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مستوطنون يقتحمون منزاًل يف الخليل ويحاولون طرد عائلته منه أمس               )فلسطني(

جانب من  االعتصام النسايئ  وسط مدينة رام الله يف الضفة  املحتلة أمس    )أ ف ب(

تقرير: التوسيع االستيطاين رشقي 
القدس يهدف لعزل بيت لحم

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســلطات  رشوع  أن  رســمي  فلســطيني  تقريــر  ذكــر 
اإلرسائيلية، يف إجراءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة يف 
مستوطنة "جفعات هاماتوس" عىل أرايض بلدة بيت صفافا، من 

شــأنه  عــزل مدينــة بيــت لحــم عــن رشقــي القــدس املحتلة. 
وكانــت وزارة االســتيطان يف كيــان االحتــال نــرت مؤخــرًا 

عريضة تطالب "نتنياهو" برشعنة 
بؤر استيطانية قبل رحيل ترامب

النارصة/ فلسطني:
وقــع أعضــاء يف الكنيســت اإلرسائيــي، عىل عريضة تطالب رئيس 
الحكومــة بنيامــني نتنياهــو باســتغال األيــام األخــرة لواليــة الرئيــس 
االســتيطانية  البــؤر  عــرات  لرعنــة  ترامــب؛  دونالــد  األمريــي 
العشــوائية املنتــرة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة. وقالــت القنــاة 
)12( العربيــة، أمــس، إن العريضــة تطالــب نتنياهــو بالضغــط عــىل 

الحكــم،  أســابيع يف   8 ســوى  لــه  يتبــقَّ  الــذي مل  ترامــب، 
مــن  أكــر  فيهــا  يســتوطن  اســتيطانية،  بــؤرة   70 لرعنــة 

حماس: محاولة 
لتهويد مدينة الخليل 

وتغيير معالمها
بلدية الخليل: 
االحتالل يتجه 

لتغيري معامل 
املسجد 

اإلبراهيمي
الخليل-غزة/ األناضول:

أن  الخليــل  بلديــة  أكــدت 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 

لتنفيــذ  طريقهــا  يف 
معــامل  يغــر  مخطــط 

محافظات/ فلسطني:
عــىل  أمــس،  االحتــال اإلرسائيــي،  اعتــدى جنــود جيــش 
ثاثة شبان فلسطينيني، يف حني هاجم مستوطنون منزاًل 

يف قرية جنوب الخليل.
بالــرب املــربح  بيــت لحــم اعتــدى الجنــود  ففــي جنــوب 

عــىل ثاثــة شــبان، عــىل حاجــز عســكري بالقــرب مــن بلــدة 
بيــت فجــار. وأفــاد  شــهود عيــان بــأن جنود االحتــال نصبوا 
ا عــىل مدخــل بيــت فجــار الرئيــس، وأوقفــوا  حاجــًزا عســكريًّ
ثاثــة شــبان، هــم: عــي عيــى طقاطقــة، وإبراهيــم عايــد 
ديريــة، وقــي باجــس، وانهالــوا عليهــم بالــرب املــربح، 

قبــل أن ُيطَلــق رساحهــم، مــا أدى إىل إصابتهــم برضــوض، 
ونقلوا إىل مستشفى بيت جاال الحكومي، لتلقي العاج. 
من جانب آخر هاجم عرات املســتوطنني بحامية جنود 

مســافر  يف  التوانــة  قريــة  اإلرسائيــي،  االحتــال 
لجــان  يف  الناشــط  وأوضــح  الخليــل.  جنــوب  يطــا 

"األحزاب العربية" تدين زيارته المستوطنات والجوالن المحتل
حامس: قرار بومبيو وسم بضائع 

املستوطنات عدوان خطر
غزة-بروت/ فلسطني:

الخارجيــة  وزيــر  عــن  الصــادر  التنفيــذي  القــرار  بشــدة  اســتنكرت حركــة حــامس 
يف  املســتوطنات  يف  املصنعــة  البضائــع  بوســم  بومبيــو  مايــك  األمريــي 
أراضينــا املحتلــة عــام ١٩٦٧ يف الضفــة الغربيــة املحتلــة باعتبارهــا "صنعــت 
خطــًرا  عدواًنــا  ذلــك  أمــس،  مســاء  بيــان  يف  حــامس  ت  وعــدَّ )إرسائيــل(".  يف 

عــىل شــعبنا، وانتهــاًكا صارًخــا للقانــون الــدويل، وضــوًءا أخــَر لدولــة 
االحتــال لضــم مــا تبقــى مــن األرض الفلســطينية. وأكــدت أنهــا "تنظــر 

الداخلية: فتح معرب رفح 
ثالثة أيام األسبوع الجاري

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني يف غزة، فتح معرب رفح الرابط بني 
القطــاع وجمهوريــة مــر العربيــة يف االتجاهــني ثاثــة أيام اســتثنائًيا هذا 
األســبوع. وأفــاد املتحــدث باســم الــوزارة إيــاد البــزم يف تريــح مقتضــب 
مســاء أمــس، بـ"فتــح معــرب رفــح ثاثــة أيام يف االتجاهني مــن الثاثاء حتى 
الخميــس )24- 26 نوفمــرب(". وأوضــح أن الهيئــة العامــة للمعابــر ســتنر 
تفاصيــل وكشــوفات الســفر يف وقــت الحــق. وكانــت الســلطات املرية 

فتحت معرب رفح أربعة أيام مطلع هذا الشهر )2- 5 نوفمرب(.
حــني  يف  املذكــورة،  املــدة  يف  مســافًرا   3171 القطــاع  وغــادر 

الجهاد: السلطة تحاول مالحقة كل صوت وطني غيور
الناشط بنات يرشع يف إرضاب 

مفتوح بعد متديد النيابة توقيفه
الخليل/ فلسطني:

أعلــن الناشــط نــزار بنــات، أمــس، اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام داخــل 
ســجون أجهــزة الســلطة، بعــد متديــد النيابــة العامــة توقيفــه ملدة 
الضفــة  يف  األمنــي  التنســيق  انتقــاده  خلفيــة  عــىل  ســاعة   48

غزة/ نور الدين صالح:
يوًما بعد آخر تزداد أعداد اإلصابات بفروس 
كورونــا يف قطــاع غــزة، حتــى باتت تقف عىل 
ــا، وهــو مــا ينــذر  أعتــاب الـــ1000 إصابــة يوميًّ
أمــام  الخطــر  ناقــوس  ويــدق  صحيــة،  بكارثــة 
األيــام  يف  الحكوميــة  والجهــات  املواطنــني 
قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  لت  وســجَّ القادمــة. 

غــزة أمــس، 891 إصابــة جديــدة، وهــو أعــىل 
الجائحــة  دخــول  منــذ  اإلصابــات  مــن  معــدل 
القطــاع يف شــهر مــارس املــايض، إذ بلغــت 
النسبة 30 % من ُمجمل عينات الفحص التي 
 3037 الطبيــة ووصلــت إىل  الطواقــم  أجرتهــا 

هــذا  وإزاء  ســاعة.  الـــ24  يف  فحًصــا 
إليــه  وصلــت  الــذي  الخطــر  املــؤرش 

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الرســمي  الفلســطيني  التقصــر  حقوقيــون  انتقــد 
عــن قدامــى األرسى يف  اإلفــراج  عــىل  العمــل  يف 

ســجون االحتــال اإلرسائيــي عامــة، واألســر نائــل 
الربغويث الذى بدأ عامه الـ41 يف األرس. 
وشــدد هــؤالء عــىل رضورة تفعيــل قضيــة 

أطفال فلسطني 
رون قامئة  يتصدَّ

االستهداف 
اإلرسائييل

رام الله- غزة/ جامل غيث:
االحتــال  قــوات  تــزال  ال 
اإلرسائيي مُتعن يف استهدافها 
األطفال الفلسطينيني، وتنتهك 
عليهــا  ــت  نصَّ التــي  حقوقهــم 
رغــم  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة 
الدوليــة  والقــرارات  اإلدانــات 

التــزام  عــىل  إلجبارهــا 
جيــش  وقتــل  بنودهــا. 

غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، أربــع وفيــات، و891 إصابــة 
بفروس "كورونا" يف القطاع الساحي يف الـ24 ساعة املاضية.
وأوضحــت الــوزارة، يف تقريــر يومي يرصد مســتجدات "كورونا"، 
ــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. كــام  أنهــا أجــرت 3037 فحًصــا مخربيًّ
الوبــايئ،  بالفــروس  املصابــني  مــن  حالــة   225 بتعــايف  أفــادت 

مشــرة إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي ألعــداد مصــايب "كورونــا" يف 
قطــاع غــزة بلــغ منــذ مــارس املــايض 14084 إصابــة، منهــا 5036 
أن  الصحــة  وبينــت  وفــاة.  و62  متعافًيــا،  و8986  نشــطة،  حالــة 
عــدد الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة داخــل املستشــفى 

بلــغ 332، وإجــاميل الحــاالت الخطــرة بلــغ 78. ويف هــذا 
الســياق، دعــا مســؤول أمنــي يف قطــاع غــزة، إىل إغــاق 
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توقيع عقد بناء حي 
استيطاين غريب نابلس

النارصة/ فلسطني:
كشــف مســؤول مســتوطنات شاميل الضفة الغربية املحتلة، مساء 
أمس، عن توقيع عقد األسبوع املايض لبناء حي استيطاين جديد 
غريب مدينة نابلس. وقال يويس داغان، وفق ترجمة وكالة "صفا"، 
اســتيطانية داخــل مســتوطنة  32 وحــدة  بنــاء  إن املــروع يشــمل 
"شــايف شــومرون" غــريب نابلــس. وكانــت تقارير إعاميــة إرسائيلية 
تســتغل  نتنياهــو  بنيامــني  حكومــة  إن  مؤخــًرا:  قالــت  وأمريكيــة، 
األيــام األخــرة مــن حكــم الرئيــس األمريي دونالــد ترامب ملضاعفة 

األعامل االستيطانية يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
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أعلن اعتقال مواطنْين اجتازا السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

االحتالل يعتدي عىل 3 شبان ومستوطنون 
يهاجمون منزاًل يف الضفة الغربية

محافظات الضفة 
تسجل 10 وفيات 

و595 إصابة 
بفريوس كورونا

رام الله/ فلسطني:
الضفــة  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 

الغربية املحتلة، تســجيل 10  
وفيــات و595 إصابــة جديــدة 
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الشرطة: القبض على 30 مواطًنا خالفوا الحجر المنزلي
4 وفيات ورقم قيايس يف عدد إصابات كورونا بقطاع غزة

إصابات كورونا تدنو من الـ"1000" 
ا.. ما السيناريوهات القادمة؟ يوميًّ

األسير نائل البرغوثي قضى 40 عاًما
انتقادات حقوقية للسلطة لضعف جهودها

 يف اإلفراج عن قدامى األرسى
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"مجموعة العرشين" 
ستوزع ملياري جرعة لقاح 

كورونا عىل العامل
الرياض/ األناضول:

قالت املستشارة األملانية إنجيا مركل، أمس، إن منصة مجموعة 
العرين ستقوم بتوزيع ملياري جرعة لقاح كورونا عىل العامل.

وأضافت مركل يف  مشاركتها يف فعالية مصاحبة عىل هامش قمة 
القــادة ملجموعــة العريــن أمس، حول تعزيــز التأهب للجوائح، أن 

"االستجابة العاملية ملكافحة كورونا رضورية". وانطلقت، 
أمــس، أعــامل قمــة الــدورة الـــ 15 ملجموعــة العريــن عــىل 

نادي األسري: الوضع الطبي يف 
السجون األسوأ منذ بداية االحتالل

رام الله/ فلسطني:
ســجون  داخــل  الطبــي  الوضــع  بــأن  الفلســطيني  األســر  نــادي  أفــاد 
االحتال اإلرسائيلية هو األســوأ منذ بداية االحتال، مؤكًدا أن إدارة 

السجون تتفنن بسن قوانني وأساليب إجرامية لقتل األرسى 
داخــل زنازينهــم. وأشــار النــادي، يف بيــان صحفــي أمس، إىل 

لطة تثري الغموض  السُّ
مجدًدا حول رواتب 

األسـرى.. هل
 تتحـول للتنمية؟
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رام الله/ فلسطني:
اعتصــام  يف  مشــاركات  طالبــت 
نســايئ يف رام الله أمس املجتمع 
عــىل  الضغــط  بــرورة  الــدويل 
حكومــة االحتــال مــن أجــل اإلفــراج 
الــايت  األســرات  عــن  الفــوري 

يقبعن داخل الزنازين.
للمــرأة  العــام  االتحــاد  ونظــم 
عــىل  االعتصــام  الفلســطينية 
رفًضــا  اللــه،  رام  يف  املنــارة  دوار 
لرئيســة االتحــاد  لاعتقــال اإلداري 
ختام الســعافني ملدة ســتة أشــهر، 

وسط مشاركة نسوية واسعة.
لجــان  اتحــاد  الناشــطة يف  وقالــت 
إن  شخشــر:  عصمــت  املــرأة 

اتحــاد  رئيســة  اعتقــال 
يعمــل  نســوي  جامهــري 

اعتصام نسايئ برام الله يطالب بضغط دويل لإلفراج عن األسريات

15

)إرسائيل( تسجل 763 إصابة 
بفريوس كورونا

النارصة/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيليــة  االحتــال  حكومــة  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
أنهــا ســجلت 763 إصابــة بفــروس "كورونــا" يف الســاعات األربــع 

والعرين املاضية، يف حني أُبِلغ عن 313 حالة خِطرة.
وذكرت الوزارة يف بيانها الذي أوردته صحيفة "جروزاليم بوست" 
اإلرسائيليــة عــىل موقعهــا اإللكــرتوين، أن حصيلــة ضحايا الفروس 
131 حالــة وضعــت  ارتفعــت إىل 2744 حالــة، يف حــني هنــاك 

عىل أجهزة التنفس الصناعي.
وتبلغ الحاالت النشطة يف )إرسائيل( 8 آالف و471 حالة.
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"األحزاب العربية" تدين زيارته 
للمستوطنات والجوالن المحتل
حامس: قرار بومبيو 

وســــــم  بضائــــــع 
املستوطنات عدوان خطر

غزة-بريوت/ فلسطني:
اســتنكرت حركة حامس بشــدة القرار التنفيذي الصادر عن وزير 
الخارجيــة األمريــي مايــك بومبيــو بوســم البضائــع املصنعــة يف 
املستوطنات يف أراضينا املحتلة عام ١٩٦٧ يف الضفة الغربية 

املحتلة باعتبارها "صنعت يف )إرسائيل(".
ت حــامس يف بيــان مســاء أمــس، ذلــك عدواًنــا خطــًرا عــى  وعــدَّ
شــعبنا، وانتهــاًكا صارًخــا للقانــون الــدويل، وضــوًءا أخــَر لدولــة 

االحتالل لضم ما تبقى من األرض الفلسطينية.
وأكدت أنها "تنظر بخطورة شــديدة ملا ورد يف القرار من اعتبار 
غــزة والضفــة الغربيــة منطقتــني منفصلتــني إدارًيــا وسياســًيا، مــا 
يؤكد دور هذه اإلدارة املتطرفة يف ترسيخ االنقسام الفلسطيني 

خدمة ألجندات االحتالل التوسعية".
وأضافــت حــامس أن "القــرارات الخطــرة التــي اتخذتهــا وتتخذهــا 
تطرفهــا  تعكــس  مغادرتهــا،  قبــل  متســارع  بشــكل  اإلدارة  هــذه 

ورغبتها يف تثبيت وقائع ال ميكن عكسها".
وشددت عى أن أي قرارات، ومن أي جهة كانت، لن تفت يف 
عضــد الشــعب الفلســطيني ونضالــه مــن أجــل حقوقــه الثابتة يف 

الحرية واالستقالل والعودة.
القــرارات  كل  عــن  بالرتاجــع  الجديــدة  اإلدارة  حــامس  وطالبــت 
املجحفــة واملخالفــة للقانــون الدويل التي اتخذتها إدارة ترامب 
خدمــة لدولــة االحتــالل ومرشوعهــا التوســعي، وتقــي عــى أي 

فرصة لحل عادل وشامل للرصاع.
لألحــزاب  العــام  للمؤمتــر  العامــة  األمانــة  أدانــت  الســياق،  يف 
العربيــة زيــارة بومبيــو إلحــدى املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة 

املحتلة، والجوالن السوري املحتل.
الزيــارة  تلــك  أن  أمــس،  العامــة،  األمانــة  عــن  صــادر  بيــان  وعــدَّ 
االســتفزازية واملريبــة التــي تــأيت قبــل انتهــاء واليــة إدارة ترامــب، 
لتكريس االحتالل ودعم نتنياهو الذي يعاين مشــكالت داخلية 
يف ظــل التظاهــرات اليوميــة التــي تطالب برحيله، ما دفع اإلدارة 
األمريكيــة التخــاذ هــذه الخطوة املدانة واملخالفة لقرارات األمم 

املتحدة وللرشعية الدولية.
وأكــد أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة شــجعت االحتــالل عــى 
أن  إىل  مشــرًيا  اإلجراميــة،  االســتيطانية  مبامرســاته  االســتمرار 

الزيارة تعزز سياسة االحتالل العدوانية والخطية.
الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة  األمــم  العامــة  األمانــة  ودعــت 
والهيئــات واألحــزاب والقــوى السياســية واملجتمعيــة وبرملانــات 
العــامل إلدانــة هــذه الزيــارة التــي تنتهــك قــرار مجلــس األمــن رقــم 
لقــرار االحتــالل بضــم الجــوالن  الرافــض  الــدويل  497 واإلجــامع 

السوري املحتل.

انتقدت زيارة بومبيو إلى مستوطنة في الضفة الغربية
إلهان عمر تطالب بايدن بالرتاجع عن اتفاقيات التطبيع

تقرير: التوسيع 
االستيطاين رشقي القدس 

يهدف لعزل بيت لحم
رام الله/ فلسطني:

االحتــالل  ســلطات  رشوع  أن  رســمي  فلســطيني  تقريــر  ذكــر 
اإلرسائيلية، بإجراءات بناء 1257 وحدة اســتيطانية جديدة يف 
مســتوطنة "جفعــات هاماتــوس" عــى أرايض بلدة بيت صفافا، 
القــدس  رشقــي  عــن  لحــم  بيــت  مدينــة  عــزل  إقامتهــا  شــأن  مــن 

املحتلة.
مؤخــرًا  نــرشت  االحتــالل  كيــان  يف  االســتيطان  وزارة  وكانــت 
مناقصــة لبنــاء 1257 وحــدة اســتيطانية يف مســتوطنة "جفعــات 

هاماتوس" عى أرايض بلدة بيت صفافا.
ونــرش هــذه املناقصــات لبنــاء حــي يهــودي جديــد يف جفعــات 
القــدس  عــزل  لسياســة  اســتمرار  هــو  القــدس  يف  هاماتــوس 
التهويــد اإلرسائيليــة، بحســب  ومحارصتهــا يف ســياق مشــاريع 
األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  "املكتــب  يعــده  الــذي  التقريــر 

ومقاومة االستيطان"، التابع ملنظمة التحرير.
املناقصــات  بإصــدار  اإلرسائيــي  القــرار  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 
جــو  املنتخــب  الرئيــس  وجــه  مجــرد صفعــة يف  ليــس  الجديــدة 
بايدن، بل تم اتخاذه أيضًا الســتغالل األيام األخرية لرتامب يف 
منصبــه أو التخــاذ إجــراء تحســبا مــن أن يضــع بايــدن قيــودا أمــام 

حكومة االحتالل فيام يتعلق ببناء املستوطنات. 
وأكــد التقريــر أن )إرسائيــل( بهــذه السياســة تريــد التأكيــد أنها مل 
تعــد متيــز بــني رشقــي القــدس وغربيهــا، وهــذا هــو الواقــع، فــام 
مييــز بــني رشقــي املدينــة وغربيهــا الحقــوق واالمتيــازات وهــدم 

املنازل.

عريضة تطالب "نتنياهو" برشعنة 
بؤر استيطانية قبل رحيل ترامب

النارصة/ فلسطني:
رئيــس  تطالــب  عريضــة  عــى  اإلرسائيــي،  الكنيســت  يف  أعضــاء  وقــع 
الرئيــس  لواليــة  األخــرية  األيــام  باســتغالل  نتنياهــو  بنيامــني  الحكومــة 
األمريــي دونالــد ترمــب؛ لرشعنــة عــرشات البــؤر االســتيطانية العشــوائية 

املنترشة يف الضفة الغربية املحتلة.
وقالت القناة )12( العربية، أمس، إن العريضة تطالب نتنياهو بالضغط 
عــى ترامــب، الــذي مل يتبــقَّ لــه ســوى 8 أســابيع يف الحكــم، لرشعنــة 70 

بؤرة استيطانية، يستوطن فيها أكرث من 20 ألف مستوطن.
وحذرت العريضة من أن رشعنة هذه البؤر يف املســتقبل من شــأنها "أن 

تزيد التوترات مع اإلدارة األمريكية الجديدة".
وجاء يف العريضة التي وقع عليها أعضاء حزب "الليكود" وحملت عنوان 
املســتوطنات  بتســوية  يطالــب  الكنيســت  يف  )إرسائيــل(  أرض  "لــويب 
الفتية"، أن األعضاء "متحدون يف موقفهم بأن تنظيم اســتيطان الشــباب 

هو أمُر اليوم".
املســؤول  أو  املعقــول  أو  العــدل  مــن  "ليــس  أنــه  العريضــة  يف  وكتــب 
تــرك املســتوطنات دون وضــع، وعــرشات اآلالف مــن ســكانها محرومــون 

حقوقهم" وفق تعبريها.
مســتوطنة  الخميــس،  بومبيــو،  مايــك  األمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  وزار 
"بســاغوت" املقامــة عــى أراٍض صــودرت مــن أصحابهــا الفلســطينيني، 

وهو أرفع مسؤول حكومي أمريي يزور مستوطنة.
وتأيت زيارة بومبيو إىل مســتوطنة "بســاغوت" بعد ســنة من ترصيح، قال 
فيــه: "إن املســتوطنات ال تشــكل انتهــاكا للقانــون الــدويل، مخالفا بذلك 

موقف الواليات املتحدة الثابت منذ فرتة طويلة بهذا الشأن".

حملة دولية إلحياء اليوم العاملي
للتضامـــن مـــع الشعـــب الفلسطينـــي

واشنطن/ األناضول:
طلبــت عضــو الكونغرس األمريي، إلهان 
عمــر، مــن الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن، 
األوســط  الــرشق  اتفاقــات  عــن  الرتاجــع 

التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب.
وقالــت عمــر يف مقــال كتبتــه ملجلــة "ذا 
نيشــن" األمريكية، ونرشته عى صفحتها 
يف  هــي  االتفاقــات  تلــك  إن  تويــرت،  يف 
وإمنــا  ســالم  اتفاقيــات  ليســت  الحقيقــة 
منتهــي  إىل  األســلحة  لبيــع  صفقــات 

حقوق اإلنسان.
وانتقــدت عمــر السياســة الخارجيــة إلدارة 
الرئيس دونالد ترامب، وقالت إن الرئيس 

املنتخــب بايــدن لديــه فرصــة ال تتكــرر إال 
توجيــه  إلعــادة  الجيــل  يف  واحــدة  مــرة 

السياسة الخارجية للواليات املتحدة.
ترامــب  عــى  الذعــا  هجومــا  شــنت  كــام 
الــذي قالــت إنــه "تقــرب إىل بعــض أكــرث 
الــدول انتهــاكا لحقــوق اإلنســان" و "أبــرم 
اإلمــارات  بــني  مزعومــة  ســالم  اتفاقــات 

والبحرين والسودان و)إرسائيل(".
ليســت  هــذه  الحقيقــة  يف  وأضافــت: 
اتفاقات سالم بقدر ما هي صفقات لبيع 
اإلنســان؛  حقــوق  منتهــي  إىل  األســلحة 
مــع  العالقــات  بتطبيــع  األمــر  يتعلــق  وال 
بتشــكيل  يتعلــق  مــا  بقــدر  )إرسائيــل( 

تحالفات عسكرية ضد إيران.
مبــارشة  اقــرتح  ترامــب  أن  وأوضحــت 
بــني  الســالم املزعــوم  اتفــاق  بعــد توقيــع 
اإلمــارات و)إرسائيــل(، بيــع أســلحة بقيمــة 
أقــرت  والتــي  لإلمــارات  دوالر  مليــار   23
اإلدارة أن صفقــة األســلحة تلــك مرتبطــة 
باالتفــاق، الفتــة إىل أنهــا قدمــت مشــاريع 
قرار هذا األسبوع لحظر تلك املبيعات.

الحــزب  عــن  الربملانيــة  عمــر  وتســاءلت 
الدميقراطــي مــاذا تعنــي تلــك االتفاقــات 
زالــوا  مــا  الــذي  الفلســطينيني  ملاليــني 
يعيشــون تحت وطأة االحتالل العســكري 

اإلرسائيي؟.

