتجــات  ونشــاط   ،3.60%
ونشــاط   ،3.35% مبقــدار  الحبــوب 
مبقــدار  والبالســتيك  املطــاط  منتجــات 
املعــادن  منتجــات  ونشــاط   ،2.46%
 ،1.67% مبقــدار  األخــرى  الالفلزيــة 
ونشــاط صنــع الخشــب ومنتجاته مبقدار 
%1.60، ونشــاط الورق ومنتجات الورق 

مبقدار 1.02%.

خالل الربع الثالث
اإلحصاء: ارتفاع حاد يف الرقم القيايس ألسعار الجملة
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عواصم/ وكاالت: 
أعلن الرئيس األذربيجاين إلهام علييف أمس، سيطرة قوات بالده عىل 
13 قريــة تتبــع مدينــة جربائيــل، جنــويب إقليم قره بــاغ املتنازع عليه مع 

أرمينيا، وتبادل الطرفان االتهامات بخرق الهدنة اإلنسانية التي دخلت 
حيز التنفيذ السبت املايض، وتصعيد القصف يف اإلقليم.

وذكــرت تقاريــر صحفيــة أن املعــارك اســتؤنفت يف اإلقليــم بعــد يــوم 
أرمينيــا وأذربيجــان والتــي توســطت  بــن  الهدنــة اإلنســانية  إعــالن  مــن 
فيهــا روســيا مــن أجــل وقــف أســوأ قتــال يف منطقــة جنــوب القوقــاز منــذ 

تسعينيات القرن املايض.
وأودى تجدد النزاع بن باكو ويريفان منذ 27 ســبتمرب/أيلول املايض 

بحياة أكرث من ألف شخص، أغلبهم من العسكرين.
لهــا  وكانــت وزارة الدفــاع األرمينيــة نفــت اتهامــات الســلطات األذريــة 
بقصف أنابيب النفط األذرية، مضيفة أن معارك رشسة تدور بالجبهة 

الجنوبية لإلقليم. 
وقــال حكمــت حاجييــف مســاعد رئيــس أذربيجــان إن أرمينيــا خرقــت 
الهدنــة اإلنســانية وقصفــت مدنــا أذريــة عــدة، كام اتهمــت وزارة الدفاع 
إنهــا  وقالــت  القتــال،  جبهــات  يف  التوتــر  زيــادة  إىل  بالســعي  أرمينيــا 

صدت عدة هجامت أرمينية عىل بلدات أذرية.
وأوضــح الجيــش األذري، يف بيــان، أن أرمينيــا أطلقــت النــار عــىل مواقع 

له خارج مناطق االشتباكات يف قره باغ.
الهدنــة  بانتهــاك  أذربيجــان  األرمينيــة  الدفــاع  وزارة  اتهمــت  باملقابــل، 
الليلــة املاضيــة، ولكنهــا أكــدت التزامهــا بالهدنــة بدعــوى ضــامن وقــف 

وأكــد بيــان الخارجيــة األرمينيــة التمســك بتســوية ســلمية للــراع، مــع 
أخــذ جميــع التدابــر للــرد عىل ما وصفتــه باعتزام أذربيجان حل الراع 

عسكريا.
وقــال الرئيــس األرمينــي أرمــن رسكيســيان إن بالده ســألت حلف شــامل 
األطليس )ناتو( بشأن موافقته عىل استخدام تركيا أسلحة الحلف يف 

اإلقليم املتنازع عليه.

بتعمــد  ألذربيجــان  اتهاماتهــا  الخارجيــة  وجــددت  النــار.  إلطــالق  دائــم 
اســتهداف املــدن والبنــى التحتيــة املدنيــة يف إقليــم ناغــورين قــره بــاغ 

ويف املدن األرمينية.
ومــن جانــب آخــر قالــت وزارة الدفــاع فيــام يســمى "جمهوريــة ناغــورين 
قــره بــاغ" غــر املعــرف بها إن أذربيجان قامــت بإطالق نران مدفعيتها 

ليال عىل مختلف قطاعات الجبهة، وواصلت هجامتها صباح أمس.

ويف ســياق متصــل، أكــد وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف أن 
الخطــوة األهــم التــي يجــب القيــام بهــا لتســوية النــزاع يف قــره بــاغ هــي 
الوقــف الفــوري للغــة التصعيــد بــن الطرفــن املتنازعــن، ومــن قبل من 

وصفهم بالالعبن الخارجين.
وقــال الفــروف إن بــالده تعمــل حاليــا مــع أرمينيــا وأذربيجــان عــىل وضــع 
آليــة لتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار، معربــا عــن أملــه يف اإلعــالن عــن 

التوصل إىل هذه اآللية يف أقرب وقت ممكن.
ومــن جانبــه شــدد ميخائيــل بوغدانــوف نائــب وزيــر الخارجيــة عــىل أن 
بالده عىل تواصل مستمر مع تركيا، بشأن مشاركة من وصفهم مبرتزقة 

من سوريا وليبيا يف معارك قره باغ.
وقــال بوغدانــوف، يف تريحــات صحفيــة، إن بــالده أكدت مرارا ألنقرة 
عــدم قبولهــا إقحــام مرتزقــة يف النــزاع، ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" عــن 
مصدر رويس مطلع قوله إن أكرث من ألف مسلح من سوريا أرسلوا إىل 
قــره بــاغ، األســبوع املــايض، وإن دفعــة جديــدة مــن املقاتلــن سرســل 
قريبا. وكان رئيس االستخبارات الروسية سرغي ناريشكن أعرب عن 
قلقه من تحول جنوب القوقاز إىل معقل ملن وصفهم باإلرهابين، يف 

ظل استمرار النزاع يف اإلقليم بن باكو ويريفان.
يشــار إىل أن قــره بــاغ جــزء مــن أذربيجــان وفــق القانــون الــدويل، ولكــن 
غالبيــة ســكان اإلقليــم مــن األرمــن، وقــد انفصــل عــن باكــو قبــل وقــت 
قصــر مــن تفــكك االتحــاد الســوفيايت عــام 1991. وأدى ذلــك حينهــا 
إىل انــدالع حــرب خلفــت 30 ألــف قتيــل، وأعلــن عــام 1994 عــن وقــف 

إلطالق النار، لكن االشتباكات مل تهدأ متاما.

باريس/ وكاالت: 
أطلقــت الرشطــة الفرنســية أمــس، حملة أمنيــة ضد عرشات األفراد 
وزيــر  قــال  مــدرس  مقتــل  بعــد  اإلســالمية  بالجمعيــات  املرتبطــن 
الداخليــة جــرار دارمانــان إن "فتــوى" صدرت بحقه ألنه عرض عىل 
الصــالة  عليــه  محمــد   النبــي  كاريكاتريــة متثــل  رســومًا  تالمذتــه 

والسالم.
تــّم  بهــام  مشــتبه  إىل  إشــارة  يف  "أوروبــا1"  إلذاعــة  الوزيــر  وقــال 

توقيفهام "من الواضح أنهام أصدرا فتوى ضد املعلم".
والرجالن من بن 11 موقوفًا عىل ذمة التحقيق يف الهجوم الذي 

قام به الجمعة شاب شيشاين مقدما عىل قطع رأس املدرس.
وذكــر دارمانــان أن العمليــات تســتهدف عــرشات مــن األفــراد ليســوا 
بالــرورة عــىل صلــة بالتحقيــق بشــأن جرميــة قتــل معلــم التاريــخ 
صامويل بايت، لكنها تهدف إىل مترير رسالة مفادها "إننا لن ندع 

أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".
وأفــاد مصــدر مطلــع بــأن هــؤالء األشــخاص معروفــون لــدى أجهــزة 
االســتخبارات بســبب "خطبهــم املتطرفــة ورســائل الكراهيــة" التــي 

تبث عىل الشبكات االجتامعية.
وعاد الوزير ليقول إنه تم فتح أكرث من 80 تحقيقا بشأن "الكراهية" 

عــرب اإلنرنــت اســتهدفت كل مــن عــرب عــن أســفه وقــال بطريقــة أو 
بأخرى إن املعلم جلب األمر لنفسه" مؤكدا حدوث توقيفات.

ويف ذات الســياق، قــال مصــدر بالرشطــة أول مــن أمــس، إن وزارة 
الداخلية تســتعد لطرد 231 أجنبيا مدرجن عىل قامئة املراقبة، 
لالشــتباه يف أنهــم يتبنــون "معتقــدات دينيــة متطرفــة" وذلــك بعــد 
يومــن مــن حادثــة ذبــح معلــم عــرض عــىل تالميــذه رســوما تــيسء 

للنبي محمد عليه الصالة والسالم.
إصــدار  الرشطــة املحليــن  مــن مســؤويل  الداخليــة  وزيــر  وطلــب 

أوامر الطرد يف اجتامع عقد عر األحد، حسبام ذكر املصدر.
وقــال املصــدر مــن الرشطــة إن مــن بــن العــدد اإلجــاميل للمشــتبه 
خــالل  اعتقالهــم  املقــرر  مــن  آخريــن  و51  مســجونا   180 بهــم 

الساعات املقبلة.
وأضــاف أن دارمانــان طلــب أيضــا مــن الهيئــات التابعــة للــوزارة أن 
تفحــص عــن كثــب طلبــات مــن يرغبــون يف الحصــول عــىل وضــع 

الجئن يف البالد.
وبــدأت الحكومــة عملياتهــا األمنيــة، والتــي تشــمل تفتيــش مقــرات 
جمعيــات إســالمية صبــاح أمس، بعد اجتــامع مجلس الدفاع الذي 

ُعقد األحد، وستتواصل األيام املقبلة.

نهايــة االجتــامع الــذي اســتمر ســاعتن ونصــف الســاعة مــع رئيــس 
ملكافحــة  العــام  واملدعــي  وزراء  و5  كاســتيكس  جــان  الــوزراء 
"اإلرهاب" جان فرانسوا ريشار، أعلن الرئيس إميانويل ماكرون عن 
"خطــة عمــل" ضــد "الكيانــات والجمعيــات أو األشــخاص املقربــن 

من الدوائر املتطرفة" الذين ينرشون الدعوات "للكراهية".
وأعلــن دارمانــان أن أجهــزة الدولــة ســتزور مقار 51 جمعية إســالمية 
خــالل األســبوع، وأن العديــد منهــا ســيتّم حلهــا بقــرار مــن مجلــس 
الــوزراء. وقــال الوزيــر إنــه يرغــب بشــكل خــاص بحــل "التجمــع ضــد 
علنــًا،  متــورط  الكيــان  هــذا  أن  مؤكــدًا  فرنســا"  يف  اإلســالموفوبيا 
و"هنــاك عــدد معــن مــن العنــارص يســمح لنــا بالتفكــر بأنهــا أعــداء 

للجمهورية".
وأوضــح الوزيــر أن التجمــع ضــد اإلســالموفوبيا يتلقــى مســاعدات 
مــن الدولــة وتخفيضــات رضيبيــة، وينــدد بالخــوف مــن اإلســالم يف 

الدولة.
وأشــار أيضــًا إىل منظمــة بركــة ســيتي )مدينــة الربكة( غــر الحكومية 
-التــي أسســها مســلمون ذوو نزعــة ســلفية، وُوضــع رئيســها إدريــس 
ميــو الخميــس تحــت املراقبة القانونية، يف إطار تحقيق يف قضية 

تحّرش عىل مواقع التواصل االجتامعي.

وزير الدفاع اإليراين: 
مستعدون لتوقيع 
معاهدات عسكرية 

مع دول الخليج
طهران/ وكاالت: 

قــال وزيــر الدفــاع اإليــراين، أمــر حامتــي، إن بــالده مســتعدة لتوقيــع معاهــدات 
عســكرية وأمنيــة مــع دول الخليــج بشــأن االســتقرار يف املنطقــة، محــذرا مــن أن أي 

تهديد إرسائييل ينطلق من املنطقة الخليجية سُيواجه برد واضح ومبارش.
وقــال حامتــي يف مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة أمــس: إن التطبيــع اإلمــارايت والبحريني 
مــع إرسائيــل يشــكل تهديــدا مبــارشا ألمــن املنطقــة الخليجية، مؤكدا أنــه "ال حوار 

مع أمركا بشأن منظوماتنا الصاروخية، وال يحق ألحد مطالبتنا بذلك".
وعــن الحــرب يف إقليــم ناغــورين قــره بــاغ، قال "نتوقع من تركيــا كونها دولة إقليمية 
مهمــة وصديقــة أن تســاعد يف حــل األزمــة دبلوماســيا"، مضيفــا "مل نفتــح حدودنا 
وجهنــا  كــام  اتهامــات،  مجــرد  وهــذه  ألرمينيــا  الــرويس  الســالح  لنقــل  وأراضينــا 

تحذيرات رسمية واضحة ألذربيجان وأرمينيا بشأن أمن مناطقنا الحدودية".
وبخصــوص رفــع حظــر التســلح عــن إيــران، قــال "لدينــا توافقــات مهمــة مــع روســيا 
والصــن بهــدف تطويــر أنظمتنــا الخاصــة بســالح الجــو ملرحلــة مــا بعــد انتهــاء حظــر 

التسلح".
وأكد أن "انتهاء حظر التسلح فرصة يك نستورد احتياجاتنا من األسلحة، ونصدر 
أسلحتنا لآلخرين"؛ لكنه أشار يف الوقت نفسه إىل أن طهران حريصة عىل عدم 

إطالق سباق تسلح يحول املنطقة إىل برميل بارود.

الخرطوم/ األناضول:
أعلنــت الحكومــة الســودانية، أمــس، أنهــا بحثــت مــع املحكمــة 
إقليــم  جرائــم  متهمــي  ملحاكمــة  خيــارات   3 الدوليــة،  الجنائيــة 

دارفور، غريب البالد.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي لوزير العدل الســوداين نرالدين 
عبد الباري، عقب اجتامع عقده بالخرطوم، مع املدعية العامة 
للمحكمــة فاتــو بنســودا، بحضــور النائــب العــام الســوداين تــاج 

الرس أحمد الحرب.
العامــة  املدعيــة  مــع  خيــارات   3 "بحثنــا  البــاري:  عبــد  وقــال 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول محاكمة املتهمن 

يف جرائم دارفور".
وأوضــح أن الخيــارات الثالثــة تشــمل: "تشــكيل محكمــة خاصــة، 
أو محكمــة هجينــة )مختلطــة بــن الســودان واملحكمــة( أو مثــول 

املتهمن أمام املحكمة يف الهاي".
عــىل  واتفقنــا  الدراســة،  قيــد  زالــت  مــا  "املقرحــات  وتابــع: 
االســتمرار يف املباحثــات خــالل األيام املقبلــة، بهدف الوصول 
الحكومــة  وإرادة  الضحايــا  حقــوق  تلبــي  مشــركة  رؤيــة  إىل 

السودانية وفق القانون الدويل".
ومل يحــدد الوزيــر الســوداين موعــد االجتــامع املقبــل مــع وفــد 
املحكمة، الستكامل املشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.

فيــام أشــار عــيل الحــرب، إىل اتفاق مع املحكمــة الجنائية الدولية 

جــاء يف  ملــا  وفقــا  العقــاب،  مــن  املتهمــن  إفــالت  عــدم  عــىل 
اتفاقية السالم.

بدورها وصفت بنســودا، اجتامعها مع املســؤولن الســودانين 
بـ"املثمر والبناء"، دون تفاصيل أكرث.

األطــراف  وقعــت  الحــايل،  األول  أكتوبر/ترشيــن   3 ويف 
االتفــاق  الســودان جوبــا،  الســودانية، يف عاصمــة دولــة جنــوب 
النهــايئ للســالم، حيــث يشــمل محاكمــة املتهمــن يف جرائــم 

دارفور.
حتــى  تســتمر  زيــارة  الخرطــوم، يف  بنســودا  وصلــت  والســبت، 
األربعــاء املقبــل، وأعلنــت أن الهــدف مــن زيارتهــا هــو التنســيق 
مــع الســلطات الســودانية حــول عمــل املحكمــة باملواضيــع ذات 

الصلة باإلقليم.
و2009   2007 يف  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  وأصــدرت 
الرئيــس  مــن  كل  بحــق  اعتقــال  مذكــرات  و2012،  و2010 
عبــد  األســبق  الدفــاع  ووزيــر  البشــر،  عمــر  الســابق  الســوداين 
الرحيــم حســن، ووزيــر الداخليــة األســبق أحمــد محمــد هــارون، 
بتهم ارتكاب جرائم إبادة جامعية وجرائم ضد اإلنســانية وجرائم 

حرب يف دارفور.
ويشهد اإلقليم منذ 2003، نزاعا مسلحا بن القوات الحكومية 
وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوايل 300 ألف شخص، 

ورشد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق األمم املتحدة.

