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غزة/ جامل غيث:
أكد وكيل وزارة الصحة د. يوســف 
أبــو الريــش، أمــس، أن واقع انتشــار 
فــروس كورونــا يدفــع نحــو الســر 
"بخطوات متسارعة وبشدة باتجاه 
فــرض اإلغــاق الشــامل مــا مل يكــن 
يف  املواطنــن  مــن  التــزام  هنــاك 

إجراءات الوقاية".
مؤمتــر  يف  الريــش  أبــو  وشــدد 
حــول  أمــس،  عقــده،  صحفــي 
يف  الوبائيــة  الحالــة  تطــورات 
املتخــذة  واإلجــراءات  غــزة  قطــاع 
"هــذه  أن  عــى  بالخصــوص، 
أكــر  التزاًمــا  تتطلــب  املرحلــة 

وتعزيــز  املواطــن  مــن 
املسؤولية املجتمعية، 
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
الزعيــم  حاجــز  عــى  شــابًّا  أمــس  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  أعدمــت 
العســكري قــرب مدينــة القــدس املحتلــة، بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمليــة 
منــازل  مــن  عــدًدا  العســكرية  بآلياتهــا  دمــرت  حــن  يف  للجنــود،  دهــس 
ومســاكن املواطنــن وشــبكة ميــاه وبنيــة تحتيــة يف الخليل وشــامل أريحا 

بالضفة الغربية املحتلة.
وأوضحــت مصــادر طبيــة وشــهود عيــان أن الشــاب نــور جــامل شــقر )33 
عاًمــا( مــن حــي واد الربابــة ببلــدة ســلوان يف القــدس، استشــهد متأثــًرا 
بإصابته بجراح خطرة يف إثر إطاق جنود االحتال الرصاص عليه مبارشة 

وهــو يســتقل ســيارته يف أثنــاء مــروره عــر حاجــز "الزعيــم"، ثــم 
أغلقوا الحاجز، ومل يسمحوا ألحد باالقرتاب منه.

ر 9 منازل ومساكن وشبكة مياه في الخليل وشمال أريحا دمَّ

االحتالل يعدم شابًّا يف القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

وصول لقاح كورونا لغزة قد يستغرق بضعة أشهر
أبو الريش: نسري بخطوات متسارعة نحو اإلغالق الشامل

حالة وفاة و63 إصابة بصفوف الجالية
3 وفيات و1107 إصابات 

بفريوس كورونا يف الضفة
رام الله/ فلسطن:

سجلت وزارة الصحة برام الله، أمس، 3 وفيات و1107 إصابات بفروس 
كورونا يف الـ24 ساعة املاضية يف الضفة الغربية املحتلة، ما 
يرفع عدد الوفيات يف فلسطن منذ بداية الجائحة إىل 740.

11 وفاة و832 إصابة 
بكورونـا لـدى االحتــالل

النارصة/ فلسطن:
وفــاة   11 أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  بحكومــة  الصحــة  وزارة  ســجلت 

و832 إصابــة بفــروس كورونــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة، بعــد 
الفحوصــات  معــدل  أن  إىل  وأشــارت  اختبــارًا.   59488 إجــراء 

العاروري: جهود المصالحة 
مستمرة رغم اختالفنا مع فتح

إسطنبول/ فلسطن:
أكــد نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــامس صالــح 
العــاروري أن جهــود حركتــه يف مســار املصالحــة ســتتواصل حتى إنهاء االنقســام، 

ولن تعود إىل املربع األول.
وقــال العــاروري يف لقــاء عــى قنــاة الحــوار أمــس، إن اتفاقــات املصالحــة تعــرت 
ألســباب عديــدة، لكــن العــودة إىل املربــع األول أمــر غر وارد لدى حركته أو حركة 
فتــح. وأضــاف أن النــاس أصيبــت بخيبــة أمــل، وهــم وأمتنــا محقــون حــن تتعــر 

جهــود املصالحــة، وهــذا نابــع مــن إميانهــم بــأن هــذا املســار يجــب أن 
يكتمــل، مشــرًا إىل نقطــة خــاف واحــدة حدثــت يف حــوارات القاهــرة 

د بمصادرة  مخطط إرسائييل ُيهدِّ
نحو 300 دونم يف الطيبة

النارصة/ فلسطن:
عقــدت اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن األرض واملســكن يف مدينــة الطيبة اجتامعًا 
لبحــث مخاطــر اقــرتاح املخطــط الجديــد املســمى "التفــايف الطيبــة" الرامــي إىل 
نقل شارع 444 االلتفايف من مفرق "تسور يستحاق" جنويب املدينة، إىل غريب 

شارع 6 مروًرا بأراٍض خاصة.
وأوضحــت اللجنــة أمــس، أن املخطــط الجديــد للشــارع ســيقتطع أرايض مبلكيــة 
خاصة مبساحات كبرة تقدر بنحو 300 دونم ألهايل الطيبة؛ األمر الذي حذرت 

منــه القــوى الشــعبية يف املدينــة، كــام سيشــكل املخطــط حاجــزًا أمام 
الواجهــة التجاريــة املحاذيــة للطيبــة، إذ ســيتحول شــارع الطيبة الرئيس 

الزهار لـ"فلسطني": 
بة  التطبيع جريمة مركَّ

تمسُّ عقيدتنا ومقدساتنا
غزة/ أدهم الرشيف:

حــامس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  عــدَّ 
السياســية  عاقاتهــا  عربيــة  دول  تطبيــع  الزهــار  محمــود  الدكتــور 
واالقتصاديــة مــع كيــان االحتــال اإلرسائيــي "عمليــة تضليــل، وجرمية 

مركبة متس عقيدة املسلمن ومقدساتهم اإلسامية".
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  خــاص  ترصيــح  يف  الزهــار  وأكــد 
للتطبيــع مخاطــر كبــرة عــى القضيــة الفلســطينية والقــدس 

الفصائل تدين عودة 
السلطة للتنسيق األمين 

وتدعو لتشكيل جبهة 
لمواجهة التطبيع

غزة/ فلسطن:
إىل  الســلطة  عــودة  أمــس،  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  أدانــت 
التنســيق األمنــي مــع االحتــال اإلرسائيــي، داعيــة إىل تشــكيل جبهــة 
موحدة ملواجهة موجة التطبيع. جاء ذلك يف اجتامع رفيع املستوى 

عقــد مبدينــة غــزة، ضــم قيــادة حركــة املقاومــة اإلســامية 
حــامس، وحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطن، والجبهــة 
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غزة/ فلسطن:
ســجلت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، 6 وفيــات و613 إصابــة بفــروس 

كورونا، يف الـ24 ساعة املاضية.
وقالــت الــوزارة يف موجــز التقريــر اليومــي لفــروس كورونــا يف قطــاع 
ــا يف الســاعات املاضيــة، وإنها  غــزة، إنهــا أجــرت 2092 فحًصــا مخريًّ

سجلت تعايف 203 حاالت جديدة من مصايب الفروس.
وذكرت أن إجاميل تراكمي عدد املصابن بلغ 16755 إصابة، منهم 

6903 حاالت نشطة،  و9774 حالة تعافت من اإلصابة.
التــي  78 حالــة، وإجــاميل الحــاالت  بلــغ إجــاميل الوفيــات  يف حــن 
الخطــرة  والحــاالت   ،258 املستشــفى  يف  طبيــة  رعايــة  إىل  تحتــاج 
والحرجــة 96. مــن جهتهــا، أغلقــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 
بغزة مســجدين مبحافظتي رفح والشــامل ملدة 48 ســاعة، ابتداًء من 
فجــر اليــوم، بســبب إصابــة بعــض روادهــا بفــروس كورونــا، يف حــن 

أعادت فتح مسجد الفضيلة رشق حي الزيتون رشقي غزة.

6 وفيات و613 إصابة 
بفريوس كورونا يف غزة
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د. يوسف أبو الريش يف مؤمتر صحفي بغزة أمس    )تصوير/محمود أبو حصرة(

العامن للفصائل الفلسطينية ملناقشة آخر 
مســتجدات القضية الفلســطينية وما يتعلق 
االتفاقيــات  اللتــزام  العــودة  الســلطة  بقــرار 
التنســيق  اإلرسائيــي وخاصــة  االحتــال  مــع 

باالحتــال  الســلطة  عاقــة  قطــع  إىل  ســابقة 
اإلرسائيــي. وبــن فؤاد يف حوار مع صحيفة 
اســتئناف  الســلطة  إعــان  أن  "فلســطن"، 
االحتــال  مــع  األمنــي  والتنســيق  العاقــات 
شــكل مفاجــأة للجميــع، مشــًرا إىل أن هــذا 
اإلعــان مل يُقــم عــى أســاس القــرارات التــي 
يف  الفصائــل  عليهــا  وأجمعــت  توافقــت 

الحوارات األخرة.
رضورة  عــى  "أجمعنــا  وأضــاف: 
قطــع العاقــة مــع االحتــال بغــض 

أنقرة-غزة/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أجــرى 
إســامعيل  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
هنيــة، أمــس، اتصــاالت مــع عــدد مــن األمنــاء 

دمشق- غزة/ أدهم الرشيف:
الشــعبية  للجبهــة  العــام  األمــن  نائــب  أكــد 
لتحريــر فلســطن أبــو أحمــد فــؤاد، أن إعــان 
التنســيق  اســتئناف  الفلســطينية  الســلطة 
االجتــامع  لقــرارات  مخالًفــا  جــاء  األمنــي، 
للفصائــل  العامــن  لألمنــاء  املشــرتك 
مطلــع  وبــروت،  اللــه  رام  بــن  الفلســطينية 
ســبتمر/ أيلــول املــايض، كــام جــاء مخالًفــا 
والوطنــي  املركــزي  املجلســن  لقــرارات 
مؤمتــرات  يف  الداعيــة  التحريــر،  ملنظمــة 

العاقــات  مكتــب  رئيــس  وأوضــح  األمنــي. 
بــدران،  حســام  حــامس  حركــة  يف  الوطنيــة 

عــودة  أثــر  بحثــوا  واألمنــاء  هنيــة  أن 
االحتــال،  مــع  الســلطة  عاقــات 

هنية يناقش مع أمناء فصائل مستجدات
القضيــة وعــودة الســلطة للتنسيــق األمـين

استئناف التنسيق األمين مخالٌف لقرارات األمناء 
العامني والمجلسني المركزي والوطين

"الهيئة اإلسالمية 
المسيحية" تطالب 

باعتماد مرجعية 
دة للقدس موحَّ

رام الله/ فلسطن:
للهيئــة  العــام  األمــن  طالــب 
لنــرصة  املســيحية  اإلســامية 
القــدس واملقدســات الدكتــور 
صمــود  بدعــم  عيــى،  حنــا 
املقدســين نتيجــة اإلجــراءات 
ترتكــب  التــي  التعســفية 
بســلب  املتمثلــة  بحقهــم، 

أراضيهم وتهجرهم، 
نهايــة  يف  والهادفــة 

حماس: الهجمات 
اإلسرائيلية على 

سوريا "عربدة 
على المنطقة"

غزة/ فلسطن:
املقاومــة  حركــة  ت  عــدَّ
اإلســامية حــامس، الهجــامت 
اســتهدفت  التــي  اإلرسائيليــة 
الليلــة قبــل املاضيــة،  ســوريا، 
عــى  للعــدوان  امتــداًدا 

الشعب الفلسطيني.
الحركــة  باســم  الناطــق  ونــدد 

يف  قاســم،  حــازم 
أمــس،  ترصيــح، 
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نائب األمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لـ"فلسطين":

 أبو أحمد فؤاد

قوة من جيش االحتال تغلق حاجز الزعيم العسكري قرب مدينة القدس املحتلة أمس         )أ ف ب(الشهيد / نور جامل شقر
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حفريات إرسائيلية تدفع سكان "حوش النارسات" املقديس ملصري مجهول

د مبصادرة مخطط إرسائييل ُيهدِّ
 نحــو 300 دونـــم فـــي الطيبـــة

حامس: الهجامت اإلرسائيلية
عىل سوريا "عربدة عىل املنطقة"

"الهيئة اإلسالمية املسيحية" تطالب
ـــدة للقــــدس باعتمـــاد مرجعيـــة موحَّ

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
العائــات  مــن  مجموعــة  تعيــش 
املقدســية منــذ شــهور طويلــة حالــة مــن 
القلــق والخــوف يف "حــوش النارســات" 
يف سوق باب السلسلة بالبلدة القدمية 
جــراء  مــن  املحتلــة،  القــدس  ملدينــة 
تصدعــات وتشــققات مخيفــة أحدثتهــا 

حفريات إرسائيلية يف منازلهم.
اإلرسائيليــة  "جيحــون"  رشكــة  وتنفــذ 
بلديــة  إرشاف  تحــت  الحفريــات  تلــك 
االحتــال يف القــدس التــي طلبــت مــن 
العائات إخاء الحوش لخطورة الســكن 
واإلقامــة متهيــًدا لتهجريهــم دون تحمــل 

املسؤولية.
إلحــداث  االحتــال  ســلطات  ولجــأت 
كوســيلة  والتشــققات  التصدعــات 
يف  منازلهــم  مــن  املقدســيني  لتهجــري 
للمســجد  املاصــق  السلســلة  بــاب 
األقىص املبارك، وذلك بعدما ملســت 

متسًكا شديًدا منهم يف منازلهم. 
بــأن عائلتــه تواجــه  وأفــاد عــار عابديــن 
بلديــة  أجربتــه  أن  بعــد  شــديدة  معانــاة 
االحتال يف القدس املحتلة عىل ترك 

منزله بزعم "أنه يشكل خطًرا عليه".
"فلســطني":  لصحيفــة  عابديــن  وقــال 
بلديــة  تعهــدت  بعدمــا  بيوتنــا  "تركنــا 
االحتال بدفع إيجار عام كامل لنا حتى 

إمتام عملية الرتميم".
واســتدرك: "عدنــا اآلن إلثــارة موضوعنــا 
البلديــة  أخلفــت  أن  بعــد  ــا  إعاميًّ
وعودهــا بذريعــة أزمــة كورونــا وبتنــا اآلن 
غــري قادريــن عــىل دفع اإليجار وال ترميم 

بيوتنا والعودة إليها".
مــن  املهجــرة  العائــات  أن  إىل  وأشــار 
الســلطة  مــن  دعــم  أي  تتلقــى  ال  بيوتهــا 
الفلســطينية أو الجهــات العربيــة لتعزيــز 
صمودهــم يف املدينــة املحتلــة، مؤكدا 
أن عائلتــه -املكونــة مــن تســعة أفراد- مل 

تفكر يوًما برتك القدس.
وأضــاف عابديــن: "لكننا اآلن يف ظروف 
لتعزيــز  الدعــم  إىل  وبحاجــة  صعبــة 

صمودنا".
"حــوش  عائــات  معانــاة  بــأن  وأفــاد 
 2020 عــام  مطلــع  بــدأت  النارســات" 
التــي  اإلرسائيليــة  الحفريــات  بســبب 
أحدثــت تشــققات يف بيوتهــم فجــاءت 

وعــد  عــىل  إلخائهــا  االحتــال  بلديــة 
بــأن تدفــع لهــم إيجــار البيــوت ملــدة عــام 

كامل.
وذكــر أن بلديــة االحتــال يف القــدس مل 

تلتزم دفع اإليجار سوى شهرين فقط.
لعــدم  أســفه  عــن  عابديــن  وأعــرب 
أو  عربيــة  أو  محليــة  جهــة  أي  تحمــل 
اضطــرار  ظــل  يف  مســؤولياتها  دوليــة 
األهــايل لدفــع اإليجــارات عــىل نفقتهــم 

الشخصية.
ميتلكــون  األهــايل  كان  "لــو  واســتطرد: 
املــال لقامــوا برتميم منازلهم أو مقاضاة 
بلدية االحتال عىل حفرياتها وإخالها 

باتفاقها معهم".
وعد الناشط املقديس عاء الحداد أن 
مــا حــدث يف "حــوش النارســات" عبــارة 
قبــل  مــن  مســبقة  إرسائيليــة  خطــة  عــن 

حكومة وبلدية االحتال يف القدس.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الحــداد  وشــدد 
منطقــة  أهميــة  عــىل  "فلســطني" 
الحــوش لكونهــا منطقــة تخضــع ألهــداف 
للمســجد  ماصقــة  ألنهــا  اســتيطانية 

األقىص املبارك.

تعمــدت  االحتــال  بلديــة  أن  وأوضــح 
إجــراء حفريــات أســفل منطقــة الحــوش 
املقدســيني،  بيــوت  لتــرر  وأدت 
الخطــرة  املبــاين  "وحــدة  جــاءت  ثــم 
الســكان  وطالبــت  اإلرسائيليــة 
بحجــة  املنــازل  بإخــاء  املقدســيني 

الخشية عىل حياتهم".
وتابــع: الســكان اآلن يف موقــف صعــب، 
ترميــم  عــىل  ــا  ماديًّ قادريــن  غــري  فهــم 
بيوتهــم ال ســيا أن تكلفــة ترميــم املنــزل 
الواحد قرابة 200 ألف شــيقل يف حني 
أن بلديــة االحتــال ال تدفــع لــه تكاليــف 
إيجــار  بدفــع  بوعدهــا  تــِف  ومل  الرتميــم 

البيوت للسكان.
وراء  مــن  اإلرسائيــي  الهــدف  أن  وأكــد 
وتــرك  لليــأس  الســكان  دفــع  هــو  ذلــك 
معيشــية  ظــروف  عــن  بحًثــا  القــدس 
أفضــل خــارج القــدس أو الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
أي  غيــاب  املقــديس  الناشــط  وانتقــد 
دوليــة  أو  عربيــة  املانحــة  للجهــات  دور 
لتعزيــز  القــدس  ســكان  صمــود  لدعــم 

وجودهم فوق مدينتهم املحتلة.

غزة/ فلسطني:
حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  ت  عــدَّ
الهجــات اإلرسائيليــة التــي اســتهدفت ســوريا، 
عــىل  للعــدوان  امتــداًدا  املاضيــة،  قبــل  الليلــة 

الشعب الفلسطيني.
يف  قاســم،  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق  ونــدد 
عــىل  اإلرسائيــي  بالقصــف  أمــس،  ترصيــح، 
القنيطــرة يف الجــوالن الســوري املحتــل، ووصفه 
بأنه "عدوان همجي، وعربدة صهيونية عىل كل 

املنطقة".
وقــال: العــدوان املتكــرر عــىل ســوريا هــو امتداد 
شــعبنا  ضــد  تتوقــف  ال  التــي  االحتــال  لجرائــم 

الفلسطيني وضد كل شعوب املنطقة.
أيــام  بعــد  العــدوان  هــذا  يــأيت  قاســم:  وأضــاف 
قليلة من زيارة وزير الخارجية األمرييك للجوالن 
املحتــل، وهــو مــا ميثــل مشــاركة أمريكيــة فعليــة 

يف هذا العدوان.
مــع  يــأيت  العــدوان  هــذا  تصاعــد  قاســم  وعــدَّ 
للتطبيــع  املنطقــة  األطــراف يف  بعــض  مســارعة 
مــع االحتــال، ومــا هــو مــا ُيغــري االحتــال عــىل 

مواصلة وتصعيد عدوانه.

وأكــدت حــاس أن اســتمرار العدوان اإلرسائيي 
جهــود  توحيــد  يقابلــه  أن  يجــب  األمــة،  عــىل 
األمــة  مكونــات  يف  الحيــة  القــوى  ومواقــف 
عــن  ودحــره  الصهيــوين"  "املــروع  ملواجهــة 

األرض العربية.
"ســانا"،  الســوري  النظــام  أنبــاء  وكالــة  وأعلنــت 
غــارة  اإلرسائيــي،  الحــريب  الطــريان  شــن  أمــس، 

جوية قرب العاصمة السورية دمشق.
ونقلــت الوكالــة، عــن مصــدر عســكري قوله: "يف 
متام الساعة الحادية عرة وخمسني دقيقة من 
ليل 24 من الشهر الجاري قام العدو الصهيوين 
بتوجيــه رضبــة جويــة مــن اتجــاه الجــوالن الســوري 
واقتــرصت  دمشــق  جنــوب  باتجــاه  املحتــل 

الخسائر عىل املاديات".
االحتــال  شــن  املاضيــة،  الســنوات  وخــال 
اإلرسائيــي عــرات االعتــداءات عــىل األرايض 
عــىل  تكتــم  بينــا  ببعضهــا  اعــرتف  الســورية، 

غالبيتها.
وتزعــم ســلطات االحتــال أن عمليــات القصــف 
ومنــع  إليــران  مواليــة  مســلحة  قــوات  تســتهدف 

إيران من التموضع يف املنطقة.

رام الله/ فلسطني:
طالــب أمــني عــام الهيئــة اإلســامية املســيحية 
حنــا  الدكتــور  واملقدســات  القــدس  لنــرصة 
نتيجــة  املقدســيني  صمــود  بدعــم  عيــى، 
بحقهــم،  ترتكــب  التــي  التعســفية  اإلجــراءات 
املتمثلة بسلب أراضيهم وتهجريهم، والهادفة 
والتهويــد  االســتيطان  إىل  املطــاف  نهايــة  يف 
املقدســة  املدينــة  عــىل  الكاملــة  والســيطرة 
لاحتــال  األبديــة  "العاصمــة  مســتقبا  لتمثــل 

رغا عن إرادة أهلها الفلسطينيني.
وقال عيى يف بيان مكتوب، أمس: "االحتال 
ومصــادرة  العمــراين  التهويــد  سياســة  يتبــع 
األرايض، )مصــادرة أرايض الغائبــني ومصــادرة 

األرايض ألغراض عسكرية وأمنية(".
القــدس  األرايض  مصــادرة  "شــملت  وأضــاف: 
الفلســطينية  األحيــاء  توســيع  ومنــع  الرقيــة 
مناطــق  إىل  منهــا  واســعة  مســاحات  وتحويــل 

خراء يحظر البناء فيها".

هيكليــة  مخططــات  "وجــود  مــن  عيــى  وحــّذر 
عــرب  اليهــود  الســكان  عــدد  زيــادة  إىل  تهــدف 
األرايض  عــن رشاء  ناهيــك  االســكاين،  التطــور 
تعتــرب  التــي  القومــي  الصنــدوق  طريــق  عــن 
مؤسسة )هيمنوتا( املسؤولة عن عملية الراء 

هذه".
اعتــاَد  الســيايس  املســتوى  عيــى  وناشــد 
ودعــم  للقــدس  موحــدة  واحــدة  مرجعيــة 
إغاقهــا،  يتــم  التــي  املقدســية  املؤسســات 
حيــث إن سياســة إغــاق االحتــال للمؤسســات 
أهــايل  حرمــان  إىل  تهــدف  املدينــة  يف 
القــدس مــن حقهــم يف الخدمــات االجتاعيــة 

واالقتصادية والثقافية.
عــن  معزولــة  غــري  السياســات  "تلــك  وقــال: 
ضــد  متــارس  التــي  االحتــال  سياســات 
املقدســيني والتــي تهــدف مبجملهــا إىل تهويد 
إغــاق  ضمــن  ســكانها  مــن  وتفريغهــا  املدينــة 
األرايض  ومصــادرة  املقدســية  املؤسســات 

وســحب  املنــازل  وهــدم  املســتعمرات  وبنــاء 
الهويات وإغاق املدينة وعزلها عن بقية أجزاء 
وإقامــة  العســكرية  الحواجــز  خــال  مــن  الوطــن 

جدار الفصل العنرصي".
ودعا عيى الجهات الفلسطينية الرسمية إىل 
تنســيق العمــل الســيايس للقــدس وفقــا لخطــط 
مرســومة ولرؤيــة اســرتاتيجية سياســية، والعمــل 
عــىل انشــاء صنــدوق القــدس الوطنــي، وإدراج 
القــدس بشــكل دائــم عــىل جدول أعــال اللجنة 
التنفيذية ما يؤدي إىل استمرارية اتخاذ اللجنة 
واالجتاعيــة  السياســية  للقــرارات  التنفيذيــة 
القــدس  لواقــع  املســتمرة  املعالجــات  واتخــاذ 

ومتطلباتها.
الــدويل  املجتمــع  "إن  عيــى:  قــال  وقانونيــا 
لتأمــني  )إرسائيــل(  عــىل  بالضغــط  مطالــب 
سياســة  انتهــاج  ووقــف  للمقدســيني،  الحايــة 
الوجــود  تســتهدف  التــي  العرقــي  التطهــري 

الفلسطيني يف القدس".

النارصة/ فلسطني:
عــن  للدفــاع  الشــعبية  اللجنــة  عقــدت 
الطيبــة  مدينــة  يف  واملســكن  األرض 
اجتاعــا لبحث مخاطر اقرتاح املخطط 
الطيبــة"  "التفــايف  املســمى  الجديــد 
الرامــي إىل نقــل شــارع 444 االلتفــايف 
جنــويب  يســتحاق"  "تســور  مفــرق  مــن 
مــروًرا   6 شــارع  غــريب  إىل  املدينــة، 

بأراٍض خاصة.
املخطــط  أن  أمــس،  اللجنــة  وأوضحــت 
أرايض  ســيقتطع  للشــارع  الجديــد 
تقــدر  كبــرية  مبلكيــة خاصــة مبســاحات 
بنحــو 300 دونــم ألهــايل الطيبــة؛ األمــر 
القــوى الشــعبية يف  الــذي حــذرت منــه 
املدينــة، كــا سيشــكل املخطط حاجزا 
أمام الواجهة التجارية املحاذية للطيبة، 
الرئيــس إىل  الطيبــة  شــارع  إذ ســيتحول 

شارع داخي.

أصــدرت  قــد  الطيبــة  بلديــة  وكانــت 
للمخطــط،  تصديهــا  فيــه  أعلنــت  بيانــا 
اللوائيــة  اللجنــة  دعمــت  ناحيتهــا  ومــن 
مــن  البلديــة  موقــف  والبنــاء  للتخطيــط 

املخطط الجديد.
يف  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وتطــرق 
إىل  بلعــوم،  شــاكر  املحامــي  الطيبــة، 
بيــان البلديــة يف حديــث ملوقــع "عــرب 
48"، بالقــول: "نثنــي عــىل قــرار البلديــة 
بالتصــدي للمخطــط، ولكــن لدينــا بعــض 
التحفظات عىل ما ورد يف البيان، إذ إن 
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء دعمت 
موقف البلدية، لكنها غري مخولة باتخاذ 

أي قرار يف هذا املضار".
عــن  املســؤولة  "الجهــة  أن  وأضــاف 
القطريــة  اللجنــة  فقــط  القــرارات  اتخــاذ 
للتخطيــط والبنــاء، وننظــر لبيــان البلديــة 
مجــرد  أنهــا  ســيا  ال  وتخــوف  بحــذر 

توصيــة وليــس قــرارا، مع تأكيــد أن القرار 
القطريــة  اللجنــة  عــن  يصــدر  أن  يجــب 
للتنظيم والبناء، لهذا عىل إدارة البلدية 
االســتمرار وماحقــة األمــر بشــكل مهنــي 

ومتواصل وشفاف أمامها".
الشــعبية  "اللجنــة  أن  بلعــوم إىل  وأشــار 
تتضمــن  أمــس  قــرارات  عــدة  اتخــذت 
املســار  ملتابعــة  قانونيــة  لجنــة  تشــكيل 
القضــايئ، والتواصــل مــع املركــز العريب 
للتخطيط البديل، باإلضافة إىل مشاركة 
القامئة املشــرتكة يف هذا النضال عىل 

الصعيد السيايس".
الشــعبي  "النضــال  بالقــول:  وختــم 
لــكل  التصــدي  أجــل  مــن  األســاس  هــو 
املخططات السلطوية والعنرصية، ومن 
هنا نناشــد أهايل الطيبة االلتفاف حول 
اللجنــة الشــعبية يك نتصــدى ملصــادرة 

األرايض ومحاولة خنقنا اقتصاديا".

يتخــذون  لذلــك  األمنــي"،  "املنــع 
عــن  بحثــا  للوصــول،  عديــدة  طرقــا 

العمل يك يعيلوا عائاتهم.
ألــف   50 عــىل  يزيــد  مــا  ويضطــر 
عامــل الدخــول عرب فتحات الجدار 
وطولكــرم  جنــني  مــدن  طــول  عــىل 

والخليــل  وســلفيت  وقلقيليــة 
للوصول إىل أماكن عملهم.

ويتحــدث الشــاب العرينــي فايــز 
فتحــات  مــع  تجربتــه  عــن  ســامة 
يضطــر  أنــه  إىل  باإلشــارة  الجــدار 
مــن  وغــريه  األحيــان  بعــض  يف 

العــال لانتقال من مدينة ألخرى 
يتمركــز  ال  جــدار  بفتحــة  ليظفــروا 
االحتــال  جيــش  جنــود  حولهــا 

املرتبصني بنا".
االحتــال  جنــود  أن  إىل  ويشــري 
األحيــان  مــن  الكثــري  يف  يعمــدون 

العــال  عــىل  النــار  إطــاق  إىل 
أو  الجــدار  مــن  اقرتابهــم  مبجــرد 
أثناء عبوره له، األمر الذي تســبب 

بإيقاع العديد من اإلصابات.
املســتمرة  للماحقــة  ونتيجــة 
العديــد  إن  ســامة  يقــول  للعــال 

نابلس/ خاص فلسطني:
يتجرعهــا  العــذاب  مــن  قطعــة 
يف  ــا  يوميًّ الفلســطينيون  العــال 
أثناء محاولتهم الوصول إىل أماكن 
املحتلــة  األرايض  يف  عملهــم 
عــام 48 أو العــودة منهــا، ال ســيا 
الجــدار  فتحــات  عــرب  املــرور  عنــد 
امتــداد  عــىل  املنتــرة  الفاصــل 

مدن الضفة الغربية املحتلة.
وفتحــات الجــدار خيــار مــّر لجأ إليه 
للولــوج  الضفــة  شــبان  مــن  الكثــري 
بحًثــا  املحتلــة  األرايض  إىل  منهــا 
عــن العمــل تزامًنــا مــع منــع حكومــة 
االحتــال اســتصدار تصاريح عمل 
صعوبــات  ظــل  يف  لهــم،  رســمية 
حياتيــة واقتصادية صعبة تعيشــها 

الضفة منذ سنوات.
ولضان العبور من تلك الفتحات 
يضطر العال للخروج من منازلهم 
بجنــود  يصطدمــوا  ال  حتــى  فجــًرا 
لهــم  يكمنــون  الذيــن  االحتــال 
بالعادة وميارســون بحقهم أشــكاال 
عــدة مــن التنكيــل واإلذالل وحتــى 

إطاق النار.
مــن  شــايف  ســائد  العامــل  ويــروي 
رحلــة  تفاصيــل  نابلــس  مدينــة 

معاناتــه للوصــول إىل مــكان عملــه 
وقــت  أّن  "مــع  قائــا:  الداخــل  يف 
الســاعة  ينطلــق  بالعمــل  البــدء 
السادسة والنصف صباحا إال أنني 
اضطــر للخــروج مــن منــزيل الســاعة 
2 قبــل الفجــر ألضمــن الدخــول عرب 
عــىل  املنتــرة  الجــدار  فتحــات 

طول املدن الفلسطينية".
مــن  اآلالف  إىل  شــايف  ويشــري 
ذات  لفعــل  يضطــرون  العــال 
اليشء كونهم ال ميتلكون تصاريح 
وإن  الجــدار  "وفتحــات  عمــل، 
عملنــا  مــكان  إىل  توصلنــا  كانــت 
لكسب املال وتوفري قوت أطفالنا 
إال أنهــا  تحمــل عــىل جنباتهــا صوًرا 
تكــر  التــي  اإلذالل  مــن  عديــدة 

النفس البرية".
االحتــال  جنــود  أن  شــايف  وذكــر 
ويف أكرث من مرة أوقفوه ومن معه 
وانهالــوا عليــه بالرب املربح هذا 
مــن  للعديــد  احتجازهــم  عــن  عــدا 
الســاعات قبــل إعادتهــم إىل مــدن 

الضفة وتهديدهم.
منــح  االحتــال  ســطات  وترفــض 
تصاريــح  الفلســطينيني  آالف 
للعمل يف األرايض املحتلة بحجة 

يف  بكســور  أصيبــوا  الشــبان  مــن 
عــن  القفــز  الضطرارهــم  ســيقانهم 
الجــري  أثنــاء  وقوعهــم  أو  الجــدار 

هروًبا من بطش جنود االحتال.
العــال  هــؤالء  أكــرث  أن  ويوضــح 
يكرهــون أنفســهم عــىل العيش يف 
متواصلــة،  ألشــهر  عملهــم  أماكــن 
ظــل  ويف  الطريــق،  لصعوبــة  نظــرا 
الخوف من القبض عليهم من قبل 

جيش االحتال.
التــي  املخاطــر  عــىل  وعــاوة 
يتعــرض لهــا العــال يوميا، يضيف 
منهــم  كبــرًيا  جــزءا  أن  ســامة 
واالبتــزاز  لاســتغال  يتعرضــون 
إىل  ووصولهــم  دخولهــم  مقابــل 

أماكن عملهم.
العــال  االحتــال  جنــود  وُياحــق 
الفلســطينيني عنــد بوابــات الجدار 
مــن  فيــه،  والفتحــات  الضفــة  يف 
الحــي  الرصــاص  إطــاق  خــال 
الصوتيــة  والقنابــل  واملطاطــي 
مــن  ومنعهــم  إلبعادهــم  والغازيــة 
منهــم  العــرات  حيــث  الدخــول، 
أثنــاء  الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ 

محاولتهم اجتياز الجدار.
وأظهــرت مشــاهد مصــورة نــرت 

جنــود  املاضيــة  األشــهر  خــال 
االحتــال وهــم ينكلــون بالعــال، 

ويدوسون عىل رؤوسهم.
الحقــوق  الجــدار  وينتهــك 
مليــون  لحــوايل  األساســية 
فلسطيني، ما اضطر اآلالف منهم 
خاصــة  تصاريــح  اســتصدار  إىل 
مــن قــوات االحتــال للســاح لهــم 
بــني  والتنقــل  العيــش  مبواصلــة 

منازلهم وأراضيهم.
ســلبية  آثــارًا  الجــدار  خلــف  كــا 
عميقــة عــىل العمليــة التعليميــة؛ 
الطلبــة  مــن  الكثــري  حــرم  فقــد 
إىل  الوصــول  واملدرســني 
العمليــة  أربــك  مــا  مدارســهم، 
مــن  العديــد  يف  التعليميــة 

املدارس.
وحســب تقريــر صــادر عــن )بنــك 
عــدد  يبلــغ  املركــزي(،  إرسائيــل 
الذيــن  الفلســطينيني  العــال 
يف  عمــل  تصاريــح  يحملــون 
ألــف   59 نحــو  املحتلــة  األرايض 
عامــل، بنســبة %64 مــن إجــايل 
عــدد العاملــني داخــل )إرسائيل(، 
العــال  باقــي  يدخــل  حــني  يف 

بشكل غري قانوين.

فتحــات الجــدار.. خيــار العمــال الفلسطينييــن امُلــّر بحًثا عــن الحيـــاة

ثغرة يف الجدار الفاصل بالضفة الغربية                     )أرشيف(
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أجندة متوقعة للقاء 
نتنياهو وابن سلامن

تتواتر الترسيبات اإلرسائيلية بشأن مداوالت االجتامع الرسي 
الــذي جمــع رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو وويل 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلامن لفــرة وجيــزة يف مدينــة 
نيــوم الســعودية الســاحلية، وبحثهــام جملــة مــن املوضوعــات 

ذات االهتامم املشرك.
الرقابــة العســكرية اإلرسائيليــة ســمحت لوســائل  بــدا الفتــا أن 
اإلعالم املحلية بالكشــف أن نتنياهو ســافر للســعودية والتقى 
مبســؤوليها الكبــار، والتقــى بابــن ســلامن يف اجتــامع رتبــه وزيــر 
الخارجيــة األمريــي مايــك بومبيو، وما كان الرقيب العســكري 
ليوافــق عــى نــر الخــر لــوال الضــوء األخــر من مكتــب رئيس 

الوزراء.
مــا زال الجــدل اإلرسائيــي قامئــا حــول موقــف الســعودين مــن 
ترسيــب نبــأ االجتــامع، ورمبــا يكون الجانبــان اتفقا مقدًما عى 
اعراف علني شبه رسمي بالحدث، دون التقاط صور أو ضجة 
إعالميــة، لكــن شــيئا واحــدا مؤكــدا وهو أن القيــادة يف الرياض 
ليست مستعدة بعد لعالقات رسمية مفتوحة مع "إرسائيل"، 
أو إجراءات تطبيع أخرى، وال تزال مرصة عى إحراز تقدم كبري 
يف املفاوضــات بــن "إرسائيــل" والفلســطينين، عــى األقــل 

وفق القراءة اإلرسائيلية.
مــن الواضــح أن الســعودين حصلــوا عــى مــا يريــدون بتثبيــت 
التحالــف مــع نتنياهــو، عــر ائتــالف واســع مناهــض إليــران قبــل 
أن  صحيــح  والبنتاغــون،  األبيــض  البيــت  يف  الحــرس  تغيــري 
زالــت  مــا  لكــن "إرسائيــل"  بالفعــل،  ترامــب  نتنياهــو ســيخرس 
تتمتــع بدعــم واســع يف واشــنطن، فيــام يعتقــد الســعوديون أن 
وضــع أنفســهم بجانــب اإلرسائيليــن يف مواجهــة إدارة بايــدن، 
قــد مينحهــم إحساًســا باألمــان، أو يقــدم عرًضــا للقــوة، هكــذا 

يتخيلون!
الرئيــس  أن  مــن  اإلرسائيليــن  مــن  أكــر  قلقــون  الســعوديون 
األمريــي املنتخــب جــو بايــدن قــد يعيدهــم أليــام إدارة بــاراك 
املفاوضــات  ويجــدد  إيــران،  عــن  العقوبــات  ويخفــف  أوبامــا، 
النوويــة مــع طهــران، ولذلــك أراد نتنياهــو وابــن ســلامن التأكيــد 
لــه أنهــام عــى الوجهــة نفســها، ويقدمــان ألعضــاء إدارة بايــدن 

كجبهة موحدة.
تأمــل "إرسائيــل" أال تفكــر الواليــات املتحــدة بالعــودة لالتفــاق 
النــووي الــذي تخلــت عنــه قبــل عامــن، ويعتــره نتنياهــو كارثة 
تاريخيــة ألمــن "إرسائيــل" القومــي، مع أن اجتــامع نتنياهو وابن 
ســلامن مل يحــدث اخراقــا جديــا يف موضــوع التطبيــع العلنــي 
عالقاتهــم  عــن  يبــدو،  كــام  راضــون،  الســعودين  ألن  بينهــام، 
الوثيقــة الحاليــة مــع "إرسائيــل"، لكنهــم يفضلونهــا رسيــة، ومــع 
أن نتنياهــو ســوف يســتغل صداقتــه املزدهــرة مــع الســعودين 
يف حملتــه االنتخابيــة املقبلــة، فــإن التطبيــع اإلرسائيــي معهم 

ال يزال هدًفا بعيد املنال.
أخــريًا.. ال أحــد يعلــم حقيقــة مــدى عفويــة أو دقــة تزامــن لقــاء 
نتنياهــو مــع ابــن ســلامن مــع إطــالق الحوثيــن صاروًخــا عــى 
حقل نفط سعودي قرب مدينة جدة، لكن هذا الصاروخ مثال 
ممتــاز عــى حقيقــة أن تغيــري الحــرس يف واشــنطن قــد يخلــق 
مناًخــا خطــًرا للغايــة وغــري مســتقر يف الــرق األوســط، عــى 
األقــل بالنســبة لـ"إرسائيــل"، عــى أمــل أن تنتهــي هــذه املرحلــة 

دون تصعيد عى أي جبهة عسكرية.