طّبعــوا  االتفاقــات  بتلــك  "إنهــم  وقالــت: 
االحتالل وجعلوا السالم بني اإلرسائيليني 
بشــكل  مســتبعدا  أمــرا  والفلســطينيني 
متزايد، بدال من زيادة احتاملية حق قيام 

دولة أو تقرير املصري".
وانتقــدت عمــر أيضــا زيارة وزيــر الخارجية 
مايــك بومبيــو مســتوطنات إرسائيليــة يف 

الضفة الغربية املحتلة.
)إرسائيــل(  أن  املفــرتض  مــن  وقالــت: 
عــى  وافقــت  بهــا،  االعــرتاف  مقابــل   –
فلســطينية؛  أراض  لضــم  خططهــا  وقــف 
بومبيــو  قــام   ، فقــط  األســبوع  هــذا  لكــن 
بزيــارة مســتوطنة غــري رشعيــة يف الضفــة 

يتــم تصنيــف  بــأن  وأمــر  املحتلــة  الغربيــة 
عــى  املســتوطنات  هــذه  مــن  الــواردات 
أنها "منتجات إرسائيلية"، مام يشــري إىل 

أن الضم الفعي سوف يتقدم برسعة.
اتفاقــات  إللغــاء  بايــدن  عمــر  ودعــت 
بايــدن  الرئيــس  "لــدى  قائلــة:  التطبيــع 
فرصــة هائلــة إللغائهــا؛ فبــداًل مــن االنحياز 
عــى  الديكتاتوريــني  مــن  ملجموعــة 
أنفســنا  نضــع  أن  يجــب  أخــرى،  حســاب 
كليهــام،  مــن  متســاوية  مســافة  عــى 
وســطاء  نكــون  بــأن  ألنفســنا  ونســمح 
صادقــني، نحمي أمننا القومي ومصالحنا 
مع تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية".

رام الله/ فلسطني:
الدوليــة  األكادمييــة  الحملــة  أطلقــت 
بالتعــاون  والضــم،  االحتــالل  ملناهضــة 
املناضلــني  األكادمييــني  رشكائهــا  مــع 
للقضيــة  املنارصيــن  واألجانــب  العــرب 
إلحيــاء  الدوليــة  حملتهــا  الفلســطينية، 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم 

الفلسطيني.
يف  ا  ســنويًّ الدوليــة  املنظومــة  وتحيــي 
29 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب تأريًخــا لقــرار 
تذكــري  أجــل  مــن   )181( رقــم  التقســيم 
يحققــوا  مل  الفلســطينيني  بــأن  العــامل 
دولتهــم املســتقلة إىل اآلن، عــى خــالف 

ما نص عليه قرار التقسيم.
وتهدف الحملة إىل إرســال رســالة موحدة 
واملنظــامت  العــامل  وحكومــات  لشــعوب 
الدوليــة حول عدالة القضية الفلســطينية، 
الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  وأهميــة 
وفًقــا  القــدس،  وعاصمتهــا  املســتقلة 

لقواعد العدالة الدولية.
إن  عــودة:  رمــزي  الحملــة  منســق  وقــال 
لهــذه  ســتنظم  الفعاليــات  مــن  العديــد 

الفعاليــة التضامنيــة، ومنهــا إطــالق موجــة 
تشــمل  الجــاري،  الشــهر   29 مفتوحــة يف 
12 دولــة عربيــة هي: األردن، مرص، لبنان، 
املغــرب،  العــراق،  الســودان،  ســوريا، 
الجزائــر، تونــس، الكويــت، ســلطنة عــامن، 
البحرين، إضافة إىل فلسطينيي الشتات.
وقفــات  تنســيق  الفعاليــات  وستشــمل 
الغربيــة  بالضفــة  الجامعــات  تضامنيــة يف 
وغــزة إحيــاء لليــوم العاملــي للتضامــن مــع 
تنظيــم  عــن  عــدا  الفلســطيني،  الشــعب 
باحثــني  مــع  ونــدوات  عمــل  ورشــات 

متخصصني.
أوراق  إعــداد  الفعاليــات  تشــمل  كــام 
عمــل والتقاريــر واملقــاالت ورفــع مذكــرات 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  إىل  قانونيــة 
يف  االحتــالل  انتهــاكات  توضــح  املتحــدة 
األرايض الفلســطينية املحتلــة، وتطالبهــا 
للفلســطينيني  الدوليــة  الحاميــة  بتوفــري 

العزل وإزالة االحتالل فوًرا.
التضامــن عــرب  وســتبث الحملــة فعاليــات 
مــع  وبالتعــاون  اإللكرتونيــة  املنصــات 
فضائيــة فلســطني وفضائيــة مًعــا وفضائيــة 

اإلذاعــات  لعــرشات  إضافــة  النجــاح، 
والتــي  والدوليــة،  والعربيــة  الفلســطينية 
ســتنقل بــث هــذه الفعاليــات اعتبــاًرا مــن 

21 نوفمرب وحتى 29 نوفمرب الجاري.
ومغــردون  نشــطاء  يعتــزم  الســياق،  ويف 
الحملــة  إطــالق  القادمــة،  الجمعــة  عــرب، 
إلســناد  قضيتــي"،  "فلســطني  اإلعالميــة 
القضية وحشــد الدعم العريب واإلســالمي 

لها.
إنهــا  أمــس،  بيــان،  يف  الحملــة،  وقالــت 
إلطــالق  القــادم  نوفمــرب   29 يــوم  اختــارت 
للتضامــن  العاملــي  اليــوم  يف  الحملــة 
الــذي  العاملــي مــع الشــعب الفلســطيني 
كل  يف  املتحــدة  األمــم  وتنظمــه  تحييــه 

عام.
وبينــت الحملــة أنهــا ســتكون بعــدة لغــات 
منها اللغة العربية، واإلنجليزية، والرتكية، 

والربتغالية، واإلسبانية، واملالوية.
ودعــت النشــطاء إىل التفاعــل مــع الحملــة 
مواقــع  يف  حســاباتهم  عــرب  والتغريــد 
هاشــتاق  عــى  االجتامعــي  التواصــل 

#فلسطني_قضيتي.

إصابـــة جنـــدي وانـــدالع 45 نقطـــة مواجهـــة األسبـــوع املاضـــي
رام الله/ فلسطني:

املقاومــة  أعــامل  حصــاد  شــهد 
يف األسبوع املايض يف الضفة 
املحتلــة،  والقــدس  الغربيــة 
مــع  مواجهــة  نقطــة   45 انــدالع 
عبــوات  إلقــاء  تخللهــا  االحتــالل 
وزجاجــات  الصنــع  محليــة 
جنــدي  إلصابــة  أدت  حارقــة، 
رأســه،  يف  بحجــر  إرسائيــي 
وعــدد مــن املواطنــني بالرصاص 

واالختناق.
وبحسب تقرير صادر عن الدائرة 
حــامس  حركــة  يف  اإلعالميــة 
أمــس، شــهد الجمعــة، إصابــة 3 
االحتــالل،  بالرصــاص  مواطنــني 
وآخــر بقنبلــة غــاز، وعــدة حــاالت 
اختنــاق بالغــاز، إضافــة إىل إلقاء 
أكــواع ناســفة عى حاجــز قلنديا 

شامل القدس.
وأحصيت 7 نقاط مواجهة عى 
حاجــز قلنديــا وقرية عني ســامية 
بســجوت  مســتوطنة  ومحيــط 
بــاب  ومنطقــة  اللــه،  رام  قــرب 
الزاويــة يف الخليــل وقريــة بيــت 
قــدوم  وكفــر  نابلــس،  يف  دجــن 
مدينــة  يف  الشــاميل  والحاجــز 

قلقيلية.
الخميــس  التقريــر  وأحــى 
مواجهــة  نقــاط   5 املــايض 

قلنديــا  حاجــز  عــى  اندلعــت 
شــامل القدس، ومخيــم العروب 
وبيــت أمــر قــرب الخليــل، وبلــدة 
مســتوطنة  ومحيــط  ســلواد 

جبعات أساف قرب رام الله.
واألربعــاء املــايض شــهدت عدة 
ومواجهــات  اقتحامــات  مناطــق 

أوقعت إصابة واحدة بالرصاص 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين 
بالغــاز  اختنــاق  حــاالت  وعــدة 
ناســفة  أكــواع  إلقــاء  وتخللهــا 
يف محيــط مســتوطنة بســجوت 
محيــط  يف  حارقــة  وزجاجــات 

مستوطنة كريات أربع.

وأحصيــت 4 نقــاط مواجهــة يف 
بلــدة العيســوية شــامل القدس، 
يف  أربــع  كريــات  ومســتوطنة 
بســجوت  ومســتوطنة  الخليــل، 
قــرب رام اللــه، وبلــدة تقــوع قرب 

بيت لحم.
 3 أحصيــت  املــايض  والثالثــاء 

املعــدين  بالرصــاص  إصابــات 
املغلــف باملطــاط وعــدة حاالت 
املواجهــات  يف  بالغــاز  اختنــاق 
والتــي  الضفــة  شــهدتها  التــي 
جنــدي  إصابــة  إىل  أيًضــا  أدت 
مخيــم  يف  بالحجــارة  إرسائيــي 

قلنديا.

مواجهــة  نقــاط   8 وأحصيــت 
وحلحــول  قلنديــا،  مخيــم  يف 
املدخــل  وعــى  الخليــل،  يف 
الشــاميل ملدينــة البــرية، وبلــدة 
وجبــع  لحــم،  بيــت  قــرب  تقــوع 
ومســتوطنة تســانور قــرب جنني، 
ومحيــط  الرشقيــة،  واللــن 
قــرب  موريــه  ألــون  مســتوطنة 

نابلس.
 5 رُِصــدت  املــايض  واالثنــني 
نقــاط مواجهــة يف كوبــر والنبــي 
اللــه  رام  يف  وبريزيــت  صالــح 

ومخيم عايدة يف بيت لحم.
املــايض  األحــد  وأحصيــت 
بلــدة  يف  مواجهــة  نقــاط   5
العيسوية ويطا والبلدة القدمية 
والحاجــز  وعــزون  الخليــل  يف 

الجنويب يف مدينة قلقيلية.
األســبوع  مــن  الســبت  وشــهد 
إصابتــني  وقــوع  املــايض 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
باملطــاط وعــدة حــاالت اختنــاق 

بالغاز.
مواجهــة  نقطــة   11 وأحصيــت 
يف العيســوية والطــور والــرام يف 
يف  جــاال  بيــت  وبلــدة  القــدس، 
قــدوم  كفــر  وبلــدة  لحــم،  بيــت 
مدينــة  يف  الشــاملية  والحاجــز 

قلقيلية.

مواجهات خالل قمع االحتالل مسريات منددة باالستيطان أول من أمس                     )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتلزيم سوق السمك – برفح

بنظام الظرف المختوم لمدة سنة
تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة بنظام الظرف املختوم لتزيم سوق السمك 
ملدة ســنة واحدة فقط من الفرتة 2021/01/01م حتى 2021/12/31م 

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

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

السمك يف صندوق البلدية قبل انتهاء موعد تسليم املظاريف.
2. يدفع كامل قيمة التلزيم نقًدا عى من يرسو عليه املزاد.

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

تأمن دخول املزاد.
4. البلدية غري ملزمة بقبول أعى األسعار.

يف  اثنــن  ألعــى  البلديــة  صنــدوق  لــدى  املــودع  التأمــن  مبلــغ  يبقــى   .5

األسعار لحن اعتامد الرتسية واملصادقة عليها حسب األصول.
6. مينع نقل تأمن أي ظرف إىل آخر.

7. يلتزم كل من يرســو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانن املعمول بها بالبلدية 

وكافة التعليامت املنظمة لعمل السوق أو القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  املظاريــف  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .8

2020/11/25م الســاعة 10 صباًحــا يف مقــر بلديــة رفــح – ملكتــب مديــر 

انتهــاء املــدة  مــن  بعــد ســاعتن  فتــح املظاريــف  القانونيــة، ويكــون  الدائــرة 
املحددة لتسليم املظاريف.

9. ال يقبل أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

 بلدية رفح 10. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

دولة فلسطيــن
 وزارة الحكم املحيل

 بلـدية رفــح
إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم

FL7 توريد وتركيب محرك آلية
يعلــن مجلــس الخدمات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبة للهيئات املحلية 
ملحافظــات خانيونــس ورفــح والوســطى عــن طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم 
الراغبــة  الــرشكات  جميــع  فعــى   FL7 نــوع  مــن  محــرك  وتركيــب  لتوريــد 
باملشــاركة يف العطــاء مــن ذوي االختصــاص التقــدم للحصــول عــى كــراس 

العطاء مع مراعاة الرشوط التالية:
1. أن يكون املتقدم للمناقصة رشكة أو مؤسسة مسجلة يف الدوائر الرسمية.

2. لديه خربة سابقة يف توريد وتنفيذ أعامل مشابهة.

3. تقــدم األســعار بعملــة الشــيكل الجديــد فقــط وتكــون الفواتــري املقدمــة 

شاملة لقيمة الرضيبة املضافة.
4. يطلب شهادة خصم من املنبع قبل تقديم الفواتري.

5. يلتزم املورد بتقديم )كفالة تأمن ابتدايئ( وهي كفالة بنكية/شيك بنيك لدخول 

العطاء بقيمة 500 شيكل سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ تقديم العطاء.
6.  املجلس غري ملزم بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

الكائــن يف  املجلــس  التوجــه ملقــر  للعطــاء  التقــدم  ترغــب يف  8. كل رشكــة 

خانيونس – الفخاري، مكب النفايات الصلبة يف صوفا الستالم كراس العطاء 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمية ابتداء من يوم األحــد املوافق 2020/11/22 

وحتى يوم الخميس املوافق 2020/12/26 الساعة 12:00 ظهرًا.
9. آخــر موعــد لتســليم العطــاء باليــد يــوم الخميــس املوافــق 2020/11/26 الســاعة 

12:00 ظهرًا يف العنوان املذكور، ولن يتم النظر ألي عطاء بعد املوعد املحدد أعاله.

ملزيد من املعلومات: مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة للهيئات املحلية 
يف محافظات خانيونس ورفح والوسطى، خانيونس - الفخاري، جوال: 0599452956

مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات خانيونس ورفح والوسطى

IDRF-ELE-2020 إعالن طرح عطاء رقم
)عطاء توريد أجهزة كمبيوتر محمول وبروجكتور(

مرشوع استكشف، تعلم واستمتع
تعلــن مؤسســة عبــد املحســن القطان/مركــز الطفــل يف غــزة، عــن طرح عطــاء توريد 
أجهزة كمبيوتر محمول وبروجكتور ملركز الطفل، وذلك ضمن مرشوع "استكشف، 

تعلم واستمتع" بتمويل مشارك من مؤسسة التنمية واإلغاثة الدولية.
القطــان / العطــاء مــن مؤسســة عبــد املحســن  ميكــن الحصــول عــى وثائــق 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداًء  وذلــك  الوحــدة  شــارع  غــزة –  الطفــل  مركــز 

2020/11/22 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "50" شيكل. 

أجهــزة  توريــد  مجــال  يف  واملختصــة  املرخصــة  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
تكنولوجيــا املعلومــات وعــى الرشكــة إحضــار مــا يثبــت ذلــك مــن وثائــق وخــربة ســابقة يف 
هذا املجال قبل رشاء العطاء علاًم بأن آخر موعد لبيع الكراسات هو يوم األربعاء املوافق 
2020/11/25 الســاعة 2:00 بعــد الظهــر، عــى أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات 

العطاء هو يوم االثنن املوافق 2020/11/30 الساعة 12:00 ظهرا يف مقر مركز الطفل.
رشوط خاصة:

- يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمن أويل مقداره )5 %( من إجاميل 
األســعار املقدمــة وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق عــى أن 
يكون عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 60 يومًا من موعد فتح العطاء.

- تقــدم العــروض يف مغلفــن منفصلــن مغلقــن بالظــرف املختــوم، األول 
يحتــوي عــى العــرض الفنــي، واآلخــر يحتــوي عى العرض املــايل، ويتم وضع 

املغلفن يف مغلف واحد مغلق بالظرف املختوم.
- األسعار بالدوالر، وعى الرشكة املتقدمة توفري شهادة خصم من املصدر.

- األسعار سارية ملدة 60 يوما تقومييًا. 
- املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار والعطاء قابل للتجزئة بحسب ما تراه املؤسسة مناسبا.
- ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة ادارة مركز الطفل: هاتف: 2839939 رقم داخيل 106

)20t-PMRS-20G( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء كواشف ومواد مخبرية

تعلــن جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية عــن رغبتهــا بــرشاء كواشــف ومــواد 
مســتندات  عليهــا يف  املنصــوص  واملواصفــات  الــرشوط  مخربيــة حســب 
واملورديــن  الــرشكات  كافــة  وتدعــو   )20t-PMRS-20G( رقــم  العطــاء 
املســجلن يف محافظــات فلســطن للمشــاركة يف هــذه املناقصــة حســب 

الرشوط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصال عى رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغال مرخصا.

شــيكل  مائتــن  قــدره  مــايل  مبلــغ  مقابــل  العطــاء  مســتندات  اســتالم  ميكــن 
فقــط غــري مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم االحــد املوافــق 
2020/11/22 وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الخميس 2020/11/26 

من مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية – غزة تل الهوى شارع جامعة الدول 
العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.

يرفــق مــع املناقصــة تأمــن أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة 5 % مــن إجــاميل قيمــة 
يبقــى  أن  ويجــب  بنــيك  شــيك  أو  بنــيك  صــورة خطــاب ضــامن  العطــاء يف 
هــذا التأمــن صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعد 
الثالثــاء املوافــق  يــوم  مــن ظهــر  الثانيــة عــرش  الســاعة  الوثائــق هــو  لتســليم 
2020/12/01 يف نفــس املوقــع عــى أن يكــون العطــاء ســاري املفعــول 

لفــرتة 180 يومــا مــن تاريــخ اإلقفــال وســيتم فتــح املظاريــف الســاعة 12:30 
ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 2020/12/01 يف مقر الجمعية يف جلســة 
علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

تحضيرات إسرائيلية لليوم التالي 
بعد استئناف التنسيق األمني

غانتــس  بينــي  الحــرب  وزيــر  يبــدأ  أن  اإلرسائيليــون  يتوقــع 
الســلطة  إعــالن  بعــد  والعســكرية  األمنيــة  املؤسســة  وأركان 
إجــراءات  األمنــي،  التنســيق  اســتئناف  عــن  الفلســطينية 
ماراثونيــة ملناقشــة تنفيــذ الخطــوة، وتبعاتهــا، دون اســتبعاد 
إرسائيــيل لوجــود احتــامل بتوفــر طلــب فلســطيني الســتئناف 
بــن غانتــس ومســؤولن  املفاوضــات معهــا، وعقــد اجتــامع 

فلسطينين.
وكشــفت األوســاط العســكرية اإلرسائيليــة أنــه بعــد ســاعات 
من إعالن السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق األمني 
قــرر غانتــس دعــوة كبــار املســؤولن األمنيــن  مــع إرسائيــل، 
وجــراالت الجيــش لبحــث اآلثــار املتوقعــة لهــذا االنقالب يف 
موقف السلطة، بالتزامن مع وضع قيادة الجيش واملخابرات 
لخطة عمل لتجديد التنسيق بشكل آمن يف الضفة الغربية.

يتوقع التقدير اإلرسائييل أن تنعكس هذه الخطة عى العمل 
أمام لجنة التنسيق املدين التابعة للسلطة الفلسطينية، وال 
تستبعد املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية إمكان تلقي طلب 
ضــوء  يف  إرسائيــل  مــع  املفاوضــات  الســتئناف  فلســطيني 
اتفاقيــة تجديــد التنســيق األمنــي الــذي فاجــأ مســؤويل األمــن 
اإلرسائيليــن، ويبــدو أن كبــار مســؤويل الســلطة الفلســطينية 
يرغبون باالستفادة من الزخم الذي أعقب انتخاب جو بايدن 

رئيًسا للواليات املتحدة.
مــع العلــم أن األســابيع األخــرية شــهدت اســتئناًفا التصــاالت 
اإلرسائيلين والفلسطينين التي توقفت يف مايو، وعى ما 
يبدو، هناك نوايا يف إرسائيل والسلطة إلعادة العالقات ملا 
كانــت عليــه قبــل قــرار قطعها، وستســتأنف يف األيام املقبلة 

املحادثات الجارية بن ضباط الجانبن.
صحيح أن املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية رحبت بالتجاوب 
عــى  الفلســطينية  الســلطة  مــن  تلقتــه  الــذي  اإليجــايب 
مناشداتها بإعادة التنسيق األمني، لكنها نسبت التغيري إىل 
املوجة الثانية من كورونا التي رضبت جانبي الخط األخرض، 

وانتخاب بايدن رئيًسا للواليات املتحدة.
األمنــي  التنســيق  عــودة  أن  اإلرسائيليــن  نظــر  وجهــة  تعتقــد 
مــع الســلطة الفلســطينية قــد يقلــل بشــكل كبــري مــن احتــامل 
نجاح املصالحة بن فتح وحامس التي انطلقت يف األسابيع 
األخــرية، ومــع عــودة التنســيق األمنــي، مــن املتوقــع أن تعتقل 
قــوات األمــن الفلســطينية نشــطاء حــامس يف الضفــة الغربيــة 
التنســيق األمنــي،  قــرار اســتئناف  مــرة أخــرى، مــام يعنــي أن 
هــذه  إفشــال  ــا  عمليًّ يعنــي  الوقــت،  هــذا  يف  وتحديــًدا 

املصالحة.
يعمل غانتس، وفًقا مسؤولن كبار يف إرسائيل، منذ أسابيع 
عديــدة لتجديــد التنســيق األمنــي مــع الســلطة الفلســطينية، 
بقولــه: إن هــذا مــا كنــا نطبخــه معهــم منــذ عــدة أســابيع، ونقل 
رســائل مفتوحة للفلســطينين يف اجتامع مع ســفراء االتحاد 
األمنــي،  التنســيق  بتجديــد  اإلرسائيليــة  بالرغبــة  األورويب 

واللقاء بهم قريبا. 
يف الوقــت ذاتــه، فــإن اســتئناف التنســيق األمني مع إرسائيل 
تزامــن مــع صــدور تلميحــات يف األســابيع األخرية مــن رام الله 
مفادها بأنه إذا فاز الدميقراطيون األمريكيون، فإنها ســتعيد 

عالقاتها مع إرسائيل ملا كانت عليه، وهو ما حصل فعاًل!

حمدان: العودة للتنسيق األمني رضب 
ملخرجات اجتامع األمناء العامني بعرض الحائط

اإلمارات تقرُّ بالتعاون مع رشكات
"سايبـــر" إرسائيليـــة قبـــل التطبيــع

غزة/ أدهم الرشيف:
عــدَّ مســؤول ملــف العالقــات الدوليــة يف حركــة املقاومــة 
اإلسالمية حامس أسامة حمدان، عودة السلطة للتنسيق 
األمنــي مــع االحتــالل اإلرسائييل رضبا بعرض الحائط كل 
القيــم واملبــادئ الوطنيــة، ومخرجات االجتــامع التاريخي 
لألمناء العامن للفصائل الفلسطينية املشرتك بن رام 

الله وبريوت مؤخرا.
وقــال حمــدان يف لقــاء متلفــز بثته فضائية األقىص مســاء 
أول مــن أمــس، إن حركــة حــامس اســتنكرت قــرار الســلطة 
ت القــرار "طعنــة  العــودة إىل العالقــة مــع االحتــالل، وعــدَّ
واســرتاتيجية  وطنيــة  رشاكــة  بنــاء  نحــو  الوطنيــة  للجهــود 
نضاليــة ملواجهــة االحتــالل"، مشــرًيا إىل أنهــا بهــذا القرار 
"تعطــي املــربر ملعســكر التطبيــع العــريب الــذي ما فتئت 

تدينه وترفضه".
وأضــاف "اتفقنــا مــع فتــح والفصائــل عــى مواجهــة الضــم 
املحتــل  ومواجهــة  بالوحــدة  القــرن  وصفقــة  والتطبيــع 
إياهــا  مطالًبــا  معــه"،  األمنــي  للتنســيق  بالعــودة  وليــس 
بالرتاجع فوًرا عن هذا القرار وترك املراهنة عى الرئيس 

األمرييك القادم جو بايدن وغريه.
وأكمل "لن يحرر األرض ويحمي الحقوق ويطرد االحتالل 

إال وحدة وطنية حقيقية مبنية عى برنامج وطني شــامل 
ينطلــق مــن اســرتاتيجية املواجهــة معــه". وتابــع "ما جرى 
من عودة للتنسيق األمني ليس نجاًحا كام يتم التسويق 
بــل انتكاســة، ونتمنــى مــن الجميــع اســتكامل مســار  لــه، 
املقاومــة وتحريــر األرض كــام تــم االتفــاق عليــه مــع كل 
الفصائــل"، مردفــا "نســعى للوصــول لصياغــة نهائيــة يف 
إنهاء االنقســام بإعادة تشــكيل منظمة التحرير واملجلس 

الوطني وإعادة بناء مرشوع وطني فلسطيني".
االحتــالل  مــع  األمنــي  للتنســيق  العــودة  أن  واعتــرب 
مســار  تحقيــق  أمــام  العقبــات  مــن  سلســلة  تضــع 
حــول  توافــق  تكويــن  بــرضورة  مطالبــا  والتوافــق،  الوحــدة 
األســايس  هدفنــا  عــى  والرتكيــز  الفلســطيني،  القــرار 

كفلسطينين الستخالص حقوقنا من االحتالل.
وقــال: "ننتظــر نحــن والفصائل الفلســطينية من حركة فتح 

والسلطة تبيان ما جرى بالضبط".
ونبه إىل أن اإلدارة األمريكية الجديدة مل تتحدث عن أي 
حقــوق للشــعب الفلســطيني، فليــس وارًدا أن تقــدم أي 
حقــوق لنــا، بل ستســتكمل الــدور األمرييك يف املنطقة، 
وأن رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــن نتنياهــو لــن يعطــي 

السلطة شيئا أيضا.