كابول/ وكاالت: 
ندد املوفد األمريك الخاص إىل أفغانســتان أمس، مبســتويات "عالية 
مقلقة" من العنف غداة هجوم بســيارة مفخخة اســتهدف مقرا للرشطة 

األفغانية أسفر عن 16 قتيال عىل األقل وعرشات الجرحى.
وتــأيت تريحــات الدبلومــايس املخــرم زملاي خليــل زاد، الذي ترأس 
مفاوضــات مــع حركــة طالبــان للتوصــل التفاقية انســحاب من أفغانســتان 
يف شــباط/فرباير، بالتزامــن مــع تصاعــد وتــرة أعــامل العنــف يف أنحــاء 
أفغانســتان، مــا يعــرض للخطــر مفاوضــات الســالم الدائــرة بــن حكومــة 

كابول وطالبان.
وكتب خليل زاد عىل توير أن "استمرار املستويات العالية من أعامل 
العنــف ميكــن أن يهــدد عمليــة الســالم واالتفاقية والتفاهم الجوهري بأن 

ليس هناك حل عسكري".
وأضــاف: "العنــف ال يــزال بوتــرة عاليــة مقلقــة رغــم التأكيــد مؤخــرا عــىل 

رضورة خفضه بشكل كبر".
وأول من أمس، انفجرت ســيارة مفخخة قرب مقر للرشطة يف والية غور 
)غرب( ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 154 بجروح، وفق ما أفاد 
مدير مستشــفى محيل هو محمد عمر اللزاد لوكالة الصحافة الفرنســية 

أمس.
وأضاف أن من بن الجرحى خمســة أطفال وتســع نســاء و26 عنرا من 

قوات األمن.
وأكد عارف عابر املتحدث باسم حاكم غور األرقام.

ومل تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم، لكن مســؤولن أفغانا حملوا 
املسؤولية لطالبان.

مــن  الفــرار  عــىل  العائــالت  آالف  أرغمــت  )جنــوب(  هلمنــد  واليــة  ويف 
بــن  عنيفــة  معــارك  انــدالع  وســط  املاضيــة  القليلــة  األيــام  يف  منازلهــا 

طالبان والقوات الحكومية.
وتستمر أعامل العنف رغم إعالن خليل زاد األسبوع املايض أن طالبان 

أكدت للقوات األمركية أنها ستخفض الهجامت وتقلل اإلصابات.
ويتضــاءل تأثــر الواليــات املتحــدة يف ميــدان املعــارك يف أفغانســتان 
يف وقت يسعى البنتاغون لسحب جميع الجنود املتبقن بحلول أيار/

مايو املقبل.
وكان الرئيــس دونالــد ترامــب قــد قــال إن عــىل القــوات األمركية أن تعود 
قبل ذلك الوقت مثرا تســاؤالت عام إذا إرصار واشــنطن عىل أن يكون 
"رهــن  حقــا  عامــا   19 اســتمرت  حــرب  بعــد  أفغانســتان  مــن  انســحابها 

ظروف".
يبــدو،  كــام  األمــريك  التحــرك  عــدم  اســتغالل  إىل  طالبــان  وســارعت 
وبــدأت بالســعي لتحقيــق مكاســب عســكرية جديــدة فــور التوقيــع عــىل 

اتفاقية االنسحاب مع الواليات املتحدة.
للفــوز  يتصاعــد  أن  يجــب  العنــف  بــأن  "االعتقــاد  إن  زاد  خليــل  وقــال 
بتنــازالت عــىل طاولــة املفاوضــات ينطــوي عىل مخاطر كبــرة. مثل هذا 
األســلوب ميكــن أن يقــوض عمليــة الســالم ويكــرر الحســابات الخاطئــة 

للقادة االفغان".

د  الموفد األمرييك إىل أفغانستان ُيندِّ
بتصاعد العنف غداة تفجرٍي بسيارة مفخخة

السودان يبحث مع "الجنائية الدولية"
3 خيارات لمحاكمة متهمي دارفور

عقب حادثة مقتل المدرس

الداخلية الفرنسية تستهدف الجمعيات 
اإلسالميــــــة وتطــــرد عشــــرات األجانــــب

أذربيجــــان تسيطــــر عىل 13 قريـــة بإقليـــم "قره بــاغ" 
وتتبــــادل االتهامــــات مــــع أرمينيـــــا بخرق الهدنــــة
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نابلس- غزة/ هدى الدلو:
عــى  تطفــو  باتــت  التــي  القضايــا املجتمعيــة  مثلــت 
عــر  ملعالجتهــا  فلســطينيني  لفنانــني  دافًعــا  الســطح 
اللــه"  رســول  "صــدق  اســم  حمــل  متلفــز،  مسلســل 

)الجزء الثالث(، لُيعرض يف شهر رمضان املقبل.
الفنــان عبــودة عبيــد مديــر مؤسســة أهــل الفــن لإلنتاج 
عــى  العــام  واملــرف  نابلــس،  مدينــة  يف  الفنــي 
مــن  نبعــت  املسلســل  فكــرة  أن  يوضــح  املسلســل، 
قضايــا اجتامعيــة حاليــة، ولكرثتهــا أراد أن يواجــه فيهــا 
املجتمــع لُتعالــج بطريقــة غــر مبــارشة أمــام الجمهــور 

من منظور ديني.
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني"، يشــر إىل أن 
املشــاهد التــي ُتصــور اآلن هــي ضمــن الجــزء الثالــث 
األول  الجــزءان  عــرض  أن  بعــد  وذلــك  للمسلســل، 
والثــاين منــه عــر وســائل إعــام محليــة ســابًقا، منهــا 

إذاعة القرآن الكريم يف نابلس. 

مــدة  حلقــة،   30 املسلســل  حلقــات  عــدد  ويبلــغ 
الواحــدة منهــا 25 دقيقــة، يتنــاول القضايا االجتامعية 
مــن منظــور دينــي، ويلفــت عبيــد إىل أن املسلســل 
ُيعــرض  حلقــة  كل  نهايــة  يف  ألنــه  االســم  هــذا  حمــل 
حديــث عــن الرســول محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم( 

يحمل فحوى الحلقة املعروضة. 
وعــن املمثلــني، يوضــح أنهــم ينقســمون حســب األداء 
خمــس  تضــم  األوىل  درجــات:  ثــاث  إىل  واألدوار 
الدبيــك،  أبطــال املسلســل ســليم  شــخصيات )وهــم 
وعبــود  شــنر،  وأمــرة  مرشــد،  وأحمــد  طــه،  ونضــال 

عبيد(، والثانية أربعة ممثلني، والثالثة 10.
إىل  تحتــاج  الكثــرة  االجتامعيــة  "القضايــا  ويضيــف: 
معالجــة لتحســني واقــع املجتمــع، ومــن تلــك القضايــا 
قطع أوصال الناس بسبب عدم صلة األرحام، فبعٌض 
يف  املسلســل  فينظــر  رحمــه،  تجــاه  واجبــه  يــؤدي  ال 
املوضوع ملعالجته من منظور اجتامعي ديني يوافق 

الــرع وســنة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، 
بهــدف العــودة إىل اللــه وللعــادات والتقاليــد الحميدة 

النابعة من الدين".
التــي  املســيئة  القضايــا  مــن  أن  إىل  عبيــد  ويلفــت 
املخــدرات  تفــي  بالضفــة  املجتمــع  يف  ظهــرت 
اإلنرتنــت  واســتخدام  الشــباب،  بعــض  أوســاط  بــني 
الدينــي  ببعديهــا  املــراث  وقضيــة  ســيئة،  بطريقــة 
واملجتمعــي، واحــرتام املعلــم، وقضيــة األرض لكونها 
والــزواج  عليهــا،  املحافظــة  وكيفيــة  الفلســطيني  كنــز 

امليثاق الغليظ، والطاق، وغرها من القضايا.
ومــن أهــم العقبــات التــي تواجه املسلســل يذكر عدم 
وجــود متويــل، فيدفــع ذلك القامئني عى املسلســل 
للحفــر يف الصخــر إلنتــاج هــذا العمــل الفنــي، وليكــون 
الفنيــة  األعــامل  بــني  وجــود  الفلســطينية  للدرامــا 

العربية.
ويطمح عبيد أن تصل الدراما الفلسطينية إىل مرحلة 

الفضائيــات  عــر  تبــث  وأن  لإلنتــاج،  ذايت  اكتفــاء 
الفلســطينية  الفضائيــات  عــى  تقتــر  وال  العربيــة 
املحلية، بل تصل لكل دول الربيع العريب، وأن يكون 
هنــاك متويــل لألعــامل املحليــة حتــى ال تصل بالفنان 

إىل طريق ال يجد فيه قوت يومه. 
بــدوره يقــول مخــرج املسلســل عــاء رضــا: "أخرجــت 
والرتاجيديــة،  الكوميديــة  املسلســات  مــن  العديــد 
ــا،  لكــن وجــدت عــى هــذا املسلســل إقبــااًل جامهريًّ
مــن  وخاصــة  الحقيقــة،  ســامع  إىل  يتــوق  فاملجتمــع 

منظور ديني".
يف  املسلســل،  تصويــر  بــدأ  اآلن  مــن  أســبوع  قبــل 
حــني يأمــل رضــا أن تصــل رســالته بـ"الحــث عى الخر 
عــن  النــاس  وتصحيــح  والهدايــة  واملحبــة،  والعطــاء 
اإلســامية"،  لألخــاق  وإعادتهــم  الخطــأ،  مســاراتهم 
صغرهــم  والعــريب،  الفلســطيني  للــكل  موجــه  فهــو 

وكبرهم، وقويهم وضعيفهم"؛ كام يقول.

في غزة.. 
إنقاذ طفل اختنق 

بحبل أرجوحة
غزة/ فلسطني:

متكن الطاقم الطبي والتمرييض بقســم العناية 
املركزة يف مستشــفى النر لألطفال يف غزة، 
مــن إنقــاذ حيــاة  الطفــل "مــراد" )11 عاًمــا(، إذ 
وصــل إىل املستشــفى يف حالــة إغــامء كامــل 
وتوقــف للقلــب والتنفــس، نتيجــة التفــاف حبــل 

أرجوحة حول رقبته خال لعبه داخل البيت. 
)فيــس  بغــزة يف  الصحــة  وزارة  ونقلــت صفحــة 
د.  املركــزة  العنايــة  قســم  رئيســة  عــن  بــوك( 
رضــا أبــو عــايص قولهــا: "نســق بــني مستشــفيي 
نــارص والنــر بعــد إجــراء عملية إنعــاش للقلب 
والرئتــني، إذ أُدِخــل لقســم العنايــة املركــزة يف 

مستشفى النر لألطفال لتلقي العاج".
أشــعة  "صــورت  وصولــه  فــور  أنــه  وأوضحــت 
وجــود  عــدم  إىل  لاطمئنــان  للدمــاغ  مقطعيــة 
كسور أو نزف باملخ، إذ ُوضع الطفل يف سبات 
مــدة 48 ســاعة ثــم ُســِحبت األدويــة تدريًجــا مــع 
واملســتمرة،  الشــديدة  املراقبــة  تحــت  وضعــه 

حتى استعاد وعيه كامًا".
بالشــكر  الطفــل  عائلــة  توجهــت  جهتهــا  مــن 
املركــزة  العنايــة  قســم  يف  العاملــني  لجميــع 
املتابعــة  عــى  لحرصهــم  باملستشــفى، 
أداء  يف  والتفــاين  الطفــل،  لحالــة  املســتمرة 

عملهم.

"صدق رسول الله".. 
مسلسل محلي 

يعالج قضايا اجتماعية 
من منظور ديني

بعــٌض بــدا مذهــواًل بجــامل هــذا الشــارع الــذي 
يتوســط مدينــة غــزة، وأنــه ميكــن أن يتكــرر يف 
أمــام  إذا زرع كل شــخص وردة  القطــاع  شــوارع 
بيته، كام بدأ األربعيني أحمد اللوح ذلك، ومل 
يلتفت إىل تقليل بعٍض من شأن مبادرة تزيني 

الشارع.
ــا  ميكانيكيًّ مهندًســا  يعمــل  عاًمــا(   43( أحمــد 
بالقــرب  بأحــد املخابــز يف مدينــة غــزة، يقطــن 
من مفرق "الطران" الذي بدأ منه مبادرته عى 
حســابه الشــخيص، يبــني لصحيفــة "فلســطني" 
أنــه تكفــل بــراء األشــتال، والطــوب، والطــاء، 
وكذلــك أحبــال اإلنــارة امللونــة التــي يضيئها من 

كهرباء بيته.
طريق الورود الذي بدأه كان محاًطا باألشواك، 
الجزيــرة  تنظيــف  أشــهر  خمســة  منــذ  قــرر  إذ 
ريحــان،  وشــجرة  وردة  وزراعــة  لبيتــه،  املقابلــة 

وقوبل ترفه بتحديات.
يضيــف: "وجــدت معارضــة مــن بعــض الجــران 
الذيــن قللــوا مــن شــأن ما أقوم بــه، ولكني مل ألِق 
بااًل، بل مضيت حتى نقلت روح الحامســة إىل 

بقية الجران".
 13 يبلــغ  الــذي  ابنــي  "أرشكــت  أحمــد:  ويتابــع 
عاًمــا يف تزيــني الجزيــرة، ومــا قمت به من مفرق 
الطران حتى مفرق املغريب مبجهود شخيص، 
إذ كنــت أبــدأ العمــل يف ســاعات املســاء حتــى 
الفجــر، بــدأ الجران ياحظون جامل ما أقوم به، 
ولفتُّ نظر الصغر قبل الكبر، وبداًل من توجيه 
االعرتاض يل أصبح كثر منهم ميد يد العون".

وعنــد زراعتــه لــكل شــتلة يدعــو اللــه أن يجعلــه 
مثًرا طيًبا، سلوك النظافة والجامل الذي اتبعه 
أحمــد اقتــدى بــه غــره إذ أصبــح بعــض الجــران 
بيوتهــم، ومــن يرمــي ورقــة عــى  أمــام  يكنســون 
األرض يتدارك األمر رسيًعا ويلتقطها ويضعها 

يف الحاوية.
صباًحــا  الجــامل  بزراعــة  قناعــة  "لــدي  ويكمــل: 
ومســاء يف الشــارع، أحلم بجعل مفرق الطران 
منارة غزة الجميلة التي تشع جاماًل عى مناطق 

القطاع كافة".
ويدعــو أحمــد كل شــخص أن يبــدأ بزراعــة وردة 
بيتــه وحــث جــاره عــى أن يحــذو حــذوه،  أمــام 

إىل  النظــر  عنــد  نفســية  براحــة  تشــعر  بالشــارع 
باللــون  طليــت  التــي  األشــجار  وجــذوع  الــورد 
ألن  يتضاعــف  الجــامل  املســاء  ويف  األبيــض، 
عــى  املتعــددة  ألوانهــا  تعكــس  اإلنــارة  أحبــال 
أرضية الشارع، ومتنح األشجار منظًرا جميًا".

تنظيم العمل
وكان لبلديــة غــزة دور متثــل يف تنظيــم أعــامل 

وبذلك تتحول شــوارع القطاع إىل حدائق تبث 
الجامل والراحة النفسية عى كل مارٍّ بها.

الــذي يقطــن يف حــي  )29 عاًمــا(  اســليم  نــادر 
الصــرة، يعــر عــن ســعادته بتزيني الشــارع، ألن 
الزينــة حلــت محــل حاويــات القاممــة وعربــات 

الكارو التي كانت ُتوضع عى الجزيرة.
وتقول ختام شحير )40 عاًما(: "مبجرد املرور 

التزيني، وتوفر بعض الشــتات والطوب، وفق 
إفــادة  رئيــس قســم العاقــات العامــة يف بلديــة 

غزة م. حسني عودة.
املبــادرة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  عــودة  يبــني 
مــن  عــدد  فيهــا  اشــرتك  والحًقــا  فرديــة  بــدأت 
ســكان الحــي، ثــم خضعــت إلرشاف لجنــة حــي 

الصرة.