إعــالن مناقصة 34/ 2020
لتوريد أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية  ضمن مرشوع

تعزيــز وصــول الناجيــات مــن العنــف املبنــى عــى النــوع االجتامعــي للخدمــات 
   AECID الشاملة يف املناطق الشاملية والوسطى من قطاع غزة " املمول من
Enhancing the Access of GBV Survivors to Comprehensive 

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

فعى الركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن 
يف غزة – النرص– خلف عيادة السويدي مقابل املجلس األعى للقضاء الرعي 
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  واألصنــاف املطلوبــة  العطــاء  عــى  للحصــول 
مــع   .2020/11/30 االثنــن املوافــق  يــوم  نهايــة عمــل  2020/11/26 وحتــى 

العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهاية عمل يــوم األحد املوافق 
2020/12/6. علاًم بأن عرض السعر يسلم مقابل ) $100( غري مسردة. 

مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لالتحــاد عــى 
www.uhwc.ps :العنوان التايل

لالستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ نهــال مهنــا – قســم 
املشريات عى هاتف رقم 2848328

مواعيــد العمــل يف االتحــاد مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الســاعة الثالثــة  والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيد عى 

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

املزارعــن  حقــوق  تعزيــز  مــروع  بتنفيــذ  الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  يقــوم 
والصيادين للوصول لسبل عيشهم - PRFF والذي يخدم الصيادين واملزارعن 
\ــــات يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة حيــث يقــوم اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي 
)TE 31 /10- 2020( بطرح عطاء بالظرف املغلق " توريد شبكات ري " رقم
ميكنكم االطالع عى كراس العطاء من خالل املوقع االلكروين لالتحاد  

   www.uawc-pal.com

لالتحــاد  شــخصيًا  الحضــور  العطــاء  يف  باملشــاركة  يرغــب  مــن  وعــى 
الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  االتحــاد  بختــم  املختــوم  العطــاء  كــراس  الســتالم 
2020/11/26 وحتى يوم االربعاء املوافق 2020/12/02 ما بن الساعة 

الثامنــة صباحــًا وحتــى الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر عــى أن يتــم ذلــك وفــق 
إجراءات السالمة والوقاية من فايروس كارونا. 

وذلك حسب الروط التالية:
1.أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2.أن يكون لديه خرة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3.تأمن ابتدايئ لدخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.       

املوافــق  الخميــس  يــوم  االتحــاد  إىل  املختومــة  املظاريــف  4.تســليم 

2020/12/03 حتــى الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم والوقت بجلسة مغلقة.
الســاعة   2020/11/30 االثنــن  يــوم  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .5

العارشة صباحًا يف مكتب االتحاد.
6. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

7. يحــق لالتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
8. االتحاد غري ملزم بقبول أقل األسعار.

9.ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عى مقــر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون تلفاكس: 2879959 – 08  

عطاء توريد شبكات ري
 )TE 31 /10- 2020( رقم

عطاء توريد أشتال
 )TE 30 /10 -2020( رقم

املزارعــن  حقــوق  تعزيــز  مــروع  بتنفيــذ  الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  يقــوم 
والصيادين للوصول لســبل عيشــهم - PRFF والذي يخدم الصيادين واملزارعن 
\ــات يف قطاع غزة والضفة الغربية حيث يقوم اتحاد لجان العمل الزراعي بطرح 

)TE 30 /10 -2020( عطاء بالظرف املغلق " توريد أشتال " رقم
ميكنكم االطالع عى كراس العطاء من خالل املوقع االلكروين لالتحاد  

   www.uawc-pal.com

وعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف العطــاء الحضــور شــخصيًا لالتحــاد الســتالم 
كراس العطاء املختوم بختم االتحاد ابتداًء من يوم الخميس 2020/11/26 
وحتــى يــوم االربعــاء املوافــق 2020/12/02 مــا بــن الســاعة الثامنة صباحًا 
وحتى الســاعة الواحدة بعد الظهر عى أن يتم ذلك وفق إجراءات الســالمة 

والوقاية من فايروس كارونا. 
وذلك حسب الروط التالية:

1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. أن يكون لديه خرة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3. تأمن ابتدايئ لدخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.       

املوافــق  الخميــس  يــوم  االتحــاد  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .4

2020/12/03 حتــى الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم والوقت بجلسة مغلقة.
الســاعة   2020/11/30 االثنــن  يــوم  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .5

العارشة صباحًا يف مكتب االتحاد
6.رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

7. يحــق لالتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
8. االتحاد غري ملزم بقبول أقل األسعار.

9.ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عى مقــر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون تلفاكس: 2879959 – 08  

هنية يناقش مع أمناء فصائل مستجدات 
القضية وعودة السلطة للتنسيق األمني

رصاصة ترسق عني بشار عليان.. أي مستقبل ينتظر الطفل املقديس؟

الزهار لـ"فلسطني": التطبيع جرمية
بة متسُّ عقيدتنا ومقدساتنا مركَّ

أبو شخيدم يبدأ عام الـ17 في األسر
16 عاًما عىل استشهاد القساميني الهيموين والقواسمي

أنقرة-غزة/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أجــرى 
إســامعيل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
األمنــاء  مــن  عــدد  مــع  اتصــاالت  أمــس،  هنيــة، 
العامــن للفصائــل الفلســطينية ملناقشــة آخــر 
يتعلــق  ومــا  الفلســطينية  القضيــة  مســتجدات 
مــع  االتفاقيــات  اللتــزام  العــودة  الســلطة  بقــرار 
االحتالل اإلرسائيي وخاصة التنسيق األمني.

الوطنيــة  العالقــات  مكتــب  رئيــس  وأوضــح 
هنيــة  أن  بــدران،  حســام  حــامس  حركــة  يف 
واألمنــاء بحثــوا أثــر عــودة عالقــات الســلطة مــع 
االحتالل، وأثر ذلك يف مسار الوحدة الوطنية 
موقــف  بنــاء  يف  لشــعبنا  أمــاًل  شــكل  الــذي 
ســيايس وميــداين موحــد، ونافــذة إلعــادة بنــاء 
التحريــر  مبنظمــة  بــدًءا  القياديــة  املرجعيــات 
عر تشكيل مجلس وطني جديد، ومؤسسات 
الســلطة عــر االنتخابــات للمجلــس التريعــي 
وحكومة وحدة وطنية، وعى املروع الوطني 

الفلسطيني برمته.

أن هنيــة واألمنــاء  لــه،  بيــان  بــدران يف  وأوضــح 
اســتعرضوا العديــد مــن املحــاور ذات الصلــة، 
الوطنــي  الــكل  مــع  املشــرك  العمــل  وكيفيــة 
إىل  وإعادتــه  الوطنيــة  الوحــدة  مســار  لحاميــة 
مرتكزاتــه السياســية التــي انطلــق منهــا، مبــا يف 
ذلك إنهاء العمل بـ"أوسلو" وملحقاته، وأهمية 
ذلــك ملواجهــة األخطــار والتحديــات املتزايــدة 
االتفــاق  جــرى  حيــث  وشــعبنا،  قضيتنــا  عــى 
عــى اســتمرار التشــاور وتوســيعه ليشــمل بقيــة 

الفصائل ومكونات شعبنا.
عــدة  اســتغرقت  التــي  االتصــاالت  بــأن  وأفــاد 
الجهــاد  العــام لحركــة  ســاعات شــملت األمــن 
اإلســالمي زيــاد النخالــة، ونائــب األمــن العــام 
أبــو أحمــد  لتحريــر فلســطن  الشــعبية  للجبهــة 
فؤاد، ونائب األمن العام للجبهة الدميقراطية 
لتحريــر فلســطن فهــد ســليامن، ونائــب األمن 
العام للجبهة الشــعبية القيادة العامة د. طالل 
د.  الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  واألمــن  ناجــي، 

مصطفى الرغويث.

غزة/ أدهم الريف:
عــدَّ عضــو املكتــب الســيايس لحركة 
املقاومة اإلســالمية حامس الدكتور 
عربيــة  دول  تطبيــع  الزهــار  محمــود 
عالقاتهــا السياســية واالقتصاديــة مع 
"عمليــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  كيــان 
تضليل، وجرمية مركبة متس عقيدة 
املسلمن ومقدساتهم اإلسالمية".

خــاص  ترصيــح  يف  الزهــار  وأكــد 
للتطبيــع  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة 
القضيــة  عــى  كبــرية  مخاطــر 
املحتلــة  والقــدس  الفلســطينية 

واملسجد األقىص املبارك.
مصطلــح  "التطبيــع  أن  وأضــاف 
الجرميــة"،  مرحلــة  إىل  يصــل  خطــأ 
معــًرا عــن رفضــه نتائــج هــذا التطبيــع 
دول  بــن  عالقــات  ينســج  الــذي 
الــذي  اإلرسائيــي  واالحتــالل  عربيــة 
الفلســطيني  الشــعب  أرض  رسق 

وقَتــل أبنــاءه ونهــب مقدراتــه ودنــس 
مقدساته.

ورأى الزهــار أن "اســتخدام مصطلــح 
ويتــم  التضليــل،  هدفــه  التطبيــع 
لكــن ال  يبــدو طبيعًيــا،  تداولــه حتــى 
مــن  يــوم  يف  ذلــك  يكــون  أن  ميكــن 
األيــام، ألن العالقــة بــن األمة العربية 
اإلرسائيــي  واالحتــالل  واإلســالمية 

عالقة عداء".
االحتــالل  مــع  "عالقتنــا  وأضــاف: 
الديــن  مســتوى  عــى  اإلرسائيــي 
عالقــة عــداء، ألنهــم مل يقبلــوا بديــن 
التــي  ديانتهــم  عــى  وبقــوا  محمــد، 

حرفوها من بعد سيدنا موىس".
الســيايس  املكتــب  عضــو  وأشــار 
هــذا  خطــورة  إىل  حــامس،  لحركــة 
العــريب  املواطــن  عــى  التطبيــع 
إيهــام  الكثــريون  يحــاول  إذ  املســلم 
أبناء الوطن العريب أن التطبيع يشء 

العالقــات  أجــل  مــن  ويلــزم  عــادي 
الدولية.

"ولذلــك مل نســتغرب ممــن يقــول إن 
املســجد األقــىص ليــس يف القــدس 
املحتلــة، وإمنــا يف منطقــة بــن مكــة 
واملدينة، وهذا مســاس مبقدســاتنا 
وعقيدتنا وديننا وإسالمنا" كام تابع 

الزهار.
يرتكبهــا  جرميــة  كل  أن  إىل  وأشــار 
أبنــاء  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــالل 
للتطبيــع  الفلســطيني  شــعبنا 

وأصحابه نصيب منها.
مــن  "بريئــون  إننــا  الزهــار:  وأكمــل 
مــن  ونــرأ  االحتــالل،  مــع  التطبيــع 
أموالهــم  كانــت  لــو  حتــى  املطبعــن 
املتوســط،  األبيــض  البحــر  بحجــم 
اإلجــراءات  بــكل  القيــام  ويجــب 
ورضب  املقاومــة  برنامــج  لتطويــر 

االحتالل".

الخليل/ فلسطن:
وافقــت، أمــس، الذكرى السادســة 
املجاهديــن  الستشــهاد  عــرة 
القســامين مــراد القواســمي وعمــر 
الهيمــوين، بعــد أن حــارصت قوات 
االحتــالل اإلرسائيــي املنــزل الذي 
األســري  برفقــة  داخلــه،  تحصنــا 
يف  شــخيدم  أبــو  إيــاد  القســامي 

مدينة الخليل.
مواليــد  القواســمي  والشــهيد 
1979م وعمــل يف مجــال الكهرباء 

بعد إمتام دراســته العلمية، وتزوج 
بطفليــه  ورزق  2000م،  عــام 
اعتقلتــه  حــن  يف  وآالء،  أحمــد 
قــوات االحتــالل عــام 2003 ملــدة 
تنظيــم خاليــا  بتهمــة  ونصــف  ســنة 

قّسامية.
جيــش  عــدَّ  استشــهاده  وعقــب 
االحتــالل عائلــة القواســمي "منبــع 
لحركــة  واالستشــهادين  الشــهداء 
عــدد  بلــغ  حــن  يف  حــامس"، 
ارتقــوا  الذيــن  العائلــة  شــهداء 
الثانيــة  األقــىص  انتفاضــة  خــالل 
10 شــهداء، كان مــن بينهــم 3 مــن 

الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  قــادة 
نفــذوا  آخــرون  وخمســة  القســام 
عمليــات استشــهادية ضد أهداف 

إرسائيلية.
واحــدة  القواســمي  وعائلــة 
الخليــل،  عائــالت  كريــات  مــن 
بالثــورة  انخراطهــا  عنهــا  ومعــروف 
 ،1936 عــام  منــذ  الفلســطينية 
وبلغ عدد الشهداء الذين قدمتهم 
النضــال  تاريــخ  يف  شــهيًدا   80

عــرات  عــن  عــدا  الفلســطيني، 
األرسى يف سجون االحتالل.

الهيمــوين،  عمــر  الشــهيد  وأمــا 
عــامن،  1983 يف مدينــة  مواليــد 
والــده،  مــع  بالتجــارة  وعمــل الحًقــا 
إخوانــه  بــن  الثــاين  الشــهيد  وهــو 

السبعة.
بــدأ جيــش االحتــالل يف مطاردتــه 
داهــم  حــن  يف  2004م،  أكتوبــر 
أبــو  وادي  حــي  يف  عائلتــه  منــزل 
الثالثــة  أشــقائه  واعتقــال  اكتيلــة 
ويحيــى،  ومحمــد  باســل  وهــم 
شــقيقهم  حــول  معهــم  والتحقيــق 

ومكان وجوده.
2004م،  نوفمــر   24 ويف 
املنــزل  االحتــالل  قــوات  حــارصت 
الشــهيدان  فيــه  يوجــد  كان  الــذي 
الهيمــوين  وعمــر  القواســمي  مــراد 
يف  شــخيدم  أبــو  إيــاد  واألســري 
مســاء  والنصــف  العــارشة  الســاعة 

من ذاك اليوم.
وبعد أن رفض املجاهدون تسليم 
أنفســهم، بــارشت قــوات االحتــالل 
وإطــالق  بالقذائــف  البيــت  قصــف 
الرصــاص عليــه، ثــم حــرت جرافة 
لتهــدم جــزء من البيت، وبعد ذلك 
بالديناميــت  بالكامــل  البيــت  ــر  ُدمِّ

واملتفجرات.
االحتــالل  قــوات  بحثــت  وحينــام 
الشــهداء،  أشــالء  عــن  الــركام  بــن 
الرصــاص  مــن  بزخــات  فوجئــت 
تنهــال عليهــم، ومــا هي إال لحظات 
االحتــالل  قــوات  عــادت  حتــى 

إلطالق النار مجدًدا.
العســكرية  العمليــة  وأســفرت 
ســاعات  حتــى  اســتمرت  التــي 
مــن  التــايل  اليــوم  مــن  الظهــر 
استشــهاد املجاهديــن القواســمي 

والهيمــوين، واعتقــال أبــو شــخيدم 
يحمــل  كان  التــي  يــده  يف  مصاًبــا 

فيها السالح.
عاًمــا(،   45( شــخيدم  أبــو  وبــدأ 
الســابع  االعتقــايل  عامــه  أمــس، 
ســجون  يف  التــوايل  عــى  عــر 

االحتالل. 
وأبــو شــخيدم متــزوج ولديــه أربعــة 
أبنــاء أصغرهــم حمــزة، والــذي جــاء 
الشــهيد  عمــه  باســم  تيمًنــا  اســمه 
حمزة، الذي رأى النور بعد اعتقال 

والده بعدة أشهر.

حينهــا  بالرصــاص  إصابتــه  ورغــم 
قــاٍس  لتحقيــق  تعــرض  أنــه  إال 
واســتخدم  مبــارشة،  اعتقالــه  بعــد 
أشــكال  كل  معــه  االحتــالل 
يعــده  كان  حيــث  التعذيــب 
املطلوبــن،  أخطــر  مــن  االحتــالل 
تنفيــذ  عــن  باملســؤولية  ويتهمــه 

عمليات استشهادية.
اعتقالــه،  مــن  ســنوات   3 وبعــد   
االحتــالل  محاكــم  أصــدرت 
 18 ملــدة  بحقــه  حكــام  الظاملــة 
اعترتــه  ان  بعــد  مراكمــة،  مؤبــد، 

مســئواًل عن العملية االستشــهادية 
عــام  الســبع  بــر  يف  املزدوجــة 
عــى  ردا  جــاءت  والتــي   2004

القائديــن  الشــهيدين  اغتيــال 
والدكتــور  ياســن  أحمــد  الشــهيد 
عبــد العزيــز الرنتييس، والتي أدت 
اتهــم  كــام  إرسائيليــا،   16 ملقتــل 
بتصنيع عدد من األحزمة الناسفة. 

يتمتــع  أبوشــخيدم  يــزال  وال 
ســجنه  داخــل  عاليــة  مبعنويــات 
رغم حكمه باملؤبدات، كام يتمتع 
مــن  األرسى  مــع  جيــدة  بعالقــات 

مختلف التنظيامت الفلسطينية.
الثانويــة  ينهــى  أن  اســتطاع  كــام 
وحصــل  الســجن،  داخــل  العامــة 

عى دبلوم يف علم النفس.

القدس املحتلة/ خاص "فلسطن":
مل يكــن يــوم الثالثــاء مــن األســبوع املايض 
كأي يــوم للطفــل بشــار عليــان ابــن الصــف 
العــارش يف إحــدى مــدارس القدس، فغده 
حتاًم لن يكون كأمسه، فرصاصة إرسائيلية 
ســلبت منــه إحــدى حبيبتيــه يف مواجهات 

اندلعت يف املخيم شامل القدس.
يتبــادل  ظهــره  عــى  حقيبتــه  يحمــل  كان 
املدرســة  يف  أصدقائــه  مــع  الضحــكات 
يف  درايس  يــوم  انتهــاء  بعــد  صفــه  وأبنــاء 
يطلــق  القــدس..  شــامل  قلنديــا  مخيــم 
العنــان لعينيــه متعنان يف تجاعيد املخيم 
تقتحــم  أن  قبــل  الكئيبــة  وزقاقــه  املنهــك 
الرصاصــة تلكــام العينــن الريئتــن ســارقًة 

أحالمه.
مصير مجهول

مــع  حــدث  مــا  عليــان  الطفــل  والــد  يــروي 

نجلــه قائــاًل: "يف األســبوع املــايض تزامــن 
عودة بشار من املدرسة مع اقتحام قوات 
تلــك  إجــرام  ونتيجــة  للمخيــم،  االحتــالل 
القــوات التــي أطلقــت الرصــاص املطاطــي 
ا عــى ســكان املخيــم، تلقى بشــار  عشــوائيًّ

رصاصة أصابت عينه اليرسى".
افــرش بشــار األرض كــام يقــول والده وبدأ 
يف الــرصاخ نظــًرا لــأمل الــذي لحــق بــه، ومل 
يكــن يعلــم حينهــا مــا ينتظر عينه من مصري 
عــى  املركبــات  إحــدى  لتنقلــه  مجهــول، 
القريبــة  أحــد املشــايف  وجــه الرسعــة إىل 

من املخيم.
لحظــات فقــط وإذا بالطواقــم الطبيــة تخــر 
العائلــة بــأّن عــن بشــار أصيبــت برر كبري 
ا ويســتدعي نقلــه إىل مشــفى جامعــة  جــدًّ
لخطــورة  نظــًرا  نابلــس  مدينــة  يف  النجــاح  

حالته وصعوبة اإلصابة.

ويشــري الوالــد إىل أن نجلــه خضــع لعمليــة 
جراحية أسفرت عن استئصال عينه، مبيًنا 
الجهــة  يف  ــاًم  تهشُّ أحدثــت  الرصاصــة  أن 
اليمنى من الجيوب األنفية، وكرًسا بسيًطا 

يف الجمجمة.
وتحدث عن حالة نجله املعنوية قائاًل: "مل 

أكــن أعلــم أن لديــه هــذه الــروح املعنويــة، 
فالصــر مــأ قلبــه، ولســان حالــه يقــول: إن 
أخــذوا عينــي فقــد بقيــت يل أخــرى أرقــب 
فيها وطني، وأرصد بها غدر العدو حتى ال 

أنىس جرامئه".
وأوالده  وعائلتــه  أنــه  إىل  عليــان  وينبــه 
دوا  تعــوَّ وبتــول،  وبشــار،  معتــز،  الثالثــة: 
جرائــم االحتــالل التــي طالتهــم أكــر من مرة 

ذلك منذ طفولتهم.
استهدافات شتى

الناشــط املقــديس أمجــد أبــو عصــب قــال 
معقًبــا عــى مــا جــرى بحــق الطفــل عليــان، 
األطفــال  اســتهداف  يتعمــد  االحتــالل  إن 
املقدســين باالعتقــاالت واإلبعــاد تــارة أو 

االستهداف املبارش لهم  تارة ثانية.
أن  إىل  لـ"فلســطن"،  عصــب  أبــو  وأشــار 
مدينــة  أحيــاء  كل  يف  االحتــالل  قــوات 

بالتنكيــل  األطفــال  تســتهدف  القــدس 
أو  إبعادهــم  إىل  وصــواًل  واعتقالهــم  بهــم 

إخضاعهم للحبس املنزيل.
مــن جانــب آخــر، فــان حواجــز االحتــالل وال 
ســيَّام حاجــز قلنديــا القريــب مــن املخيــم 
أحال  حياة املقدسين من سكان املخيم 
إىل جحيــم، فهــو يف أغلــب األيــام يعمــد 
وتعمــد  اعتقالهــم  أو  احتجازهــم   إىل 
الوصــول إىل  مــن  الطــالب ومنعهــم  إعــادة 

مدارسهم، بحسب أبو عصب.
وأفــاد بــأن قــوات االحتــالل تواصــل اعتقــال 
مدينــة  مــن  أغلبهــم  طفــل   400 قرابــة 
القــدس، محــذًرا يف الوقــت ذاته من مغبة 
اســتهداف األطفــال املقدســين بإغراقهــم 
وتعاطيهــا  وتجارتهــا  املخــدرات  بعــامل 
وهــي  الحقيقيــة  القضيــة  عــن  إللهائهــم 

الدفاع عن املدينة املقدسة.



الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني محليات
Thursday 26 November 2020

FELESTEENONLINE

4

  تعلــن وزارة املاليــة/ لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  تبعــًا للــروط واملواصفــات 
املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء ، فعىل الراغبني املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية/ اإلدارة العامة 
للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة 

املواصفات ووثائق العطاء. مقابل دفع مبلغ مايل 300 شيكل غري مسرتدة تورد إىل خزينة وزارة املالية.
 آخــر موعــد لقبــول العــروض  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة الســاعة العــارشة )حســب التاريــخ 

املحدد بالجدول أدناه( وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

مالحظاترقم العطاءاسم العطاءم

1
توريــد جــل كحــول لــزوم التعقيــم لصالــح وزارة الرتبيــة والتعليــم 

العايل
يوم االثنني  2020/99

2020/11/30

2020/100توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارة املالية2

يوم االثنني
2020/12/07 

2020/101توريد كمدينو لصالح وزارة الصحة3

4

مــع  التعاقــد  مقابــل  الصحــة  وزارة  لصالــح  مخربيــة  أجهــزة  اســتئجار 
تلــك  لتشــغيل  الالزمــة  لتوريــد املــواد املخربيــة  الــركات املؤجــرة 

األجهزة ملدة خمس سنوات ميالدية كاملة 

2020/102

5
يف  ميــاه  وخزانــات  شمســية  حاممــات  وتركيــب  توريــد 

املستشفى اإلندونييس لصالح وزارة الصحة
2020/103

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

إعـالن طـرح عـطاء
 PSCF/W-04 -2020  توفري خدمة استشارية لتطوير منصة تعليمية رقمية للطالب األيتام
تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــالب األيتــام ضمــن مكــون "وجــد" لربنامــج رعايــة األيتــام 
"الســنة السادســة، والذي يهدف لتقديم الرعاية الشــمولية واملســتدامة للطالب األيتام، والذي تم تأسيســه بتمويل رئييس 
من صندوق قطر للتنمية ومساهمة بنك فلسطني وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخريي وإرشاف مؤسسة التعاون.

لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توفــري خدمــة استشــارية لتطويــر منصــة تعليميــة رقميــة للطــالب األيتــام، وذلــك 
حسب الروط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــىل الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــىل نســخة منــه مــن مقــر جمعية مؤسســة إنقاذ 
الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- شــارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خالل ســاعات الدوام 
الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفة يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حســب نــوع املــروع( علــام بــأن أخــر موعــد لتســليم وثائــق العطــاء هــو الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم األربعــاء 

املوافق )12/2 /2020( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عىل املتقدم للعطاء ان يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــامع التمهيــدي الســاعة العــارشة صباحــًا مــن يــوم األحــد املوافق 2020/11/29 يف مقر املؤسســة الكائن يف 
غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح، عامرة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14

- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عىل املتقدم أن يكون قادرًا عىل إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقد عىل أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرتة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- رسوم اإلعالن ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عىل مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285 

للــروط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  1.تعلــن 

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 
كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )200( شيكل غري مسرتدة لكل مناقصة.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.آخــر 

2020/12/02 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1
توفري مهامت القسطرة القلبية 

PIMA 11:00 صباحًا2020/109بتمويل من مؤسسة

3. عــىل املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــيك  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحة( مببلغ 
%5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري 

املفعول ملدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.
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.

8.لالستفســاريرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

نائب األمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لـ"فلسطين":
استئناف التنسيق األمني مخالٌف لقرارات األمناء العامني واملجلسني املركزي والوطني

ا ا واقتصاديًّ الشعبية: السلطة تحاول استنزاف غزة معيشيًّ
غزة/ فلسطني:

فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  عــدت 
مســؤويل  عــن  الصــادرة  الترصيحــات 
الســلطة بشــأن قطــاع غــزة والتلميح بتصعيد 
اإلجــراءات القامئــة محاولــة منهــا الســتنزاف 
القطــاع معيشــًيا واقتصادًيــا واالســتمرار يف 

مسلسل القرارات غري املسؤولة.
آخــر  أن  أمــس،  بيــان  يف  الشــعبية  وذكــرت 
هذه القرارات عودة العالقات مع االحتالل 
الوطنــي  املجلســني  قــرارات  وُمخالفــة 
واملركــزي وخطــاب رئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس ومخرجــات اجتــامع األمنــاء العامــني 

اتفاقــات  مــن  التحلــل  عــىل  نصــت  التــي 
أوســلو والتزاماتهــا األمنية، ووقف التنســيق 

األمني.
إطــالق  عــىل  القــرارات  هــذه  نصــت  كــام 
عــىل  واالتفــاق  الشــعبية  املقاومــة  يــد 
تشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة تقــود وتوجــه 
فعلهــا، وإجــراءات اســتعادة الوحــدة وإنهــاء 
وطنيــة  الســرتاتيجية  باالســتناد  االنقســام 
موحــدة، ومتثيــل عــادل وشــامل لتجمعــات 
شعبنا بالوطن والشتات يف منظمة التحرير 
الوطنيــة  املؤسســة  بصفتهــا  الفلســطينية 
الجامعة واملمثل الرعي الوحيد لشعبنا.

الترصيحــات  خطــورة  أن  إىل  ونبهــت 
الصــادرة عــن مســؤولني يف الســلطة تكمــن 
يف أّن نتيجتهــا ســتكون تعميــق معانــاة أهل 
القطــاع الذيــن يواجهــون الحصــار والجائحــة 
عــن  عــدا  نتائجهــا،  مــن  ويعانــون  والعــدوان 
أنهــا تــأيت يف لحظــة سياســية مطلــوب فيهــا 

عدم حرف بوصلة الرصاع مع االحتالل.
املرحلــة  هــذه  أن  عــىل  الجبهــة  وشــددت 
ومخرجــات  بقــرارات  التمســك  تتطلــب 
اإلجــامع الوطنــي واجتــامع األمنــاء العامــني 
وعــدم  لهــا،  الظهــر  وإدارة  التنكــر  مــن  بــداًل 
وأرس  األرسى  إزاء  االلتزامــات  مــن  التحلــل 

اإلرسائيليــة  للضغــوط  اســتجابة  الشــهداء 
األمريكية.

وأكــدت أن هــذه السياســات والترصيحــات 
مقاومــة  روح  تضعــف  لــن  واملامرســات 
الغضــب  بوصلــة  تحــرف  ولــن  شــعبنا، 
الشعبي الشامل الرافض لهذه السياسات، 
ومتســكه  شــعبنا  وحــدة  مــن  تنــال  ولــن 
والشــاملة  الشــعبية  وباملقاومــة  بالوحــدة 
تحقــق  موحــدة  وطنيــة  بقيــادة  لالحتــالل 
لالســتيطان  وتتصــدى  امليدانيــة،  الوحــدة 
عــىل  ووجــوده  االحتــالل  تعبــريات  ولــكل 

أرضنا.

دمشق- غزة/ أدهم الريف:
للجبهــة  العــام  األمــني  نائــب  أكــد 
أبــو  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 
الســلطة  إعــالن  أن  فــؤاد،  أحمــد 
التنســيق  اســتئناف  الفلســطينية 
لقــرارات  مخالًفــا  جــاء  األمنــي، 
لألمنــاء  املشــرتك  االجتــامع 
الفلســطينية  للفصائــل  العامــني 
مطلــع  وبــريوت،  اللــه  رام  بــني 
كــام  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/ 
املجلســني  لقــرارات  مخالًفــا  جــاء 
ملنظمــة  والوطنــي  املركــزي 
مؤمتــرات  يف  الداعيــة  التحريــر، 
الســلطة  عالقــة  قطــع  إىل  ســابقة 

باالحتالل اإلرسائييل.
وبــني فــؤاد يف حــوار مــع صحيفــة 
الســلطة  إعــالن  أن  "فلســطني"، 
والتنســيق  العالقــات  اســتئناف 
شــكل  االحتــالل  مــع  األمنــي 
أن  إىل  مشــرًيا  للجميــع،  مفاجــأة 
هــذا اإلعــالن مل يُقــم عــىل أســاس 
القــرارات التــي توافقت وأجمعت 
الحــوارات  يف  الفصائــل  عليهــا 

األخرية.
رضورة  عــىل  "أجمعنــا  وأضــاف: 
قطــع العالقــة مــع االحتــالل بغــض 
النظر عن الصياغات، سواء كانت 
التحلــل أو إلغــاء اتفــاق )أوســلو(، 
مســتندين يف ذلــك إىل القــرارات 
التي أقرتها الهيئات واملؤسســات 
املختلفــة ســواء املجلــس الوطني 
التنفيذيــة  اللجنــة  أو  املركــزي  أو 
اجتــامع  أو  التحريــر،  ملنظمــة 
األمنــاء العامــني، أو مركزيــة حركــة 

فتح".
باســتئناف  "فوجئنــا  وتابــع: 
االحتــالل  مــع  عالقاتهــا  الســلطة 
هــذه  مــن  أي  استشــارة  دون 
رأيهــا"،  تطلــب  املؤسســات، ومل 
ا ذلــك "رضًبــا لألصــول ولــكل  عــادًّ
ومخالفــة  شــعبنا،  عليــه  أجمــع  مــا 
واضحــة ال يســتطيع أحــد أن يوافق 

تقــره  مل  منفــرد  قــرار  ألنــه  عليهــا 
مــن هيئــات  أو هيئــة  أي مؤسســة 
أو  الفصائــل  أو  التحريــر  منظمــة 

األمناء العامني".
الشــعبية  الجبهــة  أن  إىل  وأشــار 
"أبــدت اســتعداًدا لرتتيــب البيــت 
محــاوالت  ومواجهــة  الداخــيل 
الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة 
وشاركنا مع الفصائل يف اللقاءات 
بهدف الوصول إىل إنهاء االنقسام 
وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر عــىل 
جميــع  مشــاركة  تضمــن  أســس 

القوى دون استثناء".
وذكــر أن ذلــك "كان يشــكل همنــا 
التــي  الفصائــل  وجميــع  نحــن 
شــاركت ســواء يف اجتــامع األمنــاء 
العامني أو الحوارات التي أعقبته، 
القيــادة  تشــكيل  عــىل  ووافقنــا 
للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة 
حــوار  إىل  والذهــاب  الشــعبية، 
وطني شــامل، ســواء كان ذلك يف 
القاهــرة أو بــريوت أو أي بلد ميكن 

أن يصل له الجميع".
استمرار الخالف

وتابــع: "بقينــا نتابــع خطــوة بخطــوة 
التقــدم لألمــام يف قــرارات اجتامع 
وقــد  تالهــا،  ومــا  العامــني  األمنــاء 
وطنــي،  إجــامع  قــرارات  أصبحــت 
القيــادة  تشــكيل  املقدمــة  ويف 
مل  األســف  مــع  لكــن  املوحــدة، 
نخُط أي خطوة باتجاه تشكيلها".

وصفهــا  مــا  إىل  ذلــك  وأرجــع 
فتــح  حركتــي  لــدى  بـ"معوقــات 
الفصائــل  بقيــة  أمــا  وحــامس، 
كامــل  اســتعداد  عــىل  فكانــت 
هــذه  تشــكيل  يف  تســاهم  أَلْن 

القيادة".
وأكمــل: تركنــا املجــال للفصيلــني 
الســتكامل  وحــامس(  )فتــح 
ثــم  ومــن  تركيــا  يف  الحــوارات 
قطــر وأخــرًيا يف القاهــرة، لكــن مل 
الخالفــات  عــىل  ا  رســميًّ يطلعونــا 

يف  وتســببت  حصلــت،  التــي 
إفشال الجولة بينهام".

مــع  "ســنتابع  واســتدرك: 
بعــد  حــدث  الــذي  مــا  الفصيلــني 
النتائــج الســلبية، مــع رضورة بحث 
مثــار  كانــت  التــي  الخــالف  نقــاط 
أن  إىل  مشــرًيا  بينهــام"،  نقــاش 
الجبهة الشــعبية "طالبت باإلرساع 
لألمنــاء  جديــد  اجتــامع  عقــد  يف 
العامــني، ومــا زال املوضــوع عنــد 
ألن  عندنــا  وليــس  وحــامس  فتــح 
مــن واجــب الفصيلني إعالن نقاط 

الخالف".
وبــني أن فتــح وحــامس مل تتوصــال 
يف  االنتخابــات  بشــأن  التفــاق 

الحوارات التي حصلت بينهام.
كانــت  الفصائــل  أن  إىل  ــه  ونبَّ
نتائــج  إىل  للوصــول  متحمســة 
"نتمكــن مــن خاللها توحيد منظمة 
التحريــر وإعــادة تشــكيل املجلــس 
وتوحيــد  الفلســطيني،  الوطنــي 
مشــاركة  بضــامن  املؤسســات 
الجميــع، وهــذا موقفنــا يف الجبهة 
الوضــع  يبقــى  أن  نريــد  ال  ألننــا 
مضــت  أن  بعــد  هــو  كــام  الراهــن 

سنوات طويلة عىل االنقسام".
والعــدو  داهــم  "الخطــر  وأضــاف: 
يســتفيد مــن هــذا الوقــت بعــد أن 
قدمت اإلدارة األمريكية كل يشء 
للعــدو اإلرسائيــيل يف حــني أننا ما 
زلنــا مختلفــني ومل نرتب بعد بيتنا 
ومل ُنِعــد بنــاء منظمــة التحرير عىل 

أساس مشاركة الجميع".
للتنســيق  العــودة  قــرار  أن  وبــني 
الحــوار  عــىل  ســلًبا  أثــر  األمنــي، 
غــري  وقــت  يف  وجــاء  الوطنــي 
اتفــاق  أن  مؤكــًدا  مناســب، 
أن  ميكــن  ال  وملحقاتــه  )أوســلو( 
جهــود  لتوحيــد  أساًســا  يصلــح 
"وال  شــعبنا،  وإمكانــات  وطاقــات 
بــد مــن إلغاء هــذا االتفاق، وإيجاد 
لــه  متاًمــا  مغايــرة  سياســية  أســس 

لوحدتنــا  وقاعــدة  أســاس  تشــكل 
منظمــة  ســقف  تحــت  الوطنيــة 

التحرير".
ونوقش قرار السلطة هذا -والقول 
ــا بــني الفصائــل ويف  لفــؤاد- داخليًّ
أن  "ونأمــل  املنظمــة،  مؤسســات 
اســتئناف  قــرار  وقــف  إىل  نصــل 
التنســيق األمنــي خاصــة أنــه اتخــذ 
دون موافقة الفصائل ومؤسســات 

منظمة التحرير".
ر بقرارات املجلسني املركزي  وذكَّ
التحريــر،  ملنظمــة  والوطنــي 
العالقــة  وقــف  لــرضورة  املؤكــدة 
الواليــات  وكذلــك  االحتــالل،  مــع 
املتحــدة، وهــذا املوقــف اقرتحــه 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس 

مؤسســــــــــــــــــــــات  عليـــــــــــــه  ووافقــــــــــت 
املنظمة.