أبوظبي/ األناضول:
اإلمــارات،  لحكومــة  الســيرباين  األمــن  رئيــس  أقــر 
مــع  عملــت  بــالده  بــأن  الكويتــي،  حمــد  محمــد 
اتفــاق  توقيــع  قبــل  إرسائيليــة،  "ســايرب"  رشكات 

التطبيع.
وقــال الكويتــي، يف حــوار مع موقع "كالكاليســت" 
مــن  العديــد  "هنــاك  إن  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
الــرشكات اإلرسائيليــة التــي يقــع مقرها الرئيس يف 

الواليات املتحدة أو أوروبا".
وأضــاف: "ســمح لنــا ذلــك باالســتفادة مــن العمــل 
عــرب وســيط وتوقيــع عقــد معهــم، مل يتطلــب األمر 
أن يجــري التعامــل مبــارشة مــع )إرسائيــل("، قبــل 

التطبيع.
مثــل  التهديــدات  مــن  كثــري  "هنــاك  وأردف: 
الهجامت املنظمة من إيران وروسيا، أحياًنا يكون 
تحديــد البلــد الــذي يصدر منــه التهديد صعًبا، ما 

يتطلب الكثري من العمل".
وأكــد الكويتــي أنــه مــع توقيع اتفــاق التطبيع بدأت 
اإلنرتنــت  رشكات  مــع  املعامــالت  مــن  الكثــري 
اإلرسائيلية، مبا ذلك يف مجاالت األمن السيرباين 

والتكنولوجيا الرقمية والتعليم.
لنــا، هــي  اســرتاتيجي  وتابــع: ")إرسائيــل( رشيــك 
مناعــة  وبنــاء  الســيرباين  الدفــاع  جيــدة يف مجــال 

إلكرتونية".
)إرسائيــل(  طورتهــا  التــي  "املنتجــات  واســتدرك: 
يف مجال "الســوفت وير" و"الهارد وير" تســاعدنا 

يف تعزيز القدرات الحالية".
كام أملح املســؤول اإلمارايت إىل اســتخدام بالده 
لربنامــج تجســس "Pegasus"، الــذي طورته رشكة 
اإلرهــاب"،  "مكافحــة  يف  اإلرسائيليــة،   "NSO"
نافًيا استخدامه يف التعدي أو انتهاك خصوصية 

األشخاص.
يف حن رفض الرد عى سؤال بشأن صحة ما ورد 
يف تقريــر لصحيفــة "نيويــورك تاميــز" األمريكيــة، 
قبل نحو عامن حول اســتخدام اإلمارات الربنامج 
اإلرسائيــيل يف التجســس عــى كبــار املســؤولن 
يف قطر والسعودية، مكتفًيا بالقول: "ال تعليق".

ســبتمرب/  منتصــف  واإلمــارات  البحريــن  ووقعــت 
أيلــول املــايض، اتفاقيتــي تطبيــع مــع )إرسائيــل(، 

بالبيت األبيض، وسط رفض فلسطيني واسع.

 غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رأى محلــالن سياســيان أّنــه ال فرصــة إلنجــاز 
اســتمرار  مــع  الفلســطينية  املصالحــة 
لطة الفلسطينية  "التنسيق األمني" بن السُّ
ممثلة بحركة" فتح"، واالحتالل اإلرسائييل.

منفصلــن  حديثــن  يف  املحلــالن  وعــّد 
األمنــي"  "التنســيق  عــودة  أنَّ  لـ"فلســطن" 
بإمتــام  األخــرية  اآلمــال  عــى  قضــت 
املصالحــة، رغــم ترصيحــات بعــض قيــادات 
تلــك  تأثــري  مــن  ن  تهــوِّ التــي  "فتــح"  حركــة 

الخطوة عى الوضع الداخيل.
وكان أمن رس اللجنة املركزية لحركة "فتح" 
جربيل الرجوب قد قال يف ترصيحات لقناة 
أمــس،  مــن  الفضائيــة، مســاء أول  املياديــن 
ــد،  إن االتصــاالت مــع حركــة حــامس مل ُتجمَّ
ومل يحــدث تغيــري يف مســار املــي بإنهــاء 

االنقسام مع عودة "التنسيق األمني".
الشــؤون  وزيــر  قــال  املــايض،  والثالثــاء 
حســن  الفلســطينية  ــلطة  السُّ يف  املدنيــة 
ضــوء  "يف  إنــه  تغريــدة،  يف  الشــيخ، 
الرئيــس  أجراهــا  التــي  الدوليــة  االتصــاالت 
محمــود عبــاس )..( ســيعود مســار العالقــة 
مــع )إرسائيــل( كــام كان"، يف خطوة قوبلت 
مختلــف  مــن  شــديدين  وتنديــد  برفــض 

الفصائل الفلسطينية.
عودة متوقعة

أنَّ  الســيايس صــالح حميــدة، رأى  املحلــل 
كانــت  األمنــي"  "للتنســيق  الســلطة  عــودة 
فقــط  كان  العالقــات  قطــع  ألنَّ  متوقعــة؛ 
نتنياهــو  ترامــب  "صفقــة  عــى  فعــل  رد 
كبــرًيا  عــدًدا  أنَّ  إىل  مشــرًيا  التصفويــة"، 
"بايــدن"  فــوز  يف  رأوا  الســلطة  رجــال  مــن 

فرصــة للعــودة للمفاوضــات، وارتــأوا تقديــم 
مبادرات ألجل تنسيق العالقات معه.

رشــحت  أخبــار  "هنــاك  حميــدة:  وقــال 
الســلطة  قيــادات  بــن  لقــاءات  وجــود 
ــلطة  السُّ اختــارت  لذلــك  "بايــدن"،  وفريــق 
االســتعجال يف العــودة الرسيعة واملفاِجئة 
للعالقــات مــع )إرسائيل( اســتباًقا ألي اتفاق 
مصالحــة قــد يصعب معه النزول عن شــجرة 

"التنسيق األمني".
يكــن  مل  املراقبــن  أنَّ  اعتقــاده  عــن  وعــربَّ 
املصالحــة  جهــود  تقــود  بــأن  تفــاؤل  لديهــم 
ألي جديد، ألنَّ املصالحة الحقيقية ليست 
مــع  بــل املصالحــة  "فتــح" و"حــامس"،  بــن 

باختياراتــه  والقبــول  الفلســطيني،  الشــعب 
يف االنتخابات السابقة.

وأضــاف أن "العــودة للتنســيق األمنــي تعنــي 
أنــه لــن تكــون مصالحــة بــن طرفــن أحدهــام 
يريــد إلغــاء اآلخــر وحظــره، يف حــن يكــرِّس 
للتناقض يف الرؤية السياسية بن الطرفن.

وشــدد املحلــل الســيايس عــى أنَّ االدعــاء 
املصالحــة  بــن  تناقــض  يوجــد  ال  أنــه 
والتنسيق األمني أمر غري صحيح، متسائاًل: 
كيــف ميكــن الجمــع بن العيش تحت رحمة 
االحتالل واملظلة األمنية له وتوحيد الصف 

الفلسطيني يف آن واحد؟".
ســيقود  يجــري  مــا  أن  مــن  حميــدة  ر  وحــذَّ

القضيــة  بخصــوص  خطــرة  ملنزلقــات 
قــرار  اتخــذ  َمــْن  أنَّ  معتــرًبا  الفلســطينية، 
عــودة التنســيق هــي الجهــة الوازنــة داخــل 
ع  تشــجِّ تــزال  ال  فئــة  وجــود  مــع  "فتــح"، 
املصالحــة الوطنيــة وتعتربها لن تتأثر بهذا 

التنسيق.
حدوث انتكاسة

السياســية  العلــوم  أســتاذ  بــنَّ  بــدوره، 
"التنســيق  أنَّ  عالونــة  كــامل  د.  واإلعــالم 
األمنــي" هــو التــزام للســلطة بحكم توقيعها 
و"باريــس  "أوســلو"  اتفاقيتــي  عــى 
االقتصاديــة"، حيــث جعلتــا جميع املنافذ 

الربية والبحرية بيد االحتالل.

ــلطة ومنظمــة  وقــال عالونــة: "إنَّ قيــادة السُّ
التحريــر ال ميكنهــا التنقــل داخــل فلســطن 
ــلطة  فالسُّ التنســيق،  هــذا  دون  وخارجهــا 

دونه صفر اقتصادًيا وسياسًيا".
التنســيق  إىل  تحتــاج  ــلطة  "السُّ وأضــاف: 
و"ب"  "أ"  مناطــق  بــن  للتنقــل  األمنــي 
ــلطة مــرَّت  و"ج" بالضفــة الغربيــة )..( والسُّ
بضائقــة ماليــة منــذ إعالنهــا وقفــه، وعجزت 

عن دفع رواتب موظفيها".
األمريكيــة  اإلدارة  وقــف  أنَّ  إىل  وأشــار 
العجــز  زيــادة  يف  ســاهم  مســاعداتها 
ــلطة، يف حــن هنــاك تحالــف  املــايل للسُّ
عــريب مــع )إرسائيل( جعلهــا عرضة لالبتزاز 
ــلطة  السُّ تبعيــة  أن  معتــرًبا  االحتــالل،  مــن 
االنهيــار  شــفا  عــى  جعلتهــا  لـ)إرسائيــل( 
أمــوال  تســّلم  رفضهــا  مــع  االقتصــادي، 

املقاصة.
"بايــدن"  فــوز  بعــد  أنــه  عالونــة  وذكــر 
املؤكــد  مــن  كان  األمريكيــة  باالنتخابــات 
حــدوث انتكاســة للمصالحــة الفلســطينية، 
بعــودة  الســلطة  لــدى  آمــال  تعليــق  مــع 
ســواء  األمريكيــة،  اإلدارة  مــع  العالقــات 
كانــت علنيــة أم رسيــة، متوقًعــا أن تتوقــف 
جهــود املصالحــة مــع وجود مســاٍع أمريكية 

وعربية لوقفها.
وتســاءل املحلــل الســيايس: كيــف ميكــن 
مــن  ضغــط  وجــود  مــع  مصالحــة  تكــون  أن 

السلطة عى قطاع غزة وحصاره مالًيا؟
وشــدد عــى أن املصالحــة ينبغــي أن تقــوم 
عــى العدالــة االجتامعية واالقتصادية بن 
غــزة والضفــة، وأن تقــوم الســلطة بواجباتها 

تجاه املواطنن بغزة كام تفعل بالضفة.

محلالن: "التنسيق األمني" قىض عىل آمال إنجاز املصالحة الفلسطينية
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اســم المشــروع الفرعي: إنشــاء نقاط ترشــيح مياه 
أمطار محلية في منطقتي الزكاة وقباء في جباليا 
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــى منحــة بقيمــة 130 مليــون 
يــورو  مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــن ) االتحــاد األورويب ، البنــك الــدويل 
الدمناركيــة  الحكومــة   ، للتنميــة  الفرنســية  الوكالــة   ، للتنميــة  األملــاين  البنــك   ،
األملانيــة  )الوكالــة  األملــاين  التعــاون   ، الدوليــة  للتنميــة  الســويدية  الوكالــة   ،
للدعــم الفنــي والبنــك األملــاين للتنميــة ( ، الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة ، الوكالــة 
السويرسية للتنمية ، اتحاد البلديات الهولندي ( باإلضافة اىل السلطة الوطنية 
الفلســطينية يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة 
مــن  فرعيــة  منحــة  عــى  النزلــة  جباليــا  بلديــة  حصلــت  وقــد    .)MDPIII-CII(

صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع 
إنشاء نقاط ترشيح مياه أمطار محلية يف منطقتي الزكاة وقباء يف جباليا وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 

رقم )MDPIIICII-1321113 -03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن 
بلديــة جباليــا النزلــة، دائــرة املشــاريع، الســيد/ م. ايــاد الهالــول، هاتــف: 
الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082477020 فاكــس:   082479336

 2020/11/22 تاريــخ  مــن  عــرشة ظهــرًا  الثانيــة  الثامنــة صباحــًا وحتــى 
وحتى تاريخ 2020/12/22.

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

2020/12/22 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4( املــرشوع غــر شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املقاولــن تقديــم 

فاتورة صفرية .
5( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــن مدعــوون للمشــاركة 

يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي يوم األحد املوافق 2020/12/13 
يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث إن االجتــامع التمهيدي ســيعقد يف 

بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6( العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو:  بلديــة جباليــا النزلــة، دائــرة املشــاريع، 

الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

بتمويل من:

 )SYFS2020/ 08( إعالن طرح عطاء رقم
توريد طرود صحية وترفيهية 

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريــد طــرود صحيــة 
وترفيهيــة رقــم:)SYFS2020/ 08( ضمــن مــرشوع دمــج واســتجابة املجتمــع 

يف رفع الوعي مبخاطر الكورونا بالرشاكة مع منظمة اليونيسيف.
عــى الراغبــن باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة 

املعتز – الطابق األريض ، الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء و رشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 شــيكل خــالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مــن األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة 10:00 صباحــًا اىل 
اإلداريــة  للشــؤون  العطــاء  كــراس  لتســليم  بــأن آخــر موعــد  الســاعة 4:00 عــرًا علــاًم 
واملالية هو يوم األحد 2020/11/29 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األحد املوافق 2020/11/22 

من مقر الجمعية.
2. االجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات وتساؤالت الرشكات املشاركة 

يف العطاء يوم الخميس املوافق 2020/11/26 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2020/11/29 الساعة 2:00 ظهرًا.

4. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( مــن 

إجاميل قيمة األسعار املقدمة )عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق( 
بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

5. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة  3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
6. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

7. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

8. عرض السعر فعال ملدة 3 شهور.

9. عى الراغبن باملشاركة  يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األورارق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة و سند القبض الرسمين مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري و رخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

االداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالسفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية انقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح عطاء 
رقم )4/ ل، م/2021-2020(

 مرشوع تجهيز مباين القاعات الدراسية بالطاقة الشمسية وتجهيز مختربات 
هندسية يف الجامعة اإلسالمية

الجزء الخامس: صيانة وتشــغيل مصاعد كهربائية 
)16ED/01 في الجامعة اإلسالمية )منحة رقم

القاعــات  مبــاين  تجهيــز  مــرشوع  عطــاء  طــرح  عــن  اإلســالمية  الجامعــة  تعلــن   
الدراسية بالطاقة الشمسية وتجهيز مختربات هندسية يف الجامعة اإلسالمية، 

الجزء الخامس: صيانة وتشغيل مصاعد كهربائية يف الجامعة اإلسالمية.
• ميكن الحصول عى وثائق العطاء ابتداًء من الساعة 10 صباًحا من يوم السبت 
املوافــق 2020/11/21 مقابــل رســم مــايل ال يــرد قيمتــه 100 شــيكل، وذلــك مــن 

املكتب الهنديس بالجامعة اإلسالمية خالل ساعات الدوام الرسمية.
• إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات الذين نفذوا مشاريع صيانة مشابهة، 

واملتخصصة يف هذا املجال واملسجلة لدى الغرفة التجارية 
• يتــم عقــد جلســة متهيديــة للمقاولــن املشــاركن يف العطــاء يــوم األربعــاء 
اإلســالمية  بالجامعــة  الهنــديس  املكتــب  يف   2020/11/25 املوافــق 

الساعة 12 ظهًرا ملناقشة استفسارات املقاولن.
• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف هو الســاعة 12 ظهًرا من يوم 

الثالثاء املوافق 2020/12/1 يف املكتب الهنديس بالجامعة.
دوالر   3000 قيمتــه  أويل  بتأمــن  مصحوبــة  العطــاءات  كافــة  تكــون  أن  يجــب   •
أمريــيك، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق، عــى أن يكــون 
عرض األسعار والكفالة ساريي املفعول لفرة 120 يوًما من تاريخ فتح املظاريف.

• يحق للجامعة إلغاء املناقصة أو اعادة طرحها دون إبداء األسباب.
•مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

•ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى األرقام التالية:
 هاتف رقم 2644400 - 1480 خلوي: 0599724020

املكتب الهنديس / الجامعة اإلسالمية بغزة

اعالن طرح عطاء 
رقم )5/ ل، م/2021-2020(

 مرشوع تجهيز مباين القاعات الدراسية بالطاقة الشمسية وتجهيز مختربات 
هندسية يف الجامعة اإلسالمية

الجــزء الســادس: صيانــة وتشــغيل مولــد كهربائــي 700 
)16ED/01 في الجامعة االسالمية، )منحة رقم K.V.A

القاعــات  مبــاين  تجهيــز  مــرشوع  عطــاء  طــرح  عــن  اإلســالمية  الجامعــة  تعلــن   
الدراســية بالطاقة الشمســية وتجهيز مختربات هندســية يف الجامعة اإلسالمية، 

صيانة وتشغيل مولد كهربايئ K.V.A 700 يف الجامعة اإلسالمية. 
• ميكن الحصول عى وثائق العطاء ابتداًء من الساعة 10 صباحًا من يوم السبت 
املوافــق 2020/11/21 مقابــل رســم مــايل ال يــرد قيمتــه 100 شــيكل، وذلــك من 

املكتب الهنديس بالجامعة اإلسالمية خالل ساعات الدوام الرسمية.
• إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات الذين نفذوا مشاريع صيانة مشابهة، 

واملتخصصة يف هذا املجال، واملسجلة لدى الغرفة التجارية.
• يتــم عقــد جلســة متهيديــة للمقاولــن املشــاركن يف العطــاء يــوم األربعــاء 
اإلســالمية  بالجامعــة  الهنــديس  املكتــب  يف   2020/11/25 املوافــق 

الساعة العارشة صباحًا ملناقشة استفسارات املقاولن.
• آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح املظاريف هو الســاعة الواحدة ظهرًا من 

يوم الثالثاء املوافق 2020/12/1 يف املكتب الهنديس بالجامعة.
• يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمن أويل قيمته 3000 دوالر أمرييك، 
وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق، عى أن يكون عرض األسعار 

والكفالة ساريي املفعول لفرة 120 يومًا من تاريخ فتح املظاريف.
• يحق للجامعة إلغاء املناقصة أو إعادة طرحها دون إبداء األسباب.

• مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
•ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى األرقام التالية:
 هاتف رقم 2644400 - 1480  خلوي: 0599724020

املكتب الهنديس / الجامعة اإلسالمية بغزة

ا.. إصابات كورونا تدنو من الـ"1000" يوميًّ
 ما السيناريوهات القادمة؟

القدرة االستيعابية للمستشفيات شارفت على النفاد
طبيبة بنابلس: قد نضطر قريًبا للمفاضلة بني مرىض كورونا

الجهاد: السلطة تحاول مالحقة كل صوت وطني غيور
الناشط بنات يرشع يف إرضاب مفتوح بعد متديد النيابة توقيفه

الــذي وصلــت  الخطــر  املــؤرش  هــذا  وإزاء 
إليــه الحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة، يبقــى 
املرحلــة  طبيعــة  حــول  املطــروح  الســؤال 
القادمــة، واإلجــراءات التــي ســُتقدم عليهــا 
الجهــات الحكوميــة، خاصــة يف ظــل حالــة 
خطــورة  رغــم  املواطنــن  بــن  االســتهتار 

املرحلة.
غــزة،  قطــاع  يف  الداخليــة  وزارة  وتواصــل 
ومنهــا  املشــددة  اإلجــراءات  بعــض  فــرض 
عنــد  واملنشــآت  التجاريــة  املحــال  إغــالق 
وحظــر  ــا،  يوميًّ مســاًء  الخامســة  الســاعة 
التجــوال الكامــل بــدًءا مــن الســاعة الثامنــة 

مساًء.
مؤشر خطر

التعــاون  لشــؤون  الصحــة  وزيــر  مستشــار 
الــدويل يف وزارة الصحــة بغــزة، د. مدحــت 
أعــداد  ارتفــاع  خطــورة  مــن  حــذر  عبــاس، 
)كوفيــد19-(  كورونــا  بفــروس  اإلصابــات 
ا، نتيجة استهتار املواطنن  امُلسجلة يوميًّ

بااللتزام باإلجراءات الوقائية.
ووصــف عبــاس يف حديثه مع "فلســطن"، 
ا"  بأنــه "مــؤرش خطــر جــدًّ ارتفــاع اإلصابــات 
قطــاع  الصحــي يف  النظــام  انهيــار  ظــل  يف 
غــزة، وذلــك نتيجــة االســتهتار وعــدم اتبــاع 

إجراءات التباعد االجتامعي.
واســتدرك: "لكــن مــا زال هناك أمل وفرص 
ا، لو قرر املواطن أن ُينقذ النظام  كبرة جدًّ
االلتــزام  طريــق  عــن  والقطــاع،  الصحــي 
يتــم  التباعــد االجتامعــي، حتــى  بإجــراءات 

تصحيح منحنى اإلصابات".
عليــه  هــي  كــام  األمــور  بقيــت  "إذا  وقــال: 
الجميــع  ســيقتل  االســتهتار  فــإن  اآلن، 
وليــس فقــط كبار الســن"، مســتهجًنا النظرة 
الســائدة لــدى بعــض املواطنــن بــأن وجــود 

كورونا "ُلعبة سياسية".

مــع  بالتعــاون  الصحــة  وزارة  أن  وأوضــح 
الوبائيــة  الحالــة  تتابــع  الحكوميــة  الجهــات 
اإلجــراءات  وتتخــذ  القطــاع،  يف  ــا  يوميًّ
إجــراء  زيــادة  مثــل  لهــا،  وفًقــا  املناســبة 

املسحات الطبية والفحوصات.
غــزة،  يف  خطــر  "الوضــع  عبــاس:  وأضــاف 
واألخطــر يف ذلــك هــو اســتمرار االســتهتار 
الكاممــات  ارتــداء  وعــدم  املواطنــن  بــن 
القانونيــة  الجهــات  مطالًبــا  الطبيــة"، 
املختصــة مبعاقبــة املخالفــن لإلجــراءات 
ماليــة  غرامــات  وفــرض  بالقانــون  الوقائيــة 
الحالــة  عــى  الحفــاظ  ســبيل  يف  عليهــم، 

الصحية بالقطاع.
مــع  التعامــل  الجميــع  "عــى  أنــه  وأكــد 
أنهــم  عــى  يقابلونهــم  الذيــن  األشــخاص 
معهــم  والتعامــل  بالفــروس  مصابــون 
يكــون  أن  ًحــا  مرجِّ الوقائيــة"،  باإلجــراءات 
حــال  "ســيًئا"  للقطــاع  القــادم  الســيناريو 

استمرار حالة االستهتار.
بــدوره، قــال مقــرر اللجنــة الوطنيــة للتثقيف 
د.  "كورونــا"  فــروس  ملكافحــة  الصحــي 
يف  الرسيعــة  الزيــادة  إن  الكريــري،  معــن 
"إشــارة  يضــع  اليوميــة  اإلصابــات  أعــداد 
حمــراء كبــرة" تســتوجب التوقــف عندهــا، 
اإلنفلونــزا  فــروس  انتشــار  مــع  خاصــة 

املوسمية حالًيا.
وأوضح الكريري يف حديثه مع "فلسطن"، 
الحكوميــة  والجهــات  الصحــة  وزارة  أن 
املواطنــن  التــزام  عــى  تراهــن  زالــت  مــا 
املصابــن  وعــزل  الوقائيــة  باإلجــراءات 
أنفســهم وعــدم الخروج مــن منازلهم حفاًظا 

عى سالمته وسالمة املجتمع.
الحــايل  الوقــت  "الخطــورة يف  أن  وأضــاف 
اإلنفلونــزا  موجــة  تفــي  عــن  ناتجــة 
إصابــات  لوجــود  يــؤدي  مــا  املوســمية، 

األعــراض  ظهــور  دون  كورونــا  بفــروس 
عليهم".