ســكان  بــني  رست  إيجابيــة  "خطــوة  ويقــول: 
املنطقــة، حيــث زيــن بعضهــم املــكان املقابــل 

لبيوتهم".
مــع  اجتمعــت  البلديــة  "إن  عــودة:  ويكمــل 
املبادريــن، لوضــع آليــة لتنســيق العمــل، حتــى 
وعــدم  الهندســية،  للمواصفــات  مطابًقــا  يكــون 

إعاقة الحركة املرورية يف الشارع".

"جزيرة" شارع "الثالثيني" 
"تنطق" بالورود والرياحين

غزة/ مريم الشوبكي:
كأنما باتت "جزيرة" شــارع الثالثيني بمدينة غزة "تنطق" بالورود 
والرياحين التي أشاعت البهجة مع طالء الطوب المحيط بأحواض 
األشتال، وتلوين أرضيتها باألبيض والقرميدي واألصفر، ما جعل 
إطــارات الســيارات تنبــت بأشــجار الزينــة. احتضنــت أشــجار الزينة 
الكبيرة التي تتوسط الجزيرة أسالك اإلنارة الملونة، التي تضفي 
ا يأســرك نظرك، وأنت تســير على جانبي  فــي الليــل منظًرا جماليًّ
الطريق تستمتع بالنظر إلى الورود واأللوان التي تمنحك شعوًرا 

بأنك في أحد الشوارع األوروبية.

تصوير/ رمضان األغا
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وصية اليوم:حديث شريف:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اللِه )َصلَّ اللُه َعَلْيِه 
َهَواِت«. اُر ِبالشَّ ِت النَّ ُة ِباْلَمَكارِِه، َوُحفَّ ِت اْلَجنَّ َم(: »ُحفَّ َوَسلَّ

امــرأة حســناء تقيــة، ودار واســعة، وكفــاف من 
رزق، وجار صالح نعم جهلها الكثري.    

ويؤكــد خلــة لصحيفــة "فلســطني" أن من الواجب األخذ 
بأســباب الوقايــة مــن املــرض، ومنهــا: طاعــة ويل األمــر 
َها الَِّذيَن  فيام أمر؛ فهي واجبة، قال الله )تعاىل(: "َيا َأيُّ
ُســوَل َوُأويِل اأْلَْمــِر ِمْنُكــْم"  ــَه َوَأِطيُعــوا الرَّ آَمُنــوا َأِطيُعــوا اللَّ
)النســاء: 59(، وأولــوا األمــر هنــا هــي وزارة الصحة، التي 

تعرف مدى خطورة هذا الوباء.
ويشــر إىل أنــه يجــب عــى املكلفــني التــزام توجيهــات 
الــوزارة، ومــن أهمهــا: النظافــة: نظافــة الثــوب، والبــدن، 
وبيتــه،  ويديــه،  مالبســه،  اإلنســان  فيغســل  واملــكان، 
ومكتبــه، وال يعانــق، وال يصافــح، ويبتعــد عــن اآلخريــن، 
مــع عــدم املخالطــة، واملزاحمــة، والتقليــل مــن الخــروج 

من البيت إال لحاجة.
ويــويص خلــة كبار الســن، واملــرىض، وضعيفي املناعة 
بــأن يحتاطــوا ألنفســهم أكــر مــن غرهــم، وال يخرجــوا إال 

للرضورة، مع كامل األخذ بأسباب الوقاية.
وعــن ســؤاله عــن حكــم تهــاون الشــخص يف تطبيــق هــذه 
اإلجــراءات؟، يجيــب: "ال يجــوز اإلرضار باآلخرين، ســواء 
ا  اإلرضار املبارش أم بالتسبب، وسواء كان اإلرضار ماديًّ

ا". أم معنويًّ
املــرض  انتشــار  يف  التســبب  يجــوز  "ال  خلــة:  ويتابــع 
انتقــال  خشــية  املــرىض؛  مخالطــة  يجــوز  وال  املعــدي، 
الفروس، إال لســبب رشعي صحيح، كالعالج، والنقل، 
الحيطــة  كامــل  أخــذ  مــع  والــراب  الطعــام  وتقديــم 
ووســائل الحامية الطبية املعهودة، يقول الله )تعاىل(: 
ِذيــَن ُيــْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنــنَي َواْلُمْؤِمَنــاِت ِبَغــْرِ َما اْكَتَســُبوا  "َوالَّ

ا ُمِبيًنا" )األحزاب: 58(". َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوإِْثً
ويلفــت إىل أن مــن أهمــل يف أخــذ اإلجــراءات الوقائيــة 
فهــو آثــم، ألن يف فعلــه رضًرا عليــه أو عــى غــره، وَعــِن 
َعَلْيــِه  ــُه  اللَّ )َصــىَّ  ــِه  اللَّ َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ــاٍس  َعبَّ اْبــِن 
اَر" )رواه أحمــد بســند حســن(،  َر َواَل رِضَ َم(: "اَل رَضَ َوَســلَّ
فليــس مســموًحا للشــخص أن يــرض نفســه، وال يحــق لــه 

إلحاق الرضر بغره.

بعــٌض يعتقــد أن إجــراءات التباعــد ال تســتقيم الصــالة 
بها، وأنها "مخالفة للسنة"، يبني خلة أن الفقهاء اتفقوا 
عــى مروعيــة تســوية الصفــوف يف الصــالة، واختلفوا 
يف حكمها عى أقوال، الراجح منها أنه يستحب تسوية 
الصفــوف يف الصــالة، وهــو قــول الجمهــور مــن أصحــاب 
ذلــك بحديــث أيب هريــرة  املذاهــب، واســتدلوا عــى 
)ريض اللــه عنــه( عــن النبــي )صــى اللــه عليه وســلم( أنه 
فِّ ِمْن  الَِة، َفِإنَّ ِإَقاَمَة الصَّ ــفَّ يِف الصَّ قــال: "َوَأِقيُمــوا الصَّ

الَِة" )رواه البخاري(. ُحْسِن الصَّ

إقامــة  أن  عــى  يــدل  الســابق  الحديــث  أن  ويوضــح 
الصفــوف ســنة، وليســت بواجبــة؛ ألنهــا لــو كانــت واجبــة 

ملا قال من حسن الصالة، بل قال من رشط الصالة.
ويذكــر خلــة أنــه ال شــك أن الصــالة مــع التباعــد، وتــرك 
وتــزول  العاديــة،  الحــاالت  يف  فعلــه  مكــروه  التســوية 

الكراهة يف حال الحاجة أو الرضورة، كزمن األوبئة.
ويكمل: "عى قول من قال بالوجوب )الظاهرية( يرتفع 
اإلثــم لوجــود الــرضورة، أال تــرى أن الشــارع أبــاح ترك ركن 
من أركان الصالة لوجود الُعذر، فأباح للعاجز عن القيام 

يف الصــالة أن يقعــد مــع أهميــة هــذا الركــن؟، فمــن بــاب 
أوىل أن يبيح التباعد بني املصلني للرضورة".

إجراءات وقائية
بفتــح املســاجد  الخــاص  األوقــاف  بيــان وزارة  ويطالــب 
بالتــزام جميــع املصلــني اإلجــراءات الوقائيــة، طيلــة مــّدة 
مصحفــه  مصــلٍّ  كل  وإحضــار  املســاجد،  يف  الوجــود 
وســجادة صالتــه الخاصــة، وال ُيصــي عليهــا غره، وترك 

مسافة مرتين بني املصلني يف الصف الواحد.
وتؤكــد "األوقــاف" أهميــة التــزام املصلــني بــرتك مســافة 

مــرت فيــام بينهــم عنــد دخــول املســجد، والخــروج منــه، 
والوضــوء يف البيــت، وعــدم اســتخدام دورات امليــاه، 
شــهود  أن  إىل  مشــرًة  ســتغلق،  إذ  امليــاه،  وثالجــات 
ضعــاف  حضــور  وُينــع  لألصحــاء،  فقــط  الصلــوات 
املناعِة، ومرىض الجهاز التنفيس، واألمراض املعدية، 

والنساء، واألطفال، إىل املساجد.
ووفــق مــا ذكــرت الــوزارة إن فتــح املســاجد ســيكون قبــل 
بـــ10 دقائــق،  بـــ10 دقائــق، وغلقهــا بعــد الصــالة  األذان 
 10 عــى  تزيــد  ال  واإلقامــة  األذان  بــني  االنتظــار  ومــدة 
دقيقــة،   20 الفجــر  عــدا  الصلــوات،  جميــع  يف  دقائــق 

وُتنع نقاط البيع أمام املساجد بعد الصلوات.
وفتــح املســاجد فقــط ألداء الفريضــة، وُينــع إقامــة أي 
برامــج أو محــارضات أو احتفــاالت أو حلقــات التحفيــظ، 
أو أي أنشطة جمعية، وستبقى مصليات النساء مغلقة، 

إىل حني تغر املعطيات، ووجود موقف جديد.
وال تزيــد مــدة خطبــة الجمعــة عــى 10 دقائــق –كام جاء 
يف بيــان الــوزارة- التــي أكــدت عــى األمئــة عــدم اإلطالــة 

يف الصلوات املكتوبة والتالوة من قصار السور.
اجتنــاب  املصلــني  جميــع  عــى  أن  "األوقــاف"  وتؤكــد 
بتغطيــة  والعطــاس  الســعال  آداب  واتبــاع  املصافحــة، 
الفم واألنف، وعدم التجمهر أمام املساجد ألي سبب، 
اإلجــراءات  بتنفيــذ  املســجدية  اللجــان  مــع  والتعــاون 

الوقائية؛ حفاًظا عى سالمة الجميع.
بتنظيــف  املســاجد  يف  العاملــني  جميــع  وتطالــب 
جميــع  وفتــح  باســتمرار،  ــا  يوميًّ وتطهرهــا  املســاجد 
والتعقيــم  الجيــدة  التهويــة  عــى  واملحافظــة  النوافــذ، 
املــراوح  تشــغيل  وعــدم  التالمــس،  ألماكــن  املســتمر 

مطلًقا، ألنها تساهم يف توزيع الفروس حال وجوده.
يشــار إىل أن وزارة األوقــاف قــررت قبــل أســبوعني فتــح 
مســاجد املنطقــة الوســطى وجنــويب القطــاع باإلجراءات 
نفسها، بعد إغالق استمر أكر من شهر ونصف بسبب 

جائحة "كورونا".

حني تشتد بك الخطوب، وتحيط بك الكروب، وتظلم 
أمام عينيك الدنيا؛ فقل يا الله.

حــني يضيــق بــك األمــر، وتســتحكم عليــك حلقاتــه، وال 
تجد لك مخرًجا؛ فقل يا الله.

النفقــات،  وتكــر  املــال،  ويقــل  الحــال،  يتبــدل  حــني 
وترتاكم عى رأسك الطلبات، وال تجد معك ما تؤدي 

به الحقوق والواجبات؛ فقل يا الله.
 يقول النبي )صى الله عليه وســلم( البن عباس ولكل 
ولــكل  مظلــوم،  أو  مكــروب  ولــكل  مغمــوم،  أو  مهمــوم 

صاحب حاجة: "إذا سألت فاسأل الله".
إن رسول الله )صى الله عليه وسلم( يعلم ابن عباس 
ويعلمنا ويعلم املسلمني كافة أن الدعاء نعمة كربى، 
ومنحــة عظمــى، تفضــل اللــه بهــا عــى عبــاده، وجــاد بها 
اإلجابــة  ووعدهــم  عليــه،  وحثهــم  بــه  فأمرهــم  عليهــم، 
الدعــاء  ُوِجــد  فمتــى  ركابــه؛  يف  ها  وســرَّ بــه،  قهــا  وعلَّ
فاإلجابــة معــه، قــال )تعــاىل(: }وإذا ســألك عبادي عني 
فإين قريب، أجيب دعوة الداِع إذا دعان، فليستجيبوا 

يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون{.
فاملوفق من وفقه الله للدعاء، وفتح عليه أبوابه، ويرس 
لــه ســبله وأســبابه، ووجــه قلبــه إليــه، وحــرك لســانه بــه، 

فالخلــق كلهــم محتاجــون إىل الدعــاء أشــد مــن حاجتهم 
للهــواء، مفتقــرون إليــه افتقــار الســمك للــامء، ال غنــى 

ألحدهم عنه طرفة عني.
 إن يف الســؤال ذالًّ وافتقاًرا من الســائل إىل املســئول، 
ويف االستعانة اعرتاًفا بقدرة املستعان به عى جلب 

نفع أو دفع رض عمن يستعني به.
وال ينبغي الذل واالفتقار إال إىل الله وحده, ففي الذل 
والرضــا  الغنــى  إليــه  االفتقــار  العــزة, ويف  كل  العــزة  لــه 
والهناء, ولذلك كان دعاء الصالحني دامًئا: اللهم أغننا 
بالفقــر إليــك, وال تفقرنــا باالســتغناء عنــك, واجعل عزنا 

يف املذلة لك.
وعــن أيب هريــرة )ريض اللــه عنــه( أن النبــي )صــى اللــه 
ــِذي  عليــه وســلم( روى عــن رب العــزة قولــه: "َمــْن َذا الَّ
َدَعايِن َفَلْم أُِجْبُه، َوَســَأَلِني َفَلْم أُْعِطِه، َواْســَتْغَفَريِن َفَلْم 

أَْغِفْر َلُه، َوَأَنا َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي". 
ويف حــث اللــه )تعــاىل( عبــاده عــى تخصيصــه وحــده 
بالســؤال واالســتعانة صون لكرامة املؤمن, وحفظ ملاء 
وجهــه أن يــراق أمــام عبــد مثلــه, قــد يعطيــه ويســتذله 
كريــم  فاللــه  دونــه،  بابــه  ويغلــق  ينعــه  وقــد  بعطائــه, 
يحب أن يسأل, وابن آدم لئيم يضن مبا عنده ويبخل، 

ولذلك يقول )صى الله عليه وســلم(: "َســُلوا اللَه ِمْن 
َفْضِله؛ َفِإنَّ اللَه ُيِحبُّ أَْن ُيْسَأَل".

فإن الله )تعاىل( هو وحده القادر عى أن يحرك الدنيا 
كلهــا مــن أجــل إجابــة دعوة، أو نرصة ملظلوم، كام فعل 
مــع نــوح، وإبراهيــم، ولــوط، وهــود، وصالــح، وشــعيب، 
ومــوىس، ويونــس )عليهــم جميًعــا أفضــل الصلــوات(، 
كيــف حــرك لهــم الكــون، فأغــرق الدنيــا لنــوح، وأوقــف 
األســباب إلبراهيــم، وشــق البحر ملــوىس، ونجى يونس 
مــن بطــن الحــوت، كل ذلــك ليعلــم النــاس بحــق: }أمــن 
يجيــب املضطــر إذا دعــاه ويكشــف الســوء ويجعلكــم 
العبــاد  وقلــوب  كلهــا،  األمــور  مصائــر  األرض}،  خلفــاء 
لقدرتــه،  خاضــع  كلــه  والكــون  )تعــاىل(،  بيديــه  كلهــم 
مســتجيب إلرادتــه، ال راد لقضائــه، وال معقــب لحكمه، 
وال غالــب ألمــره، وكل مــا يف الكــون إمنــا هــي أدوات 
لتحقيــق قضائــه وقــدره، فــال يكــن أن يصــل إليــك خــر 
قــط إال إذا كان اللــه قــد كتبــه لــك، وال يكــن أن يوصــل 
ا قــط إال إذا كان اللــه قــد قــدره عليــك،  أحــد إليــك رشًّ
فــإذا اعتقــد املؤمــن بذلــك ســلمت عقيدتــه وســلم لــه 
ذلــك  بالســعادة واالســتقرار، وإن خالــف  عملــه وظفــر 

كان الشقاء.

فــَناِج الذي في مَناجاِتِه َخالُصَك

مع كورونا.. 
    إقامة الصفوف في المساجد سنة وليست واجًبا

غزة/ مريم الشوبكي:

عــادت المســاجد الســتقبال المصلين فــي مدينة غزة وشــمال 
القطاع، فجر أول من أمس، ألول مرة منذ أسابيع، بعد أن كانت 
مغلقة ضمن إجراءات مواجهة انتشــار فيروس كورونا، باستثناء 
بعض المساجد التي تقع في المناطق المصنفة "حمراء" األكثر 

تسجياًل لعدد اإلصابات.وكانت وزارة األوقاف والشئون الدينية 
فــي غزة طالبــت المصلين بااللتــزام بإجراءات الوقايــة والتباعد 
بينهــم، للحــد من انتقال العــدوى بينهم، فما حكــم من يتهاون 

في تطبيق هذه اإلجراءات؟

يقول أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله بكلية الدعوة اإلسالمية 
د. عبد الباري خلة: "يجب على المسلم أن يستعين بالله تعالى، 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن"  ِه َفْلَيَتَوكَّ ويتوكل عليه، قال الله تعالى: "َوَعَلى اللَّ

)آل عمران: 160(.