أفرزتــه  جــزء  األمنــي  و"التنســيق 
واألســاس  )أوســلو(،  اتفاقــات 
االتفــاق  هــذا  إلغــاء  لنــا  بالنســبة 
ومــا ترتــب عليــه ألنــه مرضٌّ بشــعبنا 
وحقوقــه الوطنيــة الثابتــة، ويثبــت 
ذلك نتائج التجربة التي استغرقت 
27 ســنة مضــت، ونتائجهــا مــرضة 

شــعبنا  ملصالــح  املعــاين  بــكل 
وحقوقــه" وفــق نائــب األمــني العام 

للجبهة الشعبية.
عــن  نتحــدث  عندمــا  وأكمــل: 
تنسيق فإننا نصغر املوضوع، لكن 
حقيقــة األمــر أكــرب مــن ذلــك بكثــري 
ويرتبــط باتفــاق )أوســلو( املحكوم 

وأرسانــا  وحقوقــه  شــعبنا  بــه 
)إرسائيــل(  إثــره  ويف  والشــهداء، 
مخطــط  ووضعــت  األرض  تصــادر 
ال  العيــش  لقمــة  أن  حتــى  الضــم، 
اتفــاق  بروتوكــوالت  حســب  تــأيت 
باريــس إال مــن خــالل العــدو، ومــا 
ســمي باملقاصــة والرضائــب، وكل 

هذا مرتبط بـ)أوسلو(.
وأضــاف: "مــا زلنــا نحــاور الفصائــل 
حتــى نصــل إىل نتائــج نســتعيد من 
متســك  وتؤكــد  وحدتنــا،  خاللهــا 
وســنعمل  بالثوابــت،  الجميــع 
جاهديــن عــىل إلغــاء قرار الســلطة 
ألن  نصابهــا  إىل  األمــور  وإعــادة 
والفصائــل  األمنــاء  عليــه  اتفــق  مــا 
يجــب أن يســتكمل، وهــي قضايــا 
ذلــك  محــددة معروفــة ســواء كان 
يتعلــق بالحــوار الوطنــي الشــامل، 
الوطنيــة  القيــادة  تشــكيل  أو 
املوحــدة وتوحيــد منظمــة التحرير 
وهــي قضايــا  الوطنــي،  واملجلــس 

ذات إجامع".
إدارة "بايدن"

الصفــوف  توحيــد  أهميــة  وأكــد 
اآلمــال  تعليــق  وعــدم  والجهــود، 
عــىل الواليــات املتحــدة األمريكية 
جــو  الدميقراطــي  الرئيــس  أو 
بايــدن، متوقًعــا أن يحــاول الرئيــس 
تقديــم  ترامــب،  دونالــد  الحــايل 
املزيــد مــن الدعــم والهدايــا لكيــان 
حقــوق  حســاب  عــىل  االحتــالل 

الشعب الفلسطيني.
إدارة  عــىل  يراهــن  "مــن  وأضــاف: 
مخطــئ،  فهــو  الجديــدة  بايــدن 

الدميقراطيــني  عنــد  الثوابــت  ألن 
الدعــم  مــن  املزيــد  والجمهوريــني 
أي  هنــاك  وليــس  للصهاينــة، 
احتامل بتغري القرارات التي وافق 
التــي  أو  وإدارتــه  ترامــب  عليهــا 
أيدهــا، مبــا يف ذلــك ضــم القــدس 

أو نقل السفارة".
عــىل  يراهــن  مــن  "مخطــئ  وتابــع: 
اإلدارة األمريكيــة املقبلــة، لذلــك 
برنامــج  عــىل  االتفــاق  مــن  بــد  ال 
وموقف سيايس فلسطيني موحد 
نواجه به محاوالت إدارة ترامب أو 
قضيتنــا  لتصفيــة  املقبلــة،  اإلدارة 
الوطنيــة، ألن الضــامن هي وحدتنا 
املوحــد"،  الســيايس  وموقفنــا 
"اســتمرار  عــىل  آمالــه  معلًقــا 
املقاومــة مبختلف أشــكالها ومنها 
االحتــالل  ضــد  املســلح  العمــل 
الــذي يرتكــب جرامئــه بحق شــعبنا 
مبا يف ذلك االستيطان والضم".

أن  فــؤاد  أكــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لقــاء األمنــاء العامــني أكــد رضورة 
التعامــل مــع أهــايل قطــاع غــزة كام 
الضفــة  أهــايل  مــع  التعامــل  يتــم 
واحــد  شــعب  ألننــا  الغربيــة، 
داخــل الوطــن وخارجــه، رافًضــا أي 
عمــل ميــارس ضــد القطــاع يتعلــق 
أن  يجــب  مــا  قطــع  أو  بالحصــار 
يقدم عىل قاعدة أنه جزء ال يتجزأ 

من الوطن.
وشــدد عىل رضورة توفري الســلطة 
اإلمكانــات الالزمــة ســواء ملواجهــة 
جائحــة "كورونــا" أو توفــري حقــوق 
كذلــك،  واملواطنــني  املوظفــني 

نوقشــت  املســألة  هــذه  مضيًفــا: 
بــني حركتــي فتــح وحــامس، وكادا 
كنــا  ونحــن  اتفــاق  إىل  يصــال  أن 
يف  إيجــايب  اتفــاق  أي  ســندعم 
هــذ الشــأن، حتى تعــود األمور إىل 
نصابهــا، عــىل أن يقــدم كل يشء 

لغزة كام يقدم للضفة الغربية.
بــني  املوضــوع  بقــي  ــا  عمليًّ "لكــن 
التــي  الحــوارات  )يف  الطرفــني 
مؤخــًرا(  وحــامس  فتــح  بــني  جــرت 
كان  ســواء  بتفاصيلــه  وأحيــط 
مــا  أو  املوظفــني  برواتــب  يتعلــق 
يرتبــط بالدعــم واإلســناد املســتمر 
فــؤاد  وفــق  بغــزة"،  أهلنــا  وحقــوق 
الــذي شــدد عــىل رضورة التــرصف 
التحريــر  منظمــة  أن  مــن  انطالًقــا 
جميــع  تجــاه  مســؤولياتها  تتحمــل 
داخــل  الفلســطينيني  املواطنــني 

الوطن وخارجه دون أي متييز.
واســتبعد لجوء الســلطة إىل فرض 
إجراءات عقابية جديدة بعد تعرث 
"ألن  الوطنيــة  املصالحــة  حــراك 
ظاملــة  ســبقتها  التــي  اإلجــراءات 
هــو  مــا  وتوفــري  تــزول  أن  ويجــب 
مطلــوب لغــزة بغــض النظــر عــن أي 

خالف سيايس أو تنظيمي".
أال  "نأمــل  حديثــه:  واســتكمل 
أي  اتخــاذ  أو  تصعيــد  أي  يحصــل 
إجــراءات مــن هــذا النــوع، أو توتــري 
إعالمــي، ويجــب علينــا أن ننطلــق 
التــي  األخطــاء  أن  مــن  مجــدًدا 
وقعت يجب أن يتم الرتاجع عنها 
والذهــاب مــرة أخرى باتجاه الحوار 

الوطني".

السلطة مل تشاور أحًدا بعودة عالقاتها 
مع االحتالل وقرارها منفرد مل يوافق عليه أحد

الرهان عىل إدارة "بايدن" خطأ لكون دعم
)إرسائيل( من ثوابت الدميقراطيني والجمهوريني

أبو أحمد فؤاد
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

جاكسون الفلسطيني 
وقيادة منظمة التحرير

كان اســمه "جاكســون"، هكــذا كان يناديــه األرسى الفلســطينيون 
يف ســجن نفحة الصحراوي، رمبا ألن الشــاب الفلســطيني األســر 
كان أشــقر اللــون، أو رمبــا ألنــه عنيــف عنيــد، ال يــردد يف خــوض 

معركة مع كل إدارة السجون اإلرسائيلية وحيدًا.
أثنــاء خروجنــا إىل  الصحــراوي، ويف  نفحــة  أيــام ســجن  أحــد  يف 
باحة السجن، تأخر األسر جاكسون يف الخروج من الغرفة قلياًل 
لســبب مــا، وبعــد دقائــق نــادى جاكســون عــى الســجان أن افتــح 

الباب، أريد الخروج إىل باحة السجن.
تــردد الســجان، وتأخــر يف فتــح البــاب بشــكل متعمــد، وهــذا مــا 
الســجن  ويلعــن  ويســب،  يشــتم  بــدأ  الــذي  جاكســون،  اســتفز 

والسجان.
فتــح الســجان بــاب الغرفــة، وهــو يدمــدم بألفــاظ عربيــة غاضبــة، 
وخرج األسر جاكسون من الغرفة دون أن يتوقف لسانه عن شتم 
الســجان بشــكل مبــارش، وفتــح الســجان بــاب الباحــة وهــو غاضــب 
الــذي خــرج إىل باحــة الســجن،  ومســتفز مــن األســر جاكســون، 
وهــو يهــدد ويتوعــد، لتزداد نربة التحدي واملواجهة بني الســجني 
والســجان، حــني أغلــق البــاب، وصــار الســجني يف الباحــة، وصــار 

السجان داخل ممر القسم.
مل ننتبــه نحــن األرسى املوجــودون يف الباحــة إال حــني شــاهدنا 
األسر جاكسون، وهو يركض باتجاه كريس، ويلتقطه، ويهجم به 
عــى الســجان مــن خلــف القضبان، وهذا ســلوك عــدواين يتناىف 
الفلســطينيني،  واألرسى  الســجن  إدارة  بــني  القائــم  التفاهــم  مــع 
تفاهــم يقــوم عــى احــرام الحكــم الــذايت لــأرسى داخــل الغــرف، 
اســتفزاز  وعــدم  اإلدارة،  تقدمــه  الــذي  الطعــام  نوعيــة  وتحســني 
مــن  إليــه  يحتاجــون  مــا  كل  بــراء  لــأرسى  والســاح  األرسى، 
ســلوك  األرسى  قيــادة  تضبــط  أن  عــى  أخــرى،  وأشــياء  الخــارج، 
األفراد، وعدم الســاح بالتمرد، أو االعتداء عى ضباط الســحن، 
دون  واحتفــاالت  بأنشــطة  القيــام  وعــدم  باألمــن،  اإلخــالل  وعــدم 

إعالم اإلدارة مسبقا.
ملــا ســبق مــن تفاهــات، فــإن تهجــم األســر جاكســون وهجومــه 
عى السجان اإلرسائييل يتعارضان مع التفاهات، لذلك تحرك 
األســر جــرب وشــاح، واألســر محمــد العــواودة عــى وجــه الرسعة، 
مــن  ومســمع  مــرأى  عــى  وردعــاه  جاكســون،  باألســر  وأمســكا 
األرسى الفلســطينيني، وأمــام عــني الســجان اإلرسائيــيل، وتحــت 
ســمع وبــر إدارة الســجن التــي كانــت تراقــب املشــهد مــن خالل 

الحراس.
ردع األرسى األســرَ جاكســون جنَّب الســجن عملية قمع، وجنب 

األرسى مشــكالت ورصاعــات دمويــة مــع إدارة الســجن، 
وعــزاًل  وعذابــًا  عقابــًا  نفســه  جاكســون  األســر  وجنــب 

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم رقم )2020/316( 
توريد حقائب )قرطاسية، ألعاب ومعقامت(

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة 
للمنتفعــني  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
واألبحــاث  الدراســات  وإجــراء  والتعليــم  التدريــب  برامــج  وإعــداد  بخدماتهــا، 
وضحايــا  والطفــل  األرسة  بدعــم  تعنــى  وكــا  املحــيل  املجتمــع  تخــدم  التــي 
 350 توريــد  مناقصــة  طــرح  يف  الجمعيــة  ترغــب  اإلنســان.  حقــوق  انتهــاك 
حقيبــة )قرطاســية، ألعــاب ومعقــات( ضمــن مــروع مروع "تحســني الصحة 
تقديــم  خــالل  مــن  النفســية  املشــاكل  ذوي  الفلســطينيني  لأطفــال  النفســية 
 Grassroots مؤسســة  بتمويــل  املتخصصــة  النفســية  العالجيــة  التدخــالت 
أعــال  يف  والخــربة  االختصــاص  ذات  للــركات  ميكــن   ،International

مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صباح 
يــوم األربعــاء املوافــق 2020/11/25 مــن مقــر الجمعيــة الكائن يف مدينة غزة 
-تل الهوا شارع -8 رشق مدرسة راهبات الوردية مقابل رسم مايل غر مسرد 
وقدره مائة شيكل. آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم يوم الثالثاء 
املوافق 2020/12/01 الساعة 12:00 ظهرًا وكا سيتم تحديد موعد الحق 

لفتح املظاريف بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  أو شــيك  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائييل شاملة رضيبية القيمة املضافة )فاتورة رضيبية(.

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 
• الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

• تكلفة اإلعالن ملدة يومني يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة من قبل الركات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 

 .2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة خان يونس

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
مشاريع كثيفة العالة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اسم املرشوع: توريد مواد لزوم مرشوع إعادة 
تأهيل شبكات الرصف الصحي يف املدينة

حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنية الفلســطينية عى 
منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنك الدويل لصالح صندوق 
البلديــات املرحلــة  برنامــج تطويــر  إطــار  الهيئــات املحليــة- يف  تطويــر وإقــراض 
العالــة  كثيفــة  والصيانــة  التشــغيل  لتنفيــذ مشــاريع  وذلــك   )MDPIII( الثالثــة 
والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا املروع 
ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العالــة لتحســني 

الخدمات البلدية األساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
1(وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
لــزوم  مــواد  توريــد  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
مروع إعادة تأهيل شبكات الرف الصحي يف املدينة، وتنوي استعال 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIIAF-1521120 -02a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
خــان  بلديــة  مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  املعنيــون ميكنهــم  املــوردون   )2
يونس، الدائرة املالية قســم املشــريات الســيد/ عدنان شــبر، هاتف: 082066770 
فاكــس: 082053155، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 

الواحدة والنصف ظهرًا من تاريخ 2020/11/26م وحتى تاريخ 2020/12/06م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  3(عــروض 

2020/12/06 الساعة الثانية عرة ظهرًا.

4(املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5(العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو: بلديــة خان يونــس، الطابــق األول- الدائرة 
املالية-قسم املشريات. 

بلديـة خان يونس
    بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع 
بلديـة خان يونس

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
مشاريع كثيفة العالة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم المشروع: توريد مواد لزوم مشروع صيانة 
شبكات المياه ووصالت المياه المنزلية

1(  حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العالة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة من خالل تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة 

لتحسني الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد 
لزوم مروع صيانة شبكات املياه ووصالت املياه املنزلية وتنوي استعال 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIIAF-1521120 -03a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة خــان 

يونس، الدائرة املالية، قسم املشريات السيد/ عدنان شبر، هاتف: 082066770 
فاكــس: 082053155، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 

الواحدة والنصف ظهرًا من تاريخ 2020/11/26 وحتى تاريخ 2020/12/06.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2020/12/06 الساعة الثانية عرة ظهرًا.

5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

6( العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية خان يونس، الطابق األول- الدائرة 

املالية-قسم املشريات. 
بلديـة خان يونس

    بتمويل من:

إعالن طرح عطاء
بتمويل من بنك فلسطني وضمن مروع تحسني جودة الخدمات املقدمة 

ألطفال التوحد يف مركز فلسطني للتوحد – جمعية الحق يف الحياة 
تعلن جمعية الحق يف الحياة عن طرح عطاء: 

أعامل تأهيل مناطق ترفيه وألعاب وعالج لألطفال ذوي التوحد 
  B 12 /2020 عطاء رقم

وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة يف 
كراسات العطاءات فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

• الدعوة مفتوحة لركات املقاوالت املصنفة درجة أوىل )أ،ب( أبنية لدى 
وزارة األشغال واتحاد املقاولني الفلسطينيني.

• يجب عى املتقدم أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة 
يف أعال توريدات مشابهة وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة.  

وعــى  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  وتشــمل  االرسائيــيل  بالشــيكل  األســعار   •
املورد تقديم شهادة عدم خصم من املنبع 

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

• ميكــن للمــورد الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء مقابــل رســم غــر مســرد وقــدره 
150 شــيقال غر مســردة وذلك ابتداء من يوم الخميس املوافق 26.11.2020 

مــن الســاعة 9 صباحــًا وحتــى الســاعة 1 ظهــرًا مــن مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة – 
مبدينة غزة – الشجاعية – شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنني. 

• ســيتم عقد اجتاع متهيدي يوم الثالثاء املوافق 01.12.2020 الســاعة 
11:00 صباحا للرد عى استفسارات الركات وزيارة املوقع. 

• يرفــق مــع العطــاء كفالــة دخــول عطــاء مببلــغ 1000 دوالر أمريــي صالحــة ملــدة 90 
يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف مــن بنــك غــر بنــك فلســطني أو شــيك بنــي مــن بنــك 
فلسطني مدفوع نقدا من بنك فلسطني وسرفض أي عطاء غر مصحوب بالكفالة.

يــوم االحــد املوافــق  12 ظهــرا  الثانيــة عــر  الوثائــق الســاعة  •  آخــر موعــد لتســليم 
06.12.2020 يف مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة. مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء 

بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العــروض بالفاكــس ويجــب تســليمها بالظــرف املختوم يف 
صنــدوق العطــاءات يف مقــر الجمعيــة. وســيتم فتــح املظاريــف علنــي يف حضــور مــن 

يرغب من املتقدمني الساعة 12:30 ظهرا يوم األحد املوافق 06.12.2020
• للجمعية الحق يف تجزئة او الغاء العطاء دون ابداء االسباب 

لالستفســار ميكنكــم االتصــال مــع قســم املشــريات عــى هاتــف رقــم 08 – 
2807011 جوال رقم 0598070118

مالحظات هامة
• رسوم اإلعالن ليومني عى من يرسو عليه العطاء.

• الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
• للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

جمعية الحق يف الحياة
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ل إرسائييل يف خالفة عباس صحيفة عربية: رفض إطالق الربغويث تدخُّ

فشل جلسة الحوار يف "عوفر" 
وأرسى السجن يبدؤون التصعيد

االحتالل ينقل األسري خرواط
إىل "شطة" بعد 8 أشهر من العزل

إصابتان جديدتان بفريوس
كورونا بني األرسى يف سجون االحتالل

النارصة/ وكاالت:
قــال كاتــب إرسائيــيل إن القيــادي األســر 
مــن حركــة فتــح، مــروان الربغــويث، يخــوض 
حربــا ضــد رأس الســلطة محمــود عبــاس، 
وُيهــدد نجُلــه بكشــف أســاء "الفاســدين" 
فيهــا، ألنهــم منعوا إطــالق رساحه يف إطار 
صفقــة تبــادل األرسى األخــرة مــع حــاس 

يف 2011.
هــرب  الربغــويث  أن  إىل  الكاتــب  وأشــار 
يهاجــم  اإلرسائيــيل،  الســجن  مــن  رســالة 
الــدول العربيــة،  فيهــا عمليــة التطبيــع مــع 
واســتئناف التنســيق األمنــي بــني الســلطة 

الفلسطينية و)إرسائيل(.
مقالــه  يف  مناحيــم،  بــن  يــوين  وأضــاف 
ترجمتــه  إرسائيــل"،  "زمــن  موقــع  عــى 
"عــريب21"، أن "األشــهر األخــرة شــهدت 
تناميا يف قوة معســكر القيادي الفتحاوي 
مــروان الربغــويث يف الضفــة الغربيــة، وبــدأ 
يكتسب املزيد من القوة، وانضم العديد 
اقتنــاء  وبــدؤوا يف  إليــه،  فتــح  نشــطاء  مــن 
يف  الوراثــة  ملعركــة  اســتعدادا  الســالح؛ 
الســلطة، وأخــرا انضــم نجلــه، قســام، إىل 

فتح، وبدأ بتنظيم وتوحيد الجهود إلطالق 
رساح والده من السجن اإلرسائييل".

وأكد بن مناحيم، املسؤول السابق بجهاز 
ووثيــق  العســكرية-أمان،  االســتخبارات 
الصلــة بدوائــر القــرار األمنــي والعســكري، 
يف مقالــه، أن "الربغــويث معتقــل منــذ 19 
عاما، بعد إدانته بقتل خمســة إرسائيليني 
خالل انتفاضة األقىص الثانية، لكنه ينوي 
الرشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية، 
وبحســب  عبــاس،  محمــود  واســتبدال 
يطلــق  مل  إذا  ســيخوضها  فإنــه  رفاقــه، 

رساحه بحلول ذلك الوقت".
العربيــة  الشــؤون  محــرر  مناحيــم،  ونقــل 
عــن  اإلرسائيليــة،  املواقــع  مــن  عــدد  يف 
الســلطة  أن  فتــح،  يف  كبــار  "مســؤولني 
تحركــت مــع مــر و)إرسائيــل( والواليــات 
الربغــويث  رساح  إطــالق  ملنــع  املتحــدة 
الســلطة  قيــادة  ألن   ،2011 صفقــة  يف 
قــدرة الربغــويث عــى هزميــة  تخــى مــن 
مبجــرد  الرئاســية  االنتخابــات  يف  عبــاس 
حدوثها، مع أن عائلته تشعر بقلق بالغ أن 
السلطة ستنسف مرة أخرى إطالق رساحه 

مــن الســجن كجــزء مــن صفقــة التبــادل مــع 
حاس".

القيــادي  حــذر  حــني  "يف  أنــه  وأكــد 
األمــن  جهــاز  الشــيخ  حســني  الفتحــاوي 
اإلرسائييل-الشــاباك مــن إطــالق رساحــه، 
جهــاز  رئيــس  فــرج  ماجــد  حــرض  فقــد 
املخابــرات  وكالــة  العامــة  املخابــرات 
فــور  الربغــويث  أن  األمريكيــة  املركزيــة 
إلغــاء  عــى  ســيعمل  رساحــه  إطــالق 
التنســيق األمنــي بــني )إرسائيــل( والســلطة 
عــى  املنطقــة  وســيحرض  الفلســطينية، 
العنــف، رغــم أن الطريقــة الوحيــدة إلطالق 
للحصــول  للرئاســة،  الرشــح  هــي  رساحــه 

عى دعم شعبي فلسطيني".
وأوضح أن عباس عمل قبل ثالث ســنوات 
عــى إحبــاط اإلرضاب الكبــر عــن الطعــام 
الذي قاده الربغويث يف سجون االحتالل؛ 
أســوار  داخــل  مبكانتــه  اإلرضار  أجــل  مــن 
الســجن، وقبــل بضعــة أشــهر، قــدم عبــاس 
اقراحا لثنيه عن املشاركة يف االنتخابات 
الفلســطينية، ويف املحــور الجديــد عــى 
الشــيخ  وحســني  فــرج  ماجــد  فتــح،  رأس 

يعمالن إلكال مهمة رئيس السلطة.
وأشار إىل أن اإلفراج عن الربغويث يعتمد 
أوال وقبــل كل يشء عــى موافقة ســلطات 
االحتــالل، وال يوجــد تحمــس لــدى أعضــاء 
ذلــك  عــى  للموافقــة  اليمينيــة  الحكومــة 
مــع  مقبلــة  تبــادل أرسى  إطــار صفقــة  يف 
عبــاس  بعــث  إذا  أنــه  ويرجــح  حــاس، 
إطــالق  يعــارض  بأنــه  لـ)إرسائيــل(  برســالة 
رساحــه ألنــه قــد يضعفــه، فــإن )إرسائيــل( 
ســتقبل طلبــه، وبالتــايل فــإن املســألة غــر 
واردة إطالقــا؛ ألن االتجــاه اإلرسائيــيل هــو 
املســلح  نشــاطه  عــى  الربغــويث  معاقبــة 

لردع اآلخرين.
شــعبية  يكتســب  "الربغــويث  أن  وأكــد 
كبــرة يف الشــارع الفلســطيني بعــد 20 
عامــا مــن االعتقــال، وأطلــق عليــه أنصــاره 
أمــل  عــى  مانديــال،  نيلســون  لقــب 
تكــرار تجربتــه، ويتــم إطــالق رساحــه مــن 
الفلســطيني،  الشــعب  ويقــود  الســجن، 
يف  عبــاس  مــع  تدهــورت  عالقاتــه  لكــن 
السنوات األخرة، ولذلك أرسل عرب ابنه 
بإهالــه  تتهمــه  لعبــاس،  غاضبــة  رســالة 

يف السجن اإلرسائييل".
تنامــي  يخــى  عبــاس  أن  إىل  وأشــار 
الشــارع  يف  السياســية  الربغــويث  قــوة 
الفلســطيني؛ ألنــه ال يعمــل عمليا بشــكل 
مكثــف مع الســلطات اإلرسائيلية لإلفراج 
عنــه، والحقيقــة أن كل تريحاتــه حــول 
الفــم  مــن  خرجــت  عنــه  اإلفــراج  رضورة 
أن  مــن  ميــداين؛ خوفــا  فقــط دون عمــل 
شــعبية  تنامــي  فــإن  لذلــك  محلــه،  يحــل 
الربغــويث يتســبب يف زيــادة عــرق قــادة 
معركــة  يخوضــون  مــن  ســيا  ال  فتــح، 

الخالفة.
األخــرة  األســابيع  أن  النقــاب  وكشــف 
الرجــوب  جربيــل  بــني  تقاربــا  شــهدت 
ومعســكر الربغويث، بعد فرة طويلة قام 
"ويف  األخــر،  أنصــار  مبضايقــة  خاللهــا 
يختــاره  عبــاس  خليفــة  املطــاف  نهايــة 
صناديــق  عــرب  الفلســطيني  الجمهــور 
االقــراع، فالربغــويث هــو األكــر شــعبية، 
االقــراب  اآلن  فتــح  قــادة  يحــاول  لذلــك 
منــه؛ ملحاولــة تشــكيل تحالــف ســيايس 

معه لتأمني مستقبلهم".

رام الله/ فلسطني:
أفــاد نــادي األســر بــأن جلســة حــوار عقــدت أول مــن أمــس 
فشــلت،  قــد  "عوفــر"  ســجن  وإدارة  األرسى  ممثــيل  بــني 
وأن األخــرة نقلتهــم إىل الزنازيــن بعــد رفضهــم العــودة إىل 

األقسام كخطوة احتجاجية.
وقال نادي األسر، يف بيان، إن سجن "عوفر" يشهد منذ 
أول مــن أمــس حالــة مــن التوتــر، بعــد عمليــة االقتحــام التي 
نفذتهــا قــوات القمــع "املتســادا" لقســم )22(، وانتهــت 
احتجاجيــة  وكخطــوة  األرسى  أن  وأوضــح  الحــوار.  بفشــل 
أولية، أرجعوا وجبات الطعام، الفتًا إىل أن سجن "عوفر"، 
االقتحامــات،  أعنــف  شــهد  الجــاري،  العــام  مطلــع  منــذ 
وتحديــدًا منــذ تاريــخ استشــهاد األســر داود الخطيب يف 

شهر أيلول املايض.
يذكر أن قرابة )850( أسرًا يقبعون يف سجن "عوفر".

ويف الســياق، أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن 
حالــة مــن التوتــر واالضطــراب تســود "عوفــر" وذلــك بعــد 
لقســم  "املتســادا"  القمــع  قــوات  نفذتــه  الــذي  االقتحــام 
)22(. وأوضحــت الهيئــة يف بيــان، أمــس، أن قــوات القمع 
نفذت عمليات تفتيش وتخريب واســعة بالقســم ودمرت 

مقتنيات األرسى.
بخطــوات  البــدء  قــرروا  "عوفــر"  أرسى  أن  وأضافــت 
املعيشــية،  أوضاعهــم  ســوء  عــى  احتجاًجــا  تصعيديــة 
وعــى االقتحامــات الهمجيــة املتكــررة ألقســام املعتقــل، 
التــي تســتهدفهم منــذ بدايــة العــام، حيــث أرجعــوا أمــس 

وجبات الطعام.
التنظيــات  مختلــف  مــن  أســًرا   14 هنــاك  أن  وبينــت 
رفضــوا الدخــول لأقســام، فقامــت إدارة املعتقــل بزجهــم 
داخل الزنازين، ومن بني األرسى املوجودين حالًيا داخل 
لــأرسى،  عــام  ممثــل  وهــو  حامــد  أكــرم  األســر  الزنازيــن 

وأسامة عودة ومحمد سعيد، وغرهم من األرسى.
أبســط  األرسى  تســلب  "عوفــر"  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
حقوقهم األساســية الســيا يف ظل تفيش وباء "كورونا"، 
فهــي ال توفــر لهــم مــواد التنظيــف واملعقــات، وأصنــاف 
وقليلــة  النــوع  ســيئة  املعتقــل  يف  املوجــودة  الكانتينــا 
جًدا، والفرشات التي يستخدمها األرسى رطبة وال تصلح 

للنوم.
باإلضافة إىل ذلك فإن قسم )17( وهو قسم تم تخصيصه 
املصابــني  األرسى  الحتجــاز  الصحــي  للحجــر  حديًثــا 
بفــروس كوفيــد 19، ال يصلــح للحجــر ويفتقــر إىل أدىن 

مقومات الحياة، بحسب هيئة األرسى.
وأضافــت أن األرسى طالبــوا إدارة املعتقــل مــرات عديــدة 
بتحســني أوضاعهــم الحياتيــة، لكــن اإلدارة ال تقــدم ســوى 
بشــكل  والتســويف  واملاطلــة  الوهميــة  والوعــود  الــكالم 

مقصود.
مختلــف  يف  األوضــاع  تدهــور  مــن  قلقهــا  عــن  وأعربــت 
ســجون االحتــالل، يف ظــل اســتمرار اإلجــراءات القمعيــة 
األرسى  بحــق  الســجون  إدارة  تنتهجهــا  التــي  والتنكيليــة 

واألسرات عى مختلف األصعدة.

رام الله/ فلسطني:
نقلــت إدارة ســجون االحتــالل األســر عمــر خــرواط 
)49 عاًمــا(، مــن زنازيــن عــزل ســجن "مجــدو" إىل  
ألكــر  اســتمر  انفــرادي  عــزل  بعــد  "شــطة"،  ســجن 
بيــان  األســر، يف  نــادي  وأفــاد  أشــهر.  مــن مثانيــة 
أمس، أن خرواط، تعرض للعزل االنفرادي، ورفيقه 
األســر حاتــم القواســمة، منــذ شــهر آذار/ مــارس، 
يف زنازيــن ال تصلــح للعيــش اآلدمــي، ويف ظــروف 
العائلــة،  زيــارة  مــن  وحرمتهــا  وصعبــة،  قاســية 
ونقلت ســابقًا إدارة الســجون األســر القواسمة من 

زنازين سجن "جلبوع" إىل سجن "هداريم".
صّعــدت  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــار 

العــزل  عمليــات  مــن  الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ 
االنفــرادي بحــق مجموعــة من األرسى، التي ُتشــكل 
وأخطرهــا،  املمنهجــة  التنكيليــة  السياســات  أبــرز 
الفاعلــني،  األرسى  خاللهــا  مــن  تســتهدف  حيــث 
والتنظيميــة  االعتقاليــة  الحيــاة  يف  تأثــرًا  واألكــر 
داخــل الســجون. وخــالل العــام الجــاري، وبســبب 
عــدوى فــروس "كورونــا"، تضاعفــت عملية العزل 
بحقهــم، خاصــة مــع توقــف زيــارات املحامــني لهم، 
والتــي ُتشــكل الوســيلة الوحيــدة لأســر املعــزول 

انفراديًا، للتواصل مع عائلته، والعامل الخارجي.
واألسر خرواط من الخليل، وهو معتقل منذ عام 

2002م، ومحكوم بالّسجن مدى الحياة.

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس، 
إصابــة األســرين: عمــر منصــور، وجعفــر حدادرة 

من مدينة نابلس، بفروس "كورونا".
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان، أن األســرين اعُتقــال 
حديثــًا، ويقبعــان يف مركــز توقيــف "بتــاح تكفــا"، 

أن  وتبــني  كورونــا،  فحــص  لهــا  أُجــري  وهنــاك 
النتيجة إيجابية لكليها.

ولفتــت الهيئــة إىل أنــه بعــد اإلعــالن عــن إصابــة 
العــدد  يرتفــع  وحــدادرة،  منصــور  األســرين 
عــن  رســميًا  أعلــن  الذيــن  لــأرسى  اإلجــايل 

إصابتهم بالفروس، إىل 137 أسرا.
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لقاء نتنياهو مع ويل 
العهد السعودي

الســعودي  العهــد  ويل  جمــع  الــذي  اللقــاء  إن  قيــل 
اإلرسائيــي  العــدو  وزراء  ورئيــس  ســلامن  بــن  محمــد 
بنيامــن نتنياهــو تضمــن نقــاش مســائل فلســطينية ، 
لتقديــم  اســتعداده  الســعودي  الطــرف  أبــدى  حيــث 
غــزة  وقطــاع  الفلســطينية  للســلطة  ماليــة  مســاعدات 
مــن أجــل اســتئناف املفاوضــات مــع الرئيــس محمــود 
عبــاس، والتوصــل إىل " اتفــاق مبــديئ" ، كــام أبــدى 
للنظــام  للســامح  اســتعداده  اإلرسائيــي  الطــرف 
السعودي بإدارة جمعيات خريية يف القدس الرشقية 
الخرييــة  والجمعيــات  أردوغــان  نفــوذ  كبــح  أجــل  مــن 

الرتكية يف القدس.
إن تحــركات رئيــس وزراء العــدو تــأيت يف الوقــت بــدل 
الضائــع، ومــا هــي إال إلثبــات أهميــة اســتمرار وجــوده 
عــى قمــة الهــرم الســيايس يف دولــة االحتــال، أي ان 
النتخابــات  حملتــه  ســياق  يف  تــأيت  التحــركات  تلــك 
متوقعــة، علــام أن نتنياهــو تــررت أجنحتــه بخســارة 
الرئيس األمرييك دونالد ترامب، كام ان وجود بايدن 
قــد يقّلــم مخالــب ابــن ســلامن ويكــر أجنحتــه بشــكل 
تــام، فــإذا كان اكــر حلــم لــدى ويل العهــد الســعودي 
"نيــوم"  للحــدود  العابــرة  املدينــة  مــرشوع  انجــاز  هــو 
فقــد أضحــى حلمــه أن يتخلــص مــن كابــوس  اغتيــال 

خاشقجي ومطاردة " العدالة" له.   
ما يهمنا يف املوضوع هو التدخل الخليجي الســلبي 
والســيئ يف القضيــة الفلســطينية، ونحــن عــى ثقة ان 
قــادرة عــى زعزعــة املوقــف  لــن تكــون  تلــك األنظمــة 
موافقــة  وهــي  واحــدة،  حالــة  يف  اال  الفلســطيني 
الرئيــس محمــود عبــاس ومنظمــة التحريــر عــى عــودة 
العاقــات الطبيعيــة مــع النظــام الســعودي واإلمــارات 
رغــم الجرميــة التــي اقرتفتهــا اإلمــارات، وانــا اعتقــد ان 
العاقــات ســتعود إىل طبيعتهــا وقــد ُيعلــن عــن ذلــك 
خال شــهر عى ابعد تقدير او خال أســبوع كام هو 

متوقع.
اذا حدث ما نتوقعه فإن مسؤولية الدفاع عن القضية 
والتــامدي  املطبعــن  مــن  وحاميتهــا  الفلســطينية 
الفصائــل  عــى  األوىل  بالدرجــة  تقــع  جرامئهــم  يف 
الفلســطينية الرافضــة للمؤامــرة، وكذلك عى الشــارع 
للمطبعــن  األول  الهــدف  ان  وخاصــة  الفلســطيني، 
هــو تهويــد القــدس بشــكل كامــل، فالرغبــة يف وجــود 
الجمعيــات الســعودية واالماراتيــة يف القــدس كبديل 
تســهيل  أجــل  مــن  الرتكيــة  الخرييــة  الجمعيــات  عــن 
الفلســطينية  والعقــارات  األرايض  تريــب  عمليــة 
لليهود بوترية أعى مام كانت تنفذه اإلمارات برية 

تامة وباالعتامد عى وسطاء من العماء.