وتابــع: "عنــد ظهــور أعراض عنــد أي مواطن 
أقــى  واتخــاذ  بيتــه  يف  االلتــزام  عليــه 
مــع  والتعامــل  والوقايــة،  االلتــزام  درجــات 
الخــروج  عنــد  ُمصــاب  أنــه  عــى  اآلخريــن 

االضطراري من املنزل".
قرار اإلغالق

أنــه "إذا مل يتعامــل  وشــدد الكريــري عــى 
منهــم  واحــد  كل  أنــه  عــى  املواطنــون 
ــا  مصــاب، فــإن األمــور ســتأخذ منحــى كارثيًّ
تجاه زيادة أعداد املصابن خالل املرحلة 

القادمة".
وأشــار إىل أن مستشــفيات العــزل وأقســام 
باملصابــن،  مليئــة  باتــت  املركــزة  العنايــة 
عــى  يرقــدون  الذيــن  نســبة  بلغــت  حيــث 
عــى  يزيــد  مــا  الصناعــي  التنفــس  أجهــزة 
%55، "ويف حــال زادت األعــداد فســيكون 
ثــم  ومــن  العنايــة،  لغــرف  كامــل  إشــغال 
ســنجد أنفســنا غــر قادريــن عــى التعامــل 

مع الحاالت يف أي لحظة".
الســيناريوهات  فــإن  الكريــري،  وبحســب 
القطــاع  يف  الوبائيــة  للحالــة  وفًقــا  القادمــة 
"غــر مريحــة"، واللجــان املختصة تنظر يف 
القائــم واألعــداد املتزايــدة التخــاذ  الوضــع 

القرارات الالزمة.
الشــامل  لإلغــالق  نحتــاج  "قــد ال  وأضــاف: 
إذا كانــت هنــاك مســؤولية مــن املواطنن، 
األمــور  ســتعود  اإلغــالق  انتهــاء  بعــض  ألنــه 
كام كانت عليه من قبل نتيجة السلوكيات 

الخاطئة املوجودة".
الصحيــة  املنظومــة  انهيــار  أن  إىل  وأشــار 
الصعــب  الدميغــرايف  الواقــع  مــع  يرافــق 
يف قطــاع غــزة، حيــث يكــر فيــه التجمعــات 

والكثافة السكانية خاصة يف املخيامت.

نابلس/ صفا:
حــذرت مســؤولة يف أحــد مستشــفيات مدينــة 
مــن  الغربيــة املحتلــة،  الضفــة  نابلــس شــاميل 
قــرب نفــاد القــدرة االســتيعابية لغــرف العنايــة 
عامــة  الغربيــة  الضفــة  مبستشــفيات  املكثفــة 
ونابلس خاصة، بسبب العدد الكبر واملتزايد 

للمرىض املصابن بفروس كورونا.
يف  املكثفــة  العنايــة  قســم  رئيســة  وقالــت 
دينــا  الجامعــي،  الوطنــي  النجــاح  مستشــفى 
أعــداد  إن  املحليــة،  "صفــا"  لوكالــة  جــرب،  أبــو 
املكثفــة  العنايــة  غــرف  تدخــل  التــي  املــرىض 
تزداد كثرا يوميا، وهو ما يشــكل تحديا كبرا 

أمام هذه املستشفيات.
يف  متســع  يكــون  لــن  "قريبــا  وأضافــت: 
املــرىض  مــن  مزيــد  الســتقبال  املستشــفيات 
بالعنايــة املكثفــة، وقــد نصــل ملرحلــة نفاضــل 
جهــاز  عــى  نضعــه  أيهــم  املــرىض  بــن  فيهــا 

التنفس االصطناعي".
مصــايب  بــن  الوفيــات  نســبة  أن  إىل  وأشــارت 
كورونا يف فلسطن وصلت إىل 9 باأللف وفق 
إحصــاءات وزارة الصحــة، وهــي نســبة ليســت 
النســبة  هــذه  ترتفــع  بــأن  والتوقعــات  بالهّينــة، 

قريبا يف ظل االزدياد يف أعداد املصابن.
وذكــرت أبــو جــرب أنــه حتــى لــو تــم توفــر غــرف 
عنايــة مكثفــة إضافيــة، فــإن هــذا ســيكون حــال 

مؤقتا ولن يحل املشكلة.
واعتــربت أن افتتــاح مستشــفى الهــالل األحمــر 
بنابلــس قريبــا قد يخفف الضغط لفرة مؤقتة، 
الفتــة إىل أن وحــدات العنايــة املكثفــة بحاجــة 
عــى  فيهــا  املــرىض  لرعايــة  إىل طواقــم طبيــة 

مدار الساعة، وهذا ليس سهال.
وأوضحــت أن املريــض الــذي يدخــل العنايــة 
املكثفــة ميكــث باملتوســط مــدة شــهر عــى 
يــوم  كل  ويف  االصطناعــي،  التنفــس  جهــاز 

للمستشــفيات  تــأيت  جديــدة  حــاالت  توجــد 
بحاجة للتنفس االصطناعي.

مــرىض  ســيصل  "قريبــا  جــرب:  أبــو  وقالــت 
لهــم"،  متســعا  يجــدوا  ولــن  للمستشــفيات 
مضيفــة: "كثــرا مــا نواجه مشــكلة عند وصول 
ونتواصــل  مكثفــة  عنايــة  إىل  بحاجــة  مريــض 
لــه  نجــد  وال  الضفــة،  مستشــفيات  بقيــة  مــع 

متسعا".
األمــور  أخــذ  هــو  الحــل  أن  عــى  وشــددت 
االســتهتار  حالــة  عــن  والتوقــف  أكــرب،  بجديــة 
والالمبــاالة، وأن يتبــع جميــع الناس اإلجراءات 

الوقائية لحامية أنفسهم وذويهم.
فقــط  يتهــدد  ال  الخطــر  أن  إىل  وأشــارت 
مــن  خاصــة  شــخص،  كل  وإمنــا  الســن،  كبــار 
يعانــون ضعــف املناعــة، مبينــة أن الكثــر مــن 
الحــاالت يف العنايــة املكثفــة يف الثالثينيات 

واألربعينيات من العمر.

الخليل/ فلسطن:
اإلرضاب  أمــس،  بنــات،  نــزار  الناشــط  أعلــن 
أجهــزة  ســجون  داخــل  الطعــام  عــن  املفتــوح 
توقيفــه  العامــة  النيابــة  متديــد  بعــد  الســلطة، 
ملــدة 48 ســاعة عــى خلفيــة انتقاده التنســيق 

األمني يف الضفة الغربية املحتلة.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، 
دورا  العامــة يف مدينــة  النيابــة  بــأن  بيــان،  يف 
املعتقــل  توقيــف  مــددت  الخليــل  قضــاء 
الســيايس؛ بذريعــة اســتكامل التحقيــق معــه، 
وذلــك عــى خلفيــة اتهامــه بالــذم الواقــع عــى 
"املثــر  الجرائــم  لقانــون  اســتنادا  الســلطة 

للجدل".
وأوضحــت أن التحقيــق مــع الناشــط بنــات مــن 
الســاعتن،  قرابــة  اســتمر  العامــة  النيابــة  قبــل 
ومتحور االســتجواب حول الفيديو الذي نرشه 
عــى "فيســبوك"، ينتقــد فيــه إعــادة العالقــات 
بن الســلطة واالحتالل، مبا يف ذلك التنســيق 

األمني.
ورشع املعتقل يف إرضاب مفتوح عن الطعام 
احتجاًجــا عــى اعتقالــه التعســفي عــى خلفية 
وفًقــا  آرائــه،  عــن  التعبــر  يف  حقــه  مامرســته 

للمجموعة.
واضًحــا  خرًقــا  ميثــل  التمديــد  هــذا  أن  ورأت 
ومحاكمــة  الفلســطيني  األســايس  للقانــون 
متديــد  أن  مؤكــدة  والتعبــر،  الــرأي  لحريــة 
التهــم مينــح رشعيــة  بنــات عــى هــذه  توقيــف 
أجهــزة  متارســها  التــي  التعســفية  لالعتقــاالت 

أمن السلطة بحق النشطاء السياسين.
عــن  تنــازل  االعتقــال مبنزلــة  هــذه  إن  وقالــت: 
صالحيــات ودور النيابــة العامــة كممثــل للحــق 
العــام التــي يقــع عــى عاتقهــا مهمــة التصــدي 
الحريــات  قانــوين ميــس  خــرق  أو  انتهــاك  ألي 
القانــون  مبوجــب  املكفولــة  الشــخصية 

األسايس الفلسطيني.
الناشــط  عــن  الفــوري  اإلفــراج  وأكــدت رضورة 
مالحقــة  ووقــف  رشوط،  دون  بنــات  نــزار 
النشــطاء السياســين واملدافعــن عــن حقــوق 

اإلنسان.
وأهابــت املجموعــة الحقوقيــة بالنيابــة العامــة 
االلتــزام  "لــرضورة  الرشيــف،  الخصــم  بوصفهــا 
بتطبيــق القانــون وســيادة القانــون دون محابــاة، 
وعــدم منــح غطــاء أو رشعيــة لهــذه االعتقــاالت 

التعسفية".
وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد 
اإلســالمي يوســف الحســاينة، أن إقــدام أجهــزة 
بنــات،  الناشــط  اعتقــال  عــى  الســلطة  أمــن 
يثبــت مــن جديــد أن الســلطة مــا زالــت تــراوح 
العامــة  والحريــات  القانــون  تجــاوز  مربــع  يف 
الوطنيــة  واملواقــف  الــرأي  أصحــاب  ومالحقــة 
التــي تعــرب عــن ضمر شــعبنا وتالمس تطلعاته 

وآماله وآالمه.
وقــال الحســاينة، يف بيــان، أمــس، إن اعتقــال 
بنــات يــأيت يف ســياق محــاوالت الســلطة لخنق 
يقبــل  ال  غيــور،  وطنــي  صــوت  كل  ومالحقــة 

بــدوره  ويقــوم  والذلــة،  االستســالم  اإلهانــة وال 
املوضوعــي  النقــد  يف  املســؤول  الوطنــي 
ومبادئــه  شــعبنا  قيــم  عــن  غريبــة  لســلوكيات 

الوطنية والنضالية.
حالــة  عمــق  يشــر إىل  اعتقالــه  أن  إىل  وأشــار 
التيه التي تعيشها أجهزة السلطة يف التعامل 
والتعبــر  الــرأي  الشــعبية وحريــات  الحالــة  مــع 
املكفولة بنص كل القوانن الدولية واملحلية.

وأضــاف الحســاينة: االعتقــال الســيايس الــذي 
بحــق  مامرســته  عــى  تــر  الســلطة  تــزال  ال 
مــن يخالفهــا الــرأي، ترفضــه كل قــوى ورشائــح 

شعبنا، لكونه يتقاطع مع مصالح االحتالل.
املؤسســات  دور  تغييــب  اســتمرار  وانتقــد 
القياديــة والحقوقيــة الفلســطينية عن املشــهد 

الداخيل.
وأكــد القيــادي يف الجهــاد أن ذلــك يــؤدي بنــا 
حتــاًم إىل اســتمرار حالــة التغــوُّل عــى كل مــن 
يحــاول النقــد البنــاء والجــاد واملوضوعــي، يف 
الــذي مــا زالــت فيــه فلســطن بحاجــة  الوقــت 
الفاعلــة؛  والطاقــات  األصــوات  لــكل  ماســة 

لتصحيح املسار واملسرة.

غزة/ نور الدين صالح:
يوًما بعد آخر تزداد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، حتى بات 
يقــف علــى أعتاب الـــ1000 إصابة يوميًّــا، وهو ما ينذر بكارثــة صحية، ويدق 
ناقــوس الخطر أمــام المواطنيــن والجهــات الحكومية في األيــام القادمة. 
لت وزارة الصحــة في قطاع غزة أمــس، 891 إصابة جديدة، وهو أعلى  وســجَّ
معدل من اإلصابات منذ دخول الجائحة القطاع في شــهر مارس الماضي، إذ 
بلغت النســبة 30 % مــن ُمجمل عينات الفحص التي أجرتهــا الطواقم الطبية 

ووصلت إلى 3037 فحًصا في الـ24 ساعة.

املعتقل السيايس نزار بنات
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إعالن عطاء رقم 2020/16
)توريد دفايات لمشروع الشتاء لعام 2021/2020(

تعلــن جمعيــة جــر األمــل الخرييــة يف غــزة عن طــرح عطاء بالظــرف املختوم 
توريــد دفايــات ضمــن مــروع الشــتاء لعــام 2021/2020، وذلــك حســب 

الكميات واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعىل الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف 
هذا العطاء، التوجه إىل مقر الجمعية يف غزة، شارع اللبابيدي، مقابل شاميل 
لألجهزة الكهربائية للحصول عىل كراس العطاء خالل ســاعات الدوام الرســمي 

من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:30 مساًء وفقًا للروط التالية:
االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الركــة  تكــون  أن   •

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

• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي كتأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء 
بقيمة 750 دوالرا.

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

• يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعــادة طرحــه أو إلغــاؤه دون 
إبداء األسباب، وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

• سيتم عقد اجتامع متهيدي يوم األربعاء 2020/11/25 الساعة 10:00 
صباحًا للرد عىل استفسارات املوردين.

• تســتقبل الجمعيــة العطــاءات مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/11/22م 
عــىل أن يكــون آخــر موعــد للتســليم الســاعة 12:00 ظهــرًا مــن يــوم الخميــس 

املوافق 2020/11/26.
• للمراجعــة واالستفســار يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم )082872707( 

او جوال رقم )0566140200(.
إدارة الجمعية

إعالن عطاء رقم 17 / 2020
)توريد مالبس شتوية لمشروع الشتاء لعام 2021/2020(

تعلــن جمعيــة جــر األمــل الخرييــة يف غــزة عــن طــرح عطاء بالظــرف املختوم 
2021/2020، وذلــك  لعــام  الشــتاء  مــروع  توريــد مالبــس شــتوية ضمــن 

حسب الكميات واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعىل الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف 
هذا العطاء، التوجه إىل مقر الجمعية يف غزة، شارع اللبابيدي، مقابل شاميل 
لألجهزة الكهربائية للحصول عىل كراس العطاء خالل ســاعات الدوام الرســمي 

من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:30 مساًء وفقًا للروط التالية:
االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الركــة  تكــون  أن   •

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

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

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

• يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعــادة طرحــه أو إلغــاؤه دون 
إبداء األسباب، وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

• سيتم عقد اجتامع متهيدي يوم األربعاء 2020/11/25 الساعة 11:00 
صباحًا للرد عىل استفسارات املوردين.

• تســتقبل الجمعيــة العطــاءات مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/11/22م 
عــىل أن يكــون آخــر موعــد للتســليم الســاعة 1:00 ظهــرًا مــن يــوم الخميــس 

املوافق 2020/11/26.
• للمراجعــة واالستفســار يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم )082872707( 

او جوال رقم )0566140200(.
إدارة الجمعية

إعالن عن توريد وتركيب أنظمة طاقة شمســية 
لزوم محطة المياه - عطاء رقم )2020/3(

تعلــن جمعيــة األدهــم للتنميــة والتطويــر – عزبــة بيــت حانــون عن طــرح عطاء 
بالظرف املختوم ملروع " توريد وتركيب أنظمة طاقة شمسية لزوم محطة 
املياه " يف منطقة عزبة بيت حانون بتربع كريم من فاعل خري – بريطانيا.

فعىل من يرغب من الركات املختصة يف مجال الطاقة الشمسية التوجه 
الســتالم نســخة مــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة األدهــم للتنميــة 
والتطوير الكائنة يف عزبة بيت حانون – الشارع العام – خلف مسجد عبد 
الله عزام ابتداًء من يوم األحد املوافق 2020/11/22 من الســاعة الثامنة 
صباًحا وحتى الثانية ظهرًا إىل موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 

2020/11/24 م وذلك حسب الروط التالية: 

جهــات  لــدى  رســميًا  مســجاًل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  عــىل  يجــب   •
االختصاص ودوائر الرضيبة. 

الدوائــر الرضيبيــة  مــن  للعطــاء تقديــم خلــو طــرف  • يجــب عــىل املتقــدم 
املختصة.

• يجب عىل الركات املشاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خربة 
سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

• يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة. 
• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 30 يوما من تاريخ العطاء. 

• مثن كراس العطاء 50 دوالرا فقط غري مسرتدة لكل عطاء. 
• تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2 مــن مثــن العطــاء وهــو عبــارة عــن 
شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة ويكــون ســاري املفعــول مــدة 30 يوًمــا مــن تاريــخ 

فتح العطاءات. 
• آخــر موعــد لتســليم املظاريــف املختومــة يف مقــر الجمعيــة يــوم الثالثــاء 
املوافــق 2020/11/24 م حتــى الســاعة 2 ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاء بنفــس 

اليوم والساعة.
للــركات املشــاركة يف العطــاء الســاعة  التمهيــدي  يتــم عقــد االجتــامع   •

العارشة صباحًا من يوم االثنن املوافق 2020/11/23.
•  رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية. 

• يحق للجمعية تأجيل العطاء أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه.
• ملزيد من االستفسار واملعلومات يرجى االتصال عىل جوال رقم/ 0599442135

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2020/315( توريد أجهزة كمبيوتر 

وملحقاتها لمراكز الجمعية 
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهلية غري حكوميــة غري هادفة 
للمنتفعــن  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتها، واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي 
تخــدم املجتمــع املحــي وكــام تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك 
حقــوق اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة توريــد أجهــزة كمبيوتــر 
وملحقاتهــا ملراكــز الجمعيــة. ميكــن للــركات ذات االختصــاص والخــربة يف 
أعــامل مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 
مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2020/11/22 مــن مقــر الجمعيــة الكائن يف 
مدينــة غــزة - تــل الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم 
مــايل غــري مســرتد وقــدره مائــة شــيكل.  آخــر موعد لتقديــم املناقصة بالظرف 
وكــام  ظهــرًا   12 الســاعة   2020/11/26 املوافــق  الخميــس  يــوم  املختــوم 
ســيتم تحديــد موعــد الحــق لفتــح املظاريــف بحضور من يرغــب من الركات 

التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل )5 % مــن قيمــة 
بنــك  مــن  مصــدق  بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معرتف به من قبل سلطة النقد وعىل أن تكون مدة التأمن سارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائيي شاملة رضيبة القيمة املضافة )فاتورة رضيبية(.

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

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

• تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــن يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 
من قبل الركات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511. 

المقاول والسياسي
أوقف الرجل ســيارته عىل حافة الشــارع الذي تم رصفه حديًثا، 
واتجــه بنظــره إىل بقعــة مــن األســفلت تشــبه كتــل األســمنت، 
الســيارة،  مــن  الســائق  نــزل  لقــد  الشــارع،  منظــر  تشــوه  وكانــت 
وأخذ معه آلة حادة ودلًوا، وراح يحك بقع األسفلت امللتصقة 

بالشارع، ويعبئ ما يتناثر منها.
مــرة  فــألول  النــاس،  إعجــاب  املهنــدم  الرجــل  منظــر  أثــار  لقــد   
يشــاهد ســكان معســكر خــان يونــس لالجئــن رجاًل يرتــدي ربطة 
عنق، يرتجل من ســيارته، ويبدأ بنفســه يف تنظيف الشــارع من 
بقــع األســفلت الزائــدة، كان ذلــك هــو الشــارع األول والوحيــد 
وكان  البحــر،  باتجــاه  لالجئــن  يونــس  خــان  مخيــم  يشــق  الــذي 
املشــهد مؤثــًرا، وتــرك بصامتــه عــىل ســلوك طــالب املدرســة 
االبتدائية، الذين كانوا قد خرجوا من املدرسة لتوهم، فإذا بهم 
أمام هذه اللوحة من العطاء والتفاين، لقد راح طالب املدرسة 
يصفقــون للرجــل املهنــدم، ويهتفــون لــه، وســط تشــجيع النــاس 

لهذه الخطوة الرائدة الرائعة.
حــدود  عنــد  االبتدائيــة  املدرســة  تالميــذ  ســلوك  يقــف  مل 
الرجــل  مســاعدة  إىل  جامعــي  بشــكل  اندفعــوا  بــل  التســحيج، 
املدرســة  تالميــذ  نحــن  ورحنــا  أحدهــم،  وكنــت  املهنــدم، 
مــا  ونجمــع  الطريــة،  بأظفارنــا  األســفلت  بقــع  نرفــع  االبتدائيــة 
تتمكــن أكفنــا الناعمــة مــن حمله، ونضــع يف الدلو، دون أن نهتم 
ملالبســنا التــي اتســخت، والتــي ال منلك غريهــا، ودون أن ننتبه 
للشــنطة املدرســية التــي صــارت بلــون األســفلت، وكان كل مــا 
أثارنــا يف ذلــك الوقــت هــو رضــا الرجــل املهنــدم، الــذي أعجــب 
وراح  الشــارع،  تنظيــف  عــن  فتوقــف  لفزعتنــا،  وفــرح  بنخوتنــا، 
يدخــن ســيجارة، وتركنــا نحــن األطفــال نكمــل مــا بــدأه مــن عمــل، 
واكتفــى بتقديــم كلــامت التشــجيع لنــا، وعبــارات الشــكر لقــوة 

أظفارنا.
مــن  عــدًدا  تحمــل  ســيارة  جــاءت  الشــارع،  نظفنــا  أن  وبعــد   
املسؤولن، كان ينتظرهم الرجل املهندم، لقد راقبوا الشارع، 
يغــادروا  أن  قبــل  برؤوســهم،  وهــزوا  العمــل،  مبوضــع  ودققــوا 

املكان، ومن خلفهم سيارة الرجل املهندم.
 لقد اكتشفنا الحًقا أن الرجل املهندم هو املقاول الذي تعهد 
برصــف الشــارع مقابــل املــال الوفــري، وأن بقــع األســفلت كانــت 
بنفســه يك يرفعهــا،  باقــي املخصصــات، فجــاء  تعــوق تســلمه 
لقــد  للتنظيــف،  أداتــه  االبتدائيــة  املدرســة  تالميــذ  نحــن  وكنــا 
قبــض املقــاول املبلــغ املــايل، وتركنا نحن التالميذ ال نجد مثن 
الصابــون الــذي يغســل أيدينــا املتســخة، وينظف مالبســنا التي 

طالها األسفلت.
نحــن  نكتشــف  الســنن،  عــرات  بعــد  أننــا  مأســاتنا،  عظيــم   
الشعب الفلسطيني بأننا أصحاب فزعة ونخوة، ونقوم بتنظيف 
املقــاول  الســيايس،  املقــاول  لحســاب  واألرصفــة  الشــوارع 
الــذي يخــرج علينــا بالشــعارات الوطنيــة،  الســيايس املهنــدم، 
وخطابــات النــر الرنانــة، ليخطف تعبنا ودمنا وعذابنا، ويقبض 
لــه وألوالده،  املــال واملنافــع واملكاســب  العمــل  مــن صاحــب 
ا، لتفتح لــه ولعصابته الطرق  ويتســلم بطاقــة شــخصية مهمــة جدًّ
والحواجز، وتغلق أمام مستقبلنا نحن طرق البحث عن الحرية.

رام الله-غزة/ جامل غيث:
رواتــب  حــول  الشــكوك  إعالميــة  أنبــاء  أثــارت 
يف  إعالميــة  وســائل  ونقلــت  الشــهرية.  األرسى 
شــئون  هيئــة  لرئيــس  تريحــات  املاضيــة  األيــام 
األرسى واملحرريــن قــدري أبــو بكــر، تحــدث فيهــا 
وزارة  عــىل  األرسى  مــن  كبــري  عــدد  تحويــل  عــن 
نفــاه يف تريــح  مــا  وهــذا  االجتامعيــة،  التنميــة 

لصحيفة "فلسطن".
مــن  األســري املحــرر مصطفــى مســلامين،  ر  وحــذَّ
خطــورة تحويــل رواتــب األرسى إىل وزارة التنميــة 
االجتامعيــة. ووصــف مســلامين األنبــاء املتداولــة 
للتنميــة  والشــهداء  األرسى  رواتــب  تحويــل  عــن 
االجتامعية -إن ثبتت صحتها- بالخطرة وستمس 

األرسى ونضاالتهم.
التنميــة  لــوزارة  األرسى  ملــف  تحويــل  إن  وقــال: 
االجتامعية "شطب لنضاالت وبطوالت األرسى"، 
الفًتــا إىل أن الهــدف مــن ذلــك كبــح جــذوة النضال 
القضيــة  وتفريــغ  شــعبنا،  أبنــاء  صفــوف  يف 

الفلسطينية من مضمونها باالستفراد باألرسى.
الســلطة  األرسى  شــؤون  يف  املختــص  وطالــب 
بــرضورة إلغــاء هيئــة شــؤون األرسى، والعــودة إىل 
وزارة األرسى. ودعــا إىل رضورة التمســك مبلــف 
االعتبــار  وإعــادة  للحكومــة  وتحميلــه  األرسى، 
للملــف؛ لضــامن حقــوق األرسى داخــل الســجون 
وخارجهــا، وكذلــك دعــا إىل وقفــة جــادة للتعبــري 
ضــم  ملحــاوالت  الرافضــة  واآلراء  املواقــف  عــن 
ملــف األرسى للتنميــة االجتامعيــة، أو غريهــا مــن 

ــا لعقــد  الــوزارات. وذكــر مســلامين أنــه يعــدُّ حاليًّ
وأرسى  شــخصيات  فيــه  يشــارك  وطنــي،  مؤمتــر 
محــررون مــن الضفــة وغزة والخــارج، للحديث عن 
األرسى  وزارة  بإعــادة  وللمطالبــة  األرسى،  معانــاة 

للحكومة.
حقوق األسرى

وعــدَّ مديــر اإلعــالم يف وزارة األرسى واملحرريــن 
أعــوام  قبــل  الســلطة  تحويــل  عبــده،  إســالم  بغــزة 
وزارة األرسى لهيئــة، وإقدامهــا عــىل قطــع رواتــب 
الطريــق  بدايــة  واملحرريــن،  األرسى  مــن  املئــات 

لطمس نضاالت األرسى.
وقال عبده لصحيفة "فلسطن": إن الحديث عن 
تحويــل ملــف األرسى لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، 
وقطــع رواتــب مئــات األرسى واملحرريــن تصفيــة 
ســت وزارة األرسى منــذ  لقضيتهــم. وأضــاف: ُأسِّ
لحفــظ  طبيعــي  كحــق  غــزة،  إىل  الســلطة  قــدوم 
حقــوق األرسى الذيــن دخلــوا الســجون؛ لدفاعهــم 
االحتــالل،  ومقاومــة  الفلســطينية  األرايض  عــن 

ت عليه القوانن الدولية. وفق ما نصَّ
وشــدد عبــده عــىل أن املطلــوب هــو الوقــوف يف 
عــن حقــوق  والدفــاع  اإلرسائيليــة،  القــرارات  وجــه 

ش قضاياهم ونضاالتهم". األرسى "ال أن ُتهمَّ
وتابــع: "إن مــا يجــري ال ميكــن فهمــه إال يف إطــار 
وإنهــاء رمزيتهــا  محــاوالت تصفيــة قضيــة األرسى 
رواتــب  لقضيــة  وتحويلهــا  سياســية،  كقضيــة 
ومخصصــات ماليــة"، مؤكــًدا أن ذلك من شــأنه أن 

يؤثر عىل حالة النضال ومقاومة االحتالل.