د. إسالم الرملي

ر العامــري الَحــَريش،  ــخِّ ُمطــرِّف بــن عبــد اللــه بــن الشِّ
ــاد أهــل  أبــو عبــد اللــه البــرصي، تابعــي كبــر مــن عبَّ
مــن  عــدد  وعــن  أبيــه  عــن  حــدث  وزُّهادهــم،  البــرصة 
الصحابــة الكــرام، يقــول ُمطــرِّف: قــال يل عمــران بــن 
حصــني: أال أحدثــك حديًثــا لعــل اللــه أن ينفعــك بــه 
يف الجامعــة إين أراك تحــب الجامعــة؟، قلــت: ألنــا 
أحــرص عــى الجامعــة مــن األرملــة، ألين إذا كانــت 
الجامعة عرفت وجهي، ويقول مطرف بن عبد الله: 
كان يبلغني عن أيب ذر حديث فكنت أشتهي لقاءه 
فلقيته، فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث 
فكنــت أشــتهي لقــاءك، قال: للــه أبوك فقد لقيتني، 
قلت: بلغني أن رسول الله )صى الله عليه وسلم( 
ويبغــض  ثالثــة  يحــب  اللــه  "إن  بحديــث:  حدثــك 
ثالثة"، قال: فال أخالني أكذب عى خليي، قلت: 
مــن هــؤالء الذيــن يحبهــم اللــه؟، قــال: رجــل غــزا يف 
ســبيل اللــه صابــًرا محتســًبا مجاهــًدا، فلقــي العــدو 
فقاتــل حتــى قتــل، وأنتــم تجدونــه عندكــم يف كتــاب 
ِذيــَن  ــَه ُيِحــبُّ الَّ اللــه املنــزل ثــم قــرأ هــذه اآليــة }إِنَّ اللَّ
َمرُْصــوٌص{،  ُبْنَيــاٌن  ُهــْم  َكَأنَّ ــا  َصفًّ َســِبيِلِه  ُيَقاِتُلــوَن يِف 
قلــت: ومــن؟، قــال: رجــٌل لــه جــار ســوء يؤذيه فيصرب 

عى إيذائه حتى يكفيه الله إياه إما بحياة أو موت، 
قلــت: ومــن؟، قــال: رجــل يســافر مــع قــوم فأدلجــوا، 
الكــرى  عليهــم  وقــع  الليــل  آخــر  مــن  كانــوا  إذا  حتــى 
رهبــة  فتطهــر  قــام  ثــم  رؤوســهم  فرضبــوا  والنعــاس، 
الذيــن  الثالثــة  فمــن  قلــت:  عنــده،  ملــا  ورغبــة  للــه 
يبغضهم الله؟، قال: املختال الفخور وأنتم تجدونه 
ــَه اَل ُيِحــبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل  يف كتــاب اللــه املنــزل: "إِنَّ اللَّ
َفُخــوٍر"، قلــت: ومــن؟، قــال: البخيــل املنــان قلــت: 

ومن؟، قال: التاجر الحالف أو البائع الحالف.
بــن  الحجــاج  واليــة  يف  اللــه(  )رحمــه  ُمطــرِّف  مــات   
وكان  الجــارف،  الطاعــون  بعــد  للعــراق  يوســف 
بــن  الوليــد  الطاعــون ســنة ســبع وثانــني يف خالفــة 

عبد امللك بن مروان.

•من سير أعالم التابعين

ف بن عبد الله  ُمطرِّ

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه



زراعة قصب السكر في خانيونس جنوب قطاع غزة    ) تصوير / ياسر فتحي (

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1 عم النبي الذي 

تكفل بحمايته
-2مداد – شديد األلم

-3 دواء وشفاء 
– تظهر ليال في 

السماء 
-4 إزدراء – نصف تعبر 

-5 مختلفان + من 
األحجار الكريمة 
-6 سقيم + من 

أسماء السيف 
-7 جميل مبعثرة + 

ضمير للغائبين 
-8 من الفواكه + 

يتكلم + لالستدراك 
-9 ممثل بلده في 

الخارج – علم مؤنث

العمودي:
-1 علماء اليهود – سورة 

قرآنية 
-2 متشابهان + جزار – 

من األزهار معكوسة 
-3 نصف وردة + حاجز – 

عكس ميت 
-4 جمع مقلة  + يحمي 

-5 اسم موصول 
معكوسة – للنداء 

معكوسة + عكس واسع 
-6 من مشتقات الحليب 

+ مهاجرون 
-7 مبنى عالي – يمين + 

للتحسر 
-8 حيوان بحري + معطي 

+ حرف
-9مظلم + سأم 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أكثر البحار سخونة هو البحر .....
 يتكون من 6 حروف 

البحر الميت – األطلنطي – اليانجستي – 
األمازون – المسيسبي – العاصي – الهادي 
– النيل – الفرات – إيجة – الهندي – دجلة – 

بحيرة – شط – بحر- تل – يم 

حل الكلمة الضائعة

األحمر
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مستخدمو "ويندوز 10" غاضبون 
من "إجراء" يف النسخة المحدثة

واشنطن/ وكاالت:
فوجئ العديد من مستخدمي نسخة "ويندوز 10" أن آخر تحديث له يجربهم عىل إعادة تشغيل 

حواسيبهم من أجل تثبيت تطبيقات "ويب أوفيس"، دون الحصول عىل إذن منهم.
 "Start" وتشغل تطبيقات ويب الخاصة بحزمة "أوفيس" عرب متصفح "إيدج"، وكذلك يف قامئة
)ابدأ(. وال يستهلك تثبيت تطبيقات "ويب أوفيس" مساحة تخزين عىل الحواسيب، ولكن كان 
ــا، وكان أكــر مــا أزعــج املســتخدمني مــن ذلــك اإلجــراء هــو تنزيلهــا دون  ــا ال إجباريًّ تثبيتهــا اختياريًّ

الحصول عىل إذن منهم.
وبحسب ما ذكرت مواقع متخصصة يف التكنولوجيا مثل "إندغادجيت"، إن تلك الخطوة الغرض 
منهــا الرتويــج لحزمــة تطبيقــات "وينــدوز" املكتبيــة املتاحــة عــرب اإلنرتنــت، باالســتناد إىل جمهــور 

"ويندوز 10" الكبري.
يشار إىل أن تطبيقات الويب أشبه باالختصارات، إذ ال تنصب عىل الجهاز، وإمنا تعتمد عىل الويب 
لتشغيل تلك الربامج، ويف الوقت نفسه هي ليست صفحات ويب، بل تطبيقات تعتمد عىل موارد 

الجهاز وتحصل عىل محتواها من الويب.
وتوجــد فكــرة التحديثــات اإلجباريــة منــذ زمــن بعيــد، وتكــون رضوريــة يف كثــري مــن األحيــان لحاميــة 
املســتخدمني، لكن يرفض مســتخدمو "ويندوز 10" إســاءة اســتغالل "ويندوز" للتحديثات اإلجبارية  

ليك تنرش إعالنات باقي خدماتها وتطبيقاتها.
ويحمــل تحديــث "وينــدوز 10" الجديــد الــذي طرح باســم "Windows 10 20H2" يف شــهر ترشين 

ا. األول )أكتوبر( عدًدا من امليزات الجديدة كليًّ
وأبرز تلك املزايا الجديدة لتحديث "ويندوز 10" تأيت عىل النحو التايل:

ا. - قامئة "ابدأ" املحدثة برصيًّ

- إشعارات محسنة وأكر دقة.
- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد واملثبت مسبًقا عىل النظام.

ا. - القدرة عىل تحديد عالمات تبويب معينة عرب متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائيًّ
- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إىل متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة يف لوحة التحكم وصفحة اإلعدادات.

خرب سـار لمحيب الشوكوالتة من 
المصابني بأمراض مزمنة عدة

موسكو/ وكاالت:
أعلــن علــامء أن الشــوكوالتة الداكنــة تســاعد يف الوقايــة مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، وبعــض األمــراض 

املزمنة األخرى.
ووفقــا آلخــر الدراســات، فــإن الشــوكوالتة الداكنــة تســاعد يف تحســني نشــاط القلــب والدمــاغ ألنها 

تحتوي عىل الفالفونويد التي لها خصائص مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات.
باإلضافــة إىل ذلــك، تخفــض الشــوكوالتة الداكنــة ضغــط الــدم وتزيــد مــن مســتوى الكوليســرتول 
"الجيــد". وأشــار العلــامء إىل أن الشــوكوالتة تســاهم بشــكل جــزيئ يف الحــد مــن مخاطــر الجلطــات 

."Insider" الدموية والسكتات الدماغية، وفق موقع
وأشــار األطبــاء إىل أن تناولهــا يســاعد عــىل زيــادة تدفــق الــدم إىل الدمــاغ وزيــادة تأكســده، مــام 
يســاعد عــىل منــع األمــراض التنكســية العصبيــة أيًضــا. وأضــاف العلــامء أن تنــاول كميــة صغــرية من 

الشوكوالتة الداكنة يوميا له تأثري إيجايب عىل الصحة بشكل عام.

العثور عىل عالمة ثانية 
للحياة عىل كوكب الزهرة

موسكو/ وكاالت:
عــر العلــامء عــىل الحمــض األمينــي "جاليســني" )هــو األصغــر بني العرشين من األحــامض األمينية 
التي توجد عادة يف الربوتينات( عىل كوكب الزهرة، والذي قد يشري إىل وجود الحياة عىل هذا 

الكوكب.
وعــر العلــامء عــىل هــذا الحمــض األمينــي باســتخدام التلســكوب الراديــوي املوجــود يف صحــراء 
أتاكامــا، وكانــت اإلشــارة أكــر وضوًحــا بالقــرب مــن خط االســتواء للكوكب، بينــام مل يتم مالحظتها 

."arXiv" بالقرب من القطبني، وفق موقع
ووفقا للعلامء، فإن الفيزياء الفلكية والفيزياء الكيميائية والفيزياء الحيوية تعترب توليد الجاليسني 

من جزيئات بسيطة ذات أهمية كبرية للتطور الكيميايئ وأصل الحياة.
وأشــار العلــامء إىل أن هــذا االكتشــاف ميكــن أن يســري إىل وجــود أشــكال حيــاة مبكــرة يف الغــالف 
الجوي لكوكب الزهرة. وأصبحت مسألة دراسة الغالف الجوي لكوكب الزهرة ذات أهمية خاصة 
بعــد أن أعلــن علــامء مــن ماساتشوســتس وكارديــف يف ســبتمرب املــايض أنهــم عــروا عــىل غــاز 

الفوسفني يف سحب الكوكب، مام قد يشري إىل وجود حياة عليه.

بطة ُتصيب نمرًا 
باإلحباط وُتشعره بالفشل

موسكو/ وكاالت:
يعــد النمــر مــن أقــوى الحيوانــات املفرتســة عــىل وجــه األرض، لكــن القــوة وحدهــا ال 

تكفي للوصول إىل الهدف.
ويــربز ذلــك جليــا يف مقطــع فيديــو متداول عــىل "تويرت" يرصد جانبا من معركة غري 

متكافئة بني منر وبطة.
ورغــم عــدم وجــود أي وجــه للمقارنــة بــني الطرفــني مــن ناحيــة القــوة، إال أن دهاء البطة 
بالقهــر بعدمــا فشــل عــدة مــرات يف  النمــر ورمبــا تصيبــه  قــوة  جعلهــا تتفــوق عــىل 

افرتاسها بأنيابه.
وتظهــر البطــة خلــف النمــر يف بركــة مــاء فيبــدأ محاولتــه األوىل الفرتاســها ظنــا منــه أنــه 

سيحقق ذلك بسهولة ألنها ضعيفة وال تقدر عىل مواجهته.
لكن ما حدث كشف كيف ميكن لكائن صغري ضعيف أن يحول دون فتك الحيوانات 

القوية بها إذا اعتمد عىل عقله أكر من اعتامده عىل القوة.
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غياب "6" أندية عن االجتماع

أندية الدرجتين الممتازة واألولي
م المنحة المالية قبل انطالق الموسم تجتمع وتتفق على تسلَّ

1 نوفمبر
موعد إقامة نهائي بطولة

 كأس "جوال" لكرة اليد

اتحاد الكرة 
يحدد مواعيد االنتقاالت الصيفية

عدي دباغ 
ينتقل إلى

 اليرموك الكويتي
غزة/وائل الحلبي:

املحــرف  مــع  تعاقــده  الكويتــي  الريمــوك  نــادي  أعلــن 
ســبيل  عــى  موســم  نصــف  ملــدة  دبــاغ  عــدي  الفلســطيني 
اإلعــارة قادمــًا مــن القادســية الكويتــي، حيــث ســيلعب الدباغ 

مع الريموك يف الدوري التصنيفي.
وميتــد عقــد الدبــاغ مــع الريمــوك حتى نهاية ينايــر القادم قبل 

أن يعود عى كشوفات القادسية بشكل تلقايئ.
ويأيت رحيل دباغ عن القادسية بناء عى طلبه يف ظل غيابه 
عــن املشــاركة بشــكل أســايس مــع الفريــق، حيــث عــاىن مــن 

تكرار الغياب بسبب اإلصابة.
وتعــرض دبــاغ لإلصابــة ثاثــة مــرات خــال املوســم املــايض 
حيــث أصيــب بكــر يف الرقــوة، قبــل أن يتــم اإلعــان عــن 

إصابته بفريوس كورونا ليغيب مرة أخرى عن القادسية.
وأبــدت إدارة القادســية رفضهــا التــام لفســخ عقــد الدبــاغ مــع 
رحيلــه  واشــرطت  قادمــن،  الــذي ميتــد ملوســمن  الفريــق 

عى سبيل اإلعارة فقط.

غزة/ عاء شاميل: 
حــدد اتحــاد كــرة اليد موعد جديد إلقامة املباراة 
النهائيــة لــكأس "جــوال" الذي يحمل اســم الراحل 

أحمد الكرد، للموسم 2019-2020. 
وكشف اتحاد كرة اليد عن إقامة املباراة النهائية 
يــوم األحــد املوافــق األول من شــهر نوفمرب القادم 
عند الساعة الثالثة عرصًا عى صالة سعد صايل 

غرب غزة. 
الــكأس  نهــايئ  مبــاراة  أن  اليــد  كــرة  اتحــاد  وأكــد 
وفــق  جامهــريي،  حضــور  بــدون  ســتلعب 
االجــراءات االحرازيــة التــي فرضتهــا وزارة الصحة 
انتشــار  اســتمرار  بســبب  املختصــة  والجهــات 

وتفــي فــريوس كورونــا يف املجتمــع الداخــي 
لغزة. 

وســيلتقي يف املبــاراة النهائيــة لــكأس اليــد فريقا 
اتحــاد  وفريــق  اللقــب"  "حامــل  الربيــج  خدمــات 
ديــر البلــح "بطــل الــدوري" يف بطولــة كانت تحت 
رعايــة رشكــة "جــوال" واملجلــس األعــى للشــباب 

والرياضة. 
ديــر  واتحــاد  الربيــج  خدمــات  فريقــا  وسيســتغل 
البلح الفرة املقبلة للعودة للتدريبات استعدادًا 
لخوض املباراة النهائية بعد قرار املجلس األعى 
للشــباب والرياضــة بإعــادة النشــاط الريــايض يف 

املاعب واألندية واملنشآت الرياضية.

غزة/ عاء شاميل: 
حــدد اتحــاد كــرة القــدم مواعيــد فتــح بــاب قيــد 
الصيفيــة  االنتقــاالت  يف  الاعبــن  وتســجيل 
الحاليــة املمــددة اســتعدادًا النطــاق املوســم 
الجديد 2021-2020 الذي أعلن عن انطاقه 
يوم 20 من شهر نوفمرب/ترشين ثاين القادم. 
وأعلن اتحاد الكرة فتح باب القيد الصيفي يوم 
24 مــن شــهر أكتوبر/ترشيــن أول الجاري حتى 

يوم 7 من شهر نوفمرب القادم. 