B-001 /2020 إعالن مناقصة رقم
ضمن مرشوع تعزيز وصول الشباب األيتام للتعليم العايل وفرص التدريب املهني -مكون" وجد" – السنة السادسة، 

تعلن جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية:

بتمويل كريم من صندوق قطر للتنمية وبنك فلسطن وبإرشاف من مؤسسة التعاون، تعلن جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع 
عــن طــرح عطــاء خــاص بتقديــم خدمــات تدريبيــة يف مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وذلــك ضمــن مــرشوع تعزيــز وصــول الشــباب االيتــام 

للتعليم العايل وفرص التدريب املهني -مكون" وجد" – السنة السادسة، فعى الراغبن بالتقدم مراعاة الرشوط التالية:
1. عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون حاصــًا عــى الرتاخيــص الازمــة ملزاولــة أعاملــه مــن الجهــات املختصــة، وأن يكــون 

مسجًا لدى الجهات الحكومية ولديه خرة سابقة يف أعامل مشابهة. 
2. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )120 ( يوًما من آخر موعد لتسليم العطاء.

3. يجب إرفاق كفالة دخول عطاءUSD  500 )فقط: خمسامئة دوالر امرييك ال غري (سارية املفعول ملدة 120 يوًما من 

تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن بنك معرتف به من ســلطة النقد الفلســطينية، 
باسم جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 

4. العطاء غري قابل للتجزئة وجمعية نطوف غري ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

5. تسليم العطاءات يف مقر جمعية نطوف، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

6. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

7. رسوم االعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. مثن نسخة العطاء غري مسرتدة.

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة املجتمــع – دائــرة املشــرتيات خــال ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2883537( جوال )0592775010(.
العنــوان: )جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة املجتمــع – غــزة -الرمــال، مقابــل مبنــى مستشــفى الشــفاء للــوالدة، عــامر الصــوراين 
إعالن تغيري اسم مركز-الطابق الثاين(أوقات استقبال الرشكات: يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة   8:00صباحًا حتى الساعة 3:00   مساًء.

يعلــن مركز الجــود للبرصيــات الكائن يف معســكر جباليا –
محطة متراز-مقابل سامرت باي لألدوات املنزلية عن تغيري 

اسم املركز ليكون االسم الجديد )مركز جود للبرصيات(.

األسير نائل البرغوثي قضى 40 عاًما في األسر
انتقادات حقوقية للسلطة لضعف جهودها يف اإلفراج عن األرسى القدامى

تقديــر إرسائيلــي: االنتخابــات املبكــرة باتــت قريبــة.. خريطــة مصالــح

مسؤولون أمنيون: انعدام ثقة "متطرف" بني نتنياهو وكوخايف
النارصة/ فلسطن:

جيــش  وزارة  يف  مســؤولون  قــال 
رئيــس  إن  اإلرسائيــي  االحتــال 
الحكومــة، بنيامــن نتنياهــو، ُيظهر 
"انعــداَم ثقــة متطرًفــا" تجــاه رئيــس 
كوخــايف،  أفيــف  الجيــش،  أركان 
بإقصــاء  ذلــك  عــن  التعبــري  وتــم 
مواضيــع  عــن  وإبعــاده  كوخــايف 

بالغة األهمية. 
ونقلــت صحيفــة "هآرتــس" أمــس، 
عــن هــؤالء املســؤولن قولهــم: "ال 
يوجد تعاون بينهام بكل ما يتعلق 

مبواضيع حساسة".
زيــارة  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
ولقــاءه  الســعودية  إىل  نتنياهــو 

الري مع ويل عهدها، محمد بن 
سلامن، األحد املايض، والكشف 
أحــد  هــو  التــايل،  اليــوم  يف  عنــه 
األمثلــة عــى العاقــات بينــه وبــن 

كوخايف. 
وذكــرت أن كوخــايف علــم بالزيــارة 
مــن وســائل اإلعــام فقــط، وكذلك 
مل يكــن عــى علــم بوجــود ســكرتري 
بلــوت،  آيف  العســكري،  نتنياهــو 
نتنياهــو  رافــق  الــذي  الفريــق  يف 
بلــوت  أن  علــام  الســعودية،  إىل 

يخضع إلمرة كوخايف.
ووفقــا للمســؤولن األمنيــن، فــإن 
هــذه واحــدة مــن حــاالت عديــدة، 
تــدل عــى "انعــدام ثقــة بالــغ" مــن 

كوخــايف،  تجــاه  نتنياهــو  جانــب 
بــدء واليــة األخــري  لــدى  بــدأ  الــذي 
حــزب  رئيــس  تــويل  منــذ  وتعاظــم 
غانتــس،  بينــي  الفــان"،  "كاحــول 

وزارة الجيش. 
األمنيــن:  املســؤولن  أحــد  وقــال 
"غانتــس وكوخــايف هــام الشــخص 
نفسه بالنسبة لنتنياهو. فهام معا 
منــذ خدمتهام يف لواء املظلين، 
وغانتــس عــّن كوخــايف يف عــدد 
من املناصب التي مهدت طريقه 
للوصــول إىل منصــب رئيــس هيئــة 

األركان العامة".
كوخــايف  غانتــس  يعــن  ومل 
كان  وإمنــا  الحــايل،  منصبــه  يف 
بــن  تســوية  نتيجــة  التعيــن 
الســابق،  الجيــش  ووزيــر  نتنياهــو 
أفيغــدور ليرمــان، حيــث أراد كل 
آخــر  ضابــط  تعيــن  منهــام  واحــد 
مــن  مقــرب  وقــال  املنصــب.  يف 
غانتــس: "نتنياهــو يعتقــد أن والء 

أواًل،  لغانتــس  ســيكون  كوخــايف 
وهــو يؤمــن أن كوخــايف ســيتعاون 
يريــد  أمــور  يف  حتــى  غانتــس  مــع 
نتنياهــو إخفاءهــا، مثــل التفاصيل 
تطبيــع  مبوضــوع  املرتبطــة 
ودول  الخليــج  دول  مــع  العاقــات 

أخرى يتحدثون عنها".
رفيــع،  أمنــي  مســؤول  وحســب 
مطلــع عــى األجــواء ويشــارك يف 
نتنياهــو  فــإن  مغلقــة،  مــداوالت 
يرى بكوخايف "تهديدا مســتقبليا 
وأن  الســيايس"،  املســتوى  يف 
"رئيــس  لــه  بالنســبة  كوخــايف 
ولــن  محتمــل.  مســتقبي  حكومــة 
يســمح  بشــكل  نتنياهــو  يتحــدث 
يف  أقوالــه  باســتخدام  لكوخــايف 
أربــع  بعــد  انتخابيــة  حملــة دعائيــة 

سنوات".
وقــال: "هــذا ليــس متعلقــا إذا كان 
لــدى كوخــايف تطلعــات سياســية، 
مــن  الــدرس  نتنياهــو  تعلــم  فقــد 

غــادي  ينتظــر  واآلن  غانتــس، 
الجيــش  أركان  رئيــس  آيزنكــوت 
الســابق الــذي قــد يدخل املعرتك 
الســيايس، وال يعتــزم تكــرار خطئــه 

هذا مع كوخايف".
إىل  األمنيــون  املســؤولون  وأشــار 
أنــه عندمــا يســافر رئيــس الحكومــة 
لقــاء  عقــد  أجــل  مــن  اإلرسائيليــة 
حســاس يف دولــة ال تقيــم عاقات 
الجيــش،  إطــاع  يجــب  رســمية، 
وهكــذا فعــل نتنياهــو يف املايض 

وكذلك أسافه يف املنصب. 
الجيــش  عقــب  اإلطــار  هــذا  ويف 
يتعاونــون  أركانــه  ورئيــس  بأنــه 
بشــكل كامــل مــع رئيــس الحكومــة 
يف  الســيايس،  واملســتوى 
بــأن  نتنياهــو  مكتــب  عقــب  حــن 
ليســت  التقريــر  يف  االدعــاءات 
الجيــش  أركان  ورئيــس  صحيحــة، 
رئيــس  بثقــة  يحظــى  كوخــايف 

الحكومة الكاملة.

القدس املحتلة/ وكاالت:
أن  إرسائيليــة  كاتبــة  ذكــرت 
تعــّد  نتنياهــو  بنيامــن  حكومــة 
بحلهــا  والتهديــدات  أيامهــا، 
بــأن  تــزداد، "والتقديــرات تتحــدث 
باتــت  الحكومــي  االئتــاف  أيــام 
السياســية  األزمــة  ألن  معــدودة، 
الحاليــة تشــكل خطــوة أخــرى أقرب 
الســؤال:  ويبقــى  لانتخابــات، 

متى؟".
بتقريرهــا  ليئيــل  دافنــا  وأضافــت 
وترجمتــه   ،12 القنــاة  عــى 
األخــري،  "اليــوم  أن  "عــريب21" 
غانتــس  بينــي  مهاجمــة  شــهد 
والتقييــم  نتنياهــو،  لبنيامــن 
أنهــام ســيواجهان صعوبــة  الســائد 
دوافــع  أوجــد  مــا  الفجــوات،  بســد 

ويف  الحكومــة  داخــل  متضاربــة 
صفــوف املعارضــة، خاصة بعد أن 
بـــاستخدام  غانتــس  نتنياهــو  اتهــم 
يف  سياســية،  ألغــراض  الجيــش 
بغضــب  عليــه  األخــري  رد  حــن 
بشــأن تريــب رحلتــه للســعودية، 
بحــل  تهديــدات  وإصــدار 

الحكومة".
التاريــخ  عــن  الكاتبــة  وتســاءلت 
الــذي تفضلــه األحــزاب اإلرسائيلية 
مــن أجــل حــل الحكومــة، والدعــوة 
مشــرية  مبكــرة"،  انتخابــات  إىل 
املحــرك  هــو  نتنياهــو  أن  إىل 
الرئيس لحل الحكومة واالنتخابات 
عــدم  أولهــام  رئيســن؛  لســببن 
عــى  غانتــس  بتنــاوب  ســامحه 

رئاسة الحكومة.
مهتــم  نتنياهــو  أن  وأوضحــت 
لانتخابــات  مجــدًدا  بالرتشــح 
حزبــه  عــى  الســيطرة  الســتعادة 
الليكــود، ويأمــل من خــال التحكم 
الســلطة  أعضــاء  كبــار  تعيــن  يف 
القضائيــة، مبــا يف ذلــك املدعــي 
قلــب  مــن  التمكــن  للدولــة،  العــام 

العجلــة إىل الــوراء، وحتــى إســقاط 
ناحيــة  ومــن  إليــه،  املوجهــة  التهــم 
الذهــاب  نتنياهــو  يفضــل  أخــرى، 
مــن  بــدال  يونيــو  يف  لانتخابــات 
مــارس، بانتظــار وصــول أكــر عــدد 
إلرسائيــل،  اللقاحــات  مــن  ممكــن 

وتحسن الوضع االقتصادي".
موعد االنتخابات

قــد  أنــه  أكــدت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
يؤدي االنتظار حتى حل الكنيست 
عــى  نتنياهــو  لتقديــم  مــارس  يف 
أنــه فشــل بتحويل امليزانيــة العامة 
للدولــة مــن أجل مصالحــه الحزبية، 
أن  عليــه  الصعــب  مــن  وســيكون 
يــرشح ســبب حلــه للكنيســت قبل 
املوافقــة عــى امليزانيــة، يف حــن 
أن غانتــس زعيــم أزرق-أبيض الذي 
نتنياهــو  لجنــة تحقيــق ضــد  شــكل 
الغواصــات،  رشاء  فضيحــة  يف 

مهتم بالحفاظ عى الحكومة.
أن  إىل  باإلشــارة  واســتدركت 
أنــه  تعتقــد  أزرق-أبيــض  "مصــادر 
إذا كانــت االنتخابــات أمــرا واقعــا، 
يف  إجراؤهــا  لهــم  األفضــل  فمــن 

أقــرب وقــت ممكــن، ألنه مــن وجهة 
يواجــه  نتنياهــو  زال  مــا  نظرهــم 
مهمــة  إنجــازات  بتقديــم  صعوبــة 
وبالتــايل  كورونــا،  مــع  الــراع  يف 
فــإن هناك حافــزا لدفع االنتخابات 

قدما لألمام".
التقديــرات  "تشــري  وأضافــت: 
أن  يفضــل  غانتــس  حــزب  أن  إىل 
يتــم حــل الكنيســت تلقائيــا نهايــة 
ديســمر، وهــو آخــر موعد لتحويل 
امليزانيــة، رغــم وجود مجموعة يف 
الحزب تعتقد أن نتنياهو يجب أن 
يحصل عى تأجيل ألســابيع قليلة 

مع امليزانية".
بينيــت  "نفتــايل  أن  وأوضحــت 
زعيــم حــزب "ميينــا"، هــو الاعــب 
اإلرسائيــي  النظــام  يف  الوحيــد 
مــن  يكســبه  مــا  لديــه  الــذي 
يف  تتــم  أن  ويأمــل  االنتخابــات، 
للمطالبــة  ممكــن،  وقــت  أقــرب 
بإنجــازات يف النضــال يف كورونــا، 
يف  اللقاحــات  بــدأت  إذا  ولكــن 
مشــكلة  تكــون  فســوف  الوصــول 
الجمهــور  ألن  لــه،  بالنســبة 

اإلرسائيــي بــات يــرى نهايــة لألزمــة 
يف األفــق، وســيتعن عليــه تقديم 
إجابات لقامئة طويلة من القضايا 
التــي  واالجتامعيــة  السياســية 

يطرحها مؤيدوه".
موقف المعارضة

وأكدت أن توفري التطعيم الشامل 
االنتبــاه  ســريكز  لإلرسائيليــن 
بالنســبة  املتفجــرة  القضايــا  عــى 
لبينيــت، ومنهــا معاملــة املجتمــع 
للشاذين، وإقامة دولة فلسطينية، 
وقانون التجنيد، والعاقات داخل 
تغيــري  ويعتــر  الدينيــة،  الدولــة 
لتعريــض  فرصــة  األعــامل  جــدول 
االنتخابــات  يف  بينيــت  إنجــازات 

للخطر".
أمــا بالنســبة "لزعيــم حــزب "يوجــد 
مســتقبل" يائري البيد، فهو يسعى 
ألن يشــهد أوائل ديســمر مناســبة 
بحــل  اقــرتاح  عــى  للتصويــت 
لصناديــق  والذهــاب  الكنيســت 
االقرتاع، وبذلك فقد أصدر إنذارا 
األخــرى،  السياســية  لألحــزاب 
لكنــه كحــزب معــارض، يريــد البيــد 

وأعضــاء حزبــه إجــراء انتخابات يف 
أي لحظة، حتى لو بدت فرصه يف 
الفوز ضئيلة، وسيحاول االنضامم 
يك  الرملانيــة  الكتــل  مــن  ملزيــد 
يثبت نفســه قائدا ملعســكر يســار 

الوسط".
عــى  يركــز  البيــد  أن  وأوضحــت 
الجمهــور  تهــم  التــي  القضايــا 
والدولــة،  الديــن  مثــل  اإلرسائيــي 
القانــون،  إنفــاذ  عــى  والحفــاظ 
وهــذه مســائل تجعــل مــن الســهل 
األصــوات  يأخــذ  أن  البيــد  عــى 
تكــون  فقــد  لذلــك  بينيــت،  مــن 
لديــه مصلحــة بتأجيــل االنتخابــات 
لبضعــة أشــهر، ولكــن عندمــا تصــل 
ســيكون  اللقاحــات  مــن  املزيــد 

الوضع مختلفا".
"املنظومــة  إن  بالقــول  وختمــت 
أن  تعتقــد  اإلرسائيليــة  الســيايس 
البيــد لديــه مصلحــة بالوصــول إىل 
االنتخابــات بعد ذروة أزمة كورونا، 
السياســية  أجندتــه  إن  حيــث 
الفــوز  عليــه  تســهل  قــد  والحزبيــة 

مبقاعد أخرى".

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الرســمي  الفلســطيني  التقصــري  حقوقيــون  انتقــد 
يف العمــل عــى اإلفــراج عــن األرسى القدامــى يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي عامــًة، واألســري نائــل 
الرغويث الذي بدأ عامه الـ)41( يف األرس خاصًة.

وشــّدد هــؤالء عــى رضورة تفعيــل قضيــة األســري 
عــام  دويٍل  حــراٍك  وإحــداث  ــا،  دوليًّ الرغــويث 

لإلفراج عن جميع األرسى القدامى.
فلســطينٍي  أســرٍي  أقــدم  الرغــويث  نائــل  وُيعــدُّ 
عــام  األوىل  املــرة  اعُتقــل  االحتــال،  ســجون  يف 
)1977(, وُحكم عليه بالســجن ملدة ثاثة أشــهر، 

عنــه؛  اإلفــراج  مــن  يوًمــا   14 بعــد  اعتقالــه  وأُعيــد 
بتهمــة مقاومــة االحتــال؛ ليصــدر يف حقــه حكــٌم 

بالسجن املؤبد و)18( عاًما.
وكان قد ُأفرج عن نائل ضمن صفقة "وفاء األحرار" 
عــام )2011(، وأُعيــد اعتقالــه 8 يونيــو )2014(؛ 
بريزيــت،  جامعــة  يف  ألقــاه  خطــاٍب  بعــد  وذلــك 
وُحكــم عليــه بالســجن ملــدة عامــن ونصــف، ولكــن 

االحتال قرر إعادة حكمه القديم باملؤبد.
تقصيٌر فلسطينٌي

وأكــد مديــر مركــز "شــمس" للدميقراطيــة وحقــوق 
اإلنسان، د. عمر رحال، أن هناك تقصرًيا ملموًسا 
يف الدبلوماسية الرسمية حول إثارة ملف األرسى 

القدامى يف املحافل الدولية.
وأوضــح رحــال لصحيفــة "فلســطن"، أن الرغــويث 
طويلــٍة  ســنواٍت  قضــوا  الفلســطينين  وعــرشات 
يف غياهــب الســجون, مضيًفــا: "ونحــن نُعدُّ األيام 

والسنوات دون أن نحرك ساكًنا".
مل  وشــعبًيا  رســمًيا  الفلســطينين  أن  إىل  وأشــار 

يبذلــوا الجهــود املطلوبــة منهــم إلثــارة قضيــة نائــل 
وكبــار  واملــرىض,  القدامــى,  واألرسى  الرغــويث, 
الســن يف محافل األمم املتحدة, أو الشــعوب, أو 

الحكومات؛ ليقف العامل أمام مسئولياته.
واســتدرك: "نحــن نتعامــل مع منطــق الفزعة إلثارة 
ــا, دون وجــود اســرتاتيجية, أو  تلــك القضايــا عامليًّ
خطة سواء إعامية, أو سياسية, أو دبلوماسية، وال 
يوجــد تنســيٌق بــن الجانب الرســمي, والفصائي, 

والحقوقي الفلسطيني يف هذا الجانب".
وذكر رحال أنه يف الجانب الســيايس, كان هناك 
العديــد مــن املؤمترات التي عقدت حول األرسى 
يف العــراق, واألردن, ومــر, والنمســا, واملغــرب, 
والجزائــر, وغريهــا، وكانــت هنــاك نتائُج وتوصياٌت 

مهمة "لكن مل نعمل عليها كفلسطينين".
لألســف  يكونــوا  فــاألرسى مل  ثــم  "مــن  واســتطرد: 

الشــديد حارضيــن باملعنــى الحــريف عــى طاولــة 
املفاوضات الفلسطينية-اإلرسائيلية".

ورقــة  نســتخدم  مل  أننــا  "كــام  الحقوقــي:  وأكمــل 
األطفــال  خصوًصــا  العــام,  الــرأي  أمــام  األرسى 
املــرىض وذوي األحــكام العاليــة، فهنــاك عــرشات 
كنيلســون مانديــا يف ســجون االحتــال, كاألســري 

نائل الرغويث".
اتفاقيــات  يحــرتم  ال  االحتــال  أّن  رحــال  وأكــد 
عــن  تتحــدث  التــي  الثالثــة  ســّيام  ال  جنيــف, 
تتحــدث  التــي  الرابعــة  وال  الســجون,  يف  األرسى 
عــن املدنيــن الواقعــن تحــت االحتــال، وقــال: 
"لألســف الشــديد أّن )إرسائيــل( قســمت األرسى 
فصائلًيــا وجغرافًيــا اســتناًدا ملحاكامتهــم؛ فأصبــح 
هنــاك مصطلــٌح جديــٌد )األرسى امللطخة أياديهم 
بالدمــاء(؛ فتــم اســتخدام األرسى كورقــة سياســية 

بيــد االحتــال, واملصيبــة أن الســلطة قبلــت هــذا 
التقسيم".

ولفــت مديــر مركــز "شــمس" إىل أّن ملــف األرسى 
لــو  أنــه  ــا"، مؤكــًدا  قانونيًّ ا وليــس  أضحــى "سياســيًّ
ــا لتــم اإلفــراج عــن جميــع األرسى مــا قبل  كان قانونيًّ
كورقــة  اســُتخدم  ولكنــه  )أوســلو(,  اتفــاق  توقيــع 

ابتزاز بيد االحتال.
جهوٌد ضعيفٌة

وأكــد مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق 
املدنية, حلمي األعرج، أن املساعي الفلسطينية 
املحاكــم  أمــام  األرسى  قدامــى  بشــأن  الحقوقيــة 
اإلرسائيليــة, مل تفــِض إىل أي نتيجــة؛ "فاســتمرار 
ــا, خاصــًة َمْن  اعتقالهــم قــراٌر ســيايٌس وليــس قانونيًّ
أُعيــد اعتقالهــم بعــد اإلفراج عنهــم يف صفقة وفاء 

األحرار كـنائل الرغويث".
وعــدَّ األعــرج يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" أّن 
إعــادة اعتقــال الرغــويث بشــكٍل انتقامٍي من منزله 
ا, وخرٌق لصفقة  عقوبة جامعية, وهي محرمٌة دوليًّ

ِفق عليه برعايٍة مريٍة. التبادل وما اتُّ
العادلــة  املحاكمــة  معايــري  غيــاب  إىل  وأشــار 
لحقــوق  )إرسائيــل(  احــرتام  وعــدم  ــا,  إرسائيليًّ

ع عليه برعاية دولية. األرسى وكل ما ُوقِّ
حقوقًيــا  ضغًطــا  هنــاك  أن  إىل  األعــرج  ولفــت 
األرسى  رساح  إطــاق  ملحاولــة  فلســطينًيا؛ 
القدامــى, "لكنــه لــن يكون فعــااًل يف غياب قرارات 

دولية وازنة ودون تفعيل قضيتهم".
وذكــر أن عــدًدا كبــرًيا مــن املحامن الفلســطينين 
ذوي الخــرة توجهــوا للمحاكــم الدوليــة, لكــن دون 

نتيجة بسبب املوقف السيايس اإلرسائيي.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مســاحة هــذه القاعــدة 150 ألــف فــدان، وتضــم بداخلهــا قاعــدة 
بحريــة وقاعــدة جويــة ومستشــفى عســكريا وعــددا مــن الوحــدات 
القتاليــة، واإلداريــة وامليدانيــة، للتدريــب والرمايــة عــى جميــع 
األســلحة، وُأنشــئت هذه القاعدة الضخمة بتمويل إمارايت بقرار 

من محمد بن زايد مهندس التطبيع يف املنطقة.
هذه القاعدة سيمتد رضرها إىل كل جبهات املقاومة وستعطي 
نفــوذ ونشــاط  تؤثــر يف  إنجــازات مختلفــة  لتحقيــق  بالغــة  أهميــة 
املقاومــة يف املنطقــة، كونهــا نقطــة مركزيــة ومتقدمــة يف البحــر 
إليهــا  تحتــاج  املنــدب(  )بــاب  حساســة  منطقــة  وتغطــي  األحمــر 
"إرسائيــل" وبعــض األنظمــة لتبقــى قريبــة ومطلعــة وتســاهم يف 
إفشال مخططات وأنشطة املقاومة، وبالتايل تؤدي لكشف رسيع 
ألي تهديــدات، مــا ميكنهــا مــن ضــان وجــود عوائــق واعرتاضــات 
ألي أنشطة تعتربها مشبوهة وترض بأمنها، فكانت هذه القاعدة 
ذراعــا جديــدا يتقاطــع مــع مصالحهــا ومــع مصالــح بعــض األنظمــة 

التي تعترب محور املقاومة مهددا ألمنها والستقرار نظامها.
األمر ذاته ميارس يف الحدود الليبية لخشية االحتالل اإلرسائييل 
مــن تدفــق الســالح أيضــا مــن خــالل الحــدود الليبيــة، لكــون ليبيــا 
تعيــش ظروفــا غــر مســتقرة والــراع مــا زال قامئــا فيهــا والســاحة 
التــي  والخفيفــة  املتوســطة  باألســلحة  ممتلئــة  أصبحــت  الليبيــة 
ميكن نقلها وإيصالها لغزة، سواء برشاء بعضها أو الحصول عى 

دعم بدافع مساعدة املقاومة يف فلسطني.
وقــد لعبــت أطــراف إقليميــة و دوليــة دورا محوريــا مــن خــالل دعــم 
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفرت لتقويض نفوذ اإلســالم 
األطــراف  هــذه  لخشــية  الليبيــة،  الثــورة  منــذ  املتزايــد  الســيايس 

التنســيق  بعــودة  ينهيــه  عبــاس"  "محمــود  هــو  وهــا  التاريخيــة، 
الجميــل  الحلــم  يــوم  نفــس  يف  الصهيــوين  الكيــان  مــع  األمنــي 

ليقيض عليه متاما، ويبدله بكابوس مخيف!
الــذي كتــب وثيقــة االســتقالل،  ولعــل الكثريــن ال يعلمــون أن 
هــو الشــاعر "محمــود درويــش"، ولذلــك جــاءت عباراتهــا ثوريــة 
حاملــة، وعندمــا ُيزخــرف الواقــع األليــم بأحــالم الشــعراء، أجــدين 
أنحــاز كليــة مــع كل الحاملــني بعــودة فلســطني مــن "النهــر إىل 
البحر"، وهي ليســت بالنســبة لنا مجرد رقعة جغرافية فحســب، 
بــل هــي تاريــخ طويــل ضــارب بجــذوره يف أعــاق األرض، منــذ 
آالف الســنني، وتشــهد تربتهــا عــى نضــال شــعب رواهــا بدمائــه 
الطاهــرة، التــي أهدرتهــا قــادة "أوســلو" واحتســته نخبــا النتصــار 

مزعوم!!
لقد أعلن متحدثو سلطة "أوسلو" أن إعادة التنسيق األمني مع 

الكيان الصهيوين ُيعد انتصارا للقرار الوطني املستقل!!
ومــن املفارقــة أنهــم كانــوا باألمــس القريــب يرخــون مــن هوجــة 
ويصفونهــا  العربيــة،  البلــدان  بعــض  اجتاحــت  التــي  التطبيــع 
وأن  كذلــك(،  )وهــي  الفلســطيني  للشــعب  الظهــر  يف  بطعنــة 
فلســطني هــي قضيــة األمــة العربيــة املركزيــة، واليــوم يتفاخــرون 
بهــذا االســتقالل، ويعيــدون ســفراءهم إىل اإلمــارات والبحريــن، 

مهللني بهذا االنتصار التاريخي!
التــي  هــي  "أوســلو"  لســلطة  وامُلِذلــة  امُلشــينة  املواقــف  هــذه 
شــجعت دوال عربيــة للهرولــة إىل التطبيــع املجــاين مــع الكيــان 
الصهيوين، وسيجدون املربر لخيانتهم هذه أمام شعوبهم. فهم 
يرون بأم أعينهم كيف باعت هذه السلطة القضية الفلسطينية 
بأبخــس األمثــان. فالتنســيق األمنــي أكرث خيانة من كل اتفاقيات 
التطبيــع، واملكــوث واملبيــت يف بيــت الطاعــة الصهيــوين لهــو 

أكرث عارا ومذلة..
نعم فلسطني هي قضية األمة العربية املركزية، أو هكذا كانت، 
ولكــن َمــن قزّمهــا وجعلهــا قضيــة فلســطينية بحتــة، بــل وجعلهــا 
تحــت ســيطرة منظمــة التحريــر بالتحديــد، والتــي تســيطر عليهــا 

حركة "فتح" وهي دون غرها التي تقرر مصرها؟!
يف البداية، كانت فلسطني هي قضية األمة اإلسالمية جمعاء، 
ثم جعلوها قضية عربية بحتة بعد إنشاء جامعة الدول العربية، 
ثم يف هذه الجامعة اختزلوها يف منظمة التحرير الفلسطينية، 
التــي  وهــي  الفلســطيني،  للشــعب  الوحيــد  املمثــل  وجعلوهــا 
فرّطــت يف الحقــوق الفلســطينية، وأضاعــت تاريــخ طويــل مــن 
النضال والكفاح، وباعت دماء الشــهداء يف ســوق النخاســة يف 
"أوســلو" مــن أجــل ســلطة وهميــة، مــا هــي إال فــرع أمنــي ُملحــق 
للشــعب  والســالمة  األمــن  لتوفــر  الصهيونيــة،  األمــن  بأجهــزة 

الصهيوين، وتحقيق االستقرار يف كيان االحتالل..
يف حقيقــة األمــر أن التنســيق األمنــي مــع االحتــالل مل يتوقــف 
لحظــة بعــد صعــود "محمــود عبــاس" فــوق الشــجرة، فقــد كانــت 

الذهبــي(  )بالعــر  ســمي  مــا  الســتثار  "إرسائيــل"  تعمــل 
واالســتفادة إىل أقــى حــد ممكــن مــن مســار التطبيــع الحــايل، 
الســيا امللــف األمنــي الــذي يركــز عــى مهــات جوهريــة أبرزهــا 
وقــف اإلمــدادات عــن املقاومــة، وتجفيــف منابعهــا، والحــد مــن 
قدراتهــا، لذلــك فــإن دخــول الســودان عــى خــط التطبيــع شــكل 
القــرار اإلرسائيــيل ألهميــة الســودان  انتصــارا كبــرا لدوائــر صنــع 

جغرافيا وسياسيا وأمنيا.
فالســودان يحتــل موقعــا اســرتاتيجيا يف القــارة اإلفريقيــة، تعتــربه 
"إرسائيــل" إحــدى القنــوات واملمــرات الرئيســة لتهريــب الســالح 
وإمداد املقاومة يف قطاع غزة، فوجود التطبيع سيفرز تفاهات 
أمنيــة بــني الخرطــوم وتــل أبيــب مــن شــأنها ضبــط الحــدود، والحــد 
مــن وصــول الســالح للقطــاع، وبالتــايل قطــع الرشيــان األهــم الــذي 

تتغذى به رئة املقاومة.
هــذا الــدور يتكامــل متامــا مــع مــا يجــري يف مــر فالجــدار الــذي 
شــيد مؤخــرا عــى الحــدود بــني قطــاع غزة ومــر لــدواٍع أمنية، هو 
ناتــج عــن تفاهــات مريــة إرسائيليــة الغــرض منهــا منــع حــاالت 
عــن  اإلمــداد  خطــوط  وقطــع  التهريــب،  نشــاط  ووقــف  التســلل، 
املقاومة يف غزة، وقد تزامن ذلك مع بحث مســتمر عن األنفاق 
وإغــراق  اكتشــافه،  يتــم  مــا  كل  وتفجــر  املــري  الجانــب  مــن 

الخطوط األخرى باملياه العادمة أو مياه البحر.
وقــد ُأنِشــئت مؤخــرا العديــد من القواعد العســكرية لهذا الغرض 
يف  الكــربى  العســكرية  "برنيــس"  قاعــدة  مــر  افتتحــت  حيــث 
منتصــف ينايــر 2020 يف منطقــة ســاحل البحــر األحمــر بالقــرب 
مــن الحــدود الدوليــة الجنوبيــة رشق مدينــة أســوان، وقــد بلغــت 

بــني الســلطة الفلســطينية  مل أندهــش لعــودة التنســيق األمنــي 
مــن  البعــض  لدهشــة  اندهشــت  ولكننــي  الصهيــوين،  والكيــان 
عودتهــا، بعــد أن َصّعــد رئيــس ســلطة التنســيق األمنــي املنتهيــة 
ومتوعــدا  مهــددا  خطابــه  لغــة  مــن  عبــاس"،  "محمــود  واليتــه 
معاهــدة  وإلغــاء  بــل  بينهــم،  األمنــي  التنســيق  بإلغــاء  الصهاينــة 
إىل  والعــودة  إرسائيــل"،  بـ"دولــة  االعــرتاف  وســحب  أوســلو، 
املقاومــة الشــعبية لالحتــالل.. إىل آخــر هــذه الهرتــالت، ولكــن 
كــا كان يصفــه "نتنياهــو" دامئــا، أنــه يتســلق الشــجرة ثــم يضطر 

إىل النزول، وها هو ينزل من فوق الشجرة، ولكن متى؟
نــزل "محمــود عبــاس" مــن فــوق الشــجرة، لنفــس الســبب الــذي 
دفعــه لصعودهــا؛ لقــد صعدهــا يف أيــار/ مايــو املــايض، عندما 
أعلــن "نتنياهــو" عــن ضــم الضفــة الغربية إىل الكيــان الصهيوين، 
وهــا هــو ينــزل مــن فوقهــا بعــد أن أعلن "نتنياهو" عــن بناء 1257 
وحدة استيطانية )مغتصبة( يف منطقة اسرتاتيجية مهمة، قرب 
القــدس الرشقيــة، يف خطــة صهيونيــة جديــدة، تســتهدف عــزل 
الفلســطيني، ليكتمــل املشــهد  القــدس الرشقيــة عــن محيطهــا 
بتهويد القدس الرشقية املحتلة بالكامل، ومنع إعالنها عاصمة 

ألي دولة فلسطينية مستقبلية.
ومــن املعلــوم بالــرضورة أن قــوات األمــن الفلســطينية ســتتوىل 
باملغتصبــات  أســوة  )مســتوطنيها(  ومغتصبيهــا  حايتهــا، 

)املستوطنات( األخرى!!
إنهــا تحديــث لخطــة الصهيــوين "كوشــر"، الهادفــة إىل رشذمــة 
الواقــع الفلســطيني، وتفكيكــه وبعرثته داخــل الكيان الصهيوين، 
أي محــو الوجــود الفلســطيني متامــا. وتتعــاىل األصــوات مــن هنا 
وهنــاك بــأن هــذا القــرار مخالف لقرارات مجلس األمن، وانتهاك 
الدوليــة، وكأن "املؤسســات األمميــة" أنصفــت يومــا  للرشعيــة 
الفلســطينيني، منــذ اغتصابهــا عــى مــرأى ومســمع مــن العــامل 
كله، وال من منقذ وال من ُمجيب! بل كانت تلك "املؤسســات 
األممية" سببا يف رشعنة االحتالل، وضياع الحق الفلسطيني..

ومل تكــن هــذه هــي املفارقــة الوحيــدة التــي يختارهــا "عبــاس" 
للنــزول مــن فــوق الشــجرة، بــل إنــه اختــار توقيــت نزولهــا مــع عيــد 
الفلســطيني أيضــا. فمــن املؤســف أن يعلــن عــودة  االســتقالل 
إعــالن  ذكــرى  مــع  تزامنــا  االحتــالل،  دولــة  مــع  األمنــي  التنســيق 
ذلــك  القــدس،  وعاصمتهــا  فلســطني"  دولــة  اســتقالل  "وثيقــة 
الحــدث التاريخــي املهــم الــذي أُعلــن يف الجزائــر عــام 1988، 
وشــكل األرضيــة األساســية واالســرتاتيجية التــي تــم عليهــا بنــاء 
العــرشات  اعــرتاف  مبوجبــه  وتــم  الفلســطينية،  الدولــة  مســرة 
مــن دول العــامل بحــق الفلســطينيني يف هــذا االســتقالل؛ الــذي 
مل يكــن لألســف الشــديد ســوى حلــم جميــل مل يتحقــق، بفضــل 
قــادة حركــة "فتــح" التــي أطلقــت وثيقــة االســتقالل مــن املجلس 
الوطنــي الفلســطيني، بــدءا مــن الراحــل "يــارس عرفــات" بتوقيعــه 
عى خديعة "أوسلو" التي أضاعت ما تبقى من أرض فلسطني 

يشــكل  أن  ميكــن  ليبيــا  يف  وميــداين  ســيايس  ثقــل  ظهــور  مــن 
دور  مــن  ويعــزز  املنطقــة،  يف  املقاومــة  لدعــم  جديــدة  جبهــة 
املحــور املناهــض، لذلــك تــم تطوير وتعزيز القاعــدة الثانية التي 
72كــم،  أطلــق عليهــا )محمــد نجيــب( العســكرية عــى مســاحة 
القاعــدة  هــذه  مــرىس مطــروح، وتشــمل  الحــام يف  يف مدينــة 
أســلحة هجوميــة متطــورة، وتــم تعزيزهــا بنحــو 450 ناقلــة حديثــة 
لنقــل الدبابــات الثقيلــة مــن منطقــة العامرية، كذلــك إعادة متركز 

وحدات عسكرية أخرى بها.
الكفــاءة  لرفــع  العســكرية،  "بــراين"  قاعــدة  وتطويــر  إنشــاء  وجــاء 
القتالية بها وتعزيز قدرتها عى تنفيذ املهات املختلفة وعى 
والتصــدي  الليبيــة،  الحــدود  عــرب  األشــخاص  تســلل  منــع  رأســها 
ملحــاوالت تهريــب األســلحة، حيــث تحتــل هــذه القاعــدة أهميــة 
بالغــة كونهــا تشــكل متركــزا نوعيــا يف تلــك املنطقــة قــادر عــى 
إفشــال كل محــاوالت التســلل والتهريــب، باإلضافــة إىل القــدرة 

عى تنفيذ هجات متعددة.
الكيــان  مــع  العــريب  التطبيــع  فرضــه  الــذي  الصعــب  الواقــع  هــذا 
السياســية  والعالقــات  األمنيــة  التفاهــات  وفرضتــه  اإلرسائيــيل 
املختلفة مع الكيان، ساهم يف قطع العديد من خطوط اإلمداد، 
وجعــل املهمــة يف وجــه املقاومــة تبدو شــاقة وعســرة، ما دفعها 
لتعزيــز  جديــدة،  وطــرق  قنــوات  عــن  والبحــث  البدائــل  لتفعيــل 
قدراتهــا، وزاد مــن تصميمهــا عــى االعتــاد عــى تعزيــز قدراتهــا 
الذاتيــة مــن خــالل )التصنيع العســكري(، وقد نجحت بالفعل يف 
نبــش األرض والغــوص يف أعــاق البحــر حتــى أصبحــت متتلــك 

القدرة عى الردع.