لقضيــة  االعتبــار  إعــادة  رضورة  إىل  عبــده  ودعــا 
األرسى  بشــؤون  ُتعنــى  وزارة  وتشــكيل  األرسى، 

وتحتضن قضاياهم.
قرصنة إسرائيلية

واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  ونفــى 
قــدري أبــو بكــر، األخبــار التــي تتحــدث عــن تحويل 

رواتب األرسى والشهداء للتنمية االجتامعية.
وقــال أبــو بكــر لصحيفــة "فلســطن": نعمــل عــىل 
لــرف رواتــب األرسى، خاصــة بعــد  إيجــاد حــل 
الفلســطينية  البنــوك  االحتــالل،  حكومــة  إبــالغ 
مبحاسبتها؛ بسبب احتفاظها بحسابات لألرسى 
بعــد 30 ديســمرب/ كانــون األول القــادم، أي مطلع 

العام القادم".
معانــاة  إنهــاء  عــىل  "تعمــل  الهيئــة  أن  وأضــاف 
األرسى الناجمــة عــن القرصنــة اإلرسائيلية، بإيجاد 
تعريضهــم  دون  رواتبهــم  لــرف  جديــدة  آليــة 
البنــك  افتتــاح  عــن  ُيعلــن  أن  وتوقــع  للقرصنــة". 
2021؛ بهــدف  الوطنــي مــع بدايــة العــام القــادم 
عــىل  واملحافظــة  األرسى،  رواتــب  رصف 
حقوقهــم، وتجنيــب البنــوك العاملــة يف األرايض 

الفلسطينية مشكالت مع االحتالل.
وبــنَّ املســؤول الفلســطيني أنَّ البنــك ســيخضع 
لقرارات وتعليامت الســلطة الفلســطينية، مؤكًدا 
أن البنــك ســتكون لــه أفــرع يف مختلف محافظات 
الوطن ولن يكون له ارتباط باالحتالل، مشرية إىل 
أن الســلطة ســتدافع عنــه، وســتقف أمــام قــرارات 

االحتالل يف حال تعرض لعمله.

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
انتقــد حقوقيــون التقصــري الفلســطيني الرســمي 
يف العمــل عــىل اإلفــراج عــن قدامــى األرسى يف 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــي عامــة، واألســري نائل 

الربغويث الذى بدأ عامه الـ41 يف األرس.
وشــدد هــؤالء عــىل رضورة تفعيــل قضيــة األســري 
عــام  دويل  حــراك  وإحــداث  ــا،  دوليًّ الربغــويث 

لإلفراج عن جميع قدامى األرسى.
ونائل الربغويث أقدم أســريٍ فلســطيني يف سجون 
 1977 عــام  يف  األوىل  املــرة  اعتقــل  االحتــالل، 
وُحكــم عليــه بالســجن ملــدة ثالثــة أشــهر، وأُعيــد 
بتهمــة  عنــه  اإلفــراج  مــن  يوًمــا   14 بعــد  اعتقالــه 
بالســجن  حكــٌم  بحقــه  ليصــدر  االحتــالل  مقاومــة 

املؤبد و18 عاًما.
وُأفــرج عــن نائــل ضمــن صفقــة "وفــاء األحــرار" عام 
2011، وأُعيد اعتقاله 8 يونيو 2014 وذلك بعد 

ألقــاه يف جامعــة بريزيــت، وُحكــم عليــه  خطــاٍب 
بالسجن ملدة عامن ونصف، ولكن االحتالل قرر 

إعادة حكمه القديم باملؤبد.
تقصير فلسطيني

وأكــد مديــر مركــز "شــمس" للدميقراطيــة وحقــوق 
تقصــرًيا  هنــاك  أن  رحــال،  عمــر  د.  اإلنســان، 

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

مل  الفلســطينين  أننــا  كــام  الحقوقــي:  وأكمــل 
نســتخدم ورقــة األرسى أمــام الــرأي العام خصوًصا 
األطفــال املــرىض وذوي األحــكام العاليــة، فهنــاك 
عــرات كنيلســون مانديــال يف ســجون االحتــالل 

كاألسري نائل الربغويث".
جنيــف  اتفاقيــات  يحــرتم  ال  االحتــالل  أن  وأكــد 
يف  األرسى  عــن  تتحــدث  التــي  الثالثــة  خاصــة 
الســجون وال الرابعــة التــي تتحــدث عــن املدنيــن 
"لألســف  وقــال:  االحتــالل،  تحــت  الواقعــن 
الشــديد أن )إرسائيــل( قســمت األرسى فصائليــا 
هنــاك  فأصبــح  ملحاكامتهــم  اســتنادا  وجغرافيــا 
أياديهــم  امللطخــة  )األرسى  جديــد  مصطلــح 
بالدمــاء(، فتــم اســتخدام األرسى كورقــة سياســية 
بيــد االحتــالل واملصيبــة أن الســلطة قبلــت هــذا 

التقسيم".
ولفــت مديــر مركــز "شــمس" إىل أن ملــف األرسى 
ــا"، مؤكــدا أنــه لــو  ا وليــس قانونيًّ أضحــى "سياســيًّ
ــا لتــم اإلفــراج عــن جميع األرسى ما قبل  كان قانونيًّ
توقيع اتفاق )أوســلو( ولكن تم اســتخدامه كورقة 

ابتزاز بيد االحتالل.

إثــارة  حــول  الرســمية  الدبلوماســية  يف  ملموًســا 
ملف قدامى األرسى يف املحافل الدولية.

وأوضــح رحــال لصحيفــة "فلســطن"، أن الربغويث 
وعرات الفلســطينين قضوا ســنوات طويلة يف 
غياهــب الســجون "ونحــن نعــد األيــام والســنوات 

دون أن نحرك ساكًنا".
وشــعبيا  رســميا  الفلســطينين  أن  إىل  وأشــار 
إلثــارة قضيــة  منهــم  الجهــود املطلوبــة  يبذلــوا  مل 
نائــل الربغــويث وقدامــى األرسى واملــرىض وكبــار 
الســن يف محافــل األمــم املتحــدة أو الشــعوب أو 
الحكومات من أجل وضع العامل أمام مسئولياته.

واســتدرك: "نحن نتعامل مع منطق الفزعة إلثارة 
ــا دون وجــود اســرتاتيجية أو  تلــك القضايــا عامليًّ
خطة سواء إعالمية أو سياسية أو دبلوماسية، وال 
يوجــد تنســيق بــن الجانــب الرســمي والفصائــي 

والحقوقي الفلسطيني يف هذا الجانب".
وذكــر رحــال أنــه يف الجانب الســيايس كان هناك 
العديد من املؤمترات التي عقدت حول األرسى 
واملغــرب  والنمســا  ومــر  واألردن  العــراق  يف 
والجزائــر وغريهــا، وكانــت هنــاك نتائــج وتوصيات 

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

جهود ضعيفة
وأكــد مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق 
املدنية حلمي األعرج، أن املساعي الفلسطينية 
املحاكــم  أمــام  األرسى  قدامــى  بشــأن  الحقوقيــة 
"فاســتمرار  نتيجــة  أي  إىل  تفــِض  مل  اإلرسائيليــة 
ــا خاصــة َمــْن  اعتقالهــم قــرار ســيايس وليــس قانونيًّ
يف  عنهــم  اإلفــراج  بعــد  اعتقالهــم  إعــادة  متــت 

صفقة وفاء األحرار كـنائل الربغويث".
وعــدَّ األعــرج يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" أن 
انتقامــي مبنزلــة  إعــادة اعتقــال الربغــويث بشــكل 
ا وخــرق لصفقة  عقوبــة جامعيــة وهــي محرمــة دوليًّ

التبادل وما تم االتفاق عليه برعاية مرية.
العادلــة  املحاكمــة  معايــري  غيــاب  إىل  وأشــار 
ا وعدم احرتام )إرسائيل( لحقوق األرسى  إرسائيليًّ

وكل ما تم التوقيع عليه برعاية دولية.
حقوقيــا  ضغطــا  هنــاك  أن  إىل  األعــرج  ولفــت 
فلسطينيا ملحاولة إطالق رساح األرسى القدامى 
قــرارات دوليــة  غيــاب  فعــااًل يف  يكــون  لــن  "لكنــه 

وازنة ودون تفعيل قضيتهم".
وذكــر أن عــددا كبــريا من املحامن الفلســطينين 
ذوي الخــربة توجهــوا للمحاكــم الدوليــة لكــن دون 

نتيجة بسبب املوقف السيايس اإلرسائيي.

الداخلية: فتح معبر رفح 
ثالثة أيام األسبوع الجاري

غزة/ فلسطن:
فتــح  غــزة،  يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
معرب رفح الرابط بن القطاع وجمهورية مر العربية يف 

االتجاهن ثالثة أيام استثنائًيا هذا األسبوع.
تريــح  يف  البــزم  إيــاد  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
أيــام  ثالثــة  رفــح  معــرب  بـ"فتــح  أمــس،  مســاء  مقتضــب 
 24-26( الخميــس  حتــى  الثالثــاء  مــن  االتجاهــن  يف 

نوفمرب(".
تفاصيــل  ســتنر  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أن  وأوضــح 

وكشوفات السفر يف وقت الحق.
وكانــت الســلطات املريــة فتحت معــرب رفح أربعة أيام 

مطلع هذا الشهر )5-2 نوفمرب(.
وغادر القطاع 3171 مسافًرا خالل املدة املذكورة، يف 
حن وصل 1337 آخرون، وأرجعت السلطات املرية 
171 مسافًرا. ومنذ منتصف مارس/ آذار املايض، ُفتح 

لتســهيل وصــول  فــرتات  عــىل  جــزيئ  بشــكل  رفــح  معــرب 
إجــراءات  وفــق  اإلنســانية،  الحــاالت  وســفر  العالقــن 

ُمشددة ملنع انتشار فريوس كورونا.
ومنــذ بــدء العــام فتــح معــرب رفــح 84 يوًمــا وأُغلــق 242، 

معظمها بسبب إجراءات الحد من تفيش كورونا.

األسير نائل البرغوثي قضى 40 عاًما
انتقادات حقوقية للسلطة لضعف جهودها في اإلفراج عن قدامى األسرى

لطة تثير الغموض مجدًدا حول  السُّ
رواتب األسرى.. هل تتحول للتنمية؟
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إعـالن طـرح عـطاء
PSCF/W-03 -2020 توفير قرطاسية ومستلزمات تعليمية

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتــام ضمــن مكــون "وجــد" لربنامــج رعايــة 
األيتام "السنة السادسة" وهو برنامج نوعي أطلقته مؤسسة التعاون وصندوق قطر للتنمية املمّول الرئييس للربنامج، 

ومبساهمة من بنك فلسطني، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخريي
لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توفري قرطاســية ومســتلزمات تعليمية ملــروع التعليم املســاند للطاب األيتام، 

وذلك حسب الروط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ 
الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــارة دلــول، الطابق الرابع خال ســاعات الدوام 
الرســمية من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيا ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني )درجة التصنيف- 
حســب نوع املروع( علا بأن أخر موعد لتســليم وثائق العطاء هو الســاعة الثانية بعد لظهر من يوم األحد املوافق 

)11/29 /2020( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجًا رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــاع التمهيــدي الســاعة العــارشة والنصــف صباحــًا مــن يــوم األربعــاء املوافق 2020/11/25 يف مقر املؤسســة 
الكائن يف غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح , عارة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14

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

- 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 عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، ولهــا الحــق يف إلغــاء العطــاء أو إعــادة طرحــه 

دون بيان األسباب.
- رسوم اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

إعـالن طـرح عـطاء
PSCF-W-02 -2020 توفير وجبات خفيفة للطالب األيتام

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتــام ضمــن مكــون "وجــد" لربنامــج رعايــة 
األيتام "الســنة السادســة" وهو برنامج نوعي أطلقته مؤسســة التعاون وصندوق قطر للتنمية املمّول الرئييس للربنامج، 

ومبساهمة من بنك فلسطني، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخريي
لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توفــري وجبــات خفيفــة ملــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتــام، وذلــك حســب 

الروط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ 
الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــارة دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات الدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة عــرصًا، وفيــا يــيل الروط التي يجب أن تتوفر لــدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني )درجــة التصنيــف- 
حســب نــوع املــروع( علــا بــأن أخــر موعــد لتســليم وثائق العطاء هو الســاعة الثانية بعد الظهر مــن يوم األحد املوافق 

)11/29 /2020( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء ان يكون مسجًا رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتاع التمهيدي الســاعة التاســعة صباحًا من يوم األربعاء املوافق 2020/11/25 يف مقر املؤسســة الكائن يف 
غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح , عارة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14

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

- 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 عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 90 يومــا من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
-  مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، ولهــا الحــق يف إلغــاء العطــاء أو إعــادة طرحــه دون 

بيان األسباب.
- رسوم اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

رام الله- غزة/ جال غيث:
يف  ُتعــن  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــوات  تــزال  ال 
وتنتهــك  الفلســطينيني،  األطفــال  اســتهدافها 
حقــوق  اتفاقيــة  عليهــا  ــت  نصَّ التــي  حقوقهــم 
الطفل، رغم اإلدانات والقرارات الدولية إلجبارها 

عى التزام بنودها.
الضفــة  مــن  أطفــال   7 االحتــال  جيــش  وقتــل 
الغربيــة وقطــاع غــزة منذ بداية العام الجاري، وفق 
الحركــة العامليــة للدفــاع عن األطفال يف األرايض 

الفلسطينية.
تريــن  نوفمــرب/  مــن   20 يف  العــامل،  ويحتفــل 
بهــدف  العاملــي؛  الطفــل  بيــوم  عــام  كلَّ  الثــاين 
األطفــال  بــني  والتوعيــة  الــدويل،  الرابــط  تعزيــز 
يف جميــع أنحــاء العــامل، لكــن يبــدو األمــر مختلًفــا 
ســلطات  تواصــل  إْذ  الفلســطينية؛  األرايض  يف 
الخاصــة  الدوليــة  القوانــني  انتهاكهــا  االحتــال 

بالطفولة.
بحــق  املاَرســة  اإلرسائيليــة  الجرائــم  ولوقــف 
تخــرج  أن  ينبغــي  مختصــني،  َوفــق  األطفــال، 
الطفولــة  بشــؤون  املعنيــة  الدوليــة  املؤسســات 
عن اإلدانات والترصيحات إىل الفعل، ومحاســبة 

االحتال عى الجرائم التي يرتكبها.
قتل متعمَّد

وأكــد مديــر برنامــج املســاءلة يف الحركــة العاملية 

للدفــاع عــن األطفــال عايــد أبــو قطيــش، مواصلــة 
سلطات االحتال جرامئها بحق أطفال فلسطني.

وقــال أبــو قطيــش لصحيفــة "فلســطني": إن قــوات 
االحتــال تســتخدم القــوة املميتــة ضــد األطفــال 
رة،  الفلســطينيني يف ظــروف يبــدو أنهــا غــري مــربَّ
أو  القضــاء  نطــاق  خــارج  القتــل  إىل  ترقــى  وقــد 
القتــل العمــد، داعيــة املجتمــع الــدويل للحــراك 

ملحاسبة االحتال عى جرامئه بحق األطفال.
واضحــة  مخالفــة  يرتكــب  االحتــال  أن  وأوضــح 
الدوليــة  والتريعــات  القوانــني  لــكل  ورصيحــة 
كل  حرمانهــم  ويواصــل  بالطفولــة،  الخاصــة 
واللعــب  والحيــاة  الحريــة  يف  كالحــق  حقوقهــم؛ 

والتعليم والصحة.
وأشــار إىل أن الجرائــم اإلرسائيليــة بحــق األطفــال 
شــملت القتــل واالعتقــال، فمنــذ بدايــة انتفاضــة 
األقــى يف ســبتمرب مــن عــام 2000 وحتى اليوم 
"وثقنا استشهاد 2100 طفل غالبيتهم من غزة"، 
بالقطــاع  547 طفــًا  الفًتــا إىل أن االحتــال قتــل 

خال عدوان 2014.
ا  ونّبــه أبــو قطيــش إىل أن االحتــال يعتقــل ســنويًّ
أمــام  وُيحاكمــون  فلســطيني،  طفــل   700 نحــو 
املحاكــم العســكرية التــي تفتقــر لجميــع ضانات 

املحاكمة العادلة.
التعذيــب  مــاٍض يف سياســة  أن االحتــال  وأكــد 

والقتــل غــري القانــوين وخــارج نطــاق القضــاء، التي 
دام  مــا  الفلســطينيني،  األطفــال  ضــد  ينتهجهــا 
ســياق  ويف  القاعــدة،  هــو  العقــاب  مــن  اإلفــات 

صمت املجتمع الدويل عى جرامئه.
مســاعدات  تقــدم  حركتــه  أن  قطيــش  أبــو  وذكــر 
تعتقلهــم  الذيــن  الفلســطينيني  قانونيــة لألطفــال 
عــى  ُيراَفــع  أنــه  إىل  مشــرًيا  االحتــال،  قــوات 
ا أمــام املحاكــم  )مــن 150 إىل 200( طفــل ســنويًّ

اإلرسائيلية.
مخالفة دولية

وأكــد مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق 
املدنية حلمي األعرج، أن األطفال الفلسطينيني 
يعانون باســتمرار بســبب االحتال الذي يحرمهم 
كل حقوقهم، كالحق يف اللعب والسفر والعاج 

والتعليم.
االحتــال  "فلســطني":  لصحيفــة  األعــرج  وقــال 
املتعلقــة  الدوليــة  واملبــادئ  املعايــري  يحــرم  ال 
االتفاقيــات  انتهــاك  ويواصــل  األطفــال،  بحايــة 
التعليــم  يف  كالحــق  بالطفولــة،  الخاصــة  الدوليــة 

والصحة واللعب والتنقل.
وأضاف أن سياسات االحتال تستهدف األطفال 
باإلعدامــات امليدانيــة، والــزج بهــم يف الســجون، 
املاليــة  والغرامــات  الجائــرة،  األحــكام  وإصــدار 
التعليــم،  يف  حقهــم  مــن  وحرمانهــم  الباهظــة، 

إغــاق  جانــب  إىل  ملدارســهم  اآلمــن  والوصــول 
بعضها. وبنيَّ أن ُسلطات االحتال تواصل حرمان 
أكــر 25 ألــف مولــوٍد جديــٍد مــن حقهــم الطبيعــي 
يف الســفر والتنقــل؛ بذريعــة وقــف الحكومــة بــرام 
اللــه تزويــد ســلطات االحتــال بتحديثــات ســجل 
الــذي  األمــر  بأراضيهــا،  الفلســطينيني  الســكان 
يشكل مخالفة للمواثيق الدولية، وخاصة اإلعان 
العاملي لحقوق اإلنسان، يف املادة 13، والعهد 
والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدويل 

املادة 12.
وحــثَّ الجهــات الدوليــة واملعنيــة بالطفولــة عــى 
العمــل عــى حايــة أطفــال فلســطني ومســاواتهم 
متابعــة  حالــة  مــن  والخــروج  العــامل،  بأطفــال 
االنتهــاكات وإصــدار البيانــات إىل الضغــط عــى 
االحتال لوقف اعتداءاته بحق األطفال، مضيًفا: 
"فمراقبــة االنتهــاكات وإصــدار املواقــف الدوليــة 
بحــق  املاَرســة  الجرائــم  يوقفــان  وال  يكفيــان،  ال 

أطفال فلسطني".
الفلســطيني  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  ويقــدر 
عــدد األطفــال يف األرايض الفلســطينية دون 18 
 2,226,077 الجــاري  العــام  منتصــف  يف  ســنة 
منهــم 1,139,311 ذكــًرا، و1,086,766 أنثــى، 
بنسبة %45 من السكان، بواقع %43 يف الضفة 

الغربية، و%48 يف قطاع غزة.

المصالحة والمستجدات 
الطبيعية

لــو درســنا حالــة الفصائــل الفلســطينية لوجدنــا العاقــة التــي 
هنــاك  وإمنــا  الرصفــة  املبــادئ  عــى  مبنيــة  غــري  تحكمهــا 
محــاوالت لخلــق حالــة مــن التوافــق املمكــن ضمــن القواســم 
مــن  واملجتمــع  الوطنــي  للنســيج  حايــة  وذلــك  املشــركة، 
التمــزق واالقتتــال كــا شــهدت الســاحة العربيــة يف كثــري من 

املناطق.
التناقــض األســايس بــني فصائــل منظمــة التحريــر والفصائــل 
اإلسامية املقاومة هو االعراف برعية االحتال والتنازل 
عــن الجــزء األكــرب مــن فلســطني مقابــل دويلة مل تــر النور رغم 
مرور عقود عى توقيع اتفاقية أوسلو، ورغم ذلك التناقض 
املشــرك  للعمــل  اتفاقــات  األطــراف  جميــع  وقعــت  فقــد 
منــع  ومــا  الوطنــي،  الوفــاق  ووثيقــة  القاهــرة  اتفاقيتــا  أبرزهــا 
للفيتــو  التحريــر  منظمــة  رضــوخ  هــو  االتفاقــات  تطبيــق  مــن 

األمرييك والضغوط اإلرسائيلية وأحياًنا العربية.
ظــروف  يف  تــت  وحــاس  فتــح  بــني  املصالحــة  حــوارات 
مختلفــة، يف أوقــات التهدئــة وأوقــات الحــرب مــع العدو، يف 
ظل التنســيق األمني ويف غياب التنســيق األمني، ولذلك ال 
ميكننا نسف جهود املصالحة األخرية بسبب عودة السلطة 
ألن  األمنــي،  والتنســيق  املفاوضــات  لطاولــة  الفلســطينية 
تلــك األفعــال نتيجــة طبيعة التفاقية أوســلو، وألن املصالحة 
لــن تجــرب املنظمــة عــى ســحب اعرافهــا باملحتــل وكذلــك 
وبرنامجهــا  ســاحها  عــن  التخــيل  عــى  املقاومــة  تجــرب  لــن 
انتخابــات  إجــراء  هــو  املصالحــة  مــن  فالهــدف  املقــاوم، 
وتجديد الرعيات وممثيل الشعب يف املنظمة والسلطة 

الفلسطينية.
تخطــئ فصائــل املقاومــة إذا تراجعــت عــن املصالحــة كــردة 
فعــل عــى ترصفــات الســلطة األخــرية، إال إذا كانــت تعتقــد 
ــا أن الســلطة ســتوقف املفاوضــات والتنســيق إىل األبــد،  حقًّ
بالتمســك  ملزمــة  الفصائــل  تلــك  أن  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن 
باملصالحــة إن أقدمــت الســلطة عــى اتخــاذ إجــراءات ضــد 
الفصائل الفلسطينية أو ثبت أنها غري جادة يف طي صفحة 

االنقسام.
املطلــوب إًذا مــن فصائــل املقاومــة وفصائــل منظمة التحرير 
الراهنــة وعــدم  الظــروف  بالغــة يف  التعامــل بحكمــة  كذلــك 
يتســنى  حتــى  املناكفــات  مــن  جديــدة  موجــة  إىل  االنجــرار 
إجــراء االنتخابــات والتقــدم خطــوة تجــاه الوحــدة الوطنيــة أو 
الزمــن  العراقيــل بشــكل طبيعــي، ألن  االنتظــار حتــى تنتهــي 
والوطنيــة  والوحــدة  الفلســطيني  الشــعب  لصالــح  يلعــب 

ونهاية االحتال اإلرسائييل.