قرعــة  إجــراء  موعــد  الكــرة  اتحــاد  يحــدد  ومل 
واألوىل  املمتــازة  الدرجتــن  دوري  بطولتــي 
موعــد  يف  ســتكون  أنهــا  بالقــول  اكتفــى  لكنــه 

قريب. 
وأوعز اتحاد الكرة ألندية غزة بالدخول يف فرة 
منافســات  لخــوض  اســتعدادًا  جديــدة  إعــداد 
املوســم الجديــد بعــد أكــر مــن 50 يومــًا مــن 
تفــي  بســبب  الريــايض  النشــاط  توقــف 

وانتشار فريوس كورونا. 

غزة / مؤمن الكحلوت:
عقــدت أنديــة الدرجتــن املمتــازة واألويل 
اجتامعــًا هامــًا لهــا مســاء أمــس, مبقر نادي 
الصداقة غرب مدينة غزة, وذلك ملناقشة 
عــدة قضايــا أبرزهــا دراســة الوضــع الحــايل 
لألنديــة وتحديــد اتحــاد كــرة القــدم ملوعــد 

انطاق املوسم الجديد.
وحــر االجتــامع "18" ناديــًا, فيام تغيبت 
أندية شباب رفح وغزة الريايض والقادسية 

وخدمات املغازي والزوايدة ومناء.
ومعــارض  مؤيــد  بــن  األنديــة  وانقســمت 
ظــل  يف  الريــايض,  النشــاط  الســتئناف 
الوضــع املــايل الصعــب لألنديــة, خاصــة 

مع انتشار فريوس "كورونا".

وناقشــت األنديــة املجتمعــة آليــة تخفيض 
الحاليــة  الفــرة  خــال  املاليــة  النفقــات 
املاليــة  األزمــات  آثــار  مــن  للتخفيــف 
املتصاعــدة, فيــام أبــدي البعــض امتعاضه 
مــن تحديــد موعــد افتتــاح البطــوالت دون 

الرجوع لألندية.
الجلســة  نهايــة  يف  األنديــة  واتفقــت 
تضــم  أنديــة   "8" مــن  لجنــة  تشــكيل  عــى 
"خدمات رفح واتحاد خانيونس والشــاطئ 
الدرجــة  مــن  جباليــا  وشــباب  والصداقــة 
بيــت حانــون وخدمــات  املمتــازة، وأهــي 
الدرجــة  مــن  خانيونــس  وخدمــات  الربيــج 
األوىل", ســتكون مهمتهــا عقــد جلســتن 
منفصلتــن اليــوم مــع مجلــس إدارة اتحــاد 

الكرة, ومع عبد الســام هنية األمن العام 
للشــباب  األعــى  للمجلــس  امُلســاعد 

والرياضة.
وستطلب األندية خال الجلستن تحديد 
موعــد وجدولــة اســتام املنحــة املاليــة من 
اتحــاد كــرة القــدم, وكذلــك منحــة املجلس 
عــى  بغــزة,  والرياضــة  للشــباب  األعــى 
أن تكــون قبــل بدايــة املوســم, يك تتمكــن 
مــن تجهيــز نفســها بشــكل جيــد للبطــوالت, 
الســابق,  املوســم  منحــة  لــرصف  باإلضافــة 

التي تكفل بها اللواء جربيل الرجوب.
وســتبحث اللجنــة مــع اتحــاد الكــرة, مــدي 
لحــن  الــدوري  بطولــة  تأجيــل  إمكانيــة 
املنحــة  رصف  مــن  الرؤيــة  اســتيضاح 

الوقــت  مــن  متســع  لديهــا  ولــي  املاليــة, 
لإلعداد بشكل جيد.

وهنيــة,  االتحــاد  مــع  األنديــة  وســتناقش 
تــم إطاقهــا مؤخــرًا, وتبنــي  التــي  امُلبــادرة 
بعض األفكار منها, والتي من شأنها تطوير 

الرياضة الفلسطينية.
بنــادي  أقيــم  االجتــامع  أن  بالذكــر  جديــر 
الصداقة بناء عى اتصاالت رسيعة عقب 
ســاعات مــن إعــان اتحــاد كــرة القــدم عــن 
القــادم موعــدًا  نوفمــرب  مــن شــهر   20 يــوم 
الفتتــاح املوســم الكــروي الجديــد -2020

النشــاط  عــن  توقــف  بعــد  وذلــك   ،2021
دائم قرابة الشهرين بسبب انتشار فريوس 

كورونا يف املجتمع الداخي.

صندوقة يتولى تدريب 
بالطة خلفًا ألبو الطاهر

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن مركــز شــباب باطــة تعاقــده مــع الكابــن أميــن 
صندوقــة لتــويل تدريــب الفريــق األول لكــرة القــدم 
خلفــًا للكابــن ســعيد أبــو الطاهــر الــذي اســتقال مــن 
قيادة "الجدعان" يف بداية مرحلة اإلعداد للموسم 

الجديد.
رغبــة  ظــل  يف  صندوقــة  مــع  باطــة  تعاقــد  ويــأيت 
قبــل املشــاركة يف  قــوي  بالتحضــري بشــكل  النــادي 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي حيث سينضم الفريق 
للبطولــة مــن دور املجموعــات بصفتــه بطــًا لــدوري 

املحرفن.
وقــال منــر رشايعــة رئيــس نــادي باطــة لـ:"فلســطن" 
رئيــس  موافقــة  بعــد  جــاء  مــع صندوقــة  التعاقــد  إن 
االتحاد كرة القدم اللواء جربيل الرجوب, خاصة وأن 
صندوقــة ال زال عــى رأس عملــه مدربــًا للمنتخــب 

األوملبي.
حالــة  املاضيــة شــهدت  الفــرة  أن  وأوضــح رشايعــة 

تركيــز شــديد مــن جانــب اللجنــة املكلفــة بالتعاقــد 
مــع مــدرب جديــد للفريــق, مبينــًا أن الكابــن أميــن 
صندوقــة ُيعــد قيمة رياضية وتدريبية كبرية وميلك 
الــذي  األمــر  األوملبــي  املنتخــب  مــع  ســجًا حافــًا 
باســم  تليــق  صــورة  تقديــم  عــى  قــادرًا  ســيجعله 

فلسطن ورياضتها يف البطولة اآلسيوية.
وأضــاف رشايعــة أن صندوقــة بــارش عملــه منــذ أمس 
قيادتــه،  تحــت  األول  مرانــه  الفريــق  خــاض  حيــث 
حيــث أعلــن لاعبــن عــن رغبتــه يف تحقيــق انجــاز 
للكــرة الفلســطينية مــن خــال املشــاركة اآلســيوية, 
لقــب  عــى  للحفــاظ  قــوة  بــكل  العمــل  جانــب  إىل 

دوري املحرفن بالضفة الغربية.
وُيعــد صندوقــة أحــد أبــرز املدربــن عــى مســتوى 
للتتويــج  الخليــل  أهــي  فريــق  قــاد  حيــث  الوطــن 
بلقب كأس فلسطن عام 2016 إىل جانب قيادته 
لنفــس  اآلســيوي  االتحــاد  كأس  بطولــة  يف  للفريــق 

العام وقاده للصعود لدور املجموعات.

 فرق تبدأ تدريباتها اليوم 
استعدادًا الفتتاح الموسم

غزة/مؤمن الكحلوت:
أعلنت أندية شباب رفح والشاطئ واتحاد خانيونس 
وشــباب الزوايدة انطاق تدريباتها اليوم, اســتعدادًا 
املمتــازة  الدرجتــن  دوري  بطولتــي  ملنافســات 
واألويل, امُلقــرر انطاقهــام يــوم 20 مــن شــهر نوفمــرب 

القادم.
فقــد أكــدت إدارة نــادي شــباب رفــح التزامهــا بأجنــدة 
اتحــاد الكــرة, وجاهزيــة فريقهــا النطــاق اســتعداداته 
يف  املمتــاز  الــدوري  وبطولــة  الســوبر  كأس  ملبــاراة 
املنــح  بتوفــري  االتحــاد  التــزام  مــع  امُلحــدد,  املوعــد 

املالية.
وسيخوض الفريق اليوم أول تدريباته الجامعية عى 
ملعبــه، بقيــادة مدربــه رأفت خليفة الذي قاد الفريق 
املمتــاز،  الــدوري  يف  الهبــوط  مــأزق  مــن  للخــروج 
والحصول عى لقب كأس غزة يف موسم استثنايئ.

مــن جهتــه، عقــد مجلــس إدارة نــادي اتحــاد خانيونس 

يف  أمــس,  الفنــي  والجهــاز  الاعبــن  مــع  اجتامعــًا 
خانيونــس,  مدينــة  غــرب  الجديــد  النــادي  ملعــب 

للتحضري بشكل جيد للموسم القادم.
كام وقررت إدارة نادي الشاطئ انطاق استعدادات 
فريقهــا للموســم الجديــد مــن خــال تدريــب ُمصغــر 
كبدايــة  وذلــك  للنــادي،  الداخــي  امللعــب  عــى 
لتكملــة  ســعيًا  القــادم،  للموســم  اإلعــداد  ملرحلــة 
حــل  بعدمــا  الفريــق  وترتيــب  نتائــج  تحســن  مشــوار 
مــن  املــايض، عقــب خمســة مواســم  ثانيــًا املوســم 

الرصاع عى الهروب من شبح الهبوط.
الزوايــدة  شــباب  بنــادي  القــدم  كــرة  فريــق  وســيبدأ 
الــدرة  اليــوم عــى ملعــب الشــهيد محمــد  تدريباتــه 
الحجــار,  حــازم  ُمدربــه  بقيــادة  الوســطي,  باملنطقــة 
وبحضــور كافــة الاعبــن، وذلــك اســتعدادًا للموســم 
إليهــا  صعــد  التــي  األوىل  الدرجــة  دوري  يف  األول 

الفريق نهائية املوسم املايض.
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مدريد/ وكاالت:
مــن املحتمــل أن تحــرم اإلصابــة نــادي أتليتكــو مدريــد اإلســباين مــن 
جهــود مهاجمــه ديغــو كوســتا أمــام نــادي بايــرن ميونــخ األملــاين يف 

إطار بطولة دوري أبطال أوروبا غدا األربعاء.
وأعلــن أتلتيكــو مدريــد أمــس أن كوســتا ُأِصْيــَب يف عضالت الفخذ 
األيــر خــالل مبــاراة الفريــق أمام ســيلتا دي فيغو الســبت املايض 

مشريًا إىل أن فحصًا تم إجراؤه أمس أسفر عن هذه النتيجة.
ومل يوضح النادي املدة التي سيتغيب فيها كوستا عن املالعب، 
اإلســباين  لالعــب  املمكــن  مــن  أن  إس"  "ايــه  صحيفــة  وتوقعــت 
الدويل املولود يف الربازيل أن يضطر للتغيب عن املالعب ملدة 

تقارب ثالثة أسابيع.
كان كوســتا اضطــر للخــروج مــن امللعــب يف الدقيقــة 50 مــن زمــن 
املبــاراة أمــام ســيلتا فيغــو، وكان كوســتا أحرز هدفــًا واحدًا يف أربع 

مواجهات خاضها يف املوسم املنرصم يف الدوري اإلسباين.

وارسو/ )أ ف ب(:
ســيتحّول جــزء مــن االســتاد الوطنــي يف بولنــدا اىل مستشــفى ميــداين 
بعــد  أمــس، وذلــك  العاصمــة وارســو، بحســب مســؤول حكومــي  يف 
التزايــد الكبــري يف حــاالت االصابــات بفــريوس كورونــا املســتجد التــي 

أجهدت املرافق الصحية.
وجــاء القــرار بعــد أيــام مــن طلــب الحكومــة مــن املواطنــن "البقــاء يف 
منازلهــم" و"العمــل عــن بعــد" إذا أمكــن، ضمــن مجموعــة مــن القيــود 
 2012 لــكأس أوروبــا  ُبنــي امللعــب خصيصــا  لكبــح تفــي العــدوى. 
لكرة القدم ويتسع لستن ألف متفرج. ويضّم غرف اجتامعات تحت 

املدرجات قادرة عىل استيعاب املرىض.
نيــوز":  "بولســات  لقنــاة  الحكومــة  باســم  بيوتــر مولــر املتحــدث  وقــال 
500 رسيــر يف امللعــب الســتقبال االشــخاص الذيــن  "ســيتم وضــع 

يحتاجون دخول املستشفى".
كــام ســتضم املنشــأة 50 رسيــرا للحــاالت الحرجــة، وتكــون قــادرة عــىل 

استقبال املرىض بدءا من نهاية االسبوع الجاري.
وميكن انشاء مستشفيات ميدانية يف كل من املناطق اإلدارية الـ16 

يف بولندا، بحسب ما أضاف مولر.

القاهرة/ وكاالت:  
قــدم مجلــس إدارة الزمالــك مكافــأة ماليــة عاجلــة لالعبيــه تشــجيعًا 
لهــم بعــد الفــوز عــىل الرجــاء البيضاوي املغريب يف مبــاراة الذهاب 
للــدور قبــل النهــايئ لــدوري أبطــال أفريقيا لكرة القــدم، وتحفيزًا لهم 
أيضــًا عــىل العمــل بــكل جديــة من أجل الحفاظ عــىل الفوز والتأهل 

للمباراة النهائية للبطولة األفريقية األوىل لألندية.
وفــاز الزمالــك عــىل الرجــاء أول أمــس، بهــدف نظيف بالــدار البيضاء 

وسيلتقي مع منافسه املغريب إيابًا السبت املقبل، بالقاهرة.
وقــال املوقــع الرســمي للزمالــك أمــس: "إدارة النــادي قــررت رصف 
50 ألف جنيه مرصي )3181 دوالرًا( لكل العب يف قامئة الفريق" 

التي تشمل املشاركن واملستبعدين من قامئة املباراة.
كام أعلن الجهاز الطبي للزمالك جاهزية الظهري األمين حازم إمام، 
لخوض مباراة اإلياب أمام الرجاء بعد تعافيه من اإلصابة التي غاب 
بســببها عــن لقــاء الذهــاب. وعادت بعثــة الزمالك أمس إىل القاهرة 
عىل منت طائرة خاصة ومن املقرر أن يبدأ الفريق االستعداد مبكرا 

ملوقعة اإلياب التي ستقام يف مرص.

كوستا
يغيب عن أتلتيكو مدريد أمام بايرن

االستاد الوطني
يتحول إلى مستشفى 

ميداني لكورونا في بولندا

مكافأة 
لالعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء

برشلونة/ )أ ف ب(:
مــدرب  كومــان  رونالــد  الهولنــدي  أكــد 
برشــلونة اإلســباين أمــس أنــه "ليســت لديــه 
التهديفــي  املــردود"  حيــال  شــكوك  أي 
حتــى  ميــي،  ليونيــل  األرجنتينــي  لنجمــه 
ولــو أن "بإمكانــه أن يكــون أفضــل"، وذلــك 
قبل مباراة الفريق مع ضيفه فرنتسفاروش 
دوري  يف  مشــواره  افتتــاح  يف  املجــري 

أبطال أوروبا لكرة القدم هذا املوسم.
وقــال كومــان يف املؤمتــر الصحــايف عــىل 
الفريقــن   ســيجمع  الــذي  اللقــاء  هامــش 
مــن  األوىل  الجولــة  منافســات  ضمــن 
أي  لــدي  "ليســت  إنــه  الثانيــة  املجموعــة 
شــكوك حيــال مــردوده، وســرى ذلــك يف 

املباريات املقبلة، أنا متأكٌد من ذلك".
ومل يســجل ميــي غــري هــدف واحــد مــن 

ركلــة جــزاء يف أول أربــع مباريــات من الليغا 
الــذي وصــل  أن كومــان  إال  املوســم،  هــذا 
مطلع املوســم الحايل إىل ملعب "كامب 
نو" لإلرشاف عىل النادي الكاتالوين، ليس 

قلًقا حيال ذلك.
وتابع الهولندي )57 عاًما( "ميكن ملردوده 
أن يكــون أفضــل مــن الــذي رأينــاه يف األيــام 
القليلة املاضية، ولكن عندما نرى الالعب 
بشكل يومي، فهود سعيٌد ويتدرب جيًدا، 
وأن  يلعــب  أن  ويريــد  تركيــزه  بكامــل  إنــه 

يكون القائد".
لصالــح  لعــب  الــذي  كومــان،  يبــد  مل  كــام 
برشــلونة بــن عامــي 1989 و1995 وقــاده 
عــام  األبطــال  دوري  يف  األول  لقبــه  إىل 
الوحيــد  الفــوز  هــدف  بتســجيله   1992
النهــايئ  يف  اإليطــايل  ســمبدوريا  عــىل 

خــالل التمديــد، قلقــه حيــال كتيبتــه بعدمــا 
فشــل يف الحصــول عــىل خدمــات مواطنــه 
مســتويات  يقــدم  الــذي  ديبــاي،  ممفيــس 

هائلة مع ليون الفرني.
وقــال يف هــذا الصــدد "لســت قلًقــا، لدينــا 
العبــون بالصفــات الكافيــة يف خــط الهجوم 
الفريــق  أن  مذّكــرًا  األهــداف"،  لتســجيل 

سجل مثانية أهداف يف أربع مباريات.
أكــر  نكــون  أن  بإمكاننــا  "بالطبــع  وأردف 
عــرب  ذلــك  وميــّر  املقدمــة،  يف  فاعليــة 
ذلــك،  يعــرف  هــو  )غريزمــان(.  أنطــوان 
والــيء الوحيــد الــذي ميكنــه القيام به هو 
العمــل جاهــًدا لتغيــري هذا الواقــع"، وذلك 
بعدمــا تعــرّض الدويل الفرنــي النتقادات 
الــدوري  يف  خيتــايف  أمــام  ألدائــه  عــدة 
السبت حن خر برشلونة بهدف نظيف.