مجــرد مشــهد يف مرسحيــة معروفــة نهايتهــا مقدًمــا، المتصــاص 
غضــب الفلســطينيني بعــد قــرار الضــم، الذي مــا زال جارًيا حتى 
اليــوم، ومل ُيلــَغ كــا ادعــوا، بــل كان قــد تجمــد لفــرتة بنــاء عــى 
طلب "ترامب"، لتمرير عملية التطبيع مع بعض الدول العربية. 
الســلطة وضــان  هــذه  وجــود  هــو رس  األمنــي،  التنســيق  فهــذا 
بقائهــا واســتمرارها، لتلقــي األمــوال امللوثــة بدمــاء الشــهداء مــن 

العدو الصهيوين!
ولــي تنتــه هــذه املرسحيــة، بالنهايــة التــي أرادهــا "عبــاس"، فال 
بــد قبلهــا مــن مشــهد للمصالحة الفلســطينية وعــودة الُلحمة بني 
الفصائل الفلسطينية املختلفة، والقبالت والذي منه، واإلعالن 
جديــدة،  أســس  عــى  الفلســطيني  البيــت  ترتيــب  إعــادة  عــن 
وإجــراء انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية جديــدة. وصدقــت حركــة 
"حــاس" تلــك الخطــوة، واجتمعــت بقيــادات "فتــح" يف أنقــرة، 

واتفقتا عى إجراء االنتخابات بعد ستة أشهر.
الوقــت  يحــن  بعنــوان "أمل  الصــدد،  هــذا  ويل مقــال ســابق يف 
لتمزيق اتفاقية أوسلو؟!" كتبت فيه: "ال ميكن للمرء أن يصدق 
حــدوث مصالحــة بــني نقيضــني، كل يســر يف طريــق معاكــس 
لآلخر، وإن كان املرء يتمنى، بل ويرجو من الله أن يغر الطرف 
املعاكــس للتاريــخ والجغرافيــة والديــن، مســاره ويلحــق بالطــرف 
اآلخــر، هنــا فقــط تكــون نقطــة التالقــي، ومحطــة اللقــاء، وتكــون 

املصالحة ممكنة وواجبة أيضا، بل فرض عني عى كليها"..
محطــة  إىل  يذهــب  ومل  مســاره،  يغــر  مل  اآلخــر  الطــرف  ولكــن 
اللقــاء، ومــع ذلــك وقعــت "حــاس" يف فــخ "عبــاس"، الــذي مل 
يكــن إال خدعــة يريــد منهــا ذلــك املشــهد الــذي تناقلــه العــامل، 
ليوفر له الرشعية الوطنية لتحســني وضعه التفاويض مع القادة 
الصهاينــة واألمريــكان، ومبجــرد أن اختفــي "ترامب" من الســاحة 

اختفت معه املصالحة، وطارت معها كل الوعود الكاذبة!!
كفزاعــة  املقاومــة،  فصائــل  وباقــي  "حــاس"  اســتخدم  لقــد 

يخيفهم بها، يك يتمكن من النزول من فوق الشجرة!!
لقد نرشت بعض وسائل اإلعالم عن اجتاعات رسية جرت بني 
قيــادات ســلطة "أوســلو" والجانــب الصهيــوين، وتبــادل رســائل 
الجيــش  أركان  رئيــس  إحداهــا  شــارك يف  الطرفــني،  بــني  جــرت 
"بينــي  الدفــاع  "أفيــف كوخــايف". وقــد أرشف وزيــر  الصهيــوين 
غانتس" بنفســه عى عملية التواصل مع الجانب الفلســطيني، 
وأنه يف يوم 17 ترشين الثاين/ نوفمرب التقى مســؤول الشــؤون 
املدنيــة "حســني الشــيخ"، مــع الضابــط "كميــل أبــو ركــن"، وكان 
هذا اللقاء هو ُحسن الختام بينها، ليعلن بعدها "شيخ أوسلو" 
الصهيــوين،  الكيــان  مــع  واملــدين  األمنــي  التنســيق  عــودة  عــن 
وعــودة األوضــاع ملــا كانــت عليــه قبــل 19 أيــار/ مايــو!! "ويــا دار 

ما دخلك رش".
بينــا  الكواليــس،  وراء  مــن  رسا،  ُتجــرى  اللقــاءات  تلــك  كانــت 
التوقيــت،  ذات  الفلســطينية، يف  ُتعــرض مرسحيــة املصالحــة 

التطبيع وقطع اإلمدادات عن المقاومة

ونزل عباس من فوق الشجرة يوم االستقالل الوطين!

أحمد أبو زهري

هذا الواقع الصعب الذي فرضه التطبيع 
العربي مع الكيان اإلسرائيلي وفرضته 

التفاهمات األمنية والعالقات السياسية 
المختلفة مع الكيان، ساهم في قطع 

العديد من خطوط اإلمداد، وجعل المهمة 
في وجه المقاومة تبدو شاقة وعسيرة، ما 
دفعها لتفعيل البدائل والبحث عن قنوات 

وطرق جديدة، لتعزيز قدراتها.

أمرية أبو الفتوح
عريب 21

في حقيقة األمر أن التنسيق األمني مع 
االحتالل لم يتوقف لحظة بعد صعود 

»محمود عباس« فوق الشجرة، فقد كانت 
مجرد مشهد في مسرحية معروفة نهايتها 
مقدًما، المتصاص غضب الفلسطينيين بعد 
قرار الضم، الذي ما زال جارًيا حتى اليوم، ولم 

ُيلَغ كما ادعوا.

عــى خشــبة املــرسح ليشــاهدها العامل كلــه، وكان آخر فصولها 
اجتاع القاهرة يف منتصف ترشين الثاين/ نوفمرب!!

قــد  فهــي  "أوســلو"،  ســلطة  عــى  مســتغربا  ليــس  الخــداع  هــذا 
ولــدت مــن رحــم الخديعــة، ورضعــت مــن ثــدى الوضاعــة، ولكــن 
املســتغرب هــو موقــف حــاس، وباقــي الفصائــل الفلســطينية 
التي رضيت بهذا الهوان وتلك الصفعة الصاعقة من السلطة!!

لقــد كتبــت يف نهايــة مقــايل املذكــور: "إذا كان محمــود عبــاس 
لحمــة  أجــل  مــن  "حــاس"،  مــع  املصالحــة  يف  حقــا  صادقــا 
الشــعب الفلســطيني، فعليــه أن ميــزق اتفاقيــة الســالم، ويخلــع 
معطــف "أوســلو"، ويضــع البندقيــة عى كتفه، ويرتــدي الكوفية 
الفلســطينية، رمــز العــزة والكرامــة، لــرأب الصــدع ولتعــد اللحمــة 
التــي مل يجنــوا  االنقســام،  الواحــد وتنتهــي حالــة  الشــعب  بــني 
منها غر الخسارة للقضية الفلسطينية، ليستطيعوا أن يواجهوا 
التحديات الراهنة ويقفوا سدا منيعا ضد تنفيذ صفقة القرن.. 
فهــل يســتطيع؟! إذا فعلهــا، وأغلــب الظــن لن يفعلها، ســأرفع له 

القبعة، أنحني له ومعي كل أحرار العامل تقديرا واحرتاما"..
والحمــد للــه، مل يخيــب "محمــود عبــاس" ظنــي، ووفر عيّل رشاء 

القبعة، التي ادخرت مثنها واشرتيت به حجرا ألقمه به!!
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الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

اىل املدعــي/ عمــرو صــاح عبــد الــرؤوف بعلوشــة مــن املجدل وســكان تل 
الزعرت سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا خارج قطاع غزة يقتيض حضورك 
اىل محكمــة شــال غــزة الرشعيــة وذلــك يــوم الخميــس 2020/12/31م 
الساعة التاسعة صباحا للنظر يف القضية أساس 2020/652 وموضوعها 
عــي  عصــام  هديــل  املدعيــة  زوجتــك  مــن  عليــك  واملقامــة  بنــت  نفقــة 
بعلوشــة مــن املجــدل وســكان م. جباليــا وإن مل تحــر يف الوقــت املعــن 
ســيجري بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 2020/11/22م.
قايض محكمة شال غزة الرشعي
الشيخ/ رأفت جمعة بارود

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

مذكرة تبليغ قرار استئنايف
املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنايف

اىل املدعــى عليــه: عمــرو فــاروق محمــد راوي مــن مــر ومجهــول محــل اإلقامــة 
فيها االن لقد عادت القضية أساس 2020/141 املتكونة بينك وبن املدعية/ 
املســتأنف عليها/ نارميان جميل محمد عزام املشــهورة راوي من حامة وســكان 
جباليــا وكيلتهــا املحاميــة آيــة الوكيــل مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة يف 
غــزة منقوضــة الحكــم مبوجــب القرار االســتئنايف أســاس 8405 ســجل 18 املؤرخ 
أمــام  للطعــن  قابــا  اثبــات طــاق رجعــي حكــا  2020/10/22 وموضوعهــا  يف 
املحكمــة العليــا الرشعيــة وعليــه تقــرر تعيــن جلســة جديــدة تحــت أســاس جديد 
2020/1111م مقررة يوم األحد املوافق 2021/1/3م الساعة التاسعة صباحًا 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/11/24م.
قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

اىل املدعــي/ محمــد محمــد شــفيق عبــد اللــه مــن عــراق ســويدان ســابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة حاليــا يف النمســا يقتــيض حضــورك اىل محكمــة 
شــال غزة الرشعية وذلك يوم الثاثاء 2020/12/29م الســاعة التاســعة 
صباحــا للنظــر يف القضيــة أســاس 2020/892م وموضوعهــا نفقــة زوجــة 
واملقامــة عليمــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة دلــن وحيــد شــفيق عبــد الله 
مــن عــراق ســويدان وســكان بيــت الهيــا وإن مل  تحــر يف الوقــت املعــن 
ســيجري بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 2020/11/25م.
قايض محكمة شال غزة الرشعي
الشيخ/ رأفت جمعة بارود

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف  القضية التنفيذية رقم 2020/8596

إىل املنفذ ضده/ أسامة إبراهيم محمد الريس 
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمة صلح غزة يف القضيــة رقم 2016/1542 
إزالة شيوع والصادر بتاريخ 2018/12/20 لصالح طالب التنفيذ / محكم إبراهيم 
محمــد الريــس وآخريــن والقــايض بإزالــة الشــيوع فيــا بــن اطــراف الدعــوى بالبيــع 
باملــزاد العلنــي وذلــك بعرضهــا للبيــع بن الرشكاء ويف حــال عدم رغبة الرشكاء يف 
الــرشاء يتــم البيــع باملــزاد العلنــي وفقــا ملــا جــاء يف تقرير الخبــر املهندس / عادل 
القزاز )املربز ق /1( وتوزيع الثمن عىل اطراف الدعوى كل حسب حصته اإلرثية 

لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر يف القضية رقم 2016/1542 صلح غزة. 
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن واذا مل تحر 
خــال املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي .
حرر يف /2020/11/25 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

ابــو مراحيــل عــن فقــد هويتــي  يــارس عمــر حــاد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800153314 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ احمد محمد احمد العيله عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803709591 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا اســام اســاعيل محمــد الربشــا عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803091792 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا احمــد كامــل ديــب االنقــح عــن فقــد هويتــي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    803836584 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمد عبد الفتاح محمد العصار عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803745991 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  صــاح  عبدالكريــم  يــارس  عبدالرحمــن  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804352920 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الدحــدوح  الرحيــم  عبــد  ماهــر  حســام  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802288837 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

عان/ وكاالت:
حذر املفوض العام لوكالة األمم املتحدة 
إلغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين 
"األونــروا" فيليــب الزارينــي، أنــه ال يتوفــر 
كافيــة  أمــوال  اليــوم"  مــن  "ابتــداء  لديــه 
لدفع رواتب شهر ترشين الثاين/ نوفمرب 
يعملــون  الذيــن  "األونــروا"،  ملوظفــي 
عــىل الخطــوط األماميــة ملواجهــة جائحــة 

كورونا.
االستشــارية  اللجنــة  اجتــاع  يف  وقــال 
إن  ــا:  افرتاضيًّ "األونــروا"  لوكالــة 
والعاملــن  والتعليــم،  الصحــة،  "عــال 
وغرهــم  النظافــة،  وعــال  االجتاعيــن، 
ممــن يعملــون بــا كلل، قــد أظهروا التزاًما 
فلســطن،  الجئــي  مــع  وتضامًنــا  هائــًا 
املجتمــع  مــن  قادمــون  موظفينــا  ومعظــم 
ذاتــه، ويواجهــون تحديــات صحيــة وأخرى 
أحــث  فإننــي  أجلهــم،  ومــن  مشــابهة، 
املجتمع الدويل عىل رفع مستوى دعمه 

املفــوض  واســتعرض  فــوًرا".  "لألونــروا" 
العــام "لألونــروا" يف اللقــاء الــذي تــم عــرب 
املخاطــر  كونفرنــس"  "الفيديــو  تقنيــة 
دفــع  عــىل  الوكالــة  قــدرة  بعــدم  املرتبطــة 
رواتــب مــا يزيــد عــىل 28,000 موظــف، 

إذا مل يصل متويل كاٍف عىل الفور. 
االستشــارية  اللجنــة  بشــكل عاجــل  ودعــا 
إىل مســاعدته يف ضان اســتمرار تقديم 
 5,7 مجموعــه  ملــا  األساســية  الخدمــات 
الضفــة  يف  فلســطن  مــن  الجــئ  مايــن 
الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وغــزة، وســوريا 
الوقــت  يف  وتحديــًدا  ولبنــان،  واألردن، 
الصحيــة  الجائحــة  فيــه  تتواصــل  الــذي 
األشــد  األشــخاص  يف  بالتأثــر  العامليــة 

عرضة للمخاطر يف العامل.
"لألونــروا"،  دعمهــم  املشــاركون  وأكــد 
الكفيلــة  الســبل  إليجــاد  مًعــا  والعمــل 
بتجنــب أزمــات ماليــة متكــررة. كــا دعــوا 
النصــف  يف  دويل  مؤمتــر  تنظيــم  إىل 

وتبنــي  ملناقشــة   ،2021 عــام  مــن  األول 
مبهــام  اإليفــاء  أجــل  مــن  اســرتاتيجية 
مســتويات  بأقــى  الغــوث،  وكالــة  واليــة 
والكفــاءة،  والشــفافية،  الفعاليــة، 

واملساءلة.
وأضــاف املفــوض العــام لألونروا أن "هذه 
هــي املــرة األوىل يف الذاكــرة التــي تصــل 
"األونــروا  فيهــا إىل حافــة الهاويــة، لعــدم 
توفــر األمــوال لديهــا، أو تعهــدات مؤكــدة 
أن  إىل  مشــًرا  شــهرين"،  راتــب  لتغطيــة 
أقــل  العــام  هــذا  تســلمت  قــد  "األونــروا 
مســتوى مــن التربعــات منــذ عــام 2012، 
وذلــك يف وقــت تتفاقــم فيــه احتياجــات 
عــىل  الجائحــة  آثــار  بســبب  الاجئــن 

مواردهم الشحيحة".
وأوضحــت "األونــروا" يف بيــان، أن اللجنــة 
االستشــارية مكلفــة مبهــام تقديــم النصــح 
ومســاعدة املفــوض العــام "لألونــروا" يف 
تنفيــذ  ويف  الوكالــة  واليــة  مبهــام  اإليفــاء 

برامجهــا. وهــي تجتمــع مرتــن يف العــام، 
عــادة مــا يكــون ذلــك يف حزيــران وترشيــن 
الثــاين، ملناقشــة القضايــا ذات األهميــة، 
وتســعى جاهــدة للوصــول إىل توافــق يف 

اآلراء بشأن دعمها للوكالة.
تأمــن  عــىل  الغــوث  وكالــة  عملــت  وقــد 
مــن  دوالر  مليــون   20 بقيمــة  قــرض 
الطارئــة،  لإلغاثــة  املركــزي  الصنــدوق 
يف  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر 
التدفــق النقــدي وتغطيــة جــزء مــن رواتــب 
ســيضيف  أنــه  إال  الثــاين،  ترشيــن  شــهر 
التزامــات ماليــة إضافيــة عــىل الوكالــة عــام 
2021. وستســاعد العديد من التربعات 

اإلضافيــة األخــرة يف التقليــل مــن الفجوة 
مليــون   114 البالغــة  الفوريــة  التمويليــة 
ال  اليــوم  املتوفــرة  األمــوال  أن  إال  دوالر، 
املطلوبــة  األمــوال  مــن  حــال  بــأي  تقــرتب 
لشــهري ترشيــن  الرواتــب  كامــل  لتغطيــة 

الثاين وكانون األول.

وقال حمدي الجرجاوي، املسؤول يف رشكة الجرجاوي 
للمــواد الزراعيــة، إن رشكتــه صــدرت 24 طنــًا مــن زيــت 
الزيتــون عــرب معــرب كــرم أبــو ســامل وهــي يف طريقهــا إىل 

السعودية واإلمارات.
هــذه  أن  إىل  "فلســطن"  لصحيفــة  الجرجــاوي  وأشــار 
املــرة األوىل التــي يصــدر فيهــا قطــاع غــزة زيــت الزيتــون 
إىل الخــارج منــذ ســنوات طويلــة، حيــث إن القطــاع كان 
يســد العجز لديه بالرشاء من أســواق الضفة واالســتراد 

من الخارج.
الزيتــون  أشــجار  مســاحة  زيــادة  أن  الجرجــاوي  وبــن 
املثمرة هذا املوسم،  وما رافق ذلك من كساد تجاري 
يف الســوق املحــي، أحــدث عرضــًا كبــرًا مــن كميــات 
الزيــت، مــا دفــع بالتجــار للبحــث مــع نظرائهــم يف الدول 

العربية يف مسألة التصدير.
وأشــار إىل جهوزيتهم إلمداد الســوق الخارجي بكميات 

اضافية من زيت الزيتون.
واســتبرش مزارعــو الزيتــون يف غــزة بهــذه الخطوة، وحثوا 
وزارة الزراعــة واملؤسســات الزراعيــة ذات العاقــة  عــىل 
توســيع دائــرة التصديــر لتشــمل دواًل أخــرى غــر عربيــة 
ال ســيا التــي تربطهــا عاقــة صداقــة مــع الفلســطينين، 

وأيضًا استهداف الجالية الفلسطينية يف الخارج.
وقــال املــزارع عــي الــدوس، إن قطــاع غــزة يتوســع يف 
زراعــة أشــجار الزيتــون عامــا بعــد عــام، ملــا لهــذه الثمــرة 

من قبول لدى املســتهلك، كا أن زيت الزيتون عنر 
غذايئ مهم ال تستغني عنه األرس يف غزة.

مــن  دومنــًا   50 نحــو  ميتلــك  الــذي  الــدوس  وأضــاف 

لعــر  الحــايل  العــام  محصولــه  خصــص  أنــه  الزيتــون، 
يف  كامــًا  بيعــه  اســتطاع  حيــث  "للزيــت"،  الزيتــون 
النــاس  ألوضــاع  مراعــاة  أقــل  بســعر  املحــي  الســوق 

ولتغطية التكاليف التشغيلية.
ولفت إىل أن فتح باب التصدير أمام املزارعن ال شك 
أنه يحقق مكاسب عالية وأنه البد أن يقابل ذلك بوقف 

ادخال منتجات لها بديل محي.
املزارعــن  لتعويــض  املانحــة  الــدول  الــدوس  ودعــا 
االحتــال  حــروب  خــال  تكبدوهــا  التــي  األرضار  عــن 
املتكــررة،  واالجتياحــات  غــزة  قطــاع  عــىل  اإلرسائيليــة 
عــىل  والحيــواين  النبــايت  القطاعــن  اســتهدفت  والتــي 

حد سواء.
وحســب بيانــات ســابقة لــوزارة الزراعــة، يوجــد يف قطــاع 
غــزة قرابــة 33 ألــف دونــم مزروعــة بالزيتــون، ويتوقــع أنها 
مــن  نســبته  مــا  يغطــي  مــا  وهــو  طــن،  ألــف   23 أنتجــت 
-55 60 يف املئــة مــن احتياجــات الســوق  هــذا العــام 
شــهد  الــذي  املــايض،  العــام  خــاف  عــىل  املحليــة، 

اكتفاًء ذاتيًا كامَا يف الزيت والزيتون.
الخطــوة  أن  الوحيــدي  نــزار  الزراعــي  الخبــر  واعتــرب 

ايجابية، وتدعم املزارع واالقتصاد الفلسطينين.
بأمــس  املــزارع  "فلســطن"،  لصحيفــة  الوحيــدي  وقــال 
الحاجة إىل مساعدته عىل تريف الفائض من انتاجه 
سواء إىل السوق املحي أو التصدير إىل الخارج، ذلك 
االســناد يعــزز صمــود املزارع يف أرضــه ومواصلة عملية 
الزراعة ما يعني الحفاظ عىل األمن الغذايئ والحد من 
معدالت البطالة. وأهاب الوحيدي بالرشكات املصدرة 
ووزارة الزراعة التأكد من التزام املنتج الغزي املواصفة 
املحــددة والجــودة العاليــة، حتــى يحظى املنتج الوطني 

باالهتام من جانب املستهلك الخارجي.

مزارعون يدعون لتوسيع  التصدير لفائدته االقتصادية

زيت الزيتون الفلسطيني يف طريقه إىل السعودية واإلمارات
غزة/ رامي رمانة:

صــدرت شــركات محليــة مــن قطــاع غــزة كميــات من 
زيــت الزيتون إلى األســواق العربيــة، عبر معبر كرم أبو 
ســالم جنوب شرق القطاع، وهي ألول مرة منذ عدة 

سنوات بسبب  الحصار وعراقيل االحتالل اإلسرائيلي 
على المعابر.

وتأمــل الشــركات المصــدرة أن يحظــى المنتــج الغزي 
باستحســان المستهلك العربي، وأن ترتفع  الصادرات 

الزراعيــة مــن قطــاع غــزة ألهميــة ذلــك فــي تدعيــم 
صمــود المزارع  وتعزيز االقتصاد المحلي الذي يعاني 
تحديــات كبيــرة خاصة في ظل جائحة كورونا، وكســاد 

األسواق.

جانب من إعداد زيت الزيتون للتصدير يف غزة أمس            )تصوير/ يارس فتحي(

غزة/ فلسطن:
أعلــن رئيــس ديــوان املوظفــن العــام يوســف الكيــايل إنهــاء 
ملــف البطالــة الدامئــة وعقــود املاليــة خــال الســنة الحاليــة 
عــام  مــن  عقــًدا   146 أن  إىل  مشــًرا  القادمــة،  والســنوات 

2018 جاٍر تثبيتها.

األســبوع  يف  أنــه  إىل  أمــس،  إذاعــي  حديــث  يف  ولفــت  
وبعــده  الدينيــة،  الشــؤون  وظائــف  عــن  ســُيعلن  القــادم 

بأسبوعن سُيعلن عن وظائف الخدمات املسجدية.
إعانــات  تنفيــذ  يف  ســيبدأ  املوظفــن  ديــوان  أن  وبــن 
الوظائــف الجديــدة مبــا ُيناســب الواقــع الوبــايئ يف قطــاع 
غزة، مطالبا الخريجن بتأهيل أنفسهم حتى يأخذوا مراكز 

متقدمة يف هذه الوظائف.
وقــال:" تــم اعتــاد 250 وظيفــة لألوقــاف موزعــة كاآليت، 
115 وظيفــة شــؤون دينيــة، و96 خدمــة مســجدية، و20 

وظيفة إدارية لسد االحتياجات الوظيفية لوزارة األوقاف".
عقــد  عــرب  تتــم  قــال:  الوظائــف،  هــذه  إشــغال  آليــة  وحــول 
الديــوان المتحــان نظــري محوســب، حيــث يتعــرف الطالب 
مبــارشة.  لامتحــان  تقدميــه  انتهــاء  بعــد  عامتــه  إىل 
وأضاف، منذ أكرث من سنة ونصف عقدنا عدة ورش عمل 

وأطلعنــا مؤسســات املجتمــع املــدين والفصائــل والُكّتــاب 
واالعاميــن عــىل آليــات التوظيف التي يقوم بها الديوان، 

والجميع أشاد باآللية.
وتابــع "مــع بدايــة العــام تــم إقــرار 1320 وظيفــة منهــا 500 
وظيفــة للتعليــم و400 وظيفــة للصحــة، والباقــي للوزارات، 
وتــم إضافــة 200 وظيفــة للصحــة، ومؤخــرًا تــم إضافــة 400 
جائحــة  مواجهــة  إطــار  يف  بعقــود  توظيفهــا  ســيتم  وظيفــة 
هــو  االمتحانــات  منــاذج  اختــاف  أن  إىل  وأشــار  كورونــا". 
لنفــي أي شــبهة للغــش والتعــاون يف القاعــات، حيــث يتــم 

وضع االمتحانات مبهنية عالية وبنفس املستوى.
 2020 عــام  أنــه يف  الكيــايل  بــّن  العقــود  وحــول موظفــي 
تــم وضــع آليــة ملعالجــة موظفــي العقــود وعددهــم 1027 
عــرب  ملفهــم  مبعالجــة  قــراٍر  اصــدار  إىل  مشــرا  وظيفــة، 
تقدمهــم المتحانــات الديــوان، حيث مينحــون ميزة إيجابية 

لسنوات خربتهم.
وأكمــل "نديــر قطــاع الخدمــة املدنيــة وعمليــة االســتقطاب 
الــوزارات املختلفــة مبــا ميكنهــا مــن تقديــم  لتلبيــة حاجــة 
خدمــة أفضــل للمواطــن، والوظائــف تســاهم بشــكل جــزيئ 

يف حل مشكلة البطالة".

ال تتوفر لدينا أموال كافية لدفع رواتب نوفمبر
املفوض العام لألونروا: هذه املرة األوىل التي تصل فيها "األونروا" إىل حافة الهاوية

إنهاء ملف البطالة والعقود
الكيايل: اإلعالن عن وظائف جديدة األسبوع القادم



9عربي ودولي الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 
Thursday 26 November 2020

FELESTEENONLINE

أنقرة/ األناضول:
دعــا الرئيس الرتيك رجب طيب 
أردوغــان، إىل الوحــدة والتعــاون 
اللجنــة  أعضــاء  بــن  الفعــال 
االقتصــادي  للتعــاون  الدامئــة 
التعــاون  ملنظمــة  والتجــاري 

اإلسالمي.
خــالل  كلمتــه  يف  ذلــك  جــاء 
يف  افرتاضيــا  مشــاركته 
لالجتــاع  االفتتاحيــة  الجلســة 
للتعــاون  الدامئــة  اللجنــة   36 الـــ 
ملنظمــة  والتجــاري  االقتصــادي 
التعاون اإلســالمي "كومسيك"، 

أمس.
االقتصــادي  التعــاون  وبشــأن 
قــال  "كومســيك"،  أعضــاء  بــن 
والتعــاون  الوحــدة  إن  أردوغــان، 
هــو  اللجنــة  أعضــاء  بــن  الفعــال 
القضيــة  يف  النجــاح  مفتــاح 
مــن  وغريهــا  الفلســطينية 

املجاالت.
وبالنســبة للقضيــة الفلســطينية، 
أعرب عن ثقته بأن يحظى برنامج 
القــدس  يف  املنظمــة  لجنــة 
الــدول  قبــل  مــن  الــالزم  بالدعــم 
األعضــاء "يف ســبيل زيــادة دعــم 

األشقاء الفلسطينين".
وبخصوص انتشــار الكراهية ضد 
أشــار  الغــرب،  يف  املســلمن 
أردوغــان إىل تعــرض املســلمن 
الكراهيــة  حمــالت  نفــس  إىل 
والقتــل التــي تعــرض لهــا اليهــود 
يف أوروبــا قبــل الحــرب العامليــة 

الثانية.
اإلســالم  كراهيــة  أن  إىل  ولفــت 

واملســلمن تحولت إىل سياسة 
األوروبيــة،  الــدول  بعــض  يف 
وبــن أنهــا تحظــى بالحايــة عــى 

مستوى رؤساء هذه الدول.
الخصــوص:  بهــذا  وأضــاف 
اإلســالم  معــاداة  ضــد  "النضــال 
إحــدى  األجانــب،  وكراهيــة 
إخواننــا  تجــاه  مســؤولياتنا 
الديــار  تلــك  يف  املقيمــن 

)الغرب(".
إىل  الــرتيك  الرئيــس  ودعــا 
مكافحــة العنرصيــة الثقافيــة يف 
الغــرب، مشــددا بالقــول: "علينــا 
الثقافيــة  العنرصيــة  مكافحــة 

التــي صــارت كالوبــاء يف الغــرب، 
القانونيــة  الوســائل  باســتخدام 

باملحافل الدولية".
جائحــة  تداعيــات  وبخصــوص 
عــى  أردوغــان  أكــد  كورونــا، 
رضورة تســخري كافــة اإلمكانيــات 
للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة 
اســتمرار  وضــان  للجائحــة 

اإلنتاج.
وقــال بهــذا الشــأن: "علينــا اتخاذ 
تدابري من أجل تشجيع وتسهيل 
التجــارة يك ال تتعــرض صادراتنــا 
الخارجيــة لخســائر كبــرية يف ظل 

وباء كورونا".

قــال  املحــي،  الصعيــد  وعــى 
التضحيــة  ميكننــا  "ال  أردوغــان: 
شــعبنا  مــن  املاليــن  بحقــوق 
غــري  سياســين  أطــاع  إلرضــاء 

أكفاء".
إزالــة  وجــوب  عــى  وشــدد 
ســعر  يشــكلها  التــي  الضغــوط 
التبــادل  خــالل  مــن  الــرصف 

التجاري بالعمالت الوطنية.
النظــام  وتابــع: "ســيتم اســتبدال 
االقتصــادي الحــايل القائــم عــى 
عــامل  يف  والهيمنــة  الفائــدة 
القامئــة  باملشــاركة  املســتقبل، 

عى أساس تقاسم املخاطر". 

بريوت/ األناضول:
شــارك العــرات مــن ذوي ضحايــا انفجار 
مبحيــط  وقفــة  يف  أمــس،  بــريوت،  مرفــأ 
اللبنانيــة،  العاصمــة  وســط  الربملــان، 
تحقيقــات  يف  التأخــر  عــى  احتجاجــا 

االنفجار.
بــأن املحتجــن  وأفــاد مراســل األناضــول، 
يف  قتلــوا  الذيــن  أبنائهــم  صــور  رفعــوا 
االنفجــار، والفتــات كتــب عليهــا شــعارات 
بانفجــار  التحقيقــات  يف  بالتأخــر  تنــدد 
تســييس"  بـ"عــدم  وتطالــب  املرفــأ، 

امللف.
"نظــام  بالوقفــة  املشــاركون  حمــل  كــا 
عــن  املســؤولية  لبنــان  يف  املحاصصــة" 
اللبنانيــة  األنبــاء  وكالــة  وفــق  االنفجــار، 

الرسمية.
وأكــدوا أنهم سيفســحون املجــال للقضاء 

اللبناين لينصفهم بحكم نزيه وشفاف.
مــن  الرســمية،  الوكالــة  وفــق  وحــذروا، 
حــدود  "تتخطــى  مواقــف  ســيتبنون  أنهــم 
الوطن" إذا مل يتم إنصافهم، دون يقدموا 

توضيحات بالخصوص.
وقــع  املــايض،  أغســطس/آب   4 ويف 
مبرفــأ   12 رقــم  عنــرب  يف  ضخــم  انفجــار 
األوليــة  التقديــرات  ووفــق  بــريوت، 
 2750 نحــو  يحــوي  كان  فإنــه  الرســمية 
طًنــا مــن مــادة "نــرتات األمونيوم" شــديدة 
ســفينة  مــن  ُمصــادرة  وكانــت  االنفجــار، 

وُمخزنة منذ عام 2014. وتسبب انفجار 
مــن  وأكــر  شــخص   200 مبقتــل  املرفــأ 
300 ألــف  6000 جريــح، ومــا يزيــد عــن 
مرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبري 
مــن العائــالت تقيــم يف الفنــادق وأماكــن 

أخرى.

ويف 7 تريــن الثــاين/ نوفمــرب الجــاري، 
أعلن مجلس القضاء العديل، أن إجايل 
من صدر بحقهم قرار توقيف عى خلفية 
انفجــار مرفــأ بــريوت، بلــغ 28 شــخصا، 3 
منهــم غيابيــا لكونهــم غــري موجوديــن يف 

البالد.

والثالثاء، ادعى املحامي العام التمييزي 
مــن  كل  عــى  الخــوري،  غســان  القــايض 
عضــو املجلــس األعــى للجــارك هــاين 
الحــاج شــحادة، ومديــر إقليــم بــريوت يف 
الجــارك باإلنابــة ســابقا مــوىس هزميــة، 

يف قضية االنفجار. 

جدة/ وكاالت:
ناقلــة  أن  البحــري،  لألمــن  رشكــة  أعلنــت 
بلغــم يف  أمــس،  اليونــان أصيبــت،  تشــغلها 

مرفأ سعودي. وفق وكالة رويرتز لألنباء.
الربيطانيــة  البحــري  األمــن  رشكــة  وقالــت 
"أمــربي" إن الناقلــة "أغــراري" التــي ترفع علم 
تانكــرز"  إس  إم  "يت  رشكــة  وتديرهــا  مالطــا 
جــراء  جســيمة  بــأرضار  أصيبــت  اليونانيــة، 

انفجار اللغم.
ومل تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل كا مل 

تذكر اسم املرفأ السعودي.

ر التحقيقات وقفة ألهايل ضحايا انفجار مرفأ بريوت رفًضا لتأخُّ

ديب/ األناضول:
علقــت دولــة اإلمــارات، إصــدار تأشــريات ســفر 
نوفمــرب/   18 مــن  اعتبــارا  بلــدا   13 ملواطنــي 
تريــن ثــاين الجــاري وحتــى إشــعار آخــر، منهــا 

تركيا ومثاين دول عربية.
جاء ذلك يف وثيقة صادرة عن سلطة املنطقة 
الحــرة ملطــار ديب "دافــزا"، اطلعــت األناضــول 

عى نسخة منها أمس.
وجــاء يف الوثيقــة أن البلــدان التــي تــم تعليــق 
اليمــن،  هــي:  مواطنيهــا  ســفر  تأشــريات 
ســوريا، العــراق، ليبيــا، أفغانســتان، باكســتان، 

كابول/ األناضول:
قتــل 4 أشــخاص وجــرح 13 آخــرون، بينهــم 7 من 
أمــس، يف هجومــن منفصلــن  الرطــة،  أفــراد 

بوالية قندهار بأفغانستان.
 4 نيــوز" اإلخبــاري، مبقتــل  وأفــاد موقــع "طلــوع 
مدنيــن بينهــم طفــل وإصابــة 6 آخريــن بينهــم 4 
أطفال، إثر انفجار لغم مزروع عى قارعة طريق.

لــدى  وقــع  الحــادث  أن  وأعلنــت رشطــة قندهــار 
مــرور ســيارة تقــل املدنيــن يف منطقــة بانجــواي 

الصومال، لبنان، كينيا، تونس، الجزائر، تركيا، 
إيران.

وقــال موظفــون مــن "دافــزا" يف اتصــال هاتفــي 
مــع األناضــول، إن الوثيقــة الصــادرة عــن ســلطة 
املنطقــة الحــرة، صحيحــة لكنهــا غــري مكتملــة، 
"إذ ســيتم التعامــل مــع طلبــات األفراد من تلك 

البلدان بشكل منفصل".
إصــدار  تعليــق  أســباب  "دافــزا"  توضــح  ومل 
تأشــريات الســفر ملواطنــي البلــدان الـ 13، ومل 
تــر إىل موعــد انتهــاء إجراءاتهــا التــي دخلــت 

حيز التنفيذ، األربعاء من األسبوع املايض. 

 7 أصيــب  آخــر،  جانــب  مــن  للواليــة.  التابعــة 
بســيارة  بجــروح يف هجــوم  الرطــة  مــن  عنــارص 

مفخخة.
إن  خــان،  تانديــن  قندهــار  رشطــة  قائــد  وقــال 
الحــادث وقــع بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش للرطــة 

يف منطقة الهوري.
عــى  النــار  أطلقــت  األمنيــة  القــوات  أن  وذكــر 
أدى  مــا  املتفجــرة  باملــواد  اململــوءة  الســيارة 

النفجارها. 