غزة/ محمد أبو شحمة: 
عدَّ رئيس اتحاد املوظفني العرب يف وكالة 
الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل  غــوث 
"األونــروا" يف إقليــم غــزة، أمــري املســحال، 
يف  العاملــني  املوظفــني  برواتــب  املــسَّ 
الوكالة الدولية "جزًءا من تقليص الخدمات 

املقدمة لاجئني".
لـ"فلســطني":  ترصيــح  يف  املســحال  وقــال 
العــام التحــاد  إن "االتحــاد ورئاســة املؤتــر 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  يف  العاملــني 
ا إقدام  ا ومطلقًّ ا تامًّ الاجئني، يرفضان رفضًّ
إدارة الوكالــة عــى أيِّ خطــوة بشــأن رواتــب 

املوظفني".
وأضــاف: ننتظــر اجتاع اللجنة االستشــارية 

لوكالــة الغــوث، الــذي ســُيعقد غــًدا االثنــني 
قــرار  خــذ  اتُّ حــال  ويف  املانحــة،  الــدول  مــع 
م  ســُتنظَّ للموظفــني  الرواتــب  تقليــص 

فعاليات عدة رافضة لهذا القرار.
فعاليــة  غــدا،  ســينظم  االتحــاد  أن  وأوضــح 
يف قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع اجتــاع اللجنــة 
االستشــارية، وســيعلن املؤتــر العــام أيًضا 
حــاِل  يف  تصعيديــة  خطــوات  سلســلة  عــن 

ُمسَّ برواتب موظفي الوكالة.
وأشار املسحال إىل أن نية الوكالة دفع جزء 
مــن رواتــب املوظفــني، جــاءت قبلــه قرارات 
دراماتيكيــة، مثــل: وقــف التوظيــف، ووقــف 
ــن لديــه دخل ســواء  املســاعدة الغذائيــة عمَّ

كان قليًا أو كثرًيا.

ويف وقــت ســابق أمــس، قــال الناطــق باســم 
"األونــروا"  الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
ســامي مشعشــع: إن "الوكالة ســتضطر ألول 
مرة لدفع رواتب غري كاملة للعاملني لديها 

يف أقاليمها الخمسة".
إلذاعــة  ترصيحــات  يف  مشعشــع  وقــال 
ســيكون  "القــرار  إن  فلســطني":  "صــوت 
صعًبــا عــى عاميل "األونروا" وأرسهم. هذا 
مقلــق ألنــه ســيؤثر يف الخدمــات األساســية 
خدمــات  بينهــا  منهــا،  أجــزاء  أو  واملبــارشة 
االستشفاء بلبنان وتوزيع املواد الغذائية".
وأشــار إىل أن الوكالــة الدوليــة تواجــه عجــًزا 
ــا بلــغ 115 مليــون دوالر، مــن بينهــا 70  ماليًّ

مليوًنا لدفع رواتب العاملني.

نادي األسري: الوضع
 الطبي يف السجون 

األسوأ منذ بداية االحتالل
رام الله/ فلسطني:

أفــاد نــادي األســري الفلســطيني بــأن الوضــع الطبــي داخــل ســجون 
االحتــال اإلرسائيليــة هــو األســوأ منــذ بدايــة االحتــال، مؤكــًدا 
أن إدارة الســجون تتفنــن بســن قوانــني وأســاليب إجراميــة لقتــل 

األرسى داخل زنازينهم.
وأشــار النــادي، يف بيــان صحفــي أمــس، إىل عــدم وجــود طبيــب 
اختصــايص يف الســجن، مبينــًا أن املوجــود فقــط طبيــب عام، ال 
يعطي أي عاج ســوى املســكنات، وأحيانا يعطي ذوي الحاالت 
يزعجونــه  وال  نامئــني،  ليبقــوا  منومــة  أقراصــا  الحرجــة  املرضيــة 

بآالمهم.  
وأوضــح أن عمليــة الفحــص الطبــي داخــل الســجن تتــم مــن خلــف 
شــباك حديــدي يفصــل بــني األســري املريــض والطبيــب، واصفــًا 
لــكل  واملخالفــة  الطبيــة  املعاينــة  يف  بـ"الشــاذة  الطريقــة  هــذه 
القوانــني واألنظمــة واألصــول الصــادرة عــن نقابــات األطبــاء، والتي 

ال تّكن الطبيب من تشخيص الحالة كا ينبغي".
وقال نادي األسري: إن األرسى يصفون العيادة الطبية بأنها عيادة 
صوريــة وجــدت فقــط إلشــهاد املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة 
فالعيــادة  أكــر؛  ال  وجودهــا  عــى  األحمــر  الصليــب  وخاصــة 
موجودة والطبيب موجود والعاج واالختصاص مفقود، والدواء 

املطلوب للعاج محتجز حتى إشعار آخر.
وشدد عى أن األدوية التي يحتاج إليها األرسى غري متوافرة يف 

السجن وال يسمح بإدخالها سوى عن طريق الصليب األحمر.
ونّبه إىل املاطلة واملســايرة اللتني تســتخدمها إدارة الســجن 
إلســكات آهــات وأنــات الجرحــى واملــرىض؛ حيث تتعهــد اإلدارة 
الفحوصــات  إلجــراء  للمستشــفى  املصــاب  أو  املريــض  بنقــل 
الازمــة، وقــد يحتــاج ذلــك إىل وقــت طويــل، وإذا ُنقــل املريــض 
إىل املستشــفى فإنــه ال يحصــل عــى نتائــج الفحــص ودون تلقــي 

العاج الازم.  
وبــني أن إدارة الســجون تحتجــز األدويــة الازمــة للمــرىض كإجــراء 
الوضــع  بتحســني  احتجاجاتهــم  عــى  وردا  لــألرسى؛  عقــايب 

الصحي.  
وقــال النــادي: إن األرسى املــرىض واملصابــني اشــتكوا مــن تأثــري 
أجهــزة التشــويش التــي ركبــت يف الســجن عــى الوضــع الصحــي 

لألرسى.
وأفــاد األرسى أن تشــغيل تلــك األجهــزة يتــم بوتــرية عاليــة جــدًا، 
وتؤثــر عــى جميــع األرسى وتــؤدي إىل إصابتهــم بصــداع ودوار 

شديدين.
بعــض األرسى  إن  نــادي األســري،  نقــل  مــا  وأضــاف األرسى وفــق 
تعرضــوا لحــاالت إغــاء مــن شــدة الصــداع مــن جــراء تأثــري تلــك 

األجهزة التي تسببت يف أمراض رسطانية يف سجن النقب.  
ونقــل النــادي شــكوى األرسى مــن املكرهــة الصحيــة )املجــاري( 
املوجــودة يف الســجن، مبينــًا أن الروائــح الكريهــة املنبعثــة منهــا 
ممــن  ســيا  ال  املــرىض،  لــألرسى  الصحــي  الوضــع  عــى  تؤثــر 
يعانــون مــن حساســية يف الصــدر وأزمــات قلبيــة وأولئــك الذيــن 
يعانون من حساسية جلدية يف سياق انتشار الحرات بسبب 

تلك الروائح.  
ولفت النادي إىل أن انتشار الغبار والربد يف ساعات الليل تزيد 
من تفاقم وسوء األوضاع الصحية لألرسى ال سيا الذين يعانون 
مــن إصابــات برصــاص وشــظايا يف األطــراف، والذيــن يحتاجــون 

لتدفئة أماكن اإلصابة واستخدام كادات ساخنة باستمرار.

رون قامئـة االستهـداف اإلسـرائيلـي أطفـال فلسطني يتصـدَّ

مشعشع: الوكالة ستضطر لدفع رواتب غير كاملة
املسحـال: املسُّ برواتب مـوظفـي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــا يلجمهــا يف هــذه املناطــق، يف ظــل تقاعــس قيــادة الســلطة عــن االضطــاع 
بدورهــا الوطنــي تجــاه هــؤالء األرسى، وتهربهــا عــن القيــام بــأي دور ســيايس مــن 
ــا، وتخيل املنظومــة األمنية  ــا ودوليًّ شــأنه مامرســة الضغــط عــى االحتــال إقليميًّ
التابعــة للســلطة عــن دورهــا ومســؤولياتها الوطنيــة واألخاقيــة يف مواجهــة قوات 

االحتال اإلرسائييل ملنع اعتقال محرري الصفقة.
واألدهــى مــن ذلــك ذهــاب الســلطة نحــو منــع الهبــات الشــعبية املتضامنــة معهم 
ومع ذويهم وعدم السامح بأي نشاط مجتمعي لحاميتهم داخل القرى واملدن، 
والكارثــة الكــرى أن يــأيت اعتقالهــم يف ســياق التفاهــامت األمنيــة الحاصلــة، يف 
أسوأ صورة ميارسها ضابط فلسطيني وهو يقوم بدور وظيفي مشبوه ومنحرف 
عــن اإلطــار الوطنــي، وقــد اختــزل دوره يف الجلــوس داخــل املقــرات غــر مكــرث 

بتوغل واجتياح قوات االحتال اإلرسائييل.
مــع  التعــاون  مبــدأ  تتفهــم  فاســدة  بعقيــدة  األجهــزة  هــذه  تعبئــة  متــت  فقــد 
وحركــة  نشــاط  تعقــب  ومنهــا  إليهــا،  تــوكل  التــي  املهــامت  وتتقبــل  االحتــال، 
األرسى املحررين، بذريعة املحافظة عى األمن واالستقرار، ويف النهاية تصل 
هــذه التقاريــر لألجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة لتســاهم يف نجــاح مهــام االعتقــال أو 

التصفية.
يف حــن بقــي الوســيط العــريب غــر قــادر عــى توفــر الضامنــات التي ألزم نفســه 

وليســت أهــم منهــا، أمــا التيــار اآلخــر فيؤمــن بــأن الذهــاب إىل بايــدن موحديــن أقــوى 
وأفضل بكثر من الذهاب له وحالة االنقسام قامئة.

انتــر التيــار األول يف حركــة فتــح ويقــوده الســيد حســن الشــيخ وآخــرون، حيــث 
اقربــت األمــور مــن النقطــة صفــر، ولــو كانــت النوايــا ســليمة للتيــار األول يف حركــة 
فتــح لرمبــا تأجــل موعــد التغريــدة لعــدة ســاعات فقط، أو تم اتخاذ قرار تســلم أموال 
املقاصــة بطريقــة أقــل فجاجــة مــام حصــل، وظهــرت حركة فتــح يف مواجهة املجموع 
الوطني الفلسطيني، وسبب ذلك هو توقيت العودة إىل االتفاقيات، باإلضافة إىل 

مجموعة من األسباب عى النحو اآليت:
• اتخــذ قــرار العــودة منفــرًدا مــن الرئيــس عبــاس، أمــا كان قــرار التحلــل ووقــف العمل 
د أيًضا  باالتفاقيــات هــو قــرار مؤســي صــادر من املجلســن الوطني واملركــزي، وُأكِّ

يف مؤمتر األمناء العامن للفصائل الفلسطينية.
• يف نفس اليوم الذي زف الســيد حســن الشــيخ خر )االنتصار( كانت "إرسائيل" 

تطرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية يف القدس.
• الشكل الروتوكويل املهن للرسالة املوجهة من جرنال يقود اإلدارة املدنية إىل 
املســتوى الســيايس الفلســطيني، واملحتوى الذي ال يشــر إىل تراجع نتنياهو عن 

أي خطوة تهدد حل الدولتن.
• جــاء القــرار بعــد تخويــن لــدول قامت بالتطبيع )اإلمارات -البحرين( ثم رافق القرار 

ونجحــت  العــدو اإلرسائيــيل  عــى  فــرض رشوطهــا  القســام  كتائــب  اســتطاعت 
يف إمتــام صفقــة وفــاء األحــرار يف 11 أكتوبــر2011، حيــث أفــرج مبوجبهــا عــن 
)1027 أســًرا(، كان عــى رأســهم األســر البطــل نائــل الرغــويث، والــذي رفضت 
"إرسائيــل" اإلفــراج عنــه مــراًرا ومارســت ضغوًطا الســتبعاده من كشــوف الصفقة 
أحمــد  الشــهيد  بقيــادة  التفــاوض  فريــق  لكــن  أبطــال املقاومــة،  مــن  مــع آخريــن 
الجعــري أرغــم العــدو عــى املوافقــة يف أكــر املفاوضــات تعقيــدا وخطــورة، 
لقناعــة الكتائــب أن اإلفــراج عــن األســر الرغــويث وزمائــه مــن أصحــاب األحــكام 
العالية ميثل ملسة وفاء لهم وألرسهم، ويشكل زخام اسراتيجيا لهذه الصفقة، 
ويؤكــد مصداقيــة قــرار املقاومــة القــايض بتحريــر هــؤالء القادة األبطــال، ويفرض 
واقعا جديدا يف مســار التفاوض من شــأنه كرس الخطوط الحمراء التي حاولت 

"إرسائيل" فرضها يف أثناء جلسات التفاوض غر املبارش بوساطة مرية.
لكــن وبعــد اإلفــراج عــن األســر الرغــويث مل تتشــكل )بيئــة حاميــة( يف الضفــة 
الفلســطينية لهــذا األســر وإخوانــه، مــا أدى العتقالــه بعــد مدة وجيــزة من اإلفراج 
عنــه، فقــد أعــادت قــوات االحتــال اإلرسائيليــة اعتقالــه يف 8 يونيــو 2014 مــع 
إعــادة حكمــه القديــم، األمــر نفســه تكــرر مــع أغلــب األرسى الذيــن أفــرج عنهــم 

مبوجب الصفقة وبقوا يف الضفة الفلسطينية ومل يتم إبعادهم يف حينه.
فكان هؤالء األبطال عرضة للماحقة واالعتقال من جديد دون أن تجد "إرسائيل" 

عر تغريدة أطلقها عضو اللجنة املركزية لفتح ووزير الشؤون املدنية حسن الشيخ 
عــى تويــر، أعلــن فيهــا قــرار الســلطة الفلســطينية العودة للعمــل يف االتفاقيات مع 
دولــة االحتــال اإلرسائيــيل، يف الوقــت التــي كان يقــود عضو اللجنــة املركزية لحركة 
فتــح جريــل رجــوب حــواًرا مــع حركــة حــامس برعايــة مريــة، وحســب تريحــات 

الرجوب بأنه مل يكن يعلم بتوجهات السلطة الفلسطينية بالعودة لاتفاقيات.
الســؤال هــو: مــا مــررات الســلطة الفلســطينية للعودة إىل االتفاقيــات مع إرسائيل؟ 

وما دالالت التوقيت؟ وما هي تداعياتها؟ 
حالــة إجــامع فلســطيني مــا عــدا حركــة فتــح )الرســمية( ترفــض خطــوة الرئيــس محمود 
لــه ســبب  عبــاس بالعــودة إىل االتفاقيــات مــع "إرسائيــل"، وهــذا اإلجــامع الوطنــي 
الــذي تســتمد  الســؤال  نعــود إىل  لكــن  ســنتحدث عنــه الحًقــا ضمــن هــذا املقــال، 
الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح منهــا مرراتهــا املعلنــة لوســائل اإلعــام وأهم مرر 
تســتند إليــه القيــادة الفلســطينية مرتبــط باألزمــة االقتصاديــة واملاليــة الخانقــة التــي 
تعانيهــا الســلطة الفلســطينية نتيجــة رفضهــا لتســلم أمــوال املقاصــة، وأثر ذلك عى 
مســتقبلها، وعــى الواقــع املعيــي ملوظفيهــا، أيًضــا التبايــن بــن أقطــاب اللجنــة 
مــن  بايــدن، فهنــاك  الســيايس يف زمــن  إدارة املشــهد  فتــح حــول  املركزيــة لحركــة 
يــرى بالعــودة إىل االتفاقيــات أســاس يف تحســن مركــز الســلطة الفلســطينية مالًيــا 
وسياســًيا واقتصادًيــا، وتبقــى املصالحــة مســألة مهمــة ولكنهــا ال تتعــارض مــع األوىل 

يل قصــة كشــاهد حــّي عــى مدفــن األحيــاء أوّد أن أديل بشــهاديت يف هــذه العجالة، 
فالغارقــون يف بحــر األمل واملدفونــون يف مدفــن األحيــاء، ال ميكــن أن نرســم صورتهم 

أو ننقل للناس صوت آالمهم وآمالهم، بحروف الكلم مهام وصلت درجة باغته.
كانــت بدايــة قصتــي عندمــا ظفــرت بصــورة أشــعة بعد ســنتن من االنتظــار، حّملوين 
كبضاعة برشية يف بوسطة العذاب إىل مدفن األحياء املسّمى ظلام وزورا مشفى 
الرملــة، توّقعــت أن أرى مشــفى ولــو بالشــكل ولكنــي صدمــت عندمــا وجــدت ســجًنا 
بــكّل أركانــه، غــرف ضيقــة مكتظــة مغلقــة، أغــال وإيقــاع بطــيء للحركــة، وتفتيشــات 
ومامرســة عــادة العــدد ســيئ الصيــت والســمعة وإجــراءات أمنيــة مشــّددة وقاســية 
يقــّدم  الــذي  هــذا  أن  واألمــّر  القاتــل، واألدهــى  األمنــي  حســب متطلبــات هوســهم 
حّبــة الــدواء هــو ذاتــه الــذي يــأيت مدججــا بــأدوات القمــع مــن غــاز وعــي كهربائيــة 
وهــو الــذي ُيدعــى: "حوفيــش: ســّجان محــرف عادة ما يجمع بن دور االســتخبارات 
ومهمة املمرّض معا"، يف حينها شىك يل سكان هذا املدفن أن ما تكتبه الصحافة 
عنهم معلومات وأخبار مجرّدة من أن يشــعر من يقرؤها بأن صاحبها إنســان ميتلك 
مشــاعر وطموًحــا وآمــااًل ولــه عائلــة وأبنــاء وأم وزوجة تنبض قلوبهــم مع قلب ابنهم أو 

ابنتهم املريض أو املريضة يف السجون.

فكتبــت كتابــا ســميته مدفــن األحيــاء وقــد شــّكل صدمــة يف حينهــا، أن يعلــم النــاس 
أن هنــاك بــرًشا بــكل هــذه القســوة يتعاملــون مــع مــرىض بعيــًدا عــن كل اإلنســانيات 
وأخــاق املهنــة، مــن خــال شــواهد حيــة كانــت يف حينهــا هنــاك، تكلمت باســمها، 
الصغــر،  بقلمــي  اصطيادهــا  مــن  التــي متّكنــت  مشــاعرها  وبعــض  ودمهــا  بلحمهــا 
كان ذلــك قبــل واحــد وعرشيــن عاًمــا ســنة 1999 وكان الشــاهد األّول هــو املعتقــل 
املؤبــد الــذي ســار إىل شــهادته مــن هنــاك، الشــهيد محمد أبو هــدوان، ومن غرائب 
األمــور أين فيــام بعــد وبعــد أن أطلــق رساحــي عــام 2002 ويف أّول زيــارة متكنت بها 
مــن الوصــول إىل املســجد األقــى يف أول رمضــان بعــد حبســة قوامهــا 12 ســنة، 
كنــت أغــّذ الســر وأشــواقي تســابقني بعــد هــذا الحرمــان الطويــل مــن هــذا املســجد 
العشيق، صدمتني صورة بوسر معّلق عى الجدران يف طريق باب الواد، أمعنت 
النظر يف الصورة فإذا بها صورة الشاهد األول من مدفن األحياء محمد أبو هدوان، 
ظننــت أنهــم قــد أطلقــوا رساحــه ليعانــق املــوت خــارج الســجن بــن بنيــه مــن كــرة 
األمراض املســتوطنة يف جســده املنهك، اقربت من البوســر فإذا به اإلعان عن 
الشهادة ألسر قد عانق الشهادة داخل السجن، توّقفت وقطعت مشاعر أشواقي 
للمســجد األقــى وعرّجــت عــى بيتهــم القريــب مــن املســجد، ســّلمت وجلســت 
وكانــت املفاجــأة الثانيــة أن وجــدت كتــاب مدفــن األحيــاء بــن أيــدي النــاس وعــى 
الطــاوالت يف بيــت العــزاء، عرفــت عــى نفــي ككاتــب لهذا الكتــاب وكأخ وصديق 
ورفيــق الســجن للشــهيد رحمــه اللــه، انهالــت األســئلة عــيلَّ ألدرك كــم هــو مهــم أن 
يقــف النــاس عــى حجــم الجرميــة التــي ميارســها الســجان الصهيــوين عــى أرسانــا 
بــكل أبعادهــا. ومــن ثــم قمنــا بتحويــل هذا الكتاب إىل فيلم ســيناميئ قصر )فاز يف 
مســابقة جائزة الحرية عام 2016( وقد ترجم إىل اإلنجليزية ليعرض يف دول كثرة 
وليســهم يف إيصــال رســالة األرسى املــرىض وحقيقــة معاناتهــم وأن لــه أن يــزن ولــو 

قليًا من وزن آالمهم الثقيل. 
ــٍة قاطعــة أن هنــاك رشكاِت أدوية إرسائيليًة تجعل من أرسانا املرىض  وقــد ثبــت بأدلَّ
ى ُعليــا، ضاربــة  مختــَر تجــارب ألدويتهــم، وقــد رشعنــت ذلــك محكمتهــم التــي تســمَّ
بُعــرض الحائــط كلَّ القوانــن الدوليــة التــي ال تســمح بإجــراء أي تجربــة إالَّ مبواقفــة 
املجــرَّب عليــه، وطالبــت عضــو حــزب العمــل "داليــا ايتســيك" يف الكنيســت بإجراء 
تحقيق بهذا الخصوص، وثبت أيضا أن تشخيص املرض يف السجون يستغرق وقتا 
طويا مام يسمح بتفّشيه واستعصائه عى العاج، وكذلك فإن األوضاع املعيشية 

بيئة خصبة النتشار األوبئة واألمراض منها:
•  االكتظاظ والحرمان من التهوية املناسبة. 

• الحرمان من األكل الصحي من حيث النوع والكّم حيث يأتون بزبالة الخرضاوات 

واللحوم املجّمدة الفاسدة، وكثر منها ما يصل إىل السجون والعفن ظاهر عليه.
• والحجز يف أماكن تتعرض للرد الشديد يف الشتاء دون وجود وسائل تدفئة كام 

يف نفحة والنقب والحرارة الشديدة يف الصيف. 
• ومــا يتعــرض لــه األرسى مــن قمــع يســتخدم فيــه الغــاز بكميــات مبالــغ فيهــا عدا عن 

النوع القاتل منها ما ولَّد أمراًضا صدرية مزمنة. 
• وكذلك أجهزة التشويش املنترشة يف السجون والتي ضاعفت مرىض الرسطان. 
• وكذلــك اإلهــامل املتعّمــد بخصــوص اإلجــراءات األخــرة لوبــاء الكورونــا مــام أدى 
إىل إصابــة كــامل أبــو وعــر رغــم أنــه مريــض بالرسطــان واملفــرض أن يكــون يف غايــة 
االحتياطــات الازمــة وعــى الرغــم أيًضــا مــن أنــه واألرسى يف مــكان محصور ومحجور 

أصًا بحكم الوجود يف السجن. 
توحّشــهم  نتيجــة  بأمــراض وعاهــات مزمنــة  تســّبب قمعهــم  مــن  أيضــا  •  وهنــاك 
وإفراطهــم يف التنكيــل وإفــراغ أحقادهــم يف أرسى عــّزل ومقّيديــن باأليدي واألرجل 
والــذي تجــّى عــى صعيــد املثــال يف قمــع قســم 3 يف النقــب عــام 2019، حيــث 
ســالت الدمــاء غزيــرة يف ســاحة الســجن وفتحــت األخاديــد يف رؤوس املعتقلــن 

وتركوا تشوهات يف الوجوه وتكسر األسنان بطريقة غر مسبوقة. 
• هــذا كلــه مقدمــات تــرضب كل شــكل مــن أشــكال الوقايــة أو املناعــة لألمــراض، 
أمــا إذا وقــع األســر يف مــرض عندهــا تبــدأ رحلــة اآلالم املــرّة مــن بــطء شــديد يف 
التشــخيص ثــم تجربــة عــدة أدويــة قبــل الوصــول إىل الــدواء املناســب وهنــا نذكــر 
مرمرة من يحتاج مرضهم إىل عمليات جراحية وفتح غرفة عمليات كساحة تدريب 

وهناك شهادة موثقة بعملية زائدة دودية من غر تخدير.
• وهنــا ال بــّد أن نذكــر كيــف تســتخدم مخابراتهــم الضغــط عــى آالم األســر الجريح 

وابتزازه مببادلة العاج وإعطاء مسكنات األمل مقابل االعراف. 
يســعفه  ال  ثــم  التحقيــق  أقبيــة  يف  القــايس  تعذيبهــم  ضحيــة  يقــع  مــن  كذلــك   •

عاجهم فرتقي شهيدا مثل خالد الشيخ وعبد الصمد حريزات والقامئة طويلة.
املتعمــد  بالقتــل  الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  يف  استشــهدوا  مــن  وهنــاك   •
بإدخــال الطعــام القــرسي وتركهــم ميوتــون دون عــاج مثــل راســم أبــو حــاوة وعــيل 

الجعفري. 
الشــهيد كــامل أبــو وعــر تعــرّض لــكل هــذا كمعتقــل، ومــن املنطقــي جــدا )بنــاء عــى 
هــذه الخلفيــة الواقعيــة( هنــا أن ُتفتــح أســئلة كثــرة حول مرضه بالرسطــان أّوال كيف 
كان، أسبابه الحقيقية، وعن طريقة تشخيصه ثم السبيل الذي سلكوه يف عاجه، 
ثــم تــأيت األســئلة حــول وصــول وبــاء الكورونــا إليــه وهــو مريــض يلّفــه الخطــر مــن كل 
جانــب، فلــامذا مل تتخــذ اإلجــراءات الازمــة لوقايتــه منــه؟ إن فتــح تحقيــق مــن جهــة 