لندن/ )أ ف ب(:
جوزيــب  اإلســباين  املــدرب  أفــاد 
غوارديــوال أن عــىل مهاجمــه األرجنتينــي 
ســريخيو أغويــرو أن يقاتــل مــن أجــل أن 
مانشســر  مــع  جديــدا  عقــدا  يســتحق 
أنــه  مــن  الرغــم  عــىل  اإلنجليــزي،  ســيتي 

الهداف التاريخي للنادي.
ودخــل أغويــرو الــذي عــاد أول أمــس اىل 
الفريــق بعــد غيــاب ألربعــة أشــهر بســبب 
اإلصابــة وشــارك يف الفــوز عــىل أرســنال 
العــام  املمتــاز،  الــدوري  يف  -1صفــر 

األخري من العقد الذي يربطه بالنادي.
عامــا   32 البالــغ  األرجنتينــي  وســجل 
منــذ قدومــه اىل ســيتي عــام 2011 مــن 

هدفــا   254 اإلســباين  مدريــد  أتلتيكــو 
اىل  قيادتــه  يف  أساســيا  دورا  ولعــب 
إحــراز لقــب الدوري املمتــاز أربع مرات، 
الســيام عــام 2012 حــن أهــداه اللقــب 
هــدف  بتســجيله   1968 منــذ  األول 
الفــوز عــىل كوينــز بــارك رينجرز 2-3 يف 
الوقــت بــدل الضائــع مــن مبــاراة املرحلــة 
الصــدارة  يف  فريقــه  مبقيــا  الختاميــة، 
اللــدود  جــاره  أمــام  األهــداف  بفــارق 

مانشسر يونايتد.
لكــن مــا حققــه األرجنتيني خــالل األعوام 
املاضيــة لــن يشــفع لــه حــن يبــدأ وإدارة 
تجديــد  أجــل  مــن  املفاوضــات  النــادي 
العقد، بحســب ما أملح غوارديوال الذي 

العقــد  يف  األخــري  عامــه  أيضــا  يخــوض 
الذي يربطه بالـ"سيتيزينس".

وشدد املدرب اإلسباين عىل أهمية أن 
يعمــل أغويــرو جاهــدا من أجل اســتعادة 
كامــل لياقتــه البدنيــة ومســتواه الســابق، 
يعــود  أن  هــو  األهــم  "األمــر  موضحــا 
ســريخيو اىل وضــع بــدين جــدي، أن يبدأ 
الدخول يف وتريته، اال يتعرض إلصابات 

أخرى وأن يلعب جيدا".
وتابــع "يعلــم أهميته بالنســبة لنا. يلعب 
أن يظهــر  اآلن  لكــن عليــه  لنــا.  يعنيــه  مــا 
يســتحق  بأنــه  أوال،  أنــا  بينهــم  كغــريه، 
مواصلــة املشــوار هنــا مــن خــالل اللعب 

بشكل جيد والفوز باملباريات".

غوارديوال يتحدى لكي ُيجدد الـ"سيتي" عقد أغويرو

كومان غير قلق من المردود التهديفي للنجم ميسي 

الدار البيضاء/ وكاالت:
نجــح الزمالــك املــرصي يف تحقيــق الفــوز عــىل الرجاء 
بــن  أرشف  املغــريب  لالعبــه  نظيــف  بهــدف  املغــريب 
رشقــي، يف مبــاراة ذهــاب الــدور قبــل النهــايئ لبطولــة 
املبــاراة  يف  قدمــًا  ليضــع  أفريقيــا،  أبطــال  دوري 
النهائيــة، مثلــام فعلهــا قبلــه األهــي بعــد تغلبــه عــىل 

الوداد املغريب بهدفن لهدف.
 24 ويلتقــي الزمالــك مــع الرجــاء فيــس القاهــرة يــوم 
مــن شــهر أكتوبــر الجــاري، وفيــام يســبقه بيــوم واحــد 
الفائــزان  ســيتأهل  حيــث  الــوداد،  مــع  األهــي  لقــاء 
املبــاراة  إىل  واإليــاب  الذهــاب  لقــاءات  مجمــوع  يف 
النهائيــة امُلقــررة يف القاهــرة يــوم 6 مــن شــهر نوفمــرب 
القــادم يف حــال كان أحــد ناديــي األهــي أو الزمالــك 
طرفــًا يف املبــاراة، فيــام ســُتقام يف املغــرب يف حــال 

تأهل الوداد والرجاء.
فإنهــا  للنهــايئ،  والزمالــك  األهــي  تأهــل  حــال  ويف 

املرة األوىل التي سيلتقي فيها فريقان من بلد واحد 
يف املبــاراة النهائيــة، فيــام ســبق وأن التقــى األهــي 

والزمالك يف أدوار أخرى.
باتشــيكو،  جاميــي  الربتغــايل  أكــد  اللقــاء،  وعقــب 
مــدرب الزمالــك، ســعادته الغامــرة بتحقيــق االنتصــار 
عىل الرجاء املغريب، حيث قال: "أهنئ فريق الرجاء 
التهنئــة  أوجــه  كــام  املغــريب،  بالــدوري  الفــوز  عــىل 
لالعبــي الزمالــك عــىل الفــوز يف املباريــات األخــرية، 
خضنــا 5 مواجهــات يف خــالل 15 يــوم، نحــن اآلن بن 

الشوطن".
وأضــاف :"نحــن اآلن أفضــل بعــد الـــ90 دقيقــة  األوىل 
والرجــاء يســتحق كل  الذهــاب،  لقــاء  الفــوز يف  بعــد 
االحــرام والتقديــر، فريــق قــوي يضــم العبــن مميزيــن 

يف جميع الخطوط".
وتابــع املديــر الفنــي للزمالــك: "كنــا منظمــن وأذىك 
يف اللعب، وجهزنا نفســنا يف الشــوط الثاين ملباراة 

العــودة، والطبيعــي أننــا نحتــاج التوفيــق يف أي مبــاراة 
طريقــة  يعرفــوا  أن  يجــب  الالعبــن  كل  قــدم،  كــرة 
اللعب تحت الضغوط، وأن يحافظوا عىل النتيجة".

وواصــل: "ســوف نســتعد للمبــاراة القادمــة، ســتكون 
نحلــم  أننــا  وطبيعــي  تأكيــد،  بــكل  صعبــة  مواجهــة 
نحقــق  ومل  خطــوة،  مجــرد  الفــوز  للنهــايئ،  بالوصــول 
شــيًئا حتــى اآلن، شــغلنا الشــاغل هــو تجهيــز الالعبن 
باالستشــفاء، تجنبــا لإلرهــاق، خاصــة يف ظــل ضغــط 
املباريات الرهيب عىل الفريق، مل يكن لدينا فرصة 
للتدريب بشكل جيد، ألن الفريق 5 مواجهات خالل 
15 يــوم، ونعــاين مــن الغيابــات بســبب إصابــة عــدد 

كبري من الالعبن".
الرســمي  املتحــدث  وهبــي  ســعيد  قــال  جانبــه،  مــن 
باسم الرجاء املغريب إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي 

يف لقاء الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.
للصحفيــن:  مصــورة  ترصيحــات  يف  وهبــي  وقــال 

"أخطــاء التحكيــم كانــت مؤثــرة أمــام الزمالك، تعرضنا 
لظلم تحكيمي يف املباراة".

وأضــاف "ســراجع رشيــط املبــاراة ولــو تبــن لنــا تأثــري 
لجنــة  ســنخاطب  اللقــاء  نتيجــة  عــىل  األخطــاء  هــذه 

الحكام باالتحاد اإلفريقي لنثبت ذلك".
ويعتقد وهبي أن الحكم الكامريوين أليوم نيانت حرم 
فريقه من ركالت جزاء يستحقها، حسب وجهة نظره.

مل  الــذي  "الفريــق  أن  يــرى  الذهــاب،  مبــاراة  وعــن 
يستحق الهزمية هو من خر".

بهــا  وهــز  وحيــدة  فرصــة  خلــق  "الزمالــك  وواصــل 
ومل  الفــرص  مــن  العديــد  خلقنــا  ونحــن  الشــباك، 

نسجل".
وعــن لقــاء اإليــاب، شــدد "عازمــون عــىل الذهــاب إىل 
القاهــرة والفــوز ببطاقــة التأهــل مــن هنــاك.. نعلــم أن 
والقتــايل،  الجامعــي  بــاألداء  متتــاز  املرصيــة  الفــرق 

لكننا سنستعد بكل قوة ملواجهة اإلياب".

الزمالك 
ُيحقق الفوز 

المصري الثاني 
في ذهاب 

نصف نهائي 
دوري أبطال 

إفريقيا
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )438/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
يعقوب يوسف محمد أبو طه من سكان خانيونس هوية رقم 800238040 

بصفته وكيال عن: احمد يوسف محمد أبو طه
مبوجب وكالة رقم: 2020 / 2020  الصادرة عن غزة

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

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 10/19 / 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرعي
محكمة غزة الرعية

إعالن طالق صادر عن محكمة غزة الشرعية
اىل/ إميــان بنــت بــدر الديــن بن أحمد راشــد من ســكان مــر واملقيمة حاليا 
يف مر بطاقة رقم 28308252104488 نعلمك بأن زوجك الداخل بك 
بصحيــح العقــد الرعــي/ الحســن بــن حســني بــن عــي الدســوقي قــد طلقك 
طلقــة واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول حــال غيابــك لــدى محكمــة غــزة الرعيــة 
بتاريخ 2020/10/19م واملسجلة يف سجل 45 عدد 352 وعليك العدة 
لــذا صــار  2020/10/19م  الرعيــة اعتبــارا مــن تاريــخ الطــالق الواقــع يف 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/10/19م.
قايض غزة الرعي

أعلن أنا/ عالء الدين عي ابراهيم أبو ندى عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800142275 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة شامل غزة الرعية البتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

اىل املدعــى عليــه جــامل نعيــم حســني عبــاس مــن حاممــة وســكان م/ بيــت 
لهيــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف اليونــان يقتــي حضــورك ملحكمــة 
شــامل غزة الرعية يوم األربعاء 2020/11/25م الســاعة التاســعة صباحا 
وذلــك للنظــر يف القضيــة املقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة ســعدة 
محمد سعيد عباس من حاممة وسكان بيت لهيا وموضوعها تفريق للرضر 
يف  تحــرض  مل  وإن  2020/203م  أســاس  تحــت  واملســجلة  الغيــاب  مــن 
الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتىض الرعي لذلك جرى تبليغك حســب 

األصول وحرر يف 2020/10/18م.
قايض شامل غزة الرعي
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس العى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية البتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

اىل/ ســامر بــن ســمري بــن محمــود ميمــه مــن املجدل وســكان أبــراج الكرامة- عامرة 
الوســام الطابق الخامس ســابقا- ومجهول محل اإلقامة يف اليونان اآلن هوية رقم 
الواقــع يف  الربعــاء  يــوم  هــذه املحكمــة  يقتــي حضــورك اىل   800139743

2020/11/25 الســاعة الحاديــة عــرة صباحــا وذلــك بخصــوص القضيــة أســاس 

2020/478م وموضوعهــا دعــوى نفقــة زوجــة املرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك 

بصحيــح العقــد الرعــي املدعيــة/ وداد بنــت إبراهيــم بــن محمــد فتيحــة مــن غــزة 
وسكان الشيخ رضوان هوية رقم 800275828 وإن مل تحرض يف الوقت املعني 
او ترســل وكيــال عنــك ســيجري بحقــك املقتــىض الرعــي غيابيــا لذلــك جــرى 
تبليغك حسب األصول وحرر يف 1/ ربيع أول/ 1442هـ وفق 2020/10/18م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية / محمد كامل أبو راس

ففــي ســنة 1947 كان عــدد اليهــود يف فلســطني ل يتجــاوز 600 ألــف 
يهــودي، لقــد كانــوا أقــل عــددًا مــن الفلســطينيني يف ذلــك الوقــت، ول 

يسيطرون إل عى ما نسبته %6 من أرض فلسطني.
ويف سنة 2020 بلغ عدد اليهود املستوطنني للضفة الغربية 800 ألف 
مســتوطن، ومــا زالــوا أقــل عــددًا من الفلســطينيني، وهم يســيطرون فعليًا 
عــى نســبة ل تتجــاوز %9 مــن أرايض الضفــة الغربيــة، وباقي املســاحات 

طرق التفافية، ومواقع عسكرية للجيش.
فهــل يقبــل أي عــريب بقــرار تقســيم يصــدر عــن األمــم املتحدة هــذه األيام 

يقي بتقسيم الضفة الغربية بني دولة إرسائيلية ودولة فلسطينية؟
هل يقبل عريب أن يتخى عن نصف الضفة الغربية للمستوطنني مقابل 

دولة ل متتلك مقومات الحياة؟
ل أظــن عاقــاًل أو فاجــرًا يقبــل بقــرار تقســيم الضفــة الغربيــة، وهكــذا الحال 
ســنة 1947، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعني العتبار حني نناقش أســباب 
رفــض العــرب والفلســطينيني لقــرار التقســيم، فكيــف يوافــق عى تقســيم 
فلســطني صاحــب األرض، ومالكهــا؟ وكيــف ُيعطــي ملغتصــب غاٍز نصف 

وطنه، ويرتي الحياة الذليلة يف النصف اآلخر؟
كان يجــب عــى بنــدر بــن ســلطان وأمثالــه ممن يشــوهون  التاريخ  العريب 
أن يناقــش قــرار التقســيم وفــق ذلــك الزمــن، ل وفــق نتائــج الحــروب التــي 
رأس  وعــى  معــًا،  العربيــة  والقيــادات  العربيــة  الجيــوش  فيهــا  هزمــت 
املهزومــني يف ذلــك الوقــت القيــادة الســعودية نفســها؛ التــي شــاركت 
يف حــرب 1948، مــع التقديــر والعتــزاز للجيش العريب الســعودي الذي 

شارك شباب العرب يف الدفاع عن أرض فلسطني العربية.
 لقد رفض العرب مجتمعني قرار التقسيم، ولكنهم مل يعدوا أنفسهم ملا 
بعد الرفض، يف الوقت الذي ســخرت فيه بريطانيا العظمى كل قدراتها 
القتالية لصالح العصابات اليهودية التي اغتصبت أرض فلســطني كلها، 

ورشدت أهلها عى مسمع ومرأى من القيادات العربية.
غــري  الســابق  الســعودية  املخابــرات  رجــل  قدمــه  الــذي  التاريــخ  درْس 
األمــة  مصالــح  عــى  العــزف  ومــع  اإلســالم،  روح  مــع  ويتنــاىف  أخالقــي، 
العربيــة، وإذا كان يصلــح لتالميــذ املــدارس يف إرسائيل، فذلك من باب 
تزييف الحقائق والتدليس، ومن منطلق الغدر الذي متيز به أعداء األمة 

العربية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أرايض 
سلوان، فخري أبو ذياب: إن بلدية 
الحتالل ســلمت، إخطارات بهدم 
يف  بالســكان  مأهــوًل  منــزًل   13

البلدة.
بلديــة  أن  ذيــاب  أبــو  وأضــاف 
الحتــالل أخطــرت بهــدم 10 منازل 
يف حــي البســتان مــن ســلوان، و3 
الشــيخ"  "كــرم  منطقــة  يف  أخــرى 
البنــاء دون ترخيــص،  فيهــا، بحجــة 
علاًم أن املنازل مســتوفية لروط 
غــري  بيــوت  توجــد  كــام  البنــاء، 
تبعــد  ل  للمســتوطنني  مرخصــة 

عنها سوى بضعة أمتار.
وأشــار إىل أن املنــازل التــي تطالهــا 
وتؤمــن  مأهولــة  الهــدم  إخطــارات 
مــن  أغلبهــم  فــرًدا،   76 معيشــة 
األطفــال والنســاء، كــام أنهــا مبنيــة 

منذ أكرث من عر سنوات.
أعلنــوا  ســلوان  بلــدة  أهــايل  وكان 
الــذايت  الهــدم  منــع  أشــهر  قبــل 
أهــايل  وقــرر  ورفضــه.  ملنازلهــم 
الصمــود  لهــم  بيــان  يف  ســلوان 
بيتــه  يهــدم الحتــالل  مــن  ومــؤازرة 
ومشــاركته ثباته من كل أهل البلد 

)فاليوم هو غدا أنا(.
وســبق أن رفضــت عائلــة عليان يف 
بلــدة العيســوية بالقــدس املحتلــة 
بهــدم  القــايض  الحتــالل  قــرار 
منزلهــا مؤكــدة بأنهــا لــن ترتكــه ولــو 

هدم البيت فوق رأســها ولن تقدم 
عى هدمه بيدها.