د  قانون فرنيس ُيقيِّ
الحريات مييض نحو 
التصديق بالربملان

باريس/ وكاالت:
مــروع  أمــس،  مــن  أول  أوىل،  بقــراءة  الفرنــي،  الربملــان  مــرر 
قانــون "األمــن الشــامل" املثــري للجدل إزاء تقييــده حرية الصحافة 

وإطالقه أيدي رجال األمن.
)مــن  آخــرون   104 فيــا رفضــه  نائبــا،   388 القانــون  عــى  ووافــق 
إجايل 577( خالل جلسات مناقشته املستمرة منذ 17 ترين 

الثاين/ نوفمرب الجاري.
ومــن املقــرر أن يعــرض مــروع القانــون عــى مجلــس الشــيوخ يف 

كانون الثاين/ يناير املقبل.
وإذا تم متريره من مجلس الشيوخ أيضا، فسيتم طرحه للتصويت 

أمام الجمعية الوطنية للمرة األخرية يف وقت الحق.
ويف كلمة له قبل التصويت، قال رئيس الوزراء، جان كاســتكس، 

إن مروع القانون تم إعداده "عى أكمل وجه".
وأضــاف أن اعتــاد مــروع القانــون ســيمنع التقــاط صــور ضبــاط 
الرطة من قبل "األشخاص الخبثاء"، وأن املروع سيتضح أكر 

يف الجلسات الربملانية الجارية.
كانــوا  ســواء  شــخص،  أي  نــر  األمنــي  القانــون  مــروع  ويجــرم 
واضحــة  بوجــوه  الرطــة  عنــارص  صــور  ذلــك،  غــري  أم  صحفيــن 
املعامل. عالوة عى ذلك، فإن نر الصور عى وسائل التواصل 
النفســية"  أو  الجســدية  "الســالمة  تقويــض  بقصــد  االجتاعــي 
للضابــط املنــاوب، ميكــن أن ُيعاقــب عليــه بالســجن ملــدة عــام، 
أو بغرامــة تصــل إىل 45 ألــف يــورو، بحســب  شــبكة "يــورو نيــوز" 

األوروبية.
وأثــار القانــون، الــذي قدمته حكومة الرئيس إميانويل ماكرون، يف 
تريــن األول/ أكتوبــر، احتجاجــات يف مــدن بجميع أنحاء فرنســا، 

مبا يف ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
ينظــرون  وصحفيــن  حقوقيــة  منظــات  انتقــادات  أثــار  أنــه  كــا 
إىل مــروع القانــون عــى أنــه وســيلة إلســكات حريــات الصحافــة 
قبــل  مــن  للســلطة  املحتملــة  االنتهــاكات  عــى  الرقابــة  وتقويــض 

الرطة.
والســبت، تظاهــر اآلالف يف شــوارع العاصمــة باريــس، احتجاجــا 

عى القانون األمني.

مقتل أربعة أشخاص أردوغان يدعو لوحدة إسالمية اقتصادية وسياسية
بانقالب مركب للمهاجرين 
قبالة سواحل جزر الكناري

مدريد/ وكاالت:
الكنــاري  جــزر  ســواحل  قبالــة  للمهاجريــن  مركــب  انقــالب  أدى 
أربعــة  مقتــل  إىل  الثالثــاء  يــوم  مــن  متأخــر  وقــت  يف  اإلســبانية 
أشــخاص عــى األقــل، وفــق مــا أعلنتــه أجهــزة الطــوارئ األســبانية 

أمس. 
وكان الضحايــا عــى مــن قــارب يقــل نحــو 30 مهاجــرا. وبلــغ عــدد 
الناجــن 28 شــخصا فيــا تواصــل أجهزة اإلنقاذ البحث عن غرقى 

محتملن.
وأعلنــت أجهــزة الطــوارئ اإلســبانية مقتــل أربعــة مهاجريــن عــى 
جــزر  قبالــة  30 شــخصا  نحــو  تقــل  كانــت  غــرق ســفينة  إثــر  األقــل 

الكناري.
وقالــت متحدثــة باســم خدمــات الطــوارئ: "انقلــب مركــب صغــري 

حوايل الساعة 7,30 مساء أثناء اقرتابه من الساحل".
وأضافــت أن خمســة أشــخاص مــن الذيــن كانــوا عــى من املركب 

وصلوا إىل اليابسة فيا تم إنقاذ 15 آخرين.
وتعمــل فــرق اإلنقــاذ عــى البحث عن ضحايــا آخرين محتملن إثر 
الحادث الذي وقع قبالة قرية أورســوال شــال جزيرة النزاروت يف 

وقت متأخر الثالثاء.
من جهته قال رئيس خدمات الطوارئ واألمن يف النزاروت إنرييك 
إســبينوزا إنه تم انتشــال جثتن أخرين، وإن مثة 28 ناجيا حاليا، 

مشريا إىل احتال وفاة ثالثة أشخاص آخرين.
ووصــل أكــر مــن 18 ألــف شــخص إىل األرخبيــل اإلســباين خــالل 
العــام املــايض، حــوايل ثلثيهــم يف األشــهر القليلــة املاضيــة بعــد 
القيــام برحــالت محفوفــة باملخاطــر بالقــوارب انطالقا من الســاحل 

األفريقي.
وأعلنــت الحكومــة اإلســبانية األســبوع املــايض أنهــا تخطــط إلقامة 
مخيــات لنحــو ســبعة آالف شــخص وأن تطلــق حملــة دبلوماســية 
يف مختلــف الــدول األفريقيــة يف محاولــة لوقــف تدفق املهاجرين 

إىل جزر إسبانيا.
وتذكــر هــذه املوجــة الحاليــة بأزمــة العــام 2006 عندمــا وصل نحو 
30 ألــف مهاجــر إىل جــزر الكنــاري مــا دفــع بإســبانيا إىل تكثيــف 

الدوريات وتوقيع اتفاقات إعادة مهاجرين.

بكن/ األناضول:
هنــأ الرئيــس الصينــي يش جينبينــغ، أمــس، 
بايــدن،  جــو  املنتخــب  األمريــيك  نظــريه 
معربا عن أمله بعالقات "تعاون قامئة عى 
نزاعــات  وســط  املتبــادل"،  الكســب  مبــدأ 
والتكنولوجيــا  التجــارة  بشــأن  البلديــن  بــن 

واألمن.
الكــربى  الــدول  آخــر  إحــدى  الصــن  وتعــد 
التــي تهنــئ بايــدن، ومل يكــن هنــاك تفســري 
إن  قالــوا  املعلقــن  بعــض  لكــن  للتأخــري، 
بكــن قــد ترغــب يف تجنــب توتــر العالقــات 

مع الرئيس دونالد ترامب، الذي مل يعرتف 
بهزميته يف االنتخابات.

إن  لبايــدن،  يش  قــال  تهنئــة،  رســالة  ويف 
هــي  واملســتقرة"  "الصحيــة  العالقــات 
"التوقــع املشــرتك للمجتمع الدويل"، وفق 

بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.
وأضــاف "نأمــل أن يتمســك الجانبــان بــروح 
واالحــرتام  املواجهــة  وعــدم  الــرصاع  عــدم 
مبــدأ  عــى  القائــم  والتعــاون  املتبــادل 
الكســب املتبــادل، والرتكيــز عــى التعــاون 
والســيطرة عــى الخالفــات وتعزيــز التنميــة 

والواليــات  للصــن  واملســتقرة  الصحيــة 
املتحدة".

وبكــن  واشــنطن  بــن  العالقــات  وتشــهد 
تدهورا غري مسبوق يف املجاالت التجارية 
أخــرى  ملفــات  إىل  إضافــة  والتكنولوجيــة، 
أبرزهــا قانــون األمــن القومــي، الــذي فرضتــه 

الصن عى هونغ كونغ.
إىل جانب التوترات يف بحر جنوب الصن، 
وقضيــة مســلمي األويغــور، إضافــة لتوجيــه 
واشــنطن اتهامــات إىل بكــن بالتســبب يف 

انتشار فريوس كورونا عامليا.

رئيس الصني ُيهنِّئ بايدن ويأمل عالقات قامئة عىل الكسب املتبادل

اإلمارات تعلِّق تأشريات سفر 
مواطني 13 بلًدا منها 8 دول عربية

قتىل وإصابات بهجوَمنْي 
منفصَلنْي فــي قنـدهـار

إصابة ناقلة يونانية بأرضار جسيمة بلغم يف ميناء سعودي

جانب من انفجار املرفأ يف بريوت              )أ ف ب(

جانب من الجلسة االفتتاحية لالجتاع الـ 36 للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري أمس     )األناضول(



#نائل_البرغوثي.. وسم تضامني في "العالم األزرق"
غزة/ محمد أبو شحمة:

عقب نشر صور له باألبيض واألسود 
ا فــي مقتبــل عمــره،  حيــن كان شــابًّ
بقصــة شــعره التــي كانــت منتشــرة 
العديــد  تــداول  الســبعينيات،  إبــان 
مــن النشــطاء عبــر مواقــع التواصل 
نائــل  األســير  صــورة  االجتماعــي 
البرغوثي، الذي بدأ السنة الـ41 في 

سجون االحتالل.
مواقــع  مســتخدمو  ويســتذكر 
المرحلــة  االجتماعــي  التواصــل 
العمريــة لألســير البرغوثي بــدًءا من 
أســر االحتــالل اإلســرائيلي لــه، فــي 
نيســان )أبريــل( 1978م، حتى تدرجه 
في العمر ووصوله إلى سن 63 عاًما 

وهو يقبع في سجون االحتالل. 

كذلــك، تنتشــر صــور البرغوثــي بعد 
اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتالل 
فــي  2011م،  عــام  الوقــت  بعــض 
أثنــاء عملــه بحقله في قريتــه كوبر 
شــمالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
وأخــرى وهــو بين أهلــه، إضافة إلى 
تســليط الضوء على مــا يلقاه داخل 

سجون االحتالل.

Thursday 26 November 2020 الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني

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

حازم قاسم 
المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس

يجســد األسير نائل البرغوثي قدرة الفلسطيني 
علــى التضحيــة والعطاء في ســبيل انتزاع حريته 
مــن المحتــل، وأن الفلســطيني لــن يتخلــى عــن 
ســنين  عليــه  تطاولــت  مهمــا  بالحريــة،  حلمــه 

السجن واالحتالل.

أريحا محمد  
ناشطة

أقدم أسیر في العالم
 من هو؟، هو اســمه نائل صالح البرغوثي الذي 
اعتقل وهو يبلغ من عمره 18 عاًما، وحتى اآلن 
یمضــي فــي الســجن، هــو األســیر الــذي إرادتــه 

تهزم دولة االحتالل خالل 41 عاًما.

محمد المدهون 
ناشط

41 عاًما في سجون االحتالل!
#نائل_البرغوثــي،  القائــد  الفلســطيني  األســير 
من ســكان محافظة رام اللــه، يدخل عامه الـ41 
في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، منذ اعتقاله 
عام 1978م، وهو عميد األســرى في الســجون 

وأقدم أسير سياسي في العالم.
نســأل اللــه الفــرج القريــب والعاجل لكل أســرانا 

في سجون االحتالل.

سلطان العجلوني 
أسير محرر

نائل البرغوثي عصــارة العناد والكبرياء واإليمان 
المطلــق بالحق والنصــر، خاصة مع دخوله عامه 

الحادي واألربعين في سجون االحتالل.
قــال لــي أبــو النــور يوًمــا فــي ســجن عســقالن: 
"نمت على ُبرش )تخت الســجن( واحد ١١ ســنة، 
وبدلــوا أبــواب غرفــة الســجن ٣ مــرات بعــد أن 

اهترأت واحًدا تلو اآلخر".

إيمان عياد
مذيعة

"جنــرال الصبــر" نائل البرغوثي 41 عاًما في أســر 
األغــالل  فيهــا  صدئــت  اإلســرائيلية،  الســجون 

واشتعل الرأس شيًبا.

عماد أبو عواد 
أسير محرر

نائــل البرغوثــي أبــو النــور الــذي دخل فــي العام 
الـــ)41( مــن أســره، بمعنــى ربمــا هــذا الرقم لم 
يصلــه غالبيــة مــن ســيقرأ هــذا المنشــور، كان 
ممارًســا لفكــرة مقــــاومة االحتــالل حتــى فــي 

أسره.
لــك أن تتخيــل أنــه مــع حرمــان األســير غالبيــة 
احتياجاتــه، كان نائــل يرفــض في الغالب الشــراء 
مــن الكانتينــا )دكان األســرى(، إذ كان يعــد نائل 
مقاطعة بضائع االحتالل حتى في األســر واجًبا، 
والمــال الــذي ُيشــترى بــه مــن الكانتينــا شــعبنا 

أولى به. 
لــم يفــارق نائل لحظة فكــره المبني على رفضه 
االحتالل، وإيمانه بالمقـــــاومة حتى في ظروف 

تكاد تكون هي األصعب.

صهيب زاهدة 
ناشط

في ســجن  )إيشل( يشــير أقدم أسير في العالم 
األســير  نائــل البرغوثــي إلــى أحد األبــواب قائاًل: 
"شــهدت تغييــر هــذا البــاب مرتيــن خــالل رحلــة 
ولكــن  الحديــد،  تلــف  الســبب  وكان  اعتقالــي، 

معنوياتنا لم تتلف".
نائــل أمضــى 41 عاًمــا في الســجن وعمــره اآلن 
63 سنة، نائل من عصر التلفاز األبيض واألسود 
والرســائل الورقيــة، نائــل لــم يعــرف العالــم إال 

بعشرين سنة من عمره.
كي ال تبقى قضية نائل خلف ذلك الباب شارك 
الصورة ليعرف العالم صالبة وقوة وإرادة أحرار 

فلسطين.

محمد حامد 
صحفي

مهمــا جــال خيالكم فلــن يســتطيع الوصول إلى 
شــيء بســيط ممــا يعنيــه دخــول األســير القائد 
الفلســطيني الكبيــر نائــل البرغوثــي عامــه الـ41 
في ســجون االحتالل اإلسرائيلي، هي حياة في 

مقبرة تقتل كل شيء.

عالء الريماوي 
أسير محرر

عــاش نائــل فــي زنزانــة وحــدة 6 ســنوات، وضّل 
معــه نفس الحرام 15 ســنة، ورافقه ألبوم صور 
25 ســنة، وبكــرج قهــوة 17 ســنة، إذ تنقــل بين 
80 زنزانة ال يوجد بها إضاءة، ؤاكثر من 32 سنة 
مــن ُعمره ما مشــى فيها تحــت القمر والنجوم، 
ويرى الشمس مقّطعة من ورا الَشَبك. 
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أمجد المجدالوي.. شاب ينال "درع المتطوع المثالي"

ي "حياة الُمْعِسرين الُمرة" بـ"رشة سكر" "زينب السيسي" ُتحلِّ
تقدمها مع عبارات براقة

أمعــن فــي العمــل التطوعــي إلــى مــا هــو أبعد من 
مبــادرات  فأطلــق  والعينيــة،  الماليــة  المســاعدات 
فــي  المواطنيــن  عــن  النفســي  والتفريــغ  للترفيــه 
المــدارس التي نزحت إليها عائالت في أثناء الحروب 

العدوانية على قطاع غزة، وأقام فعاليات ترفيهية، 
وكان ذلك طريقه إلى "درع المتطوع المثالي للعام 

."2020
أمجــد المجــدالوي اتخــذ –كمــا يقول- مــن التطوع 

عمال لخدمة وطنه، أنصت لهموم المحتاجين، أوصل 
صوت مناشــداتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
المعوزيــن،  بعــض  حيــاة  غيــر  الخيــر  أيــادي  ومــن 

وساعدهم في مخيمه بتكية النصيرات الخيرية.
غزة/ مريم الشوبكي:

تمســك دفتــًرا ألســماء ُمعِســرين، ومبلًغــا 
مــن المال مغلًفا بظرف تكســر لونه األبيض 
كلمــات مرصعــة بلــون الســماء كتبتهــا بخط 
لكــم  وتتمنــى  تحبكــم  ســكر  »رشــة  يدهــا: 

األفضل«.
منــذ عــدة أيــام اســتطاعت جمــع التبرعــات 
لسداد قسط بناء منزل صغير لسيدة مطلقة 
لديهــا ثــالث بنــات، ولضيــق الحــال اضطــرت 

السيدة إلى بيع معظم أثاث بيتها لسدادها، 
وهي تقف اليوم على حافة الطرد حتى من 
المــالذ والمــأوى الذي هربــت إليه من ضيق 
الواقع والحياة، فقد أصبح فارًغا من الطعام.

غزة/ يحيى اليعقوبي: 

10اعــوام  امجــد  حيــاة  يف  التطوعــي  العمــل  رصيــد 
للعــام  املثــايل  املتطــوع  درع  عــى  بحصولــه  توجــت 
للشــباب  األعــى  املجلــس  نظمــه  حفــل  يف  2020م 
والرياضة والتجمع الفلسطيني للشباب، كانت زاخرة 
وتركــت  والشــبابية،  الخرييــة  والفعاليــات  باملبــادرات 
عالقــات  ونســج  شــخصيته  صقــل  يف  كبــريا  رصيــدا 
واســعة مــن املجتمع، واكتســاب خــرات جديدة عليه 

وسعت من آفاق معرفته.
أمجد )33 عاما( ُرشح لهذا اللقب عن طريق التجمع 
اختــار  حيــث  النصــريات،  وبلديــة  "شــبابنا"  الشــبايب 
القامئــون عــدد مــن املتطوعني الذيــن أثرت مبادراتهم 

400 عائلة الفقرية داخل املخيم يومني يف األســبوع 
بترع من أهل الخري". 

مــرح  بإنشــاء  التطوعــي  العمــل  يف  خرتــه  وتــوج 
فلسطني الرتفيهي، ويعمل به 15 شابا وشابة.

ومــن مهــام مــرح فلســطني الرتفيهــي، يبــني أمجد أنه 
للمخيــات  تتوجــه  حيــث  فــرح  جمعــة  مبــادرة  أطلــق 
إلقامــة حفــالت ترفيهيــة، ولكنهــا متوقفــة حاليــا بســبب 

جائحة كورونا.
ويشــري أمجــد إىل أنــه يشــارك يف أي مبــادرة يطلقهــا 
الشباب يف القطاع، لتعزيز قدراتهم وتشجيعهم عى 

االستمرار يف مبادراتهم وعملهم التطوعي.

"كورونــا"  جائحــة  خــالل  والشــباب  املجتمــع  يف 
وحققت صدى اعالمي.

قدمــه  ملــا  املثــايل،  املتطــوع  درع  أمجــد  واســتحق 
خــالل  النصــريات  مســتوى  عــى  مجتمعيــة  مبــادرات 
هــذا العــام خاصــة خــالل الجائحــة، يردهــا بالتفصيل 
لرتميــم  مبــادرة  قدمــت   " "فلســطني":  لصحيفــة 
مســتوصف النصــريات، وتركيــب "دربزيــن" عند بعض 
املدارس للحد من حوادث السيارات، وانارة الشوارع 

املعتمة، وتوزيع مواد تعقيم للعائالت املحجورة".
ويتابــع: " أسســت مــع مجموعــة مــن املتطوعــني تكيــة 
لـــ  تــوزع وجبــات طعــام مجانيــة  التــي  النصــريات  أبنــاء 

واقــع العمــل التطوعــي يف بعــض املؤسســات يصفــه 
حــق  "يهضــم  بعضهــا  إن  يقــول  "بالصعــب"،  أمجــد 
التــي تنبثــق عنهــا ال تحقــق  املتطوعــني، واملبــادرات 
نتائــج كبــرية عــى أرض الواقع، بعكس املبادرات التي 
ينفذهــا الشــباب شــخصيا وبتــرع مــن الخرييــن تكــون 

مؤثرة يف املجتمع أكرث"، وفق رأيه.
العمــل التطوعــي يأخــذ وقتــا وجهــدا كبــريا مــن حيــاة 
األمــر؟  هــذا  معــه  أمجــد  يتعامــل  فكيــف  املتطــوع، 
يوضح أن العمل التطوعي يشغل الشخص عن عائلته 
وأوالده، ولكــن مــن يحمــل روح التطــوع ســيجد يف هذا 

التعب ملذة ستجعله يواصل.

حصــويل  بعــد   "  : يجيــب  لــه،  الجائــزة  تعنيــه  وعــا 
عــى الــدرع شــعرت بــأن هنــاك مــن يقــدر مــا يقــوم بــه 
الــذي  التطوعــي  العمــل  بقيمــة  ويشــعر  املتطوعــني، 
يقــوم بــه الشــباب بأنــه أمــر غري عادي بل مؤثر يف حياة 
النــاس، وأشــعر أننــي مؤثــر يف حيــاة النــاس وقدمــت 

خدمة ملجتمعي ووطني".
ويختم حديثه بنصيحة لكل متطوع أن يحب ما يعمل 
ليــس يف ســبيل الحصــول عــى شــهادة أو عائد مادي، 
عليــه  بــل  معــني،  مجــال  يف  نفســه  يحــر  أال  وعليــه 
التطوع يف كل املجاالت، ليك يبني شــخصيته ويرع 

أمور كثرية يف الحياة.

مــن  الســييس  زينــب  تتطــوع  واملحتاجــني،  الفقــراء  ملســاعدة 
مدينــة غــزة منــذ أربعــة أعــوام، مــع مبــادرات عــدة تغيثهــم، لكنهــا 
اســم  ســكر"  بـ"رشــة  املحتاجــني  حيــاة  تحــي  بــدأت  عــام  منــذ 
تســعى  التــي  والقيــم  الواقــع  عــن  يعــر  وجدتــه  التــي  مبادرتهــا 

لرتسيخها.
تطل من نافذة خشبية خلفها أوراق خرضاء تتسابق للصعود إىل 
األعى تجاه البحر، وصوت املوج يبعث بالنفس روًحا منعشة، 
كذلك تدخل هي إىل معاناة السيدة التي جلبت لها مساعدة، 
مطلقــة،  "املــرأة  توصــف:  ال  ســعادة  مالمحهــا  عكســت  وقــد 
اســتدانت مبلًغــا مــن املــال مــن أختهــا األرملــة التــي ترف عى 
أيتــام مبلــغ 4 آالف دوالر، لبنــاء غرفــة لبناتهــا فــوق منزل عائلتها، 

وهي مهددة بالطرد وشقيقتها تلح عليها بالدين".
بــوك(،  نــرت زينــب حالــة الســيدة عــى صفحتهــا يف )فيــس 
فجمعــت مبلًغــا لســداد القســط البالــغ 100 دوالر، ســاهم فيــه 

ستة أشخاص، وهم من بسطاء الحال أيًضا. 
رشة بسيطة

"أطلقت مبادريت وأســميتها "رشــة ســكر"، والرشــة يشء قليل، 
تضعــه عــى املــاء أو أي يشء ليحليــه، وهكــذا اإلنســان ميكــن 
أن يســاهم بخمســة أو عــرة شــواقل، وهــذا املبلــغ باســتطاعة 
املعظم تقدميه، وهذه الرشــة البســيطة مع رشــة أخيك وأختك 
رشًحــا  تعــرض  الفقــراء"  حيــاة  بــه  تحــي  يشء  عمــل  تســتطيع 

لصحيفة "فلسطني" مختًرا عن مبادرتها. 
بإجابتهــا عــن أهميــة العمل التطوعي عندها، امتزج صوتها بثقة 
تشابه ثقة األمواج بحتمية عودتها للبحر بعد عملية "مد وجزر"، 
وكينونتــي،  شــخصيتي  "هــو  مرقــة:  ابتســامة  مالمحهــا  تعلــو 

الناس، فيتفاعلون معها ويبادرون مبساعداتها.
تعتمد املبادرة عى مساعدة "البسطاء للبسطاء"، عى املنهج 
النبوي "تصدق ولو بشق مترة"، تعلق وتتمنى أن يتلقف صوتها 
الفقــراء واألغنيــاء مًعــا: "أحــاول تعزيــز مبــدأ الصدقــات حتــى لــو 
بأقل  القليل، وأن ذلك ينمي مالهم ويعيده الله أضعاًفا، ويفتح 

عليهم أبواب الرزق".
تتمنى زينب أن يصل صدى مبادرتها إىل رجال األعال والناس 
األغنيــاء واملقتــدرة، وتدعــم وتكــر قاعــدة البيانــات، وتصــل إىل 
مئــات بــل آالف األرس، حلــم يواجــه صعوبــات وتحديــات الواقــع، 
اليــأس  رايــة  ترفــع  لكنهــا مل  الجميــع،  عــى  بظاللــه  ألقــى  الــذي 
واالستســالم، وتحــارب قناعــات مختلفــة، وتبث روح التفاؤل يف 
النفوس وتحثهم عى املساعدة ولو بأقل القليل، تعزيًزا ملبدأ 

التكافل وتنمية لروح العطاء.
أمسكت هاتفها املحمول، وعرضت بعض الصور التي وصلت 
"ليتنــي  مريــر:  بواقــع  ممزوجــة  تنهيــدة  كلاتهــا  ســبقت  إليهــا، 
أســتطيع تلبيــة متطلبــات الجميــع"، مترر أصبعها عى الشاشــة: 
"انظــر هــذه فرشــات طلبتهــا ســيدة، فقــط طلبت منــي ذلك وقد 
خــال منزلهــا منهــا، وهــذه صــورة طاقــة بديلــة أنرنــا بهــا حيــاة عــدة 

عائالت، وهذا دواء ... إلخ".
القلــوب:  تالمــس  براقــة  عبــارات  مــع  الحــب  مــع  املبلــغ  "أقــدم 
أين  مجــرد  وليــس  الخــري"،  لكــم  وتتمنــى  تحبكــم  ســكر  "رشــة 
أســاعدك بوجــه عبــوس، أخرهــم أين أحبهــم وأفكــر فيهــم وأقــدم 
لهــم املســاعدة بــكل  حــب، وهــذا هــو شــعارنا أن الحــب مقــدم 
عى املال، وأننا نشعر بهم، حتى إن مل أستطع املساعدة أترك 

دعوة لهم".

الجزء األكر من ســعاديت مســاعدة اآلخرين، أعده هدف حياة، 
ا يف حياة اآلخرين، لكني أقف معهم  رمبا ال أحدث تغيرًيا جذريًّ

مبواقف صعبة".
تســكن زينــب مبدينــة غــزة، لكــن حــدود مبادرتهــا الناشــئة متتــد 
عر مســاحة قطاع غزة ومحافظاته الخمس، تقف أمام مســؤولية 
وهــدف كبــري تســعى لتحقيقــه، ال تخفــي الصعوبــات: "رغــم بعد 
املسافات الله يير يل طرق إيصالها يف كل مرة ملستحقيها، 
أحياًنــا تصعــب عــي املواقــف، مثــل ذاك الرجــل املريــض الذي 
أصيــب بجلطــة واحتــاج ملبلــغ مــن املــال ومل يجــد من يســاعده، 

يومها أحرضت له الدواء ورأيت الدموع متأل عينيه".
تفتــح دفــرت األســاء الــذي ميثــل قاعدة بياناتهــا، تقلب الصفحة 
األوىل وتتضمــن أســاء وعناويــن عائــالت مــن رفــح وخــان يونس، 
ثــم انتقلــت للصفحــة الثانيــة وبهــا أســاء أشــخاص مــن الشــاطئ 
القطــاع،  شــال  مــن  أخــرى  وصفحــات  بغــزة،  مختلفــة  ومناطــق 

وكلهم استطاعت الوصول إليهم، ولكل اسم قصة وحكاية.
تزيــد بعفويــة: "لــو تصــدق كل شــخص منــا بشــيقل وثاٍن بخمســة 
وآخر بعرة شواقل، فإن الجبال تبنى من الحىص، بذلك نجمع 

مبلًغا يسد رمق عائلة ما".
"تالمس القلوب"

"العمــل التطوعــي يــدل عــى الرقــي املوجــود بداخــل اإلنســان، 
مــا عنــده، ويــدل عــى مشــاعره اإلنســانية وحــب  الــذي يعطــي 
الســعادة  النــاس، ويعطــي اآلخريــن دون مقابــل، وهــذا منتهــى 
والرقــي رســم البســمة عــى وجــوه أطفــال ونســاء ال يســتطيعون 

توفري لقمة العيش".
تدعم زينب منشوراتها بصور حية للحاالت، وتالمس بها قلوب 



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1 كوكب يسيرحركة عقارب 

الساعة عكس باقي الكواكب 
+ من األشهر الهجرية 

-2 عاصمة بيرو  + النار دركات 
والجنة .........

-3 يمشي في الناس بالنميمة 
معكوسة – من األزهار +أخطأ

-4 متشابهان + أخالق + 
انصت 

-5 خوف – مفهوم متفق عليه 
-6 شهم + حرف – أحرف 

متشابهة
-7 من دول القوقاز 

-8 نسيان – ما يغطي جسم 
الجمل  

-9حيوان قطبي + من األطراف 
+ معنى

العمودي:
-1 الموت + حيوان مفترس 
-2 علم مؤنث + بئر + من 

المجوهرات 
-3 ثلثا مزن معكوسة + 

جمع مقلة + يقص القصص 
-4 علم مذكر – عقل 

-5 جواب – ذنوب صغيرة 
معكوسة +أربع وعشرون 

ساعة 
-6 أداة تنبيه معكوسة – 

من فروع الرياضيات 
-7 خضه + طرابلس مبعثرة 

+ حرف 
-8 حالة الشخص النفسية 

معكوسة + من منتجات الحليب 
-9حسم األمر + مختلفان + 

ود – نضع عليه األشياء 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أول من رمى بسهم في سبيل اهلل من الصحابة 
يتكون من 4 مقاطع )12 حرف ( 

حسان بن ثابت – أبي بن كعب – بالل بن رباح – 
أبو بكر – أبو عبيدة – القعقاع – سلمان – العباس 
– حذيفة – عمار – مصعب – صهيب – عثمان – 

علي – عمر 

حل الكلمة الضائعة

سعد بن أبي وقاص
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العلماء يعرثون عىل مومياء عولجت 
من األمراض النسائية بأقدم األساليب

مدريد/ وكاالت:
اكتشــف علــاء مــن جامعتــي غرناطــة وجايــن يف إســبانيا، أقــدم دليل عىل عالج أمراض نســائية 

عند فحص مومياء مرصية.
ونرش ملخص االكتشاف عىل املوقع اإللكرتوين لجامعة غرناطة. 

وأفــادت األنبــاء أن العلــاء فحصــوا موميــاء امــرأة، اكتشــفت خالل حفريــات عام 2017 يف قبة 
الهوا، عىل الحدود الجنوبية ملرص.

.QH34 وعرث عىل املومياء يف حجرة دفن تقع تحت األرض، عليها رمز
وأظهرت الفحوصات األوىل للمومياء، أنها تعرضت إلصابة خطرية يف الحوض. وحدث ذلك، 

حسب الباحثني، يف األعوام 1797-1878 قبل امليالد. ورمبا كانت تعاين من أمل شديد.
وعولجت املريضة باستخدام التبخري، أي تدمري مسببات األمراض مبساعدة الغازات واألبخرة 

السامة. تستخدم هذه الطريقة يف الوقت الحارض لعالج النباتات.
والجدير بالذكر، أن املرصيني القدامى استخدموا الرعاية التلطيفية لعالج األمراض النسائية.

أسباب تؤدي إىل زيادة 
استهالك السيارة للوقود

موسكو/ وكاالت:
تعــد زيــادة اســتهالك الســيارة للوقــود مــن املشــكالت الشــائعة التــي تواجــه الكثــري مــن 

قائدي السيارات عىل الرغم من عدم وجود أي أسباب ظاهرية تفرس ذلك.
نرش موقع "املربع" أبرز األسباب التي تؤدي إىل زيادة استهالك السيارة للبنزين:

التحــرك بالســيارة رسيعــًا ومــن ثــم التوقــف بصــورة فجائيــة يســتهلك كمية كبــرية جدا من 
البنزين، وغالبًا ما تتخطى تلك النسبة 30%.

تســتهلك الســيارة نســبة كبــرية مــن البنزيــن عنــد بدايــة التشــغيل، لــذا إذا كانــت رحلتك 
قصرية فمن األفضل عدم قيادة السيارة.

تلف أو عطل يف حساس األوكسجني
تلف البواجي )شمعات االحرتاق( أو استخدام نوعية غري أصلية يف حال وجود مشاكل 

يف املحرك فإنه يستهلك كمية كبرية من البنزين.
زيــادة رسعــة الســيارة عــن 100 كــم يف الســاعة، فكلــا زادت رسعــة الســيارة عــن تلــك 
الرسعة 10 كيلومرت تزداد نسبة استهالك الوقود مبعدل %10 بسبب مقاومة السيارة 

للهواء.
انسداد يف مصفاة البنزين، وعدم تغيريها بشكل منتظم.

عطل يف البخاخات.
انسداد فلرت الهواء.

ارتفــاع  إىل  يــؤدي  نقصانــه  أو  الضغــط  زيــادة  أن  حيــث  اإلطــارات،  عــدم ضبــط ضغــط 
استهالك البنزين.

إلغاء أو تلف ترموستات الحرارة.
األوزان الزائدة، حيث أنه كلا زاد الوزن زاد املجهود وبالتايل زاد استهالك البنزين.

عطل أو تلف حساس درجة حرارة املحرك أو حساس درجة حرارة مياه التربيد.
استخدام إطارات أكرب وأعرض من الوكالة.

بريطاين يجوب العالم بزورق كهربايئ
لندن/ وكاالت:

انطلــق املــالح الربيطــاين جيمــي كورنيــل يف رحلــة بحريــة من إشــبيلية بإســبانيا، يف ذكرى 
مرور خمســة قرون عىل أول رحلة بحرية قام بها إنســان حول العامل، إال أن رحلته ســتكون 

خالية متاًما من االنبعاثات الكربونية باستخدام زورق يعمل بالكهرباء.
يخطــط كورنيــل للســري عــىل نفــس املســار الــذي ســلكه املستكشــفان فردينانــد ماجــالن 

وخوان سيباستيان إلكانو. 
وقــال كورنيــل للصحفيــني إن الرحلــة »تتمتــع ببعديــن، أولهــا تاريخــي؛ ألننــي أرغــب يف 

السفر بالطريق األصيل التاريخي«. 
وأضاف: »لكن لها بعد آخر مهم جًدا بالنســبة يل، وهو حاية البيئة. لهذا الســبب أقوم 

باستخدام قارب يعتمد بشكل كامل عىل الكهرباء من دون أي انبعاثات«.
كان كورنيــل أتــم رحلتــه األوىل حــول العــامل بــني عامــي 1975 و1981. وبعــد عودتــه إىل 
بعــض األماكــن التــي زارهــا خــالل الرحلــة، قــال كورنيــل إنــه أصيــب بالذهــول بعــد أن رأى 
الدمــار الناجــم عــن تغــري املنــاخ، األمــر الــذي دفعه للتحــدي والقيام بالرحلــة الخالية متاًما 

من االنبعاثات الكربونية.

كيف تزيد من عمر جهاز 
الكمبيوتر المحمول؟

موسكو/ وكاالت:
ازدادت الحاجــة لألجهــزة اإللكرتونيــة يف ظــل الجائحــة، فأصبحــت الدراســة والعمــل عــن بعــد 

من أشكال الحياة الرضورية.
وبهذا الصدد تحدثت "سبوتنيك" إىل تقني ومدير "هاي تيك ميل رو"، دميرتي ريابينني، 
 )background apps( الخلفيــة  تعمــل يف  التــي  التطبيقــات  بعــض  إطفــاء  إىل  نبــه  الــذي 
وتشــغيل وظيفــة توفــري عمــل البطاريــة التــي تقــوم بإطفــاء التطبيقات التي تعمــل يف الخلفية 

تلقائيا.
وميكــن زيــادة عمــر بطاريــات الكمبيوتــر يف حــال إعــادة شــحن الكمبيوتــر عنــد نســبة بطاريــة ال 

تقل عن 20 يف املئة. 
وتابــع الخبــري، أمــا إن كنــت ال تســتخدم الجهــاز لفــرتة طويلــة فمــن األفضــل تركــه عنــد نســبة 

بطارية 40-50 يف املئة وليس مشحونا بشكل كامل.
والحــظ ريابينــني، أن العامــل األهــم الــذي يؤثــر عــىل الكمبيوتــر هــو درجــة الحــرارة. وقــال، إنــه 
من األفضل العمل عىل الكمبيوتر يف وســط تزيد درجات حرارته عن الصفر. فالبطاريات ال 

تحب التغريات يف درجات الحرارة بشكل مفاجئ خصوصا إن كانت تحت الصفر.
يف ســياق متصل، ذكر موقع "بيزنس إنســايدر"، أنه الســتعادة رسعة الجهاز، تحتاج أوال إىل 
تقليل عدد التطبيقات التي تعمل يف وقت واحد مع تشغيل نظام التشغيل. للقيام بذلك، 
تحتــاج إىل التحقــق مــن قامئــة التطبيقــات مــن بدء التشــغيل وإزالة التطبيقات التي تســتخدم 

الكثري من ذاكرة الوصول العشوايئ أو طاقة املعالج.
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بوينوس ايرس/ )أ ف ب(:
تــويف أســطورة كــرة القــدم األرجنتينيــة دييغــو أرمانــدو مارادونــا 
أمــس عــن 60 عاًمــا، جــراء ســكتة قلبيــة يف ضواحــي العاصمــة 
باســمه  الرســمي  املتحــدث  أعلــن  مــا  وفــق  أيريــس،  بوينــوس 

سيباستيان سانيش لوكالة فرانس برس.
وكان مارادونا املتوج بلقب كأس العامل عام 1986 والذي ُيعّد 
أحــد أعظــم العبــي كــرة القــدم يف التاريــخ، قــد خضــع لجراحة يف 

دماغه مطلع نوفمرب الحايل.
وأعلــن رئيــس الجمهوريــة ألربتــو فرنانديــس فــوًرا الحــداد الوطنــي 

ملدة ثالثة أيام.
بــأرسه،  العــامل  هــّز  الــذي  الخــرب  عــن  اإلعــالن  مــن  دقائــق  وقبــل 
تداولــت الصحافــة االرجنتينيــة أخبــارا عــن تدهــور صحــة العــب 
نابويل االيطايل السابق مشرية اىل ان انه يتلقى العالج من قبل 

االطباء يف منزله شامل العاصمة.
ســيارات  اربــع  "هنــاك  الرياضيــة  يس"  واي  "يت  قنــاة  ونقلــت 
إســعاف امام مكان اقامته. لقد دعوا أفراد أرسته للقدوم. االمر 

خطري".
وتخللت حياة النجم األرجنتيني العديد من املشاكل الصحية، 

كادت بعضها تودي بحياته.
وتعــرض مارادونــا عــام 2000 لنوبــة قلبيــة بعــد جرعــة زائــدة مــن 
املخدرات يف مدينة بونتا ديل إســتي الســاحلية. خضع بعدها 

لعالج طويل يف كوبا.
كيلوغــرام،   100 مــن  أكــر  وزنــه  كان  2004، عندمــا  عــام  ويف 
ثــم  نجــا.  لكنــه  آيــرس،  بوينــوس  يف  أخــرى  قلبيــة  لنوبــة  تعــرض 
خضــع لعمليــة جراحيــة يف املعــدة ســمحت له بانقــاص وزنه 50 

كيلوغرامًا.
إىل  نقلــه  إىل  للكحــول  املفــرط  تعاطيــه  اســفر   2007 ويف 

املستشفى.
مارادونا "الخارق" لم يكن نجًما رياضًيا وحسب

مل يكــن مارادونــا نجــاًم رياضًيــا "خارًقــا" وحســب، فهــو ليس مثل 
كــرة  مالعــب  رّشفــوا  فهــؤالء  ســتيفانو،  دي  أو  بكنبــاور  أو  بيليــه 
القــدم العامليــة بفنهــم الرفيــع وهو جاراهــم متاما يف ذلك، لكنه 
تفــوق عليهــم حتــام يف احتــالل العناويــن العريضــة يف صفحات 
الصحــف إمنــا ألســباب اخــرى ال ميكــن وضعهــا دامئــا يف خانــة 

مــن االضــواء خصوصــا انــه كان وقــع عقــًدا لالنتقــال اىل برشــلونة 
االسباين.