محايــدة فسيكشــف حجــم الجرميــة، وســنجد أن كثــًرا مــن مــرىض الحركــة األســرة 
الشهداء دفنوا ودفنت أرسارهم معهم: 

هنــاك مشــهد جنائــزي يف غايــة األمل مكــّرر يعهــده األرسى القدامــى جّيــدا عندمــا 
يخرج األسر إىل العيادة ثم ُيطلب منهم رششف أبيض، فيعلم األرسى بذلك أن 
أســرهم قــد ارتقــى شــهيدا، شــهدت ذلــك عندمــا خــرج يحيــى الناطــور إىل العيــادة 
وقــد كانــوا يشــيعون أن آالمــه التــي يشــكو منهــا هــي وهــم وانعــكاس ملــرض نفــي 
ولكنهــم يف املــرّة األخــرة عــادوا ليطلبــوا الرششــف األبيــض، املســن رزق العرعــر 
الــذي تبقــى مــن حبســته ســبع وعــرشون ســنة، وســتة شــهور، فأبــوا إال أن يعملــوا لــه 
عمليــة قلــب مفتــوح بعــد ســنوات طويلة مــن املعاناة، عاد وقد نجحت العملية ثم 
خــرج إىل العيــادة يف اليــوم التــايل ليطلبــوا الرششــف األبيــض بعــد دقائــق، هنــاك 
225 أســًرا ارتقــوا شــهداء وهــم يف األرس قــد ألبســوهم هــذا الرششــف، وهنــاك 
مــن ينتظــر دوره لتســلم هــذا الرششــف، تلّفهــم أســئلة كثــرة ال يســتطيع االحتــال 
اإلجابــة عنهــا ســوى التوّحــش واالنتهــاك الصــارخ ملعاهــدة جنيــف الخاصة باألرسى 
والتــي ترضبهــا دولــة االحتــال بعــرض الحائــط بصــورة مســتمرة ومتواصلــة منــذ قــام 

هذا االحتال. 
مــا الحــل؟ وكيــف يواجــه الفلســطينيون هــذه املأســاة املفتوحــة؟ وهــذا التوحــش 

الذي يبدو أنه ال حدود له وال نهاية؟
لقــد ُعقــدت لقــاءات ثقافيــة بهــدف تحريــك االهتــامم بأرسانــا املــرىض وتــم عقــد 
ورشات عمل ومؤمترات وكانت التوصيات مهمة للغاية منها متابعة هذه الجرمية 
واإلنتــاج  الدوليــة  الجنائيــة  بوابــات املحاكــم  الخارجــي وطــرق  الــدويل  اإلعــام  يف 
لغايــة  ولألســف  اإلنســاين  الشــعور  وعــامل  العاملــي  الفضــاء  يخــرق  الــذي  الفنــي 
اليــوم مل تحــدث املتابعــة الازمــة إال يف حــدود متواضعــة ال تبلــغ ُعــرش مــا يــرّوج 
أعداؤنــا لباطلهــم الــذي يجعلــوا منــه قضيــة مركزيــة عامليــة تنــال مســاحات واســعة 

من االهتامم العاملي.
مل تتابــع لغايــة اآلن أي حالــة وفــاة واحــدة حتــى النهايــة نتيجــة هــذا اإلهــامل الطبــي 
املتعمد، ما دفع الشهيد ليقول: ال تقولوا إين من ضحايا اإلهامل الطبي بل قولوا 
مــن ضحايــا اإلهــامل الوطنــي، لقــد علقنــا الجــرس وبقينــا نراوح مكاننــا دون أن نخطو 
ا خال أيام  خطــوات جوهريــة نحــو عامليــة هــذا اإلجرام، لقد شــيطنوا داعــش عامليًّ
معــدودة، وإنَّ فعــل هــؤالء هــو أشــّد توحًشــا مــن داعــش، فقــط نحتــاج إىل خطــاب 
عاملــي يرتقــي ملســتوى هــذه الجرائــم مــع جهــود حقوقيــة عــى الســاحة الدوليــة، 
وهــذا أضعــف اإلميــان ونحتــاج أيضــا إىل مــا يجعــل إلنســاننا وزًنــا أكــر مــن وزنهــم 

إلنسانهم يف عنريتهم السوداء. 

إياها أمام األطراف التي وقعت الصفقة، وبقي ميارس دوًرا أدىن من املستوى 
الســيايس املطلــوب، األمــر الــذي شــجع االحتال عى االســتمرار يف اعتقالهم، 
ودفعــه ملامرســة إرهابــه املنظــم عــر إعــادة األحــكام القدميــة دون أدىن مــرر 
ــا مــن الســلطة أو  لذلــك، لكــون االحتــال مل يجــد ضغوًطــا حقيقيــة أو حــراًكا فعليًّ

الوسطاء أو األطراف الدولية لدفعه نحو االلتزام باشراطات الصفقة.
وهــذا مــا يجعــل كتائــب القســام تفــرض رشوًطــا مســبقة قبــل الحديــث يف أي 
إعــادة  جــرى  الذيــن  األرسى  جميــع  عــن  الفــوري  اإلفــراج  ومنهــا  قادمــة،  صفقــة 
اعتقالهــم، حتــى تــدرك "إرسائيــل" أن املقاومــة ال تــرك أبناءهــا يف الســجون، 
وأنهــا قــادرة عــى حاميــة هــذا االتفــاق بطريقتهــا الخاصــة التــي جعلــت العــدو 
يستجدي الوسطاء لفتح باب التفاوض يف ملف الجنود األرسى والذي اصطدم 

بهذا الرشط يف كل مرة، ففشل العدو يف تخطي قضية األرسى املحررين.
وباعتقادي فإن قناعة الكتائب لن تتغر يف هذا الشأن وسيبقى هذا الصندوق 
مغلًقــا متاًمــا مــا مل تســتجب القيــادة اإلرسائيليــة للــرشوط املســبقة للمقاومــة، 
ستســمح  املقاومــة  قيــادة  فــإن  بيوتهــم  إىل  املحرريــن  األرسى  يعــود  فحــن 
املســؤولية  عــن  يفصــح  واقــع  الصفقــة،  هــذه  مــن  األول  الســطر  يف  بالحديــث 
الوطنيــة الكبــرة التــي يتمتــع بهــا قــادة الكتائــب يف حرصهــم الدائــم عــى تحطيم 

قيد السجان اإلرسائييل وإطاق رساح أرسانا األبطال.

الســلطة  مــن  مــا يفهــم ضمًنــا أن ضــوًءا أخــرض  الدولتــن، وهــو  الســفراء إىل  عــودة 
الفلسطينية إىل الدول التي تريد أن تطبع.

• جــاء القــرار والفلســطينيون ينتظــرون برشيــات تخــرج مــن القاهــرة تنهــي االنقســام 
وتعيد الوحدة الوطنية التي هي صامم أمان لحامية املرشوع الوطني الفلسطيني.
إن خطــوة الســلطة الفلســطينية بالعــودة إىل االتفاقيــات واملراهنــة املطلقــة عــى 
فــوز جــو بايــدن باالنتخابــات األمريكيــة ســتلقي بتداعياتهــا عــى املشــهد الســيايس 
الفلســطيني، فنحــن أمــام انقســام ناعــم ألربــع ســنوات أخــرى، وأقــول ناعــم ألن بايدن 
هــو انعــكاس ملدرســة بــاراك أوبامــا، حيــث ســتتدفق األمــوال للســلطة وســترف 
رواتــب كاملــة، ويتحســن الواقــع املعيــي للســكان، عــى عكــس االنقســام الخشــن 

يف زمن ترامب والعقوبات التي فرضت يف ذلك الوقت عى غزة.
ومــن أخطــر التداعيــات هــو مــا ميكن أن تذهب إليه الفصائل الفلســطينية، ألن حالة 
الــا خيــار مل تعــد مقبولــة شــعبًيا وهــذا ســيضع الفصائــل الفلســطينية أمــام مفــرق 
طرق، فإما أن تتبع سياسة الرئيس عباس، وإما اتخاذ قرارات صادمة ومؤثرة تتجاوز 
القــول إىل الفعــل املؤثــر، وقــد يســأل البعــض مثــل مــاذا؟ أقــول إن املســؤولية تقــع 
عليهــم يف تحديــد هــذا التوجهــات، لكــن الصمــت واملراوحــة يف املــكان مل تعــد 
مقبولــة يف وقــت يطحــن الفلســطيني يف كل أماكــن وجــوده نتيجــة الصمــت عــى 

السياسات الخاطئة.

األسري نائل الربغويث ووعد المقاومة

العودة إىل االتفاقيات: المربرات والتداعيات

الشهيد كمال أبو وعر والرششف األبيض

أحمد أبو زهري

د. وليد الهودلي 

تمت تعبئة هذه األجهزة بعقيدة فاسدة 
تتفهم مبدأ التعاون مع االحتالل، وتتقبل 
المهمات التي توكل إليها، ومنها تعقب 
نشاط وحركة األسرى المحررين، بذريعة 

المحافظة على األمن واالستقرار، وفي 
النهاية تصل هذه التقارير لألجهزة األمنية 

اإلسرائيلية لتساهم في نجاح مهام االعتقال 
أو التصفية.

ٍة قاطعة أن هناك شركاِت أدوية  ثبت بأدلَّ
إسرائيليًة تجعل من أسرانا المرضى مختبَر 

تجارب ألدويتهم، وقد شرعنت ذلك 
ى ُعليا، ضاربة بُعرض  محكمتهم التي تسمَّ
الحائط كلَّ القوانين الدولية التي ال تسمح 
ب عليه. بإجراء أي تجربة إالَّ بمواقفة المجرَّ

د. حسام الدجني

إن خطوة السلطة الفلسطينية بالعودة 
إلى االتفاقيات والمراهنة المطلقة 

على فوز جو بايدن باالنتخابات األمريكية 
ستلقي بتداعياتها على المشهد السياسي 

الفلسطيني، فنحن أمام انقسام ناعم ألربع 
سنوات أخرى.
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دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
بإيداع المخطط التفصيلي المعدل

لحي أبو ملوح لالعتراض
منطقة تنظيم - النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م
 تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قررت 
املخطــط  إيــداع   2020/5/3 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/8 رقــم  بجلســتها 
للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  أعدتــه  الــذي  ملــوح  أبــو  لحــي  املعــدل  التفصيــيل 

والتنظيم يف بلدية النصريات والذي يشمل القطع والقسائم التالية: 
املساحة اإلجامليةرقم القسيمةرقم القطعة

234618-17-16

127.500 دونم 23266-5-8-7

234826-42-44

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليه ووفقا لنص املادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف 
األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء 
بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــروع 
املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبناء والتنظيم مبقرهــا يف بلدية النصريات خالل 
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل مدة ستني يومًا من تاريخ نر 

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

اللجنة املركزية لألبنية والتنظيم املدن / مبحافظات غزة 

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة رقم 
)17( لالعتراض

منطقة تنظيم - النصريات
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

 تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
املخطــط  إيــداع   2020/6/3 بتاريــخ  املنعقــدة    2020/9 رقــم  بجلســتها 
التفصيــيل املعــدل للمنطقــة رقــم )17( الــذي أعدتــه اللجنــة املحليــة للبنــاء 

والتنظيم يف بلدية النصريات والذي يشمل القطع والقسائم التالية :
املساحة اإلجامليةرقم القسيمة رقم القطعة  

6648-7-6

210 دونم

66510

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
 وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب 
املــروع  بهــذا  املشــمولة  األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الحقــوق 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخــرى االطــالع مجانــا عــى املــروع املــودع لــدى مكتب اللجنــة املحلية للبناء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة النصــريات خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديم 
اإلعــالن يف  هــذا  نــر  تاريــخ  مــن  يومــًا  مــدة ســتني  االعرتاضــات عليــه خــالل 

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

اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

فقــد هويتــي  عــن  ابراهيــم عســلية  أنــا/ صبــاح خليــل  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900260803 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عطــا رجــب عــيل النــدر عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 401862735 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  عليــان  محمــود  ســامي  فــادى  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400691473 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وســام ابراهيــم عبدالقــادر الغــول عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804596930 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مشروع تقسيم ارض لغايات السكن باسم 
/ ميسرة أبو الحصين

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قد قررت 
مــروع  إيــداع   2020/6/3 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/9 رقــم  بجلســتها 
تقســيم أرض القســائم رقــم )6-11-12( مــن القطعــة رقــم )664( والقســائم 

رقم )7-10( من القطعة رقم )665( ملساحة )134.5 دونم.( 
بلديــة  يف  والتنظيــم  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مــن  طلــب  عــى  بنــاء  وذلــك 

النصريات بكتابها رقم 107/7 
املــؤرخ 2020/10/12 وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )20( مــن قانون تنظيم 
املــدن رقــم )28( لســنة 1936 فانــه يجــوز ألي شــخص مــن ذوي الحقــوق 
ســواًء  املــروع  أرض  ضمــن  الواقعــة  األخــرى  األمــالك  أو  األرايض  يف 
عــى  االطــالع  أخــرى  بأيــة صفــة  أو  األمــالك  هــذه  أصحــاب  مــن  بصفتهــم 
خرائــط املــروع املودعــة مبكتب اللجنــة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها 
يف بلدية النصريات خالل ساعات الدوام الرسمي وملدة ستني يومًا من 
تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني 
محليتــني أيهــام أقــرب ومــن ثــم تقديم االعرتاضات عليــه خالل هذه املدة 

إىل مكتب اللجنة املحلية بصورة رسمية.
)) وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

غزة/ رامي رمانة:
قالــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثة 
الزراعيــة( إنهــا تســعى يف العــام املقبــل 
لتنفيــذ مشــاريع يف الريــادة والتمكــني، 
وإدارة  الزراعيــة،  التعاونيــات  ودعــم 
مصادر املياه، مشرية إىل أن مشاريعها 
تــأيت بنــاء عى تقديــر احتياجات فعلية 

للمزارعني.
دعــت  ميدانيــة  جولــة  يف  ذلــك  جــاء 
وممثلــني  لصحفيــني  الجمعيــة  إليهــا 
عــن مؤسســات إعالميــة يف قطــاع غــزة، 
عى مشاريعها املنفذة يف إطار البنية 

التحتية للقطاع الزراعي.
واإلعــالم  املنــارصة  منســقة  وأوضحــت 
يف اإلغاثــة الزراعيــة نهــى الريــف، أن 
العديــد  عــى  الضــوء  ســلطت  الجولــة 
مــن التدخــالت األساســية التــي نفذتهــا 
للمزارعــني  التحتيــة  البنيــة  يف  اإلغاثــة 
املفتقــرة  املناطــق  يف  خاصــة  بغــزة 
للميــاه، والكهرباء، والتي تواجه أوضاًعا 

اقتصادية صعبة.
اإلعالميــني  طاقــم  اإلغاثــة  واصطحبــت 
إىل منطقــة الشــوكة رشقــي مدينــة رفــح، 
خــزان  مــروع  إنشــاء  عــى  وأطلعتهــم 

مياه "حاووز" مزود بطاقة شمسية.
وبينــت الريــف أن الحــاووز أعاد إحياء 
)500( دونــم زراعــي تقريًبا يف املنطقة 

التــي تفتقــر ملصادر املياه، مشــرية إىل 
يف  بــر  مــن  مياًهــا  يتلقــى  الحــاووز  أن 

غرب مدينة رفح.
مــن  تعــد  الشــوكة  أن  الريــف  وذكــرت 
مشــكلة  تعــاين  التــي  املناطــق  أكــر 
والنوعيــة،  الجــودة  يف  خاصــة  امليــاه، 

امللوحــة  معــدل  ارتفــاع  أن  إىل  منبهــة 
التنــوع  يف  املزارعــني  فــرص  يقلــص 
الزراعــي، أو زراعــة محاصيل ذات جودة 

عالية.
واملــكان الثــاين الــذي قصدتــه الجولــة، 
بــرك لتجميــع ميــاه األمطــار يف منطقــة 

الفخاري، رشقي مدينة خان يونس.
وبينــت الريــف أن الربك مــزودة بطاقة 
تعمــل  مــادة  إليهــا  ومضــاف  شمســية، 

عى إطالة صالحية الربك.
كــام توجهــت الجولــة إىل محطــة تعبئــة 
وتغليــف الخطــار والفواكــه، وهي مزودة 
بثالجــات لحفــظ املنتجــات خاصــة مثار 
إعــادة تغليــف  يتــم  إذ  البلــح والجوافــة، 
تلــك املنتجــات وتســويقها إىل الضفــة 
يف  املــزارع  تســاعد  وهــي  الغربيــة، 
جانــب  إىل  أعــى  ربــح  عــى  الحصــول 

ترصيف فائض اإلنتاج.
حديثهــا  يف  الريــف  واســتعرضت 
التحديــات  أبــرز  "فلســطني"  لصحيفــة 
التــي يعانيهــا القطــاع الزراعــي، وتتمثــل 
املســتمرة  االحتــالل  انتهــاكات  يف 
الزراعيــة،  لــألرض  التجريــف  وأعــامل 
وتعــرض  الرقيــة  املناطــق  يف  خاصــة 
األرايض ملبيــدات رش االحتــالل عالوة 

عى أزمة كورونا.
تلــك  أن  إىل  الريــف  وأشــارت 
التحديــات أثــرت عــى القطــاع الزراعــي 
يف  تســببت  حيــث  أســايس  بشــكل 
للمزارعــني  اإلنتــاج  تكاليــف  ارتفــاع 
التــي  والهشاشــة  الفقــر  حــدة  وزيــادة 
يتعــرض لهــا املزارعــون وأرسهــم خاصــة 
عــى  األســاس  يف  يعتمــدون  أنهــم 

الريــف  ولفتــت  الزراعــة يف دخلهــم. 
تنفيذهــا  يتــم  التــي  املشــاريع  أن  إىل 
عــى  بنــاء  تــأيت  الزراعيــة  اإلغاثــة  مــن 
تقديــر احتياجــات فعليــة لهذه املناطق 

واملزارعني وليس بطريقة عشوائية.
وأشــارت إىل أن العــام الحــايل بالنســبة 
املقاييــس،  بــكل  اســتثنايئ  للمزارعــني 
حيــث بــدأ بفتــح االحتالل الســدود عى 
املبيــدات  ورش  الرقيــة،  املنطقــة 
للمجتمــع  الفضــاء  وتضييــق  الســامة، 
التمويــل  عــى  رشوط  بوضــع  املــدين 
الذي يســتهدف القطاع الزراعي، فضاًل 
عــن ذلــك فــإن املوازنــة املحــددة ضمــن 
الخطة االسرتاتيجية للحكومة ال تتجاوز 

.)1%(

وعــن أبــرز الربامــج التــي تضعهــا اإلغاثــة 
الجديــد،  العــام  يف  أجندتهــا  عــى 
ســيعملون  أنهــم  الريــف  بينــت 
بطريقــة ممنهجــة عــى مشــاريع الريــادة 
والتمكني للشباب والشابات الخريجني 
وأبنــاء  الزراعيــة،  التخصصــات  مــن 
املزارعــني، ودعــم التعاونيــات الزراعية، 
فضاًل عن إدارة مصادر املياه ســواء من 
خالل الحصاد املايئ، وإنشــاء محطات 
خطــوط  ومــد  الــربك،  ميــاه  ملعالجــة 

ناقلة.
كــام تســعى اإلغاثــة يف العــام الجديــد 
التــي  الطــوارئ  لحالــة  االســتجابة  إىل 
شــقني،  تخــدم  الفقــرية  األرس  تعيشــها 
األول املزارعــون املتــررون مــن خــالل 
مــن  أفضــل  بســعر  منتجاتهــم  رشاء 
الســوق، والثاين األرس الفقرية بإعطائها 

تلك املنتجات.

غزة/ رامي رمانة:
ُيســاور القلــق ممثلــني عــن القطاع 
الجهــات  عــودة  مــن  الخــاص 
اإلغــالق  إىل  بغــزة  الحكوميــة 
اإلجــراءات  إطــار  يف  الشــامل 
وبــاء  تفــي  مــن  للحــد  املتبعــة 
التصاعــد،  يف  اآلخــذ  كورونــا 
محذريــن مــن أن اإلغــالق ســيؤدي 
يف  كبــري  اقتصــادي  انهيــار  إىل 
ــا  اقتصاديًّ منهكــة  غــزة  أن  وقــت 
الحكوميــة  التعويــض  وبرامــج 

ا. محدودة جدًّ
بغــزة  الحكوميــة  الجهــات  وحثــوا 
أجــل  مــن  معهــم  التشــاور  عــى 
للتعايــش  مدروســة  خطــة  وضــع 
مــع املــرض وعــدم اتخــاذ "قــرارات 
فردية"، مع تأكيد رضورة تشــديد 
العقوبــات بحــق املخالفــني ســواء 

األفراد أو املؤسسات.
الوقــت  يف  غــزة  قطــاع  ويشــهد 
لجائحــة  كبــرًيا  انتشــاًرا  الراهــن 
بالجهــات  دفــع  مــا  وهــو  كورونــا، 
عمــل  تقليــص  إىل  الحكوميــة 
والصناعيــة  التجاريــة  األنشــطة 
مــن الســاعة الثامنــة إىل الخامســة 

مساًء.
وأكــد عــيل الحايــك، نائــب رئيــس 
الفلســطينية،  الصناعــات  اتحــاد 
أن الوضــع االقتصادي بغزة منهك 
أساًســا، ومــن ثــم فتوجــه الجهــات 

الحكوميــة بغــزة لإلغــالق الشــامل 
اقتصــادي  انهيــار  حــدوث  يعنــي 
ســلبية  تبعــات  لــه  ســيكون  كبــري 

الحًقا عى عجلة االقتصاد.
لصحيفــة  الحايــك  وقــال 
"فلسطني": إن الواقع االقتصادي 
يف قطــاع غــزة يختلــف عــن الــدول 
املحيطة، حيث إن القطاع منهك 
بســبب  األســاس  يف  ــا  اقتصاديًّ
ثــم  ومــن  والعقوبــات،  الحصــار 
العودة إىل اإلغالق بسبب كورونا 
ا عى األنشطة  ا جدًّ سيكون سلبيًّ
والســياحية  والصناعيــة  التجاريــة 
النقــل  وقطــاع  العاملــة  واأليــدي 

وغري ذلك من النشاطات.
ضعــف  إىل  الحايــك  وأشــار 
تعويــض  يف  الحكومــي  الــدور 
لهــا  ألســباب  بغــزة  املترريــن 
وأخــرى  املــال  بنقــص  عالقــة 

مبناكفات سياسية.
الحايــك خطــوة تقليــص  وعــارض 
النشاط التجاري بغزة من الساعة 
مســاًء،  الخامســة  إىل  الثامنــة 
التقليــص  هــذا  أن  إىل  مشــرًيا 
األفــراد  حركــة  إربــاك  يف  تســبب 

واألسواق بشكل عام. 
ودعــا الحايــك الجهــات الحكومية 
القطــاع  مــع  التشــاور  إىل  بغــزة 
وصفهــا  مــا  اتخــاذ  قبــل  الخــاص 
تكــون  حتــى  فرديــة"،  بـ"قــرارات 

دراســة  ووفــق  مشــرتكة  القــرارات 
أن  شــأنها  مــن  والتــي  ممنهجــة، 
تســاهم يف الخــروج بــرؤًى واســعة 
التــي  الصحيــة  األزمــة  لتخطــي 

يعيشها القطاع.
مــن جانبــه يــرى د. ماهــر الطبــاع، 
يف  العامــة  العالقــات  مســؤول 
أن  غــزة،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
الشــامل  اإلغــالق  إىل  العــودة 
غــري مجديــة يف ظــل عــدم وجــود 
قطــاع  يف  اقتصاديــة  مقومــات 

غزة.
حديثــه  يف  الطبــاع  ويقــرتح 
االســتفادة  "فلســطني"  لصحيفــة 
مــن دول الجــوار يف تعاطيهــا مــع 
تطويق املرض ويف الوقت نفسه 
إبقــاء األنشــطة االقتصاديــة تــزاول 
طــوق  فــرض  يتــم  كأن  نشــاطها، 
شــامل يومــي الخميــس والجمعــة 
تــزاول فيهــا  بقيــة األعــامل  وإبقــاء 
أيــام  ــص  ُتخصَّ أن  أو  األنشــطة 
قطــاع،  لــكل  األيــام  يف  محــددة 
وذلــك للحــد مــن االزدحــام خاصة 

يف األسواق.
وأشــار الطباع إىل أن أكر من ربع 
مليــون عاطــل عــن العمــل بســبب 
جائحــة كورونــا بغــزة، عــالوة عــى 
 ،)53%( الفقــر  معــدالت  تجــاوز 
إضافة للركود يف األســواق نتيجة 
أدت  التــي  الرواتــب  مــن  الخصــم 

الرائيــة  الحركــة  يف  تراجــع  إىل 
يف قطاع غزة.