كــام رفضــت عائلــة عبــده القاطنــة 
بجبــل املكــر يف القــدس املحتلــة 
بهــدم  القــايض  الحتــالل  قــرار 
الرتخيــص  عــدم  بحجــة  منزلهــا 
مؤكــدًة أنهــا لــن تقــدم عــى هدمــه 
أنــذرت  أن  بعــد  وذلــك  بيدهــا، 
بالهــدم الــذايت أو هدمــه بجرافــات 

الحتالل عالية التكلفة.
اقتحام األقصى

 74 اقتحــم  آخــر،  جانــب  مــن 
املســجد  باحــات  مســتوطًنا، 
وســط  أمــس،  املبــارك،  األقــى 

حامية رشطة الحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
هــؤلء  بــأن  املحتلــة،  بالقــدس 
يف  جــولت  نفــذوا  املســتوطنني 
باحاته، وأدوا طقوًســا تلمودية يف 

املنطقة الرقية باألقى.
وأشــارت إىل أن ســلطات الحتالل 
دخــول  عــى  قيــوًدا  فرضــت 
واحتجــزت  للمســجد،  املصلــني 
بطاقاتهم الشــخصية عند البوابات 

الخارجية.
قــوات  اعتقلــت  ذلــك  إىل 
الحتــالل، أمــس، شــابًّا مــن البلــدة 
القــدس  مدينــة  يف  القدميــة 
حــراس  مــن  وحارســني  املحتلــة، 

املسجد األقى املبارك.

وقالــت مصــادر محليــة: إن قــوات 
حمــزة  الشــاب  اعتقلــت  الحتــالل 
الجــولين بعــد مداهمــة منزلــه يف 
بــاب حطــة، بالبلــدة القدميــة  حــي 
من القدس املحتلة، واقتادته إىل 

أحد مراكز التحقيق.
الحتــالل  رشطــة  أن  وأضافــت 
عيــى  املقدســيني  اعتقلــت 
بركات وســائد السالمية، وهام من 
حــراس "األقــى"، واقتادتهام إىل 
مركــز بــاب السلســلة، ثــم نقلتهــام 

إىل "القشلة".
حــراس  الحتــالل  ويســتهدف   
واإلبعــاد  بالعتقــال  األقــى 
والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم 

يف حامية املسجد وتأمينه.
الحتــالل  محكمــة  وصادقــت 
بهــدم  قــرارات  عــدة  عــى  مؤخــًرا، 
وأخــرى  األقــى  لحــراس  منــازل 
متثلت يف إبعادهم عن املســجد 
ومنعهــم مــن الســفر بهــدف ثنيهــم 

عن دورهم.
اعتداءات مستوطنين

أغــرق  منفصــل،  ســياق  ويف 
أمــس،  موريــه"،  "ألــون  مســتوطنو 
ديــر  قريــة  يف  املواطنــني  أرايض 
نابلــس،  مدينــة  رشق  الحطــب 

باملياه العادمة.

أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
أصحــاب األرايض تفاجــؤوا بتدفــق 
املجــاري  ميــاه  مــن  كبــرية  كميــات 
مــن  الزراعيــة  أراضيهــم  عــى 
مســتوطنة "ألون موريــه" واملنطقة 

الصناعية التابعة لها.
املنطقــة  املجــاري  ميــاه  لــت  وحوَّ
الدومنــات،  بعــرات  تقــدر  التــي 
ملســتنقع ذي رائحة نتنة ســاهمت 
مــن  كبــرية  قطعــان  جلــب  يف 

الخنازير.
يف  األرايض  هــذه  غالبيــة  وتقــع 
لديــر  الشــاملية  الرقيــة  الجهــة 
الحطب ومزروعة بأشجار الزيتون، 
الــذي يشــكل خســارة كبــرية  األمــر 
للمزارعــني بعــد التلــوث الناتــج عن 

هذه املياه.
أمــس،  مســتوطنون،  نصــب  كــام 
خيمــة ووضعــوا ســياًجا حولها عى 
قمــة جبــل النجمــة الواقــع يف قريــة 

جالود جنوب رشق نابلس.
وأعــرب مســؤول ملــف الســتيطان 
الغربيــة غســان  الضفــة  يف شــامل 
دغلــس، عــن خشــيته مــن أن يكــون 
نصــب الخيمــة خطــوة إلنشــاء بــؤرة 
الــذي  النجمــة  جديــدة عــى جبــل 
يحــاط بحقــول الزيتــون مــن جميــع 
بعضهــا  عمــر  وتصــل  الجهــات، 

أكــرث مــن ســبعني عامــا، وأصبحــت 
مهددة بالستيطان.

يف  يقــع  النجمــة  جبــل  أن  يذكــر 
الوصــول  يســمح  ل  أمنيــة  منطقــة 
مــن  خاصــة  تصاريــح  دون  اليهــا 

سلطات الحتالل.
الحتــالل  ســلطات  ومنعــت 
األســبوع املــايض، مجلــس جالــود 
متكــن  زراعيــة  طريــق  شــق  مــن 
أراضيهــم  إىل  الوصــول  املزارعــني 
تلــك  قامــت  حيــث  بســهولة، 
القــوات حينهــا مبصــادرة "الباجــر" 

وما زالت تحتجزه إىل اآلن.
قــوات  هدمــت  األثنــاء،  يف 
الحتالل، أمس، خيمة ســكنية يف 
خربة الفارسية باألغوار الشاملية.

عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
التــي هدمتهــا  الخيمــة  إن  دراغمــة 
قــوات الحتــالل يف منطقــة جــر 
تعــود  بالفارســية،  عشــيش  أم 

للمواطن رداد حامد دراغمة.
الحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
استولت عى مركبة املواطن رداد 

الخاصة ومولد كهرباء ميتلكه.

اعتقالت
مــن ناحيــة أخــرى، اعتقلــت قــوات 
تســعة  امــس،  فجــر  الحتــالل، 
الضفــة  محافظــات  مــن  مواطنــني 

الغربية املحتلة.
قــوات  إن  األســري،  نــادي  وقــال 
الحتــالل اعتقلــت ثالثــة مواطنــني 
من مخيم العروب، شامل الخليل، 
وهــم: ســليم مــازن جوابــرة، وقــي 
ســامي  وتامــر  البــدوي،  وســام 

البدوي.
الحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
عبــد  حذيفــة  مــن  كال  اعتقلــت 
النــارص غانم )21 عامًا(، وإبراهيم 
مــن  عامــًا(   20( صــوان  رشــاد 
عبــد  املحــرر  واألســري  قلقيليــة، 
بيــت  مــن  حــامد  عــارف  الهــادي 

لحم.
الحتــالل  قــوات  أن  إىل  وأشــار 
اعتقلــت محمــد يحيــى مطــري وهو 
قلنديــا،  مخيــم  مــن  محــرر  أســري 
وفهمــي  مطــري،  محمــد  ومجــد 
محمــد عــدوان، وكالهــام مــن بلدة 

العيزرية.

يف بيان، )إرسائيل( "إىل عدم تنفيذ عمليات هدم يف التجمعات".
وأضــاف: "ســيكون تهجــري هــذه املجتمعــات مخالًفــا للتزامــات إرسائيــل 

كقوة احتالل مبوجب القانون اإلنساين الدويل".
وعــن  محليــني  وممثلــني  بالســكان  األوروبيــون  الدبلوماســيون  والتقــى 
املجتمــع املــدين، حيــث تــم إطالعهــم عــى التهديــد املســتمر بالهــدم 

واإلخالء ونزع امللكية الذي تواجهه املجتمعات الفلسطينية املحلية.
وأشــار البيــان إىل أن جيــش الحتــالل، أعلــن يف الثامنينيــات، املنطقــة 
التــي يعيــش فيهــا الســكان الفلســطينيون "منطقــة إطــالق نــار"، ويف عــام 
بقــرار قضــايئ مــن   ،2000 1999 أخــى ســكانها، قبــل أن يعــودوا عــام 

املحكمة العليا اإلرسائيي إىل حني توصل املحكمة لقرار نهايئ.
مــن جهتــه، أوضــح عضــو اللجنــة العامــة للدفــاع عــن األرايض )أهليــة( أن 
سلطات الحتالل صادرت 250 ألف دونم جنوب رشقي محافظة الخليل 

عام 1996.
وقــال لوكالــة "األناضــول"، إن قــوات الحتــالل تذرعت بحجج أمنية أو أنها 
أمــالك دولــة لتنفيــذ املصــادرة، مــع أن ســكانها لديهــم مــا يثبــت ملكيتهم 

لها.
اتفاقيــة  وفــق  "ج"،  مصنفــة  مناطــق  يف  املســتهدفة  التجمعــات  وتقــع 
"أوسلو" الثانية املوقعة بني السلطة الفلسطينية والحتالل يف 1995، 

وتخضع لسيطرة إرسائيلية كاملة.

القدس املحتلة.
وأضافــت الكيلــة أن اإلصابــات الجديــدة توزعت حســب التايل: محافظة 
 ،)70( لحــم  بيــت  ومحافظــة   ،)69( نابلــس  ومحافظــة   ،)79( الخليــل 
ومحافظــة قلقيليــة )15(، ومحافظــة رام اللــه والبــرية )40(، وجنني )35(، 
وأريحــا واألغــوار )15(، وســلفيت )3(، وطوبــاس )7(، وطولكــرم )43(، 

وضواحي القدس )28(، ومدينة القدس )62(.
وفيام يخص حالت التعايف، ذكرت الوزارة أنه سجلت 572 حالة تعاف 
قلقيليــة،  و17  و20 جنــني،  الخليــل،   59 التــايل:  النحــو  عــى  توزعــت 
و169 رام اللــه والبــرية، و98 نابلــس، إضافــة إىل 209 حــالت يف مدينــة 

القدس.
وأشــارت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني بلغــت 
%87.7، فيام بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %11.5، ونســبة الوفيات 

%0.8 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت الكيلــة إىل وجــود 39 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفة، بينهم 5 
مرىض موصولون بأجهزة التنفس الصطناعي.

"رميون" بذلت جهدها وضغوطاتها عى إدارة السجون ألجل حل قضية 
عزل األسري الجاغوب.

وأضافــت أنــه تــم التوصــل لتفــاق ليلــة الثنــني مــع إدارة الســجون يقــىض 
بإنهــاء عــزل الجاغــوب يف وقــت قريــب جــدا ل يتجاوز نهايــة العام، ونقله 
إىل مــكان قريــب مــن رفاقــه يف ســجن "رميــون"؛ ليتمكنــوا مــن التواصــل 

معه بشكٍل منتظٍم.
وذكرت قيادة الشعبية أن التفاق يقىض أيضا إدخال أحد األرسى عنده 

داخل زنزانته، والسامح لعائلته بزيارته حتى خروجه من العزل.
وتابعــت: وبنــاء عــى ذلــك قامــت منظمــة الجبهــة الشــعبية يف ســجون 
مهــددة  األوفيــاء"،  عهــد  و"معركــة  اإلرضاب  خطــوات  بتعليــق  الحتــالل 

بالعودة لخطواتها النضالية يف حال مل يلتزم الحتالل بهذا التفاق.  
وأكد نادي األسري أن أرسى الجبهة الشعبية علقوا إرضابهم الذي استمر 
ملــدة أربعــة أيــام، بعــد تحقيــق مطالبهــم، وعــى رأســها إنهــاء عزل األســري 

الجاغوب.
وأوضــح نــادي األســري، يف بيــان، أمــس، أن مــن ضمن ما تــم التفاق عليه، 
إنهاء العقوبات وعمليات النقل والعزل التي فرضتها إدارة السجون عى 

األرسى املرضبني وعددهم قرابة الــ )60( أسريًا.

املستشــفيات، بينهــم 213 بحالــة متوســطة، يف حــني يتلقــى 26,134 
مصاًبا العالج املنزيل، و2,334 يف الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وكان املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي لشــؤون كورونــا )كابنيــت كورونا(، قد 
قــرر نهايــة األســبوع بــدء الرفــع التدريجــي لإغــالق املشــدد الــذي فرضتــه 

الحكومة للحد من انتشار الفريوس.
وســجلت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة أرقاًمــا قياســية وصلــت إىل أكــرث مــن 
ــا يف األســابيع املاضيــة، قبــل هبــوط هذه األرقام إىل  9 آلف إصابــة يوميًّ
ا خالل األيام القليلة املاضية، مع استمرار حالة  قرابة 2000 إصابة يوميًّ

التباطؤ يف انتقال العدوى.

مؤمتر طاليب يف لندن دعًم 
لفلسطني وحق العودة

لندن/ فلسطني:
نظم اتحاد العمل الطاليب من أجل فلسطني يف بريطانيا، مؤمترًا 

طالبيًا إلكرتونيًا تحت عنوان "العدالة من أجل فلسطني".
وعقــد املؤمتــر بالراكــة بــني كل مــن مرصــد الــرق األوســط يف 
لنــدن، وحملــة العــودة حقــي وقــراري، ومبــادرة شــباب فلســطينيي 
الخــارج، وحملــة مفتــاح العــودة ٤٨، وتجمــع الشــباب الفلســطيني 
يف أوروبا، ومؤسسة الشباب الفلسطيني يف بريطانيا "اوليف"، 

ويهدف إىل تعزيز العمل الطاليب يف الجامعات الريطانية. 
ويعــد هــذا املؤمتــر األول مــن نوعــه الــذي ينظمــه اتحــاد العمــل 
الطــاليب مــن أجــل فلســطني يف بريطانيــا، ويعنــى بدعــم النــوادي 
إىل  باإلضافــة  الريطانيــة،  الجامعــات  يف  الفلســطينية  الطالبيــة 
املؤيديــن  والناشــطني  الطالبيــة  التحــادات  بــني  العالقــة  تقويــة 

للقضية الفلسطينية واملؤسسات املنارصة لفلسطني.
التعليميــة  املســرية  دعــم  أهميــة  املؤمتــر  املشــاركون يف  وأكــد 
وطلبة فلســطني يف فلســطني املحتلة والشــتات، ملا لها من دور 

يف صناعة األجيال الواعية بقضيتها واملتمسكة بحق العودة.
ودعا رئيس اتحاد العمل الطاليب من أجل فلسطني يف بريطانيا، 
يحيى أبو سيدو، إىل رضورة وضع الخالفات والنقسامات جانبا، 
وتوحيــد البوصلــة يف العمــل مــن أجــل فلســطني بغــض النظــر عــن 
اختالف التوجهات السياسية والحزبية، واملساهمة يف التعريف 
بالقضية الفلسطينية يف املجتمع الطاليب يف الجامعات، وعى 

رأسها قضية الالجئني.
وحــث أبــو ســيدو الطلبــة الجــدد يف الجامعــات الريطانيــة عــى 
النضــامم لالتحــاد والنــوادي الفلســطينية يف جامعــات اململكــة 

املتحدة املختلفة.
عــن  الحديــث  تضمنــت  نقــاش،  حلقــات  أربــع  املؤمتــر  وتنــاول 
"تاريخ فلســطني وحق العودة"، و"العمل الطاليب يف الجامعات 
ومحاولــة  املقاطعــة  و"حركــة  والتحديــات"،  اآلفــاق  الريطانيــة.. 
إسكات الصوت الفلسطيني الحر"، و"واقع الطلبة الفلسطينيني 

يف الداخل والخارج".
واســتضاف املؤمتــر العديــد مــن الباحثــني والنشــطاء واملهتمــني 
يف الشــأن الفلســطيني، منهــم الروفيســور إيــالن بابيــه، والناشــط 
األمرييك ميكو بيليد، ود. حســني حمودة، والناشــطة من جنوب 
الحاليــني  الرؤســاء  مــن  ثّلــة  جانــب  إىل  محمــد،  عديلــة  إفريقيــا 
الريطانيــة،  الجامعــات  يف  فلســطينية  لنــوادي  والســابقني 

ومجموعة من النشطاء والباحثني يف الشتات.