وعــى الرغــم مــن تســجيله هدفــن، فإن حادثة طــرده يف املباراة 
ضد الربازيل يف الدور الثاين بقيت عالقة يف االذهان.

بلــغ الــذروة عــام 86 يف مونديــال مكســيكو عندمــا قــاد منتخــب 
بالده اىل اللقب الثاين بعد 1978.

 86 العــامل  كأس  عــى  مارادونــا  مونديــال  اســم  إطــالق  وميكــن 
الن النجــم االرجنتينــي طبــع البطولــة بطابعــه الخــاص وكان عزفــه 

املنفرد مفتاح الفوز.
1986 ضــد  االرجنتــن يف  لعبتهــا  التــي  االوىل  املبــاراة  ومنــذ 
كوريــا الجنوبيــة، بــدا واضحــا تصميــم االمريكيــن الجنوبين عى 
إحــراز الــكأس، وقــد ســاهم مارادونــا يف ثــالث متريــرات جــاءت 

منها اهداف منتخب بالده يف مرمى املنتخب االسيوي.
ثــم افتتــح مارادونــا رصيــده مــن االهداف بهــدف جميل يف مرمى 

ايطاليا وقد خرج املنتخبان متعادلن 1-1.
وفــرض مارادونــا نفســه ايضــا يف املبــاراة ضــد بلغاريــا )-2صفــر( 
ومــرر كــرة حاســمة اىل زميلــه خورخــي بوروتشــاغا. وســاهم ايضــا 
يف الفــوز عــى االوروغــواي -1صفــر يف الــدور الثــاين لكنــه أدخر 

افضل ما لديه لالدوار التالية.
طابعــا  اتخــذت  النهــا  مشــهودة  انجلــرا  ضــد  املبــاراة  وكانــت 
سياسيا من جراء حرب املالوين بن الدولتن وقد سبقتها حرب 

كالمية بن املعسكرين.
انتهى الشوط االول بالتعادل السلبي، ويف مطلع الشوط الثاين 
سجل مارادونا هدفا بيده يف مرمى الحارس بير شيلتون فاحتج 
االنجليــز طويــال، لكــن الحكــم التونــي عــي بــن نــارص مل يكــرث 
وارص عى احتساب الهدف. واعرف مارادونا بعد املباراة بأنه 

استعمل يده للتسجيل.
وبعــد اربــع دقائــق ســجل مارادونــا اجمل هــدف يف تاريخ كؤوس 
العــامل، إذ قــام مبراوغــة ســتة العبــن انكليــز، مبــن فيهــم الحــارس 

قبل ان يودعها يف شباكهم.
وتقابلــت االرجنتــن مــع بلجيــكا يف نصــف النهــايئ وقــد وقــف 
دفاع االخرية عاجزا عن ايقاف العبقري االرجنتيني الذي ســجل 
هدفــن يف منتهــى الروعــة مــن مجهوديــن فرديــن فاتحــا الطريــق 

امام منتخب بالده لخوض املباراة النهائية.

االيجابيات.
لقــد شــغل مارادونــا العــامل مبواهبــه ومشــكالته وحتام ســيتذكره 
الجميــع بأنــه ذلــك الالعــب الــذي ربــح العــامل بعبقريتــه وخــر 
نفســه بســبب املخدرات وابتعد عن مالعب كرة القدم مرغاًم، 
بعدما خّدر هذا املنشط اسلوبه وفنه ونقله من امام مرمى كرة 

القدم اىل رهبة القضاة واملحاكم واروقة املختربات الطبية.
إحــدى  1960 يف النــوس  أكتوبــر   30 ُولــد دييغــو مارادونــا يف 

ضواحي بوينوس ايرس الفقرية.
نــادي أرخنتينــوس جونيــورز قبــل عيــد ميــالده  مــع  بــدأ مســريته 
الســادس عــر، ثــم اســتهل بعدهــا مشــواره مــع منتخــب بــالده 

عام 1977.
قــال بعمــر الســابعة عــرة "لــدي حلــامن، االول ان اشــارك يف 

كأس العامل والثاين ان أحرزها".
يف  االرجنتــن،  يف  القــرن  ريــايض  اختــري  الــذي  مارادونــا  مــّر 
عالقاتــه مــع بطــوالت كأس العــامل بشــتى املراحــل بحلوها ومرّها 

عى مدى 16 عاما.
بــدأت عالقــة الولــد الذهبــي للكــرة االرجنتينيــة باملونديال بخيبة 
امــل عندمــا تجاهلــه املــدرب ســيزار لويــس مينــويت لــدى اختيــار 
تشــكيلته الرســمية ملونديــال عــام 1978 لصغــر ســنه وافتقــاده 

اىل الخربة.
قال مارادونا بعد استبعاده: "إنه اليوم االكر تعاسة يف حيايت، 
عندمــا اعلمنــي مينــويت بأنــه اختــار العًبــا آخــر مــكاين عــدت اىل 

غرفتي وأجهشت بالبكاء".
وتابــع مارادونــا مباريــات منتخــب بــالده عــى شاشــة التلفزيــون 
وشاهد دانيال باساريلال قائد املنتخب وماريو كمبيس هداف 
البطولــة يقــودان االرجنتــن اىل إحــراز لقبهــا االول وســط فرحــة 

هستريية يف الشوارع االرجنتينية.
بيبي دي أورو

 لكن "إل بيبي دي أورو" )الفتى الذهبي( كان يف عداد تشكيلة 
مينويت العام التايل ليقود بالده، إمنا للفوز بكأس العامل تحت 

20 عاما يف اليابان حيث احرز جائزة افضل العب.
شــارك يف مونديــال اســبانيا 82 للمــرة االوىل وكانــت فرصــة لــه 
للتعويــض عــام فاتــه يف كأس العــامل الســابقة. والن االرجنتــن 
كانت حاملة اللقب، سلطت االنظار عليها ونال مارادونا قسطا 

وفرضــت رقابــة لصيقــة عــى مارادونا يف النهايئ وتقدم منتخب 
قبــل   2-2 التعــادل  الغربيــة  املانيــا  ادركــت  ثــم  -2صفــر  بــالده 
النهايــة بنحــو 13 دقيقــة، والن مارادونــا كان لــه اليــد يف معظــم 
اهداف منتخب بالده فإنه مرر كرة امامية اىل بوروتشــاغا الذي 

انفرد بالحارس االملاين وسجل هدف الفوز 3-2.
بعــد  شــهرية  دمعــة  مارادونــا  ذرف   ،90 ايطاليــا  مونديــال  ويف 
منتخــب  قــاد  آنــذاك  الغربيــة.  املانيــا  امــام  النهــايئ  خســارة 
بــالده تقريبــا مبفــرده، قبــل ان يســقط فريقــه بركلــة جــزاء متأخــرة 

الندرياس برميه.
حادثــة  بســبب  الضيــق  البــاب  مــن  املونديــال  مارادونــا  وّدع 
املخدرات التي كان بطلها يف مونديال الواليات املتحدة 94.

تعملــق يف املبــاراة االوىل ضــد اليونــان وقــاد االرجنتــن اىل فوز 
كبــري )-4صفــر( وســجل هدفــا رائعــا وخــاض الدقائــق التســعن 

بأكملها.
لكنهــا  نيجرييــا،  الثانيــة ضــد  املبــاراة  مســتواه يف  عــى  حافــظ 
كانــت االخــرية لــه بعــد ثبــوت تناولــه منشــطات مــن خمــس مــواد 
ممنوعة، فسحبه االتحاد االرجنتيني من صفوف املنتخب قبل 

ان يوقفه االتحاد الدويل 15 شهرا.
"لن أكون رماديا"

ومتيــز مارادونــا دومــا بشــخصية نافــرة خالفــا لألســطورة الربازيلية 
يف  رماديــا  أكــون  لــن  أبيــض،  أو  أســود  "أنــا  الدبلومــايس  بيليــه 

حيايت".
كان قصــريا )1,65 م(، قويــا ورسيعــا. كان أيضــا رشســا ومقاتــال 
املدافعــن  اعتــى  حــاول  عندمــا  حتــى  الخضــوع،  رفــض  عنيــًدا 
منعــه مــن الوصــول اىل املرمــى. لكــن األهم مــن كل ذلك انه كان 

موهوًبا ومبتكًرا.. بل عبقرًيا.
قــال زميلــه يف منتخــب 1986 خورخــي فالدانــو "مل يكــن للكــرة 

تجربة أفضل من الدوران تحت قدمه اليرى".
عــى صعيــد االنديــة، انتقــل اىل نــادي القلــب بــوكا جونيــورز يف 
1981 محــرزا معــه لقبــه املحــي الوحيــد. تــرك بصفقــة قياســية 
اىل برشــلونة يف 1982، ومعــه اكتفــى بلقــب الــكأس املحليــة 

يف 1983.
انــدوين  بلبــاو  اتلتيــك  العــب  اعتــداء  بعــد  طويلــة  لفــرة  غــاب 
غويكوتشــيا عليــه وكــر كاحلــه، مــا مهــد النتقالــه اىل الــدوري 

االيطايل. 
كان العالمــة الفارقــة يف تاريــخ نــادي نابــويل الجنــويب )-1984
1991(. عــرف معــه مجــًدا محلًيــا وقــاده اىل احــراز لقب الدوري 
االورويب  االتحــاد  كأس  بلقــب  والتتويــج  و1990،   1987 يف 

.1989

مــراًرا  أكــد  لكــن مارادونــا عــاش حيــاة صاخبــة خــارج املالعــب. 
عــن  التوقــف  هــي  احرافــه  منــذ  خاضهــا  منافســة  اصعــب  ان 
املخــدرات علــام بأنــه أنفــق الكثــري مــن املــال للتخلــص مــن هــذه 
اآلفة. ســافر اىل جنيف وتورونتو واســبانيا وكوريا الجنوبية ليجد 
الــدواء الشــايف يف مصحاتهــا، قبــل ان يتعــرض لنكســات طبيــة 

متالحقة يف السنوات االخرية.
وبىك مارادونا لحالته عندما عرف انه مل يعد قادًرا عى فعل اي 
يشء وأسف نجم كرة القدم الربازيي السابق بيليه للحال التي 
وصل اليها هذا "املســكن" وقال "من املؤســف اال يكون نجوم 

كرة القدم خاصة والرياضة عامة، مثاال للشباب واالنسانية".
وكانــت ملارادونــا مواجهــة دامئا مع الصحافين واالعالمين اىل 
حــد انــه شــبه حالــه عندمــا كان يواجــه ضغطــا مــن هــؤالء بالحــال 
قضــت يف  التــي  ويلــز  امــرية  ديانــا  الليــدي  عليهــا  كانــت  التــي 

حادث، ورأى ان "الصحافين تخطوا حدودهم معهم".
وكان ســقوط مارادونــا يف وحــول املخــدرات ايذانــا بإعــالن نهاية 
مســرية الولــد الذهبــي عــى الصعيــد الــدويل ليخــرج بالتــايل مــن 

الباب الضيق.
مدرب متواضع

بعــد نابــويل، انتقــل اىل اشــبيلية االســباين ملوســم وبعــده نيولــز 
اولد بويز املحي ثم ختم مسريته يف بوكا جونيورز.

يف العقديــن االخرييــن، تحــول اىل التدريــب. لكــن مشــواره مل 
يف  او   )2008-2010( االرجنتــن  منتخــب  مــع  ناجحــا،  يكــن 

االمارات العربية املتحدة واملكسيك.
بعــد مشــكالته مــع املخــدرات خضــع إلعــادة تأهيــل. وبعــد تركــه 
الكوكايــن، وقــع يف فــخ الكحــول، الســيغار والبدانة لينتهي االمر 

به يف املستشفى عام 2007.
كان مدافعــا رشًســا عــن الزعيــم الكــويب الراحــل فيــدل كاســرو، 
وظهــر وشــم االخــري بشــكل واضــح عى كتفه، كــام كان من أنصار 

الزعيم الفنزويي هوغو تشافيس.

أسطورة كرة القدم العالمية واألرجنتينية عن 60 عامًا
وفاة دييغو مارادونا

االرجنتيني ليونيل ميي أفضل العب يف العامل 
مــرات )كــرة ذهبيــة( والربتغــايل كريســتيانو  ســت 
رونالــدو املتــوج باللقــب خمس مــرات، والربازيي 
نيامر وكيليان مبايب مهاجمي باريس ســان جرمان 
صــالح  محمــد  املــري  اىل  باالضافــة  الفرنــي، 

مهاجم ليفربول بطل انجلرا.
ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي  خليفتــا  وســيحصل 
العــام  توجــا  اللذيــن  رابينــو  ميغــان  واألمريكيــة 
املــايض بلقــب أفضــل العــب والعبــة يف ال ســكاال 
الكــرة  بطعــم  جائــزة  عــى  اإليطاليــة،  ميالنــو  يف 

الذهبيــة مبــا أن جائــزة الكــرة الذهبيــة التــي متنحهــا 
مجلــة "فرانــس فوتبــول" الفرنســية عــادة منــذ العــام 
هــذه  ألغيــت  عــام،  كل  مــن  ديســمرب  يف   1956
الســنة نظــرا للظــروف التــي فرضهــا فــريوس كورونــا 

املستجد.
وســيوّزع االتحــاد الــدويل )فيفــا( جوائــزه افراضيــًا 
يف 17 ديســمرب املقبل، بعدما كان مقررًا مبدئيًا 
تفــيش  جــراء  تأجيلــه  وتــم  املــايض،  ســبتمرب  يف 
الئحــة  اىل  االســامء  وســتتقلص  كورونــا.  جائحــة 

نهائية من ثالثة يعلن عنها يف 11 ديسمرب.

باريس/ )أ ف ب(:
أفضــل  ليفاندوفســي،  روبــرت  البولنــدي  يتقــّدم 
العب يف أوروبا، قامئة من 11 مرشحا لنيل جائزة 
االتحــاد  مــن  املقدمــة  العــامل  يف  العــب  أفضــل 
الدويل لكرة القدم )فيفا( والتي أعلن عنها أمس.

يف  العــب  أفضــل  جائــزة  ليفاندوفســي  وأحــرز 
أوروبا من قبل االتحاد القاري )ويفا(، بعد تتويجه 
املانيــا  وكأس  بطولــة  بثالثيــة  ميونيــخ  بايــرن  مــع 

ودوري ابطال اوروبا املوسم املايض.
اســامء  تــربز  "ليفــا"،  الهــداف  جانــب  واىل 

11 العبًا يتنافسون على جائزة أفضل العب في العالم
جوائز "فيفا" لألفضل لعام 2020
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غزة/فلسطني:
الرياضيــة  الحقيبــة  بتســليم  أمــس،  للرياضــة  قــام املجلــس األعــى 
لفــرق أنديــة الدرجتــني املمتــازة واألوىل لكــرة القــدم، بحضــور عبــد 

السالم هنية األمني العام املساعد للمجلس.
وأقيمــت مراســم توزيــع الحقيبــة يف مقــر املجلــس األعــى للرياضــة 
يف مجمع فلسطني الريايض، بحضور وجدي جودة عضو اتحاد كرة 
القــدم، وعــاد التــري أمــني رس لجنة املســابقات باالتحاد، ومحمد 
الدلو مدير عام الوحدة الرياضية باملجلس األعى، ومحمد حلس 

مدير األندية واالتحادات باملجلس.
وتضمنــت الحقيبــة بدلــة رياضية وقميــص ورسوال وجوارب وحذاء، 
دوري  بطولتــي  يف  ســرتدونها  التــي  الفــرق  العبــي  مالبــس  وهــي 

الدرجتني املمتازة واألوىل يف غزة ملوسم 2020-2021.
وأكد عبد السالم هنية يف كلمته خالل تسليم الحقيبة، عى أهمية 
التزام األندية بالتعليات الخاصة بدخول املالعب، والحفاظ عى 

إجراء الفحوصات عى الالعبني لتأمني نجاح املوسم.
ومتنــى أن يتكلــل جهــد اتحــاد كــرة القــدم ولجانــه، والطواقــم الطبيــة، 
والرشطــة، واإلعالميــني، بالنجــاح وتحقيــق انطالقــة مميــزة للــدوري 
املقــرر يــوم الجمعــة املقبــل، ووعــد بوضــع كافــة إمكانــات املجلــس 
بالصــورة  والخــروج  واألنديــة  االتحــادات  لصالــح  ومنشــآته  األعــى 

املرشقة لكل األرسة الرياضية.
 )720( بواقــع  الحقيبــة  مــن توزيــع  اســتفادت  ناديــًا   )24( أن  يذكــر 

العبًا.

استعدادًا النطالق بطولتي دوري الدرجتين الممتازة واألولى

المجلس األعلى للرياضة
يسلم الحقيبة الرياضية ألندية 

الدرجتين الممتازة واألولى

غزة/وائل الحلبي:
بفــروس  العبيــه  أبــرز  مــن  اثنــني  إصابــة  رفــح  شــباب  نــادي  أعلــن 
كورونــا، بعــد خضوعهــا للفحــص الطبــي "PCR" من خــالل وزارة 

الصحة.
وأعلــن شــباب رفــح تعــرض العبيــه فهــد الحــويل ومحمــد النمــس 
عــدد املصابــني يف صفــوف  ليصبــح  بفــروس كورونــا،  لإلصابــة 
املديــر  ميــرة اليف  إصابــة  بعــد  أفــراد  ثالثــة  رفــح  شــباب  نــادي 

اإلداري للفريق يوم الخميس املايض.
ومــن املقــرر أن يخضــع جميــع العبــي شــباب رفــح للفحــص الطبــي 
لالطمئنــان عــى ســالمتهم قبــل مبــاراة الفريــق أمــام الصداقة غدًا 

يف املباراة التي تجمعها عى ملعب فلسطني.
فيــه  أكــدت  الــذي  الوقــت  يف  رفــح  شــباب  ثنــايئ  إصابــة  وتــأيت 
الدائرة الطبية باتحاد كرة القدم عدم اجراء مســحة طبية لالعبني 
قبــل انطــالق الــدوري املمتــاز والدرجــة األوىل بســبب نقــص يف 

املسحات الطبية التي وصلت من الضفة الغربية.

شباب رفح ُيعلن 
إصابة اثنين من العبيه 

بفيروس كورونا

ترجي واد النيص يستعين بمدربه التاريخي عبد الفتاح عرار
بيت لحم/فلسطني:

أعلن مجلس إدارة نادي ترجي واد النيص تعاقده مع الكابنت عبد الفتاح 
عــرار، لتــويل قيــادة الفريــق األول لكرة القدم، وذلك خلفًا للمدرب ســمر 

جال، الذي قاد الفريق يف الجوالت الخمس السابقة.
وتوىل عرار قيادة الفريق يف مباراته السادسة أمس أمام طوباس، والتي 
انتهــت بفــوز طوبــاس بهدفــني نظيفــني، حيــث جــاءت قيادة عــرار للفريق 
بعــد 24 ســاعة عــى تعيينــه، حيــث مل يقــد الفريــق ســوى يف تدريــب 

واحد مل يحرضه سوى خمسة العبني.
وُيعتــر عبــد الفتــاح عــرار، املــدرب التاريخــي لرجــي واد النيــص، حيــث 
قــاده ألول مــرة يف موســم 2009، وشــهد حصولــه عــى لقب بطولة كأس 
الضفة، وخاض مباراة السوبر أمام جبل امُلكر بطل الدوري املمتاز يف 

ذلك الوقت وفاز عليه، محققًا الثنائية.
إليــه يف  وغــاب عــرار عــن الرجــي ثالثــة مواســم متتاليــة، قبــل أن يعــود 
موســم 2013 والــذي شــهد تحقيقــه لقــب بطولــة دوري املحرفــني، إىل 

جانب قيادته يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وســبق لعــرار وأن قــاد تدريــب العديــد مــن الفــرق يف دوري املحرفــني، 
أبرزهــا شــباب الخليــل والســموع، إىل جانــب كونــه املديــر الفنــي الســابق 

للمنتخب األوملبي ومن قبل منتخب الشاب.

غزة / فلسطني
العــام  األمــني  هنيــة  الســالم  عبــد  طالــب 
اتحــاد  للرياضــة,  األعــى  للمجلــس  امُلســاعد 
اإلعــالم الريــايض بضبــط املواقــع اإللكرونيــة 

الرياضية وتنظيمها.
إن  تلفزيــوين,  حديــث  خــالل  هنيــة  وقــال 
العديــد مــن املواقع الرياضية تعيش حالة من 
العشــوائية, وال ُتقــدم الجديــد للقــراء, وتعتمد 
فقــط عــى اســتقبال األخبــار ونرشهــا, وتطلب 

يف نهاية املوسم الريايض أن يتم تكرميها.
وأشــار هنيــة إيل أنــه يجــب عى اتحــاد اإلعالم 
أن ُيعيد النظر, يف موضوع توزيع العضويات, 
أنــه  مؤكــدًا  الرياضيــة,  املواقــع  وتصنيــف 

سيبقي داعًا وُمقدرًا لعمل اإلعالميني.
وأشــاد هنيــة بعمــل اإلعــالم الريــايض الكبــر, 
الخارجــي,  للعــامل  الصــورة  نقــل  يف  ودوره 
أكــر خــالل  بشــكل  اإلعــالم  يتطــور  أن  ُمتمنيــًا 

الفرة القادمة.

هنية ُيطالب اتحاد 
اإلعالم بضبط المواقع 

اإللكترونية الرياضية غزة/مؤمن الكحلوت:
ُيشــارك ثالثــة مدربــني وحكمــني يف دورتــني للحــكام وامُلدربــني, 
ينظمها اتحاد غرب آسيا للعبة تنس الطاولة عن طريق االتصال 
املــريئ "زووم", والتــي ُتقــام حاليــًا, وتســتمر حتــي الثالثــني مــن 

الشهر الحايل.
الدايــة  وأحمــد  بريــك  أبــو  عمــر  املدربــني  اللعبــة  اتحــاد  واختــار 
دورة  للُمشــاركة يف  الغربيــة  الضفــة  مــن  ُعمــر  وســامح  غــزة,  مــن 
الــدويل خالــد الطويــل " قطــاع غــزة " وُمنــي  املدربــني, والحكــم 

الناجي "الضفة الغربية " للمشاركة يف دورة الحكام.
وقال نائب رئيس االتحاد رضوان الرشيف, أن هذه الدورة باكورة 
عمــل اتحــاد غــرب آســيا امُلشــكل حديثــًا, ُمشــرًا اىل أن االتحــاد 

بصــدد القيــام بالعديــد مــن الــدورات املتقدمــة ســواء للحــكام أو 
املدربني واإلداريني.

مــن جهــة أخــري, أعلنــت لجنــة انتخابــات اتحاد كرة تنــس الطاولة، 
الــدورة  يف  التنفيــذي  للمكتــب  امُلرشــحة  النهائيــة  القامئــة  عــن 

املقبلة 20242021.
 وترشــح للدورة الجديدة: محمد الدلو وعز الدين كلبونه )رئاســة 
اتحــاد(, وأديــب أبــو غزالة ويارس إســليم ورضوان الرشيف وأماين 
دروزه وأحمد النتشــه ومراد عويس ووجدي الوحيدي )عضوية(, 

وعالء ندى ) مرشح وزارة الربية والتعليم(".
ومــن املقــرر أن تنعقــد الجمعيــة العموميــة يف الرابع من ديســمر 

القادم، يف مقري اللجنة األوملبية الفلسطينية يف البرة وغزة.

ثالثة مدربين وحكمان ُيشاركون 
في دورتين لتنس الطاولة

الحلمان يقود الشباب لحسم ديربي 
الخليـل وطوبـاس ُيحقــق أول فــوز

جبل المكبر ينتزع صدارة دوري المحترفين من بالطة

غزة/وائل الحلبي:
أوقــف جبــل املكــر انتصارات ضيفه مركز بالطة 
يف ختــام منافســات الجولــة السادســة من دوري 
اســتمرت  فيــا  الغربيــة،  بالضفــة  املحرفــني 
صحــوة شــباب الخليــل بفــوز جديــد عــى جــاره 
أهــي الخليــل، وحقــق طوبــاس أول فــوز لــه يف 

البطولة عى حساب وادي النيص.
جبــل املكــر نجــح يف اعتــالء صــدارة الرتيــب 
بعــد فــوزه الثمــني عــى بالطــة بهدفــني دون رد، 

يف املبــاراة التــي جمعتهــا عى ســتاد الشــهيد 
فيصــل الحســيني، لرفــع املكر رصيده إىل 14 
للمركــز  بالطــة  وتراجــع  األول  املركــز  يف  نقطــة 

الثاين بتوقف رصيده عند 13 نقطة.
سلســلة  الخليــل  شــباب  واصــل  بــدوره 
انتصاراتــه تحــت قيادة مدربه الجديد ســعيد 
أبــو الطاهــر، بالفــوز عــى جــاره األهي بهدف 
دون رد، يف ديــريب الخليــل الــذي أقيــم عــى 
 11 الشــباب رصيــده إىل  ســتاد دورا، لرفــع 

يف  األهــي  وبقــي  الرابــع،  املركــز  يف  نقطــة 
املركز السابع برصيد 8 نقاط.

طوبــاس نجــح يف تحقيــق أول فــوز له يف البطولة 
والــذي جــاء أمــام وادي النيــص بهدفــني دون رد، 
ملعــب  عــى  بينهــا  جــرت  التــي  املبــاراة  يف 
عــرش  الحــادي  املركــز  طوبــاس  ليغــادر  دورا، 
للمــرة األوىل منــذ بدايــة البطولــة ويتقدم للمركز 
النيــص  وادي  وبقــي  نقــاط،   5 برصيــد  العــارش 
بدون أي نقاط يف املركز الثاين عرش واألخر.

في ختام الجولة السادسة
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دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم 

)B45( املسمى )47(

منطقة تنظيم – القرارة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلســتها رقــم 2020/15 املنعقــدة بتاريــخ 2020/10/14 التصديــق النهــايئ 
عــى املخطــط التفصيــي ملســار الشــارع رقــم )47( بعرض )12( مــر وارتداد )3( 
 )B45( ومســار الشــارع رقم )مر واملحصور بني شــارع رقم )34( والشــارع رقم )1
بعــرض )16( مــر وارتــداد )3( مــر واملحصــور بــني الشــارع رقــم )1( والشــارع رقــم 

)6( واملار بالقسيمة رقم )أرايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع(.

اللجنــة املركزيــة  الصادرعــن  اإلعــالن  إيداعــه لالعــراض مبوجــب  الســابق 
والذي نرش يف جريديت فلسطني واالستقالل بتاريخ 2020/6/4. 

كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب .
 وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن  .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة الحكــــم املحلــــي

 بلدية بيت الهيا 
إعالن صادر عن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  يف بلدية 

بيت الهيا بشأن القيام بإجراء تقسيم وإفراز أرايض 
لعمــوم  الهيــا  بيــت  بلديــة  يف  والبنــاء  للتنظيــم  املحليــة  اللجنــة  رئيــس  يعلــن 
املالكــني يف األرض الواقعــة يف منطقــة غــرب إفــراز طربيــا بجــوار محطــة العطــار 
للغــاز يف أرض القســيمة رقــم ) 32 ( مــن أرض القطعــة رقــم  ) 1743 ( ضمــن 
نفــوذ بلديــة بيــت الهيــا ، بــرورة قيامهــم بعمــل مــرشوع تقســيم وإفــراز أرض 
ملــا ميلكــون يف األرض املذكــورة أعــاله وتقدميــه للبلديــة يف مــدة أقصاهــا 60 
يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن العتــاده حســب األصــول  ، وأن البلديــة لــن 
تقــوم مبنــح أي ترخيــص بنــاء أو إذن بنــاء أو منــح خدمــات للالكــني فيهــا ، إال 
بعــد قيامهــم بالتقــدم للبلديــة مبــرشوع تقســيم وإفــراز أرض لكامــل مــا ميلكــون 
يف القســيمة املذكورة أعاله واعتاده من البلدية والجهات املختصة حســب 
األصــول ومبــا يتوافــق مــع املخططات التفصيليــة والهيكلية املعتمد من اللجنة 
املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة ، ويف حــال املخالفــة ســتقوم 
البلدية بعمل مرشوع تقسيم وإفراز أرض لكافة األرايض اململوكة لكم حسب 
األصول يف األرص املذكورة أعاله مبا يتوافق مع مخططات الشــوارع الهيكلية 
والتفصيليــة ملدينــة بيــت الهيــا واملصلحــة العامــة واعتــاده حســب األصــول 
والقيــام بوضــع املــرشوع موضــع التنفيــذ وتحميلكــم كافــة الرســوم واملصاريــف 

وفقًا ألحكام قانون تنظيم املدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديالته .
وبنــاًء عليــه مينــع عــى أي مواطــن أو أي رشكــة أو الغــري القيــام بالترصف فيها 
بالبيــع والــرشاء أو أي تــرصف مــن الترصفــات القانونيــة إال بعــد أخــذه ملوافقة 
رسمية من البلدية بذلك نظرًا لوجود حقوق للبلدية يف القسيمة والقطعة 

املذكورتني أعاله مع تحمل املخالف لكامل املسؤولية القانونية .
م. عالء محمد سهيل/ العطار
رئيس بلدية بيت الهيا 
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني 
وزارة الحكــــم املحلــــي

 بلدية بيت الهيا 
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: يارس عبد الرؤوف عبد العزيز صالح
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: يــارس عبــد الــرؤوف عبــد العزيــز صالــح 
والــذي يحمــل الهويــة رقــم )929550440( بطلــب للحصــول عــى إذن بنــاء 
ملنح خدمات ملنزله غري القائم والذي يرغب ببنائه من دور أريض ودور أول 
يف أرض القســيمة رقــم )1( مــن أرض القطعــة رقــم )1738( عــى مــا مســاحته 
)170(  مــرا مربعــا الواقعــة يف منطقــة الســالطني مقابــل أبــراج االمــري نايــف 

والتــي يحدهــا مــن الــرشق أرض فضــاء لعائلــة قنبــور ومــن الغــرب أرض لعائلــة 
الحلــو ومــن الشــال شــارع بعــرض 16 مــر ومــن الجنــوب أرض لعائلــة رشيــم 

وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعراضــه خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن وإال لــن يلتفت ألي 

اعراض يقدم بعد ذلك.
م . عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )12056(

منطقة تنظيم  : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
رقــم 2020/9 املنعقــدة بتاريــخ 2020/6/3 عــن إيــداع مجــدد للمخطــط 
التفصيــي ملســار الشــارع رقــم )12056( بعــرض )14( مــر بــدون ارتــداد 
املحصــور بــني الشــارع رقــم )21( والشــارع رقــم )5( واملــار بالقســائم رقــم 

)30-33-34-37-38-39-70( من القطعة رقم )44(.

لالعراض خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ هذا االعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  عليــه إىل مكتــب  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

مــا  انتهــى،  قــد  الحــدث  أن  الســجن  إدارة  اعتــربت  فقــد  الزنازيــن،  يف 
دامــت هنــاك قــوة أو قــدرة لــدى األرسى لضبــط ســلوك مــن يخــرج عــى 

التفاهات، وما داموا ملتزمني بالتفاهات فنحن ملتزمون.
مل تنته الحكاية..

بعد أيام أو شهور، اختلفت إدارة السجن مع ممثل األرسى الفلسطينيني 
يف بعــض القضايــا الحياتيــة، وأرص ممثــل األرسى عــى مطالــب األرسى، 
وأرص مديــر الســجن عــى عدم االســتجابة، ونشــب الــرصاع، وخرج ممثل 
اآلن  مــن  الســجن:  مديــر  يهــدد  وهــو  غاضبــًا،  االجتــاع  مــن  املعتقلــني 
فصاعــدًا، أنــا لســت ممثــاًل لــألرسى، ولســت مســؤواًل عــن ضبــط ســلوك 

األرسى، ابحث عن غريي يردع جاكسون وأمثاله من مجانني السجن.
بعد أقل من ساعة، أرسل مدير السجن إىل ممثل األرسى، وجلس معه 
جلســه مطولة، واســتجاب لكل مطالب األرسى، عى رشط حفظ األمن، 

وعدم القيام بأي أعال تربك الحياة اليومية.
وهنا بدأت الحكاية!

مــا دامــت الحكومــة اإلرسائيليــة مل تلتــزم باالتفاقيــات املوقعة مع منظمة 
التحرير، وما دامت تواصل االســتيطان والســيطرة عى األرض، وتواصل 
بالســلطة، وتقتحــم منطقــة "ا" ومــا دامــت تواصــل تهويــد  االســتخفاف 
القــدس، وتقيــم مئــات الحواجــز، فلــاذا تــرص القيــادة الفلســطينية عــى 
ضبــط ســلوك أمثــال األســري جاكســون؟ ملــاذا ال تطلــق قيــادة املعتقــل 
ملــاذا  فلســطني؟  رجــال  مــن  وعنيــف  وعنيــد  جبــار  كل  يــد  الفلســطيني 
تظــل قيادتنــا تلتــزم مبــا ال يلتــزم بــه االحتــالل؟ ملــاذا ال ينســحب ممثــل 
األرسى، ويعلن أنه مل يعد املســؤول عن ضبط األمن والنظام عى طرق 

املستوطنني؟

وأشــارت الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة 
للفــريوس يف فلســطني، إىل ارتفــاع عــدد اإلصابــات 
حــني  يف   ،87838 إىل  فلســطني  يف  اإلجــايل 
عــدد  يرفــع  مــا  جديــدة،  تعــاٍف  حالــة   490 ســجلت 

املتعافني منذ بداية الجائحة إىل 72168.
الوفيــات  إن  الكيلــة،  مــي  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 
الجديدة سجلت يف محافظات نابلس، وبيت لحم، 

وقلقيلية.
يف  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
بيــت   ،)216( نابلــس   ،)177( الخليــل  محافظــات: 
لحم )147(، قلقيلية )100(، رام الله والبرية )131(، 
جنني )107(، أريحا واألغوار )12(، ســلفيت )43(، 
القــدس  ضواحــي   ،)35( طوبــاس   ،)95( طولكــرم 

)44(، مشرية إىل أنه أُجري 7366 فحًصا.

الشعبية لتحرير فلسطني، والجبهة الدميقراطية لتحرير 
فلســطني، وحركــة املبــادرة الوطنيــة، ومنظمــة الصاعقــة 
والجبهة الشــعبية- القيادة العامة، ملناقشــة مســتجدات 
بعــد  الوطنــي  الحــوار  تطــورات  وآخــر  الســيايس  الوضــع 
جولــة القاهــرة والتــي تخللهــا إعــالن الســلطة الصــادم عــن 

عودة التنسيق األمني مع االحتالل.
واعتــرب املجتمعــون أن عــودة الســلطة للتنســيق األمنــي 
مينــح الغطــاء لــدول التطبيع، مطالبــني بالعودة مرة أخرى 
إىل املوقف الوطني ومخرجات اجتاع األمناء العامني.

وأكدوا رضورة تشكيل موقف وطني موحد لثني السلطة 
عــن عودتهــا إىل التنســيق األمنــي ومغادرتها مربع الحوار 
الوطنــي، داعــني يف الوقــت ذاتــه إىل التمســك بتفعيــل 
عمــل القيــادة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية وفــق مــا تــم 

التوافق عليه يف اجتاع رام الله -بريوت.
وشــددوا عــى تجريــم أي إجــراءات عقابية تنوي الســلطة 

بشأن "التزامن يف إجراء االنتخابات".
ولفت العاروري إىل أن موضوع االنتخابات وترتيباتها 
مــع  قيــادة حــاس وتشــاورت حولهــا  وقفــت عندهــا 
الفصائــل التــي أيــدت الذهــاب النتخابــات ترشيعيــة 

ومجلس وطني متزامنة ثم انتخابات رئاسية.
وتابع "عرّبنا لإلخوة يف فتح عن خشيتنا من الذهاب 
إىل انتخابــات ترشيعيــة ثــم رئاســية ثــم التوقف وعدم 
"ال  مضيفــا:  الوطنــي"،  املجلــس  انتخابــات  إجــراء 
نريــد الذهــاب لتجديــد رشعيــات الســلطة فقــط، كــا 
العمــل  عــودة  الســلطة  إعــالن  مــن  وُصدمنــا  تفاجأنــا 
باالتفاقــات والتنســيق األمنــي مــع االحتــالل، وشــّكل 

صدمة ومفاجأة لنا خالل مشاورات القاهرة".
وأكــد أن قــرار الســلطة العــودة للعالقات مع االحتالل 
شــكل صدمــة وخيبــة أمــل خــالل مشــاورات القاهــرة؛ 
ألن تحللهــا مــن االتفاقيــات مــع االحتالل كان من أهم 

مرتكزات انطالق الحوارات والتوافق الوطني.
وذكــر أن حــاس رفضــت طلبــا مــن اإلدارة األمريكيــة 
بعقد لقاء مع جاريد كوشنري صهر الرئيس األمرييك 

%1.4، مــا يرفــع حصيلــة اإلصابــات  املوجبــة وصــل 
بالفريوس منذ تفيش الوباء إىل 331179 إصابة.