الدفاع املدين يعلن  
خطة طوارئ للتعامل مع 

املنخفضات الجوية القادمة
غزة/ فلسطني: 

أكد املقدم رائد الدهشان مدير العمليات يف جهاز الدفاع املدين بغزة أمس، 
أن الدفــاع املــدين لديــه خطــة طــوارئ معــدة حســب اإلمكانات املتاحــة للتعامل 
الشــتاء  فصــل  يف  القادمــة  الجويــة  املنخفضــات  خــالل  الطارئــة  األحــداث  مــع 
القــادم تزامًنــا مــع وجــود خطــر كورونــا. وقــال الدهشــان يف بيــان لــه نــر أمــس: 
"إن خطــة الطــوارئ تشــمل تحديــد األماكــن التــي يرتفع فيها منســوب املياه ملنع 
تربهــا لأحيــاء الســكنية ومنــازل املواطنــني، وتلقــي إشــارات املواطنــني بوجود 
أخطــار متعــددة خــالل هبوب الرياح وتســاقط األمطــار والتعامل معها ملنع وقوع 
الكارثــة". وحــذر املواطنــني مــن اســتخدام املدفــأة داخــل املنــازل، باإلضافــة إىل 
التعامل اآلمن مع األسالك الكهربائية وعدم الخروج من املنازل يف أثناء هبوب 

الرياح وتساقط األمطار وعدم اعتالء املنازل.
الكهربــاء  شــبكات  مــن  مصالحهــم  بتفقــد  باملواطنــني  املــدين  الدفــاع  وأهــاب   
وتثبيــت األلــواح املعدنيــة، وغريهــا، واإلبــالغ عــن أي خطــر قــد يحــدث مع هبوب 
الريــاح وتســاقط األمطــار بالتواصــل عــى الرقــم املجــاين لجهــاز الدفــاع املــدين. 
وطالــب الدهشــان الســائقني بتوخــي الحيطــة والحــذر، وعــدم الدخــول للمناطــق 
الوعــرة، والتــي تتجمــع فيهــا ميــاه األمطــار، التــي ل تشــاهد ليــاًل، مــا تشــكل خطــرا 

كبرًيا عى حياة املواطنني.

ر من التفاعل مع صفحات  موقع أمني ُيحذِّ
إرسائيلية مخصصة لإلسقاط والتجنيد 

غزة/ فلسطني:
حــذر موقــع “املجــد األمنــي” أبنــاء شــعبنا الفلســطيني مــن التفاعــل مــع 
وإســقاطهم  الفلســطينيني  لســتدراج  مخصصــة  إرسائيليــة  صفحــات 

وتجنيدهم.
وقــال املوقــع يف تقريــر نــره أمــس، إن التجنيــد العلنــي “املكشــوف” 
عــى  تعــرض  بحيــث  اإلرسائيليــة،  املخابــرات  تنتهجهــا  جديــدة  طريقــة 
املواطنــني التواصــل معهــا مبارشة، وذلك بهــدف تجنيدهم كمتخابرين، 
“فيســبوك”،  يف  صفحاتهــا  عــر  اإلرسائيليــة  املخابــرات  تعلــن  حيــث 

لالتصال باألرقام املعلنة وربط املتصل بضابط املخابرات.
الغــرض يتــم  لهــذا  يتــم مــن خــالل صفحــات مخصصــة  وأوضــح أن ذلــك 
تحديثهــا أســبوعًيا تقريًبــا، وعــادة مــا تســتخدم اللغــة العربيــة العامية يف 
مــع صاحــب  للتعــاون  التــي تدعــو  املنشــورات، والصــور والفيديوهــات 

الصفحة عر إمييل أو أرقام لالتصال، يتم متويلها بإعالنات ممولة.
ولفت املوقع إىل أن القامئني عى تلك الصفحات هم ضباط مختصون 
األوضــاع  حــول  معلومــات  ولديهــم  والتجنيــد،  الســتدراج  عمليــات  يف 
املاديــة وحاجــات الفئــات املســتهدفة، ويتــم بــني الفــرتة واألخــرى إطالق 

صفحات جديدة لذات الغرض.
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جريمة تهز العراق.. 
إمرأة ترمي أطفالها يف 

نهر دجلة من فوق الجرس
بغداد/ وكاالت:

هزت العراق جرمية بشعة متثلت بقيام امرأة برمي أطفالها من أعىل 
جرس باتجاه نهر دجلة.

كامــرا  وثقتــه  الــذي  الفيديــو  العراقيــة  التواصــل  صفحــات  ونــرت 
مراقبة الذي تظهر فيه امرأة وهي ترمي طفلني من أعىل جرس باتجاه 
نهــر دجلــة. وأكــد نشــطاء أن الجــرس هــو جــرس األمئــة الــذي يربــط بــني 
لنهــر دجلــة يف بغــداد،  الكاظميــة واألعظميــة املتاخمتــني  منطقتــي 
وذكروا أن سبب قيام املجرمة بذلك هو خالفات بينها وبني طليقها، 
ثــم ألقــت الســلطات القبــض عليهــا واعرتفــت أثنــاء التحقيــق معهــا 
بجرميتهــا. كــا نــرت صفحــات فيديو قالت إنــه لوالد الطفلني وهو 

متأثر ويرصخ يف موقع الحادثة.

مطعم يف بودابست 
يعيد اخرتاع العجلة من 
أجل التباعد االجتماعي

بودابست/ وكاالت:
الســائحني  اختفــاء  بســبب  مبيعاتــه  انخفــاض  مــن  معاناتــه  بعــد 
األجانــب، ابتكــر مطعــم كوســتيس، الحائــز عــىل نجمــة ميشــالن، يف 
العاصمــة املجريــة بودابســت وســيلة تتيــح لزبائنه تنــاول طعامهم يف 
األفــق يف بيئــة مقاومــة لفــروس كورونــا املســتجد، وذلك باســتخدام 

عجلة فريس الدوارة، عني بودابست، لهذا الغرض.
أحــد  يف  اإلقبــال  حجــم  إن  املطعــم  مالــك  جرينــداي  كارويل  قــال 
مطاعمــه التــي أُعيــد فتحهــا انخفــض إىل نحــو عر مســتويات ما قبل 
إجــراءات العــزل العــام مــا أجــره عــىل البحــث عــن وســائل جديــدة 
للعمــل. وعــن النشــاط الــذي ينظم يف أحد املعامل وســط بودابســت 
قال "اآلن ومع عدم وجود كثر من الناس عىل عجلة فريس الدوارة 
الفرصــة  لنــا  وجــود ســائحني، ســنحت  عــدم  بســبب  أو يف املطعــم 
للقيــام بذلــك. "مــن املهــم جــدا اآلن أن يصبــح النــاس قادريــن عــىل 
االنفصــال عــن الضيــوف اآلخريــن ليكونــوا يف مأمــن، وعجلــة فريــس 

مثالية بقمراتها املنفصلة". وفقا لـ "رويرتز".
العجلــة  عــىل  كوســتيس  طعــام  تنــاول  تكلفــة  أن  جرينــداي  وأوضــح 
الــدوارة تبلــغ مــا يصــل إىل 48000 فورنــت )154.40 دوالر( لــكل 
وجبــة مــن أربعــة أطبــاق. وقد بيعــت كل تذاكر الحدث عن آخرها يف 
غضــون أيــام، حيــث ســعى العمــالء املحليون امليســورون إىل هروب 

نادر من القيود املفروضة بسبب كورونا.
ويخطط جرينداي لتكرار األمر عند عودة الطقس الدافئ يف الربيع.

وطفليــه يف  زوجتــه  مــع  الوجبــة  تنــاول  الــذي  بــاالش،  ســابولج  وقــال 
إحــدى قمــرات العجلــة، "أردنــا أن نخــرج قليال ونســتمتع بتجربة أخرى 

ألننا نعيش محبوسني متاما".

تحولت إىل "شبح".. 
سيدة احتجزها زوجها 
يف الحمام لمدة عام

نيودلهي/ وكاالت:
أنقــذت الرطــة الهنديــة يف واليــة هاريانــا، ســيدة تبلــغ مــن العمــر 33 

عاما، حبسها زوجها يف حام املنزل ملدة عام.
وبحسب صحيفة "اإلندبندنت" الريطانية، ظهرت السيدة يف حالة رثة 
وهــي تعــاين مــن ســوء تغذيــة، بعــد أن تــم إخراجهــا مــن الحــام املوجــود 

فوق سطح املنزل.
وقالــت الضابطــة املســؤولة يف وحــدة حايــة املرأة وحظر زواج األطفال، 
والتــي أرشفــت عــىل عمليــة اإلنقــاذ: "بــدت املــرأة كــا لــو أنهــا مل تــأكل 

شيئا منذ أيام".
والحبــس  منــزيل  ارتــكاب جرائــم عنــف  بتهمــة  الــزوج  واحتجــزت الرطــة 
غــر املــروع، لكنــه خــرج بكفالــة عقــب جلســة اســتاع، كــا أنكــر الــزوج 

االتهامات مؤكدا أن زوجته "مل تكن عىل ما يرام".
وقــال الــزوج: "كانــت غــر متزنــة عقليــا. اعتــدت أن أخرهــا بــأن تجلــس 
يف الخــارج لكنهــا كانــت مــن تلقــاء نفســها تذهــب لتجلــس يف الحــام. 

اصطحبناها إىل األطباء، ولكن مل يكن هناك أي تحسن يف حالتها".
يذكر أن الرطة مل تحصل عىل أي وثائق طبية تؤيد مزاعم الزوج.

"بوزن 12 ألف رطل".. 
انفجار قنبلة "الزلزال" 

ألقتها بريطانيا يف الحرب 
العالمية الثانية

وارسو/ وكاالت:
انفجــرت قنبلــة ضخمــة ألقتهــا بريطانيــا خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة 

بعد اكتشافها يف إحدى القنوات املائية يف بولندا.
وكانــت القــوات امللكيــة الريطانيــة قــد ألقــت يف األشــهر األخــرة مــن 
الحــرب العامليــة الثانيــة قنبلــة عرفــت باســم "تــال بــوي"، والتــي أطلــق 

عليها لقب "الزلزال".
وبحسب "يس إن إن" يبلغ وزن القنبلة حوايل 12 ألف رطل )5443 

كيلوغرام(، وتعد هي األكر التي عرث عليها يف بولندا حتى اآلن.
ويعتقد أن القنبلة قد استخدمت يف غارة نفذتها القوات الريطانية 

ضد السفينة األملانية "لوتسو".
وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع البولنديــة، إن البحريــة البولنديــة 
حاولــت نــزع فتيلهــا أخــرا عــن طريــق االحــرتاق، وهــي طريقــة تتضمــن 

تسخني مادة متفجرة حتى تحرتق، بداًل من تفجرها.
ســونيوجيس  مدينــة  مــن  بالقــرب  القنــاة  يف  انفجــرت  القنبلــة  لكــن 

الساحلية، ما أدى إىل تصاعد عمود ضخم من املياه.
أرضار،  أو  إصابــات  أي  عــن  اإلبــالغ  يتــم  مل  أنــه  إىل  املتحــدث  ونــوه 

مضيًفا: "كل خطوة يف العملية كانت تحت السيطرة".
أفــادت وكالــة األنبــاء الفرنســية بــأن عمليــة إزالــة القنبلــة بــدأت خــالل 
الشــهر الجاري، حيث بدأت القوات البحرية بنقل الســكان وأرســلت 

غواصني لتقييم الوضع يف املنطقة.  

هايتك إرسائييل يف 
وادي الجوز بمال عريب؟!

بينا تزداد مشاريع االستيطان اليهودي يف القدس املحتلة، 
ملكيــة  ذات  فلســطينية  أراٍض  مصــادرة  مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا 
مــروع  بتمويــل  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تقــوم  خاصــة، 
وادي الســيلكون يف وادي الجــوز يف القــدس، الــذي يصــادر 
آالف الدونومــات، ويغلــق مئــات املحــال التجارية العربية يف 

املنطقة، بحسب ترصيحات وزيرة إرسائيلية.
الصحف العرية نقلت عن الوزيرة التي زارت اإلمارات مؤخرا 
أنهــا عرضــت عىل املســؤولني اإلماراتيني مــروع بناء منطقة 
صناعيــة للهايتــك، عــىل غــرار وادي الســيلكون يف كاليفورنيــا 
يف أمــركا، وأن املســئولني يف اإلمــارات وافقــوا عــىل متويــل 
عالــة  سيشــغل  أنــه  وزعمــت  فيــه.  واالســتثار  املــروع 
فلســطينية مــن القــدس بنســبة عالية، مبا يقــي عىل البطالة 
بــني الخريجــني يف القــدس، والجملــة األخــرة بهــارات متريــر 

ا؟! املروع عربيًّ
لست أدري ملاذا أعلنت املصادر العرية املروع يف هذا 
التوقيت املبكر؟! وهل هو مناكفة للفلسطينيني، أم إلعطاء 
زخــم للعالقــات الجديــدة مــع اإلمــارات، إلغــراء دول أخــرى ال 
للتطبيــع معهــا؟! والــيء نفســه، ميكــن قولــه يف الخــر الــذي 
بــن  محمــد  العهــد  ويل  تتويــج  عــن  العريــة  املصــادر  قالتــه 

سلان بجائزة أصدقاء )إرسائيل(؟!
نحــن يف فلســطني نتابــع هــذه األخبار بــأمل، ونحس أن قضيتنا 
هي الضحية لهذه األطراف؟! )إرسائيل( الدولة املحتلة تجني 
مثــار احتاللهــا مــن العواصــم العربية، ونحن ندفع مثن شــطب 
الديــون الســودانية، أو فاتــورة أربــاح االســتثارات اإلماراتية؟! 
مــن  فلســطينية  أرض  الجــوز  ووادي  فلســطينية،  القــدس 
القــدس املحتلــة، ومــن الخطــأ أن تســتثمر دول عربيــة أموالهــا 
يف مشــاريع يهوديــة عــىل األرايض الفلســطينية؟! كان ميكــن 
للــدول العربيــة أن تقيــم مشــاريع اســتثارية مجزيــة لهــا يف 
وحيــث  الرخيصــة،  العاملــة  األيــدي  حيــث  الغربيــة  الضفــة 
افضــل  العائــد منهــا  يكــون  باملئــات، ورمبــا  خريجــو اآلي يت 

لهذه الدول من العائد القادم من مروع وادي الجوز.
الدول التي تستثمر يف مشاريع يهودية عىل أرض فلسطينية 
محتلة يف القدس، ال تستثمر مااًل من أجل الربح، بل تستثمر 
مــااًل مــن أجــل السياســة، ونيل رضا البيــت األبيض وتل أبيب. 
الخليج ليس يف حاجة للال، فا عندهم منه فوق حاجتهم، 
ولكنهــم  رمبــا كانــوا يف حاجــة لألمن، والحلفاء بحســب وجهة 
نظرهــم. ولكــن الحقيقــة تقــول إن )إرسائيــل(  لــن تكــون حليفــا 
لهــم، وال جــارا طيبــا البتــة. ويف تجربــة مــرص واألدرن والســلطة 

الفلسطينية عرة كافية.