وأوضحت معطيات وزارة االحتالل أن عدد املصابني 
النشطني هو 9064 مصابا، يف حني بلغت حصيلة 

الوفيات منذ تقيش الوباء إىل 2822 حالة.
268 إصابــة خطــرية،  بــني اإلصابــات  وذكــرت أن مــن 
متوســطة،  إصابــة  و64  حرجــة،  إصابــة   116 منهــا 
التنفــس  بأجهــزة  مصابــا   120 يســتعني  حــني  يف 
يتلقــون  مصابــا   457 أن  إىل  الفتــة  االصطناعــي، 
يخضعــون  مصابــا  و8473  باملستشــفيات،  العــالج 
أعــدت  التــي  الفنــادق  يف  و134  املنــزيل،  للعــالج 

فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  الكيلــة إىل  وأشــارت 
ونســبة   ،81.1% بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا 
اإلصابات النشطة %18، ونسبة الوفيات %0.9 من 
مجمــل اإلصابــات. ولفتــت إىل وجــود 55 مصاًبــا يف 
غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 8 مصابــني عى أجهزة 

التنفس االصطناعي.
واملغربــني  الخارجيــة  وزارة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
اللــه، أمــس، بتســجيل حالــة  بحكومــة اشــتية يف رام 
وفــاة و63 إصابــة بفــريوس كورونا يف صفوف الجالية 
الفلســطينية حــول العــامل، مــا يرفع عــدد الوفيات إىل 

307، واإلصابات إىل 7397.

وأوضحــت الخارجيــة يف بيــان لها، أن ســفارة الســلطة 
يف إيطاليا سجلت حالة وفاة للمواطن قاسم املالك 
)70 عاما(، ما يرفع عدد حاالت الوفاة هناك إىل 3.

فرضهــا ضــد قطــاع غــزة يف ظــل مــا يرشــح عــن ذلــك مــن 
معلومات، مطالبني بوقفها والعدول عنها فورا.

وطالبوا حركة فتح بوقف الحملة اإلعالمية الرشســة ضد 
حركة حاس، يف حني طالبوا األخرية بعدم االنجرار إىل 

مربع املناكفات اإلعالمية.
جديــد  لقــاء  عقــد  رضورة  الفصائــل  قــادة  أكــدت  كــا 
يف  رســم  الــذي  املســار  لتثبيــت  العامــني  لألمنــاء 
داعيــة  مكتســباته،  عــى  والحفــاظ  الســابق  االجتــاع 
إىل تشــكيل جبهــة موحــدة ملواجهــة التطبيــع والتنســيق 
والوطنيــة  الشــعبية  الطاقــات  وحشــد  والضــم،  األمنــي 
والعربيــة واإلســالمية وأحــرار العــامل لذلــك. ودعــوا إىل 
تعزيــز املشــاورات القياديــة يف هــذه املرحلــة، وتكثيــف 
والعربيــة،  واإلســالمية  الوطنيــة  النخــب  مــع  اللقــاءات 
والتمســك  والتطبيــع،  التنســيق  رفــض  عــى  واإلرصار 

برتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة.
دونالــد ترامــب يف عاصمــة عربيــة، مشــددا عــى أن 
الحركــة لديهــا مــرشوع وطنــي وســيايس، وأن التعامل 
مــع االحتــالل يجــب أن يكــون باملقاومــة إىل جانــب 

العمل السيايس والقانوين.
الفصائــل  مــع  تواصــل  يف  حــاس  أن  إىل  ونبــه 
الفلسطينية، لكنها لن تكون يف تحالفات ضد فتح.

الشــعب  ظهــر  كشــف  التطبيــع  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطيني، وهو تصفية للقضية الفلســطينية، لكن 
مســاره ســينتكس، وهو موجة عابرة ال تخيف حاس 

أو تؤثر فيها.
العــاروري  أكــد  األمريكيــة،  االنتخابــات  نتائــج  وحــول 
رضورة عــدم التعويــل عــى اإلدارة الجديــدة بقيــادة 
جو بايدن؛ ألن الدعم املطلق لالحتالل أمر مشرك 

بني كل اإلدارات األمريكية.
االحتــالل  عــى  تضغــط  لــن  بايــدن  إدارة  أن  وأضــاف 
للراجــع عــن القــرارات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب، 
مــن  املفرغــة  الحلقــة  إىل  العــودة  يجــوز  ال  وأنــه 

املفاوضات مع االحتالل برعاية أمريكية.

ملصــايب كورونــا. ورغــم الحالة الوبائيــة، قرر املجلس 
املصغــر لــوزراء االحتــالل لشــؤون كورونــا "كابينيــت 
كورونــا" اســتئناف نظــام التعليــم بأكملــه يف املــدن 
واملستوطنات ذات معدالت اإلصابات املنخفضة.

والســادس  الخامــس  الصفــوف  طــالب  أن  إىل  يشــار 
عادوا أمس إىل مقاعد الدراسة.

ووفًقــا للمخطــط الــذي وافــق عليه "كابينيــت كورونا" 
إىل  الثانويــة  املــدارس  طــالب  فســيعود  باإلجــاع، 
املــدارس األحــد املقبــل، وســيعود طــالب املــدارس 
اإلعدادية أي الصفوف من الســابع حتى التاســع يوم 

األحد الذي يليه.

اعتقلــت  قــوات االحتــالل  أن  أقربــاء شــقري  أحــد  وذكــر 
املدينــة  يف  توقيــف  مركــز  إىل  ونقلتــه  جــال  والــده 

املحتلة، بعد اإلعالن عن استشهاده.
االحتــالل  جنــود  أن  العربيــة  الســابعة  القنــاة  وزعمــت 
اســتهدفوا شــقري ملحاولتــه القيــام بعمليــة دهــس، دون 

اإلشارة لوقوع أي إصابات بصفوفهم.
مــن جهــة ثانيــة، هدمــت قــوات االحتــالل أمس، خمســة 

منازل رشق يطا يف الخليل جنوب الضفة الغربية.
فــؤاد  يطــا  يف  والصمــود  الحايــة  لجــان  منســق  وأفــاد 
العمــور بــأن جرافــات االحتــالل هدمــت منــزل املواطــن 
رســمي أبــو عــرام، البالغــة مســاحته 65 مــًرا مربًعــا يف 
منطقــة الركيــز، ومنــزل املواطــن حاتــم مخامــرة البالغــة 
مســاحته 35 مــًرا مربًعــا يف منطقــة التــواين رشق يطــا؛ 

بزعم البناء دون ترخيص.
صــارورة  منطقــة  يف  االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــا 
يســكن  الــذي  العمــور  جــالل  للمواطــن  صحيــة  وحــدة 

مــن  ومســكنني  املنطقــة،  تلــك  الكهــوف يف  أحــد  يف 
الطــوب والصفيــح يف منطقــة خلــة الضبــع مبســافر يطــا 
غرفــة  جانــب  إىل  الدبابســة،  وعامــر  جابــر  للشــقيقني 
ســكنية للمواطــن فايــز مخامــرة بتجمــع "مغايــر العبيــد" 
امليــاه  شــبكة  االحتــالل  جرافــات  ودمــرت  يطــا.  رشق 
الرابطــة تجمــع "صفــي" رشق البلــدة، والتي تم إخطارها 

بإزالتها قبل أسبوع.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد ســلمت املواطنــني خــالل 
الشهر الجاري أكرث من 16 إخطارا بالهدم يف املنطقة 

ذاتها، نفذت منها سبع عمليات هدم.
يســعى إىل  االحتــالل  أن  العمــور إىل  املواطــن  وأشــار 
ترشيد املواطنني يف املنطقة من خالل هدم منازلهم 
واالستيالء عى أراضيهم لصالح مستوطنات "كرمئيل" 

و"افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون".
مــن  أمــس، منــزال  قــوات االحتــالل مســاء  كــا هدمــت 
يف  جوهــر  بجبــل  النتــش  خلــة  منطقــة  يف  طابقــني 

الرسيريــة  القــدرة  امتــالء  مؤرشاتهــا  ومــن  الصحيــة، 
املســتلزمات  توفــر  وعــدم  البــرشي،  الــكادر  وإجهــاد 
واملســتهلكات الخاصــة بالعمــل، وتأثر جودة الخدمات 

الصحية املقدمة، وارتفاع عدد الوفيات.
وأشــار إىل أن %50 مــن القــدرة الرسيريــة املخصصــة 
إشــغال  تــم  كــا  مغلقــة،  هــي  كورونــا  مصــايب  لرعايــة 
ة العنايــة بحــاالت الوباء الصعبة، ورفعت  %78 مــن أرسَّ

وزارة الصحــة قــدرة العنايــة يف مستشــفى غزة األورويب 
)150-100( رسيًرا.

وأكــد وكيــل وزارة الصحــة، أن توفــري األكســجني أصبــح 
ملصــايب  الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم  األكــرب  التحــدي 
كورونا، مبيًنا أن معدل اســتهالك املريض لألكســجني 
تصــل إىل ٦٠ لــًرا يف الدقيقــة الواحــدة، "وهــذا يشــكل 

ضغًطا عى قدرة املستشفيات".
عاجلــة  مواءمــات  أجــرت  الصحــة  وزارة  أن  إىل  وأشــار 

إىل  األورويب  املستشــفى  يف  األكســجني  لتعزيــز 
2700 لــر يف الدقيقــة والجهــود متواصلــة لرفــع القــدرة 

اإلنتاجيــة. وأكــد أبــو الريــش أن هــذه املرحلــة تتطلــب 
التزاًما أكرب من املواطن وتعزيز املسؤولية املجتمعية، 
الفًتــا يف الوقــت ذاتــه إىل أن مــؤرشات العمــل "تشــري 
إىل أننــا يف وضــع أفضــل مقارنــة باملــؤرشات العامليــة، 
إذ مل يتــم إيقــاف أي خدمــة من الخدمات الصحية، ومل 

يتم إغالق أي مؤسسة صحية أمام الجمهور".
وبــني أبــو الريــش وجــود ســباق مــا بــني انتشــار الفــريوس 
ضــده،  اســتثنائية  جهــوًدا  تبــذل  التــي  الصحــة  ووزارة 
إىل  إال  تحتــاج  "ال  الحاليــة  املرحلــة  أن  عــى  مشــدًدا 

التزام إجراءات الوقاية".
وبــني أبــو الريــش أن %3.5 نســبة اإلصابــة مــن الكــوادر 
الصحيــة مبنزلــة تحــدٍّ جديــد أمــام عمــل الــوزارة، مشــرًيا 
يف  والســكري  الــدم  وضغــط  الرسطــان  مــرىض  أن  إىل 

يف  وكبــرية  اســتثنائية  جهــوًدا  تبــذل  وزارتــه  أن  مؤكــًدا 
مواجهة كورونا.

وذكــر أن "إغــالق القطــاع ليــس حــالًّ وقــد نلجــأ إليــه يف 
تــام  إغــالق  ملرحلــة  نصــل  وقــد  اللحظــات،  مــن  لحظــة 
عنــد إنهــاك املنظومــة الصحية، لكــن كل يوم نعمل فيه 

لتأخري اإلغالق هو لصالح املجتمع".
ســابقة  فــرات  يف  اإلغــالق  أن  إىل  الريــش  أبــو  وأشــار 
الوبــاء،  النتشــار  األوىل  الحــدة  لكــرس  ــا  رضوريًّ كان 
ووضــع مــؤرش بــأن الحالــة الصحيــة يف قطاع غــزة مل تعد 
كالســابق. وأكــد أن اإلغــالق يف مراحــل التفــيش األوىل 
ســاهم يف إعطــاء فرصــة لــوزارة الصحــة إلعــادة ترتيــب 

أوراقها ومواءمة الخطط وفق املستجدات.
تثبيــط  هــي  غــزة،  قطــاع  تحكــم  التــي  الخطــة  أن  وذكــر 
االنتشــار وليــس اإلغــالق، الفًتــا إىل أن أربعــة عوامــل قــد 
إنهــاك املنظومــة  الشــامل، وهــي:  اإلغــالق  تــؤدي إىل 

قطاع غزة معروضون لإلصابة بالفريوس.
وحث الجميع بكل املكونات املجتمعية واملؤسسات 
واألفــراد عــى تضافــر الجهــود للخروج من عنــق الزجاجة 
وعبــور اللحظــة الفارقــة، مشــدًدا عــى أننــا "ال نســتطيع 
أن ننهــي املعركــة مــع فــريوس كورونــا بالربــة القاضيــة 
تحريــر  مديــر  وجهــه  ســؤال  وعــن  النقــاط".  براكــم  بــل 
جريــدة "فلســطني" مفيــد أبــو شــالة، حــول اســتخدام 
وزارة الصحة بغزة بالزما دم املتعافني لعالج املصابني 
عــالج  بروتوكــول  "إن  الريــش:  أبــو  قــال  بالفــريوس، 
املصابــني ببالزمــا دم املتعافــني هــو بروتوكــول عاملي، 
وقد أعطينا املوافقة للبدء به ونحن يف طور اإلجراءات 

والتحضريات التي تضمن سالمتها".
وبــني وكيــل وزارة الصحــة أن وصــول لقــاء فريوس كورونا 
لقطــاع غــزة، قــد يســتغرق بضعة أشــهر، مؤكًدا وجود أن 

%47 من األدوية األساسية رصيدها صفر.

االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرية  قــوة  واقتحمــت  الخليــل. 
باملنطقــة  النتــش  خلــة  منطقــة  ثقيلــة  آليــات  ترافقهــا 
الجنوبيــة مــن الخليــل، وهدمــت منــزل املواطــن أســامة 

إدريس، وهو قيد التشطيب.
وأوضــح إدريــس أن منزلــه مكــون مــن طابقــني مبســاحة 
260 مرا مربعا، مشريا إىل أن االحتالل كان قد أخطر 

بوقــف بنــاء املنــزل رغــم امتالكــه كل األوراق الثبوتيــة، 
أمــام محكمــة إرسائيليــة، إال أن قواتــه  وتــم االســتئناف 

أقدمت عى هدم منزله دون قرار محكمة.
كــا هدمــت جرافــات االحتــالل منزلــني وبركســات يف 
تعــود  أريحــا،  مدينــة  شــال  باألغــوار  فصايــل  منطقــة 

لعائلتي السواركة والنواروة.
رشق  زراعيــة  دفيئــة  بهــدم  االحتــالل  قــوات  وأخطــرت 
مدينــة قلقيليــة. وســلمت القــوات املواطن معاذ خالد 
إخطارا بهدم بيت بالستييك مزروع بالخراوات عى 

مساحة دونم يف قرية جيوس.

8 مواطنــني، خــالل  واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، 
حمــالت دهــم وتفتيــش ومالحقــة مبناطــق متفرقــة يف 

الضفة الغربية.
ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل كال العجلوين 
واألرسى املحرريــن نضــال مســاملة، وســاجد مســاملة، 
اعتقلــت  فيــا  مســاملة،  ويوســف  مســاملة،  وســميح 
عمرو ظريفة، وحسن مربوك من نابلس، ومحمد زيبار 
مــن رام اللــه. إىل ذلــك، اقتحــم عــرشات املســتوطنني، 
أمس، املوقع األثري يف بلدة سبسطية شال نابلس.

اقتحمــوا  املســتوطنني  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مــن  وســط حايــة مشــددة  البلــدة  األثــري يف  املوقــع 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  أطلقــت  التــي  االحتــالل  قــوات 

املسيل للدموع خالل عملية االقتحام.
املســتوطنني  مــن  دعــوات  هنــاك  أن  إىل  وأشــارت 
يف  فــرات،  ثــالث  عــى  أربعــاء  كل  املوقــع   القتحــام 
محاولة للسيطرة عليه وتحقيق أطاعهم يف املنطقة.

"بداية غزة" تحكم 
بانقضاء الدعوى الجزائية 

صلًحا يف قضية قتل
غزة/ فلسطني:

قضــت محكمــة بدايــة غــزة بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة باملصالحــة ودفــع 
غرامة مالية يف قضة قتل املواطن رامي محمد حدايد.

وأوضحــت املحكمــة أنهــا حكمــت بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة باملصالحــة 
بحــق املتهــم )س/ إ( عــن تهمــة القتــل قصــدًا واملشــاجرة، وحيــازة ســالح 
ناري دون ترخيص ويف مناسبة غري مرشوعة بعد دفع غرامة مالية قدرها 

1000 دينار أردين.

وأشــارت املحكمــة إىل أن إنجــاز القضايــا الجنائيــة يــأيت ضمــن توجيهــات 
املجلــس األعــى للقضــاء "بإنجــاز القضايــا املوســومة بالالصــق األحمــر ال 
ســيا قضايــا القتــل املنظــورة أمــام القضــاء منــذ ســنوات، وعــدم الســاح 
الدفــاع  حــق  وكفالــة  بضانــة  يخــلُّ  ال  ومبــا  التقــايض،  إجــراءات  بإطالــة 
للمتهمــني، ومنــح الســاعات القضائيــة الكافيــة، ويف إطــار املحافظة عى 

سالمة وأمن املجتمع واستقراره األهي واالجتاعي".

محاولة سطو مسلح عىل 
بنك يف عزون بقلقيلية

قلقيلية/ فلسطني:
أعلن محافظ قلقيلية بالضفة الغربية املحتلة، رافع رواجبة أن مجهولني 

حاولوا السطو املسلح عى أحد البنوك يف بلدة عزون.
وقــال املحافــظ يف بيــان نــرش أمــس: "دخــل إىل فــرع البنك شــخصان كانا 
البنــك ورشــا غــاز الفلفــل عــى  فــرع  ناريــة، دخــال إىل  يســتقالن دراجــة 

املوظفني، يف محاولة منها رسقة البنك".
وأضــاف "كان يوجــد ضبــاط أمــن ومواطنــون تصدوا لها وأفشــلوا محاولة 
لــدى  معــه  التحقيــق  وجــاٍر  الفاعلــني  أحــد  عــى  القبــض  وتــم  الرسقــة، 

الرشطة، والذ اآلخر بالفرار".
وأشاد املحافظ بدور املواطنني وضباط األمن الذين ساهموا يف إفشال 

هذه املحاولة، معترًبا الحادثة غريبة عن قيم الشعب الفلسطيني.
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التمييــــز يف الراتب 
غلطة أم جريمة؟!

ملوظفــي  كامــًا  راتًبــا  ســترصف  إنهــا  اشــتية  حكومــة  تقــول 
الضفــة، وراتًبــا بنســبة ٧٥٪  ملوظفــي غــزة. هــذا إذا تســلمت 
بكاملــة،  يعنــي  مــاذا  يعلــم  أحــد  وال  كاملــة.  املقاصــة  أمــوال 
هــل بعــد خصــم مــا يتعلــق بــاألرسى، أو مــن دون خصمهــا؟ مــع 
العلم أن االحتال صاحب اليد العليا يف املوضوع يتمسك 

بخصم هذه األموال؟!
 هاتان قضيتان: واحدة مع قرارات حكومة االحتال، وواحدة 
مــع حقــوق املوظفــن يف الوظيفــة العموميــة، والثانية داخلية 
وتخضــع لقوانــن وترشيعــات الســلطة يف الضفــة وغزة، وهذه 
الترشيعات ال متيز ما بن الضفة وغزة يف الوظيفة العمومية. 
فلــاذا قــررت حكومــة اشــتية التمييــز بينهــم يف الراتــب؟! مــا 

معيار التمييز؟! أو قل: ما دوافع التمييز؟!
 إذا كان دافــع التمييــز هــو التفريــق بــن مــن عــى رأس عملــه 
ومن هو مســتنكف عن العمل، فاألمر بســيط وهن وعى من 
أمــر باالســتنكاف وتــرك مــكان العمــل يف ٢٠٠٦م أن يتحمــل 
تبعــات القــرار الــذي ثبــت فشــله وأرض بفتــح. ثــم إن هنــاك من 
موظفي فتح من ما زالوا عى رأس عملهم إذ مل يخضعوا لقرار 
االســتنكاف، فلاذا يجري مع هؤالء متييز مهن يف الراتب. 
وإذا كانــت مثــة أســباب أخــرى للتمييــز كــا نســمع مــا يقــال 
عــن ارتفــاع تكاليــف املعيشــة يف الضفــة وانخفاضهــا يف غــزة 
فهــذا ســبب مؤســف، ألن ســبب انخفــاض تكاليــف املعيشــة 
يف غزة هو نتاج الحصار والبطالة وعدم توفر األموال، وقناعة 
غــزة بالربــح البســيط، وإذا كانــت مثــة أســباب أخــرى مجهولــة 
لنــا فعــى حكومــة اشــتية أن توضح الســبب الــذي غاب عنا وال 

نعرفه.
لــه  كانــت  التمييــز  موضــوع  إن  نقــول  تقــدم،  مــا  ضــوء  يف 
تداعيــات أخــرى منهــا فــرض عقوبات عى غزة، ومنها التقاعد 
املــايل املبكــر، ووقــف عــاوات موظفــي غــزة، وحكومة اشــتية 
التــي تتهيــأ لتســلم أمــوال املقاصة مل تقل شــيًئا عن توجهاتها 
ملعالجــة القضايــا املذكــورة، هــي مل تُقــل شــيًئا عــن التقاعــد 
املايل املبكر، ومل تُقل شــيًئا عن العاوات اإلدارية ملوظفي 
غــزة، ومل تُقــل شــيًئا عــن العقوبــات التــي فرضــت عــى غــزة، 

وأرضت بكل مكونات املجتمع مبن فيهم املنارصون لفتح؟
وهــي  الشــعب،  أمــوال  هــي  الســلطة  تجمعهــا  التــي  األمــوال 
فتــح، وعليــه  تنظيــم  أمــوال  الســلطة، وال  قــادة  أمــوال  ليســت 
فالشــعب يطالــب بحقوقــه املاليــة بالتســاوي ودون متييــز بن 
ســاكن الضفــة وســاكن غــزة. وإذا مل تعمــل الســلطة وحكومتها 
مبقتضيات املساواة، فيجدر باملواطن أن يلجأ إىل املحكمة 
ســدة  يف  هــم  ممــن  الوطنيــة  يزعمــون  مبــن  ويجــدر  العليــا، 
املســؤولية والقــرار أن يغــادروا مناصبهــم، ويعــودوا لبيوتهــم، 
وليحل محلهم رجال يؤمن بالعدالة واملساواة بن املواطنن 
احتجــاج  غــاب  إذا  إنــه  والواجبــات.  الحقــوق  واملوظفــن يف 
املوظــف الغــزي عــن اإلعــام ال يعنــي هــذا أنهــم راضــون بهــذا 

التمييز، بل هم يلعنون من اتخذ قرار التمييز.

واشنطن/ وكاالت:
فوجئ العلاء باألدلة التي تشري إىل أن نصف 
رشكــة  طورتــه  الــذي  اللقــاح  مــن  أوليــة  جرعــة 
»أســرازينيكا« لألدويــة وجامعة »أكســفورد« 
الكاملــة،  الجرعــة  مــن  فاعليــة  أكــر  كانــت 

واعتربوا األمر غري منطقي.
وصــف أنــدرو بــوالرد، مدير مجموعة أكســفورد 
للقاحــات، نتائــج املرحلــة الثالثــة مــن التجربــة 

اإلكلينيكية بأنها »مثرية للفضول«.
وبينــت النتائــج أن اللقــاح فعــال بنســبة 62 يف 
املئــة لــدى األشــخاص الذيــن تناولــوا جرعتــن 
كاملتــن بفــارق شــهر، بينــا ارتفعــت الفعاليــة 
إىل 90 يف املئــة لــدى مجموعــة أخــرى تلقــت 

نصف جرعة أواًل ثم جرعة كاملة بعد شهر.
توقعنــا  جميعــًا  أننــا  »أعتقــد  بــوالرد:  وقــال 
االســتجابة  الكبريتــان  الجرعتــان  ُتحــدث  أن 
األفضــل«، مشــريًا إىل أن الباحثــن ســيبدأون 

اآلن بالتعمق يف البيانات.
مقتضــب:  صحــايف  ترصيــح  يف  وأضــاف 
أوىل  جرعــة  إعطــاء  خــال  مــن  أنــه  »نعتقــد 
بشــكل  املناعــي  الجهــاز  نهيــئ  فإننــا  أصغــر، 
مختلف. نجهزه عى نحو أفضل لاستجابة«.

مــن جهتهــا أوضحــت ســارة جيلربت، األســتاذة 
يف قســم طــب نافيلــد يف جامعــة أكســفورد، 
تــم الحصــول عليهــا  التــي  النتيجــة األفضــل  أن 
بعــد جرعــة أوىل أصغــر رمبــا حدثــت ألن هــذا 

لــدى  يحــدث  »مــا  أفضــل  نحــو  عــى  يحــايك 
اإلصابة بالعدوى الفعلية«.

طريقــة  أســايس  بشــكل  اللقــاح  ويســتخدم 
يعتقــد  وجعلــه  املناعــي  الجهــاز  لخــداع  آمنــة 
أنــه يتعامــل مــع عــدوى خطــرية، مــا يــؤدي إىل 
توليــد اســتجابة مناعيــة وذاكــرة مناعيــة ميكــن 
أن تنشــط إذا واجه الجســم الفريوس الحقيقي 

املسبب للمرض.
كميــة صغــرية  بإعطــاء  أنــه  »ميكــن  وأضافــت: 
مــن اللقــاح يف البدايــة ومــن ثــم اتباعهــا بكميــة 
جهــاز  لدفــع  أفضــل  طريقــة  لدينــا  كبــرية، 
املناعــة للعمــل والحصول عى أقوى اســتجابة 

مناعية«.
ُيعــرف  مــا  أسرا/أكســفورد  لقــاح  ويســتخدم 
باســم »الناقل الفريويس«، وذلك باســتخدام 
الشــحنات  إليصــال  جينيــًا  ُمعدلــة  فريوســات 
الجينيــة إىل الخايــا وإعطائهــا تعليــات حــول 

كيفية محاربة »سارس-كوف2-«.
يف  املســاعد  األســتاذ  باتــر،  كولــن  وقــال 
جامعة »لينكولن«، إن االسراتيجية تستخدم 
الفريوس الناقل مثل »حصان طروادة. ... إنه 
أمــر معقــد وعــادة مــا يتحقــق عــى املســتوى 
هــذه  مثــل  لدينــا  تتوافــر  ال  لكــن  التجريبــي، 

اإلمكانية يف الوضع الحايل«.
وقد تكون التكنولوجيا نفسها هي السبب يف 
أن نصف الجرعة األولية ميكن أن تعطي نتيجة 

أفضــل، وفًقــا للعديــد من العلاء الذين علقوا 
عــى النتائــج، مــع اســتخدام نظــام املناعة ضد 

الفريوس كوسيلة توصيل.
وقــال ســتيفن غريفــن، األســتاذ املشــارك يف 
كلية الطب بجامعة ليدز: »قد يبدو محرًيا أن 
ُتحــدث جرعــة أوليــة أكــرب اســتجابة أقــل، ولكــن 
هذا قد يكون فقط بسبب االستجابة املتبقية 
لــدى بعــض املرىض تجاه الناقل املعطل وهو 
جــزء مــن فــريوس شــمبانزي يســتخدم إليصــال 
حمولة اللقاح«، لكنه أوضح أنه ميكن »إصاح 

ذلك بسهولة« باستخدام الجرعة املعدلة.
وقــال بــوالرد إن الباحثــن ســيتطلعون ملعرفــة 
مــا إذا كانــت املشــكلة تتعلــق بكميــة أو جــودة 
مــع  بينــا  أنــه  وأضــاف  املناعيــة.  االســتجابة 
كل اللقاحــات التــي تعطــى منهــا جرعــة واحــدة 
تقريبــًا، كلــا زادت الجرعــة كان ذلــك أفضــل، 
جهــاز  تحضــري  عــى  القامئــة  للطــرق  ميكــن 
املناعــة أواًل - ثــم إعطــاء جرعــة معــززة الحقــًا - 
أن تعمل بشكل مختلف، مشريًا إىل أن »هذه 
هــي الحــال بشــكل خــاص مع األطفــال والرضع، 
حن ُتعطى أعداد مختلفة من جرعات التهيئة 

األولية«.
وشــدد بــوالرد عــى أنــه يعتقــد بــأن »الفــرق هــو 
أننــا لســنا معتاديــن عــى التعامــل مــع عــدوى 
يســبق  مل  الــذي  هــذا،  كورونــا  فــريوس  مثــل 

للبرش البالغن أن عرفوه من قبل«.

12 ساعة إلنقاذ فيل 
سقط يف برئ

نيودلهي/ وكاالت:
اســتغرق إنقــاذ فيــل ســقط يف بــر عميقــة بواليــة تاميــل نــادو جنــوب 
الهند، عملية طويلة استمرت 12 ساعة، استعملت خالها رافعة، 

بحسب ما نرش موقع »إنسيدار ألريت«.
راج  نــادو،  تاميــل  بواليــة  املحليــة  الســلطات  يف  املســؤول  وقــال 
كومار: إن عملية إخراج الفيل من البر وإنقاذه من املوت استمرت 
12 ســاعة، اســتعملت خالها رافعة، موضحًا أن الفيل ضّل طريقه 
يف قرية مجاورة لغابة تقع مبنطقة دارمابوري، وسقط يف البر التي 

كانت مغطاة بأغصان شجريات.
وبحســب راج كومــار فــإن البــر كانــت ضيقــة وعميقــة، األمــر الــذي 
إىل  اإلنقــاذ  فريــق  ولجــأ  الفوهــة،  مــن  الفيــل  إخــراج  مهمــة  صّعــب 
املــاء يف  مــن  كبــرية  كميــات  مهمــة ضــخ  تولــت  أنابيــب  اســتخدام 
البــر لرفــع الفيــل قليــًا، إال أن الحيــوان مل يســتجب لذلــك وهاجــم 
األنابيب. وأضاف: »يف النهاية قررنا تخدير الفيل مبساعدة فريق 
طبــي، وقمنــا باالســتعانة برافعــة؛ إلخراجــه مــن البــر. قمنــا مبراقبــة 

الحيوان لثاث ساعات بعد إنقاذه، ومل تبدو عليه أي إصابات«.

ممنوع التحدث 
عن كورونا يف روما

روما/ وكاالت:
وســط عــامل منشــغل بجائحــة كوفيــد19-، وضــع مقهــى صغــري يف روما 
قانونــه الخــاص وأعلنــه بوضــوح لــكل مرتاديــه: »التحــّدث عــن فــريوس 
كورونــا ممنــوع«، إذ إن املالكــة قــررت أن توّفــر القليــل من "الصفاء" من 
خال إجبارهم عى االمتناع عن تناول هذا املوضوع الطاغي عى كل 

األحاديث واملثري للقلق.
أمام آلة إعداد القهوة، تقول صاحبة املقهى كريستينا ماتيويل: "منذ 
أشهر والجميع ال يتحدث إاّل عن املوضوع نفسه، لذلك شئنا أن نطّري 

الجو من خال مواجهة الوضع باالبتسامة".
وال يعد تجاهل الجائحة أمرًا بهذه السهولة يف إيطاليا التي كانت أول 
دولة أوروبية تعاين تفّش الفريوس، إذ سّجلت منذ ظهوره فيها أكر 
مــن 1,3 مليــون إصابــة، فيــا ناهــز عــدد الوفيــات 48 ألفــًا. وملســاعدة 
زبائــن مقهاهــا عــى التــزام رشط االبتعــاد عــن مناقشــة الوبــاء، وضعــت 
كريســتينا الفتــة أخــرى تقــرح فيهــا "أفــكار مواضيــع لألحاديــث"، بينهــا 
"األخبــار وحيــاة املشــاهري والتاريــخ والثقافــة العامــة". وتؤكــد صاحبــة 
املقهــى البالغــة 35 عامــًا أن مــا تطلبــه مــن الزبائــن "ليــس مــن بــاب نفــي 
الواقع الراهن أو إنكاره، بل هو مجرّد وسيلة الستعادة بعض الصفاء". 

نصف جرعة من لقاح "أكسفورد" تثري حرية العلماء

الدوحة/ األناضول:
الــذيك،  الهاتــف  عــرب  بتطبيــق 
بــات  وســجادة ذكيــة مجهــزة تقنًيــا، 
تعليــم األطفــال واملســلمن الجــدد 
ســها  أمــرا  الصــاة،  أداء  كيفيــة 

يسريا.
"ســجدة"،  املســمى  التطبيــق  هــذا 
واملهنــدس  املربمــج  اخرعــه 
خميــس،  الرحمــن  عبــد  القطــري 
العديــد  وتطويــر  بابتــكار  املعــروف 
ولكــن  والربامــج،  التطبيقــات  مــن 
اخراعه األخري، كان األول من نوعه 

يف العامل.
خميــس  التقــت  "األناضــول" 
اخــراع  حــول  معــه  وتحدثــت 

الذكيــة  الصــاة  وســجادة  "ســجدة" 
تســاعد  والتــي  تقنًيــا  املجهــزة 
الصلــوات  تعلــم  عــى  املســلمن 
وتصحيــح املواقــف وحفــظ القــرآن، 
وتســاهم يف أداء الفرائــض بســهولة 

أكرب.
فــإن  القطــري،  املربمــج  ووفــق 
املركــز  عــى  "حصــل  اخراعــه 
نجــوم  برنامــج  مســابقة  يف  الثالــث 
العلــوم، يف موســمه الحــادي عــرش 

الذي تنظمه مؤسسة قطر".
للمســلمن  "مخصصــة  والســجادة 
الجــدد واألطفــال لتســاعد املايــن 
ويــر،  بســهولة  الفريضــة  أداء  يف 
ملراقبــة  التقنيــات  أحــدث  وبهــا 

مبــارش  بشــكل  املصــي  حــركات 
وقعــت  إذا  األخطــاء  ومعالجــة 
وبلغــات  والصــورة  بالصــوت 

مختلفة"، بحسب خميس.
بالســجادة  التحكــم  "يتــم  وقــال: 
عــرب تطبيــق مصاحــب يعمــل عــى 
ميكــن  حيــث  الذكيــة،  الهواتــف 
املســتخدم مــن اختيــار نــوع الصــاة 

وسور القرآن".
برنامــج  هــو  العلــوم"  و"نجــوم 
تلفزيــوين تعليمــي وترفيهــي، أُطلــق 
للربيــة  قطــر  مؤسســة  مــن  مببــادرة 
عــام  املجتمــع  وتنميــة  والعلــوم 
2008، ويعتــرب برنامجــًا عربيــًا رائدًا 
يف مجــال االبتــكار، وهدفــه متكــن 
الشــباب مــن تطبيــق حلــول مبتكــرة 
خــال  مــن  اإلقليميــة،  للمشــكات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
أنــه  القطــري  املهنــدس  وأوضــح 
"مــع الشاشــة املدمجــة املثبتــة يف 
السجادة يتمكن مستخدميها قراءة 
أداء  أثنــاء  الكريــم  القــرآن  وحفــظ 

الصاة".
يف  اللغــات  "تعــدد  إىل  وأشــار 
ميكــن  حيــث  الســجادة  برنامــج 
التعليــات  قــراءة  للمســتخدمن 
باللغتــن اإلنجليزيــة  القــرآن  وآيــات 

والعربية".
اللغتــن  عــى  حاليــا  "ركزنــا  وتابــع: 
عــى  ونعمــل  واإلنجليزيــة،  العربيــة 
إضافــة لغــات أخــرى حســب طلــب 

الركيــة  واللغــة  العمــاء،  وتركيــز 
واحــدة مــن أكــر اللغــات املطلوبــة، 
يف  إدراجهــا  عــى  ســنحرص  لــذا 

القريب العاجل".
كا أنها، وفق خميس، "أول سجادة 
الــذيك،  بالهاتــف  متصلــة  صــاة 
حيث ميكن للمســتخدمن التحكم 

يف السجدة وتتبع أوضاعهم".
و"بفضل أكر من 2300 مستشعر 
ضغــط وخوارزميــات تحليــل الــذكاء 
ميكــن  املبتكــرة،  االصطناعــي 
التــي  املواقــف  تصحيــح  للســجادة 
بحســب  الصــاة"،  تفســد  قــد 

املتحدث.
وقــال خميــس إن "اآلبــاء ســيتمكنون 
مــن خــال برمجــة الســجادة متابعــة 
إذا  وتصحيحهــا  أبنائهــم  صــاة 

أخطأوا".
إمكانيــة اختبــار  أن "هنــاك  وأوضــح 
وأوليــاء  األطفــال  مــع  الســجادة 
الســجدة  يــؤدي  وهــل  أمورهــم، 
تــرك  وكذلــك  صحيــح  بشــكل 
حيــث  املســتخدمن،  انطباعــات 
تســتخدم أحــدث التقنيــات ملراقبــة 
بشــكل  املبتــدئ  املصــي  حــركات 
مبارش، وتعالج األخطاء إن وقعت".
يجــب  مــا  "عــرض  إىل  باإلضافــة 
قولــه يف كل حركــة  املصــي  عــى 
بالصوت والصورة وبلغات مختلفة، 
القــرآن  ســور  عــرض  ميكــن  وأيضــًا 

الكريم عرب الشاشة املدمجة".

لألطفال والمسلمني الجدد.. سجادة ذكية لتعليم الصالة