االختصــايص  يــرى  جهتــه  مــن 
أن  نوفــل،  أســامة  د.  االقتصــادي 
مــن  أفضــل  الوبــاء  مــع  التعايــش 
العودة لإلغالق الشامل، استناًدا 
ملــا أظهــره اإلحصــاء مــن تحســني 
فــرتة  يف  املــال  رأس  دورة  يف 

محددة من التعايش.
وقــال نوفل لصحيفة "فلســطني": 
إن جهــاز اإلحصــاء املركــزي أظهــر 
لــدورة  االقتصــادي  األداء  أن 
أكتوبــر  شــهر  يف  األعــامل  رأس 
تحســن بســبب التعايــش مــع وبــاء 
مــن   )40%( أن  كــام  "كورونــا"، 
العــامل الذيــن تغيبــوا عــن العمــل 

رجعوا ألماكن عملهم.
وأضــاف نوفــل أن مــن القطاعــات 
تلتــزم  مل  مــن  االقتصاديــة 
مــن  منهــا  املطلوبــة  التعليــامت 
كارتــداء  الوبــاء،  مــن  الحــد  أجــل 
املؤسســات  داخــل  الكاممــات 
والتباعــد  واملصانــع  العاملــة 

االجتامعي.
تلــك  فــرض  إىل  نوفــل  ودعــا 
اإلجــراءات بقــوة حتــى باســتخدام 
وإال  وعقوبــات،  عقابيــة  وســائل 
ســتكون  الحكوميــة  الجهــات  فــإن 
مجــربة عــى العــودة إىل اإلغــالق 

الشامل.

تحذير من تبعات اإلغالق الشامل عىل القطاعات اإلنتاجية يف غزة

بلدية خان يونس
 تنظم ورشة عمل حول
 نظام األبنية املعدل

خان يونس/ فلسطني:
ورش  أوىل  غــزة  محافظــات  جنــوب  يونــس  خــان  بلديــة  نظمــت 
العمــل حــول "نظــام األبنيــة املعــدل ورســوم البنــاء يف محافظــات 
غزة 2020"، وذلك مبشــاركة نخبة من مهنديس البلديات وذوي 
الــذي أعدتــه اللجنــة املركزيــة  النظــام الجديــد  لتــدارس  العالقــة، 
املحــيل  الحكــم  بــوزارة  غــزة  ملحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة 

وتحديات تطبيقه الفعيل يف الهيئات املحلية.
وأكــد رئيــس البلديــة م. عــالء الديــن البطــة، أهميــة توحيــد الجهــود 
من قبل البلديات مبا يتوافق مع الرؤية املتكاملة ملنظومة اتحاد 
بلديات القطاع والذي بدوره سيقوم بإعداد مالحظات وتوصيات 
لتقدميــه  املعنيــة  الجهــات  مــع  والتواصــل  الجديــد  النظــام  حــول 
مــن قبــل االتحــاد ملواصلــة  التامــة  ا، مشــرًيا إىل الجهوزيــة  رســميًّ
املســاعي مــع كل الجهات الرســمية ملتابعــة التعديالت املطلوبة 

مبا يضمن التجاوب مع توصيات البلديات.
وشــدد م. البطــة عــى حــرص بلديــة خــان يونــس عــى عقــد ورشــة 
العمــل لتكويــن رأي عــام موحــد حــول القانــون الجديــد وملحقاتــه 
الــرأي  وتكويــن  البنــاء  الحــوار  خــالل  مــن  وذلــك  املاليــة،  وتبعاتــه 
مصلحــة  تخــدم  التــي  الحــوار  ثقافــة  وتعزيــز  باملشــورة  الســديد 

املواطن والبلدية عى حد سواء.
وأعــرب عــن أملــه أن تفــي ورشــة العمــل إىل توصيــات مهمــة مــن 
شأنها تعميق الراكة بكل أشكالها املبينة عى تحقيق املصلحة 
العامــة ال ســيام يف ظــل الظــروف الصحيــة واالقتصاديــة املعقــدة 

التي تعصف بشعبنا الفلسطيني.
مــن جانبــه اســتعرض مديــر الدائــرة الفنيــة يف بلديــة خــان يونــس 
مــا  ومنهــا  األبنيــة  نظــام  محتويــات  ملخــص  الفــرا،  محمـــد  م. 
واملعامريــة  التنظيميــة  والــروط  والتعريفــات  بالتســمية  يتعلــق 
إضافــة  واإلعفــاءات،  املبــاين  وتصنيفــات  بالخدمــات  والخاصــة 
إىل االشــرتاطات البيئيــة ونظرياتهــا األخــرى املتعلقــة باســتخدام 
ذوي اإلعاقــة، إىل جانــب مكونــات ملفــات التنظيــم من مســتندات 
الخاصــة  االنتقاليــة  واألحــكام  املشــرتكة  واألجــزاء  وتأمينــات 

باملخالفات والغرامات.
ذوي  مــع  واملشــاورة  للبحــث  جــاءت  الورشــة  أن  الفــرا  وبــني 
االختصــاص والخــربات مــن البلديات املشــاركة لتكوين رأي موحد 
يخــدم توجهــات البلديــات ويحافــظ عــى حقــوق املواطنــني يف 
ظل الظروف الســائدة، مبيًنا أن الفريق الهنديس بالبلدية قد قام 

بدراسة النظام وتجهيز رؤية حول كل فقراته وملحقاته.

االقتصاد: ضبط محطتي وقود 
داخل حواصل شامل غزة

غزة/ فلسطني:
ضبطــت طواقــم وزارة االقتصــاد محطتي وقود مخالفتني يف حواصل 

مبحافظة شامل قطاع غزة.
وذكــرت اإلدارة العامــة لإلعــالم والعالقــات العامــة بالــوزارة، يف بيــان 
أمــس، أن طواقــم دائــرة املكاييــل واملوازيــن نظمت جوالت تفتيشــية 
خــالل  أنــه  موضحــة  الشــامل،  محافظــة  يف  الوقــود  محطــات  عــى 
بالتعبئــة  تقــوم  حواصــل  داخــل  وقــود  محطتــي  ضبــط  تــم  الجــوالت 
لجــرارات زراعيــة. وأشــارت إىل أنــه تــم تحريــر محــري ضبــط بحــق 
أصحــاب املحطتــني؛ لعــدم وجــود عوامــل األمــن والســالمة، وأنــه تــم 
إغــالق ماكينــة التعبئــة. وأكــدت الــوزارة أن طواقمهــا ســتواصل عملها 
وجهودهــا وجوالتهــا التفتيشــية عــى كل محطــات الوقــود والغــاز يف 
جميــع محافظــات قطــاع غــزة؛ لضــامن التــزام أصحابهــا رشوط األمــن 
أنهــا  عــى  مشــددة  املواطنــني،  ســالمة  عــى  وحرًصــا  والســالمة، 

ستتخذ إجراءات صارمة ومشددة بحق املخالفني.

في جولة لإلعالميين على مشاريعها
اإلغاثة الزراعية: نسعى لتنفيذ مشاريع

 ريادية ودعم التعاونيات وإدارة مصادر املياه
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة

بصفتها االستئنافية في االستئناف رقم 2020/436
في الطلب رقم 2020/161

املســتأنف: ماجــد صــاح لطفــي مهــاين - غــزة تــل الهــوا - بداية شــارع الكلية 
هوية رقم 923001853، وكيله املحاميان/ وحید يوســف شــملخ و محمد 

راغب أبو شعبان - غزة الرمال . 
املســتأنف ضده : فؤاد فتحي فؤاد مشــتهی - غزة الشــجاعية - مقابل مخبز 

اليازجي - حاليًا خارج الباد . 
مذكرة حضور في القضية رقم )2020/436(

 إىل املســتأنف ضــده : فــؤاد فتحــي فــؤاد مشــتهى - غــزة الشــجاعية - مقابــل 
مخبز اليازجي- حاليا خارج الباد . 

رقــم  االســتئناف،  عليــك  أقــام  قــد  أعــاه  املذكــور  املســتأنف  أن  مبــا 
االســتئناف  الئحــة  ذكــره يف  مــا  وإىل  القانــون  إىل  اســتنادًا   )2020/436(

املحفوظ لك نسخة منها ومن ملحقاتها يف ملف هذا االستئناف. 
دفاعــك  تقــدم  وأن  املحكمــة  هــذه  إىل  تحــر  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
التحريــري بشــأن اإلعــداء املذكــور أعــاه خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
النــر وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور وإيــداع دفاعــك 

التحريري يجوز للمستأنف أن يسري يف استئنافه باعتبارك حارضًا. 
و علــًا بــأن االســتئناف املذكــور أعــاه قــد حــدد لنظــره جلســة يــوم االثنــني 

املوافق 7 من شهر 12 سنة 2020 . 
رئيس قلم محكمة بداية غزة 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

 املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إىل املدعــى عليــه/ ســامة أحمــد عبــد القــادر أبــو القرايــة مــن غــزة الزيتــون 
ســابقًا وحاليــًا خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يقتي حضورك 
لهــذه املحكمــة يــوم الخميــس املوافــق 2020/12/24 م الســاعة التاســعة 

صباحًا وذلك للنظر يف القضية أساس 2020/821  
وموضوعهــا نفقــة زوجــة واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة عفــاف عیســی 
مــرزوق جعــرور وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــًا عنــك أو 
تبــِد للمحكمــة معــذرة مروعــة ســيجري بحقــك املقتىض الرعــي لذا صار 

تبليغك حسب األصول، وحرر بتاريخ 2020/11/18 م. 
قايض محكمة الشجاعية الرعي 
أ . عاطف مصطفى الترت

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل

إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بالمصادقــة على المشــروع التنظيمي العمراني 

التفصيلي للمنطقة رقم )14(
منطقة التنظيم: النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
بجلســتها رقــم 2020/11 املنعقــدة بتاريــخ 2020/7/1 التصديق النهايئ 
عــىل املــروع التنظيمــي العمــراين التفصيــيل للمنطقــة رقــم )14( الســابق 
إيداعــه لاعــرتاض مبوجــب اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور 
يف جريــديت فلســطني والرســالة بتاريــخ 2019/3/14 مــع وضعــه موضــع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعان يف الجريدة 
الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب ، وذلك وفقا لنص 

املادة )18( من قانون تنظيم املدن . 
اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن
 مبحافظة غزة

أعلــن أنــا/ وفــاء ســمري ســامل ابــو الحســني عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802281246 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بريوت/ وكاالت: 
تواصــل قــوى األمــن الداخــيل ماحقتها 44 
ســجيًنا فاًرا هربوا بشــكل جاعي من سجن 

قرب بريوت فجر أمس.
وفّر 69 موقوًفا من نظارة بعبدا قرب القرص 
بيــان قــوى  بــريوت حســب  الرئــايس رشقــي 

األمن الداخيل.
جــراء  فاريــن  خمســة  مقتــل  البيــان  وأكــد 
حادث، بعد اصطدام سيارة استوىل عليها 
عــدد مــن الســجناء، بشــجرة، ونقــل ســجني 

آخر كان معهم إىل املستشفى.
ومتكنت قوى األمن من اعادة القاء القبض 
أربعــة  ســّلم  فيــا  هارًبــا،  15 ســجيًنا  عــىل 

آخرون أنفسهم.
واالســتقصاءات  "التحّريــات  البيــان  وقــال 
جاريــة  البحــث  عمليــات  تــزال  وال  مكّثفــة، 

إللقاء القبض" عىل 44 هارًبا.
مشــددة  اجــراءات  األمنيــة  القــوى  وتفــرض 
يف منطقــة بعبــدا ومحيطهــا، تشــمل محيط 

القرص الرئايس.
وأكــدت النائــب العام االســتئنايف يف جبل 
"تحقيــق  فتــح  عــون  غــادة  القاضيــة  لبنــان 
فــوري" يف الحــادث. ومل تســتبعد "إمكانية 
والحــراس  الهاربــني  الســجناء  بــني  التواطــؤ 

املكلفني بحاية زنزاناتهم".
لــدى  مــن جانبــه، اجتمــع مفــّوض الحكومــة 
املحكمة العسكرية باإلنابة، القايض فادي 
عقيقــي، مــع مســؤولني أمنيــني وضبــاط يف 
قــوى االمــن الداخــيل، وعايــن النظــارة التــي 

فّر منها السجناء، ومكان حادث السيارة.
الســجناء  أهــايل  مــن  عــدد  وتجّمــع 
العــدل  قــرص  محيــط  يف  واملوقوفــني 
أفــراد  مصــري  عــىل  لاطمئنــان  بعبــدا،  يف 

عائاتهم.

وقالت جومانة برجاوي وهي أم لشاب )22 
عاًمــا( موقــوف منذ ســتة شــهر بجــرم محاولة 
قتــل، "كان ابنــي يف عــداد الفاريــن لكننــي 
أعدتــه وســلمته اىل الدولــة بعــد عودتــه اىل 

البيت".
أبــواب  كــروا  إنهــم  يل  "قــال  وأضافــت 
الســجن وفــروا، هــو ال عاقــة لــه، فعــل كــا 

طلب منه الشباب وهرب معهم".
مــن  عــون  ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  واّطلــع 

العميــد محمــد  الداخليــة والبلديــات  وزيــر 
مــن  عــدد  فــرار  "تفاصيــل  عــىل  فهمــي 
الســجناء من ســجن بعبدا"، مطالًبا التشــدد 
يف البحــث عنهــم والقبــض عليهــم وفــق مــا 
اللبنانيــة عــىل موقــع  الرئاســة  أورد حســاب 

تويرت.
فيــه  ُيطالــب  وقــت  يف  الحادثــة  وتــأيت 
ســجناء وموقوفــون يف أنحــاء البــاد، بإقــرار 
قانــون عفــو عــام، مــن شــأنه أن ُيطلــق رساح 

ومراكــز  الســجون  وتشــهد  منهــم.  اآلالف 
التوقيف يف لبنان اكتظاًظا كبرًيا، ما يفاقم 

املخاوف مع تفيش وباء كوفيد19-.
بفــريوس  إصابــة   113,614 لبنــان  وســجل 
منــذ  وفــاة،   884 بينهــا  املســتجد،  كورونــا 

بدء تفيش الفريوس يف شباط/فرباير.
وتطبــق حالًيــا يف البــاد، تدابــري إغــاق تــام 
حتــى نهايــة الشــهر الحــايل، للحد مــن زيادة 

عدد اإلصابات.

طرابلس/ األناضول:
يعتــزم أعضــاء مجلــس النــواب الليبــي بشــقيه 
يف العاصمــة طرابلــس ومدينــة طــربق )رشق( 
طنجــة  يف  موحــدة  مشــاورات  جلســة  عقــد 
لدعــوة  اســتجابة  األحــد،  اليــوم  املغربيــة، 
خطــوة  يف  املغــريب،  الربملــان  مــن  رســمية 

لتوحيد الجسم التريعي يف الباد.
وقال بيان ملجلس نواب طرابلس، إن أعضاء 
املجلــس توجهــوا، أمــس، إىل مدينــة طنجــة 
املغربية، بناًء عىل دعوة من اململكة، لعقد 
اجتــاع تشــاوري، يضم كامــل أعضاء مجلس 

النواب.
األناضــول  الــذي وصــل وكالــة  البيــان  وأوضــح 
نســخة منه، أن هذا االجتاع ســيعقبه جلســة 
ُيحــّدُد  ليبيــا،  داخــل  كامــل  بنصــاب  رســمية 

موعدها وزمانها خال االجتاع. 
ويفــوق عــدد أعضــاء املجلــس بشــقيه طــربق 
ال  لكــن  عضــوا   وســبعني  املائــة  وطرابلــس 
ميكــن تحديــد العدد عىل وجه الدقة بســبب 

الوفيات واالستقاالت الفردية.
العاصمــة  يف  يجتمعــون  نــواب  ويدعــم 
بهــا  املعــرتف  الليبيــة  الحكومــة  طرابلــس، 
دوليــا، بينــا يســاند نــواب آخــرون يجتمعــون 
يف مدينة طربق قوات الجرنال خليفة حفرت، 
التــي تنــازع الحكومــة عــىل الرعية والســلطة 

يف البلد الغني بالنفط.
يف  انقســاما  ليبيــا  تعــاين  ســنوات  ومنــذ 
األجســام التريعيــة والتنفيذيــة، مــا نتــج عنه 

نزاعا مسلحا يف الباد، أودى بحياة مدنيني، 
بجانب الدمار الهائل.

من جانب آخر، انتشل الهال األحمر الليبي، 
أمــس، 5 جثــث ملهاجريــن غــري نظاميــني مــن 
وفــق  غــرب(،  )شــال  مرصاتــة  بحــر  شــواطئ 

إعام محيل.
ونقلــت فضائيــة "ليبيا بانوراما" )خاصة(، يف 
حســابها عىل تويرت، أنه تم "انتشــال 5 جثث 
بحــر  شــواطئ  مــن  قانونيــني  غــري  ملهاجريــن 
مرصاتــة مــن قبــل فريــق إدارة الجثــث ومتابعة 

شؤون املفقودين بالهال األحمر الليبي".
التفاصيــل  مــن  مزيــدا  الفضائيــة  توضــح  ومل 
حول مابســات انتشــال تلك الجثث، غري أن 
منظمــة الهجــرة الدوليــة، أعلنــت الجمعــة يف 
قاربــني  غــرق  100 جثــة جــراء  انتشــال  بيــان، 
الخميــس،  نظاميــني،  غــري  مهاجريــن  يقــان 
قبالــة ســواحل مدينتي "الُخمــس" و"رصمان" 

)غرب(.
وبسبب االضطرابات الداخلية التي تشهدها 
البــاد، أصبحــت ليبيــا خــال األعوام األخرية، 
أوروبــا،  إىل  أهميــة  األكــر  العبــور  نقطــة 
ملهاجريــن أفارقــة غــري نظاميــني، يفــرون هربــا 

من الفقر والرصاعات يف بادهم.
ذكــرت  املــايض،  ســبتمرب/أيلول  ويف 
"املنظمــة الدوليــة للهجــرة" أن حــرس الحــدود 
مــن  لجــوء  طالــب  آالف   8 نحــو  أعــاد  الليبــي 
البــاد  شــواطئ  إىل  املتوســط  البحــر  داخــل 

منذ بداية 2020.

الهالل األحمر الليبي ينتشل 5 جثث لمهاجرين بـ"المتوسط"
"النواب الليبي" يتلقى دعوة

 لعقد جلسة موحدة باملغرب اليوم

مقتل خمسة سجناء لبنانيني يف حادث سري بعد فرار جامعي

جانب من مكان وقوع الحادث أمس             )فلسطني(

أنقرة/ األناضول: 
للتنقيــب  مهمــة  تركيــا  مــددت 
املتوســط  البحــر  رشقــي  يف 
األوروبيــة  التهديــدات  رغــم 
وأكــدت  عليهــا،  عقوبــات  بفــرض 
تعتــرب  أنهــا  نفســه  الوقــت  يف 
األورويب  لاتحــاد  انضامهــا 

أولوية إسرتاتيجية.
أمــس،  أنقــرة  أعلنــت  فقــدت 
األبحــاث  ســفينة  مهمــة  متديــد 
"عــروج ريــس" )Oruc Reis( يف 
رشق املتوسط حتى 29 نوفمرب/

ترين الثاين الجاري.
تــريك  بحــري  إخطــار  يف  وجــاء 
"نافتيكــس"  نظــام  عــرب  جديــد 
)Naftex( أن الســفينة ستســتمر 
يف أعالهــا إىل جانــب ســفينتني 
تركيتني ها أتامان وجنكيز خان.

ظــل  يف  التطــور  هــذا  ويــأيت 
بــأن  أنقــرة  جانــب  مــن  تأكيــدات 
بفــرض  األوروبيــة  التهديــدات 
ترهبهــا،  لــن  عليهــا  عقوبــات 
وبأنهــا لــن تتنــازل عــن حقوقهــا يف 

املنطقة.
الدفــاع  وزيــر  قــال  الســياق،  ويف 
الــرتيك خلــويص أكار إن الســفن 
الرتكيــة تواصــل أعالهــا العلميــة 
والتقنيــة يف التنقيــب عــن الطاقة 

رشقي املتوسط.
بهــا  أدىل  ترصيحــات  ويف 
قــادة  مــن  عــدد  مــع  زيارتــه  خــال 
متخصصــة  رشكــة  مقــر  األركان 
بأنقــرة،  الدفاعيــة  الصناعــات  يف 
األناضــول  وكالــة  اليــوم  ونقلتهــا 
لألنبــاء، رفــض أكار وصــف أعــال 
التنقيب الرتكية بأنها استفزاز، أو 

أنها سبب لتصعيد التوتر.
يقــوم  اليونــاين  الجانــب  إن  وقــال 
إيجــة  بحــر  يف  الجــزر  بتســليح 
مخالفــا القانــون الــدويل، مضيفــا 
الســيايس  الحــل  تؤيــد  تركيــا  أن 

وعاقات حسن الجوار.
ووفقــا لوكالــة "األناضــول"، ميكــن 
إجــراء  عــروج  الريــس  لســفينة 
ثــايث  زلــزايل  مســح  عمليــات 

األبعاد بعمق 8 آالف مرت، وثنايئ 
األبعاد بعمق 15 ألف مرت.

وتحــوي الســفينة التــي يبلــغ عــدد 
 24 -منهــم  فــردا   55 طاقمهــا 
بحــارا و31 إداريــا وباحثــا- مركبــة 
غاطســة محليــة الصنــع تــدار عــن 
ُبعد، ولها أنظمة رســم خرائط قاع 

البحر، والقياس وأخذ العينات.
كــا تحــوي مختــربات جيولوجيــة، 
ومعــدات  املحيطــات،  وعلــم 
ميكنهــا أخــذ عينــات أساســية مــن 

قاع البحر.
املتحــدث  قــال  األثنــاء،  يف 
إبراهيــم  الرتكيــة  الرئاســة  باســم 
انضامهــا  تعتــرب  بــاده  إن  قالــن 
أولويــة  األورويب  االتحــاد  إىل 
القــادة  داعيــا  إســرتاتيجية، 
األوروبيــني إىل إحــراز تقــدم بهــذا 

االتجاه.
اجتاعــات  خــال  قالــن  وأكــد 
كل  مــع  بروكســل  يف  منفصلــة 
السياســة  مستشــاري  كبــري  مــن 
املجلــس  لرئيــس  الخارجيــة 
األورويب، ورئيــس مكتــب رئيســة 
املفوضيــة األوروبيــة، وأمــني عــام 
يف  الخارجيــة  العاقــات  دائــرة 
اتخــاذ  رضورة  األورويب،  االتحــاد 
ملفــات  يف  ملموســة  خطــوات 
االتحــاد  تحديــث  مثــل  عديــدة 
طالبــي  واتفاقيــة  الجمــريك، 
اللجوء، وإعفاء األتراك من رشط 

التأشرية، والحوار السيايس.
القــادة  عــىل  أن  وأوضــح 
األوروبيــني وضــع كافــة أحكامهــم 
والسياســية  األيديولوجيــة 
عــىل  مشــددا  جانبــا،  املســبقة 
رضورة أن ال تكــون العاقــات بــني 
رهينــة  األورويب  واالتحــاد  تركيــا 

الخافات الثنائية.
الــرتيك  املتحــدث  وأشــار 
العاقــات  أهميــة  تزايــد  إىل 
اإلســرتاتيجية بــني بــاده واالتحاد 
األورويب، وأنهــا تحتــاج إىل اتخاذ 
خطوات ملموسة إلكسابها دفعة 
جديــدة، وزيــادة التعاون، وتعزيز 

الثقة املتبادلة بني الطرفني.
أفــكار  ابتــكار  إىل  قالــن  ودعــا 
جديدة من أجل حل عادل ودائم 
اســتعداد  وأبــدى  قــربص،  يف 
استكشــافية  لقــاءات  لبــدء  تركيــا 
مــع اليونــان بهــذا الشــأن، مؤكــدا 
اســتمرار أنقــرة يف موقفهــا البّنــاء 
عــىل  املحافظــة  ســبيل  يف 
الجزيــرة  يف  واالســتقرار  الســام 

املقسمة.
إىل  األورويب  االتحــاد  دعــا  كــا 
القضايــا  إزاء  القيــام مبســؤولياته 
الحــوار  أن  مؤكــدا  اإلقليميــة، 
والتعــاون يف هــذا الشــأن يصــب 

يف مصلحة الجميع.
املتحــدث  ترصيحــات  وتــأيت 
وســط  الرتكيــة  الرئاســة  باســم 
واالتحــاد  أنقــرة  بــني  توتــرات 
النــزاع  خضــم  يف  األورويب 
جهــة  مــن  تركيــا  بــني  املســتمر 
مــن  اليونانيــة  وقــربص  واليونــان 
جهــة أخــرى عــىل اســتغال موارد 
املتوســط،  البحــر  الطاقــة رشقــي 
القربصيــة  األزمــة  عــن  فضــا 
التــي فشــلت كل مســاعي حلهــا 

سياسيا.

أديس أبابا/ وكاالت: 
اإلثيوبيــة  الحكومــة  أعلنــت 
عســكري  تقــدم  تحقيــق  أمــس، 
املتمــردة،  تيغــراي  منطقــة  يف 
وســط تجاهــل للضغــط الــدويل 
النــزاع  تصعيــد  وقــف  أجــل  مــن 
آالف  بعــرات  دفــع  الــذي 
وســط  للنــزوح  األشــخاص 
كارثــة  حــدوث  مــن  مخــاوف 

إنسانية.
اإلعــام  وســيلة  وقالــت 
الحكومية "إثيوبيا ستايت أوف 
تشــيك"  فاكــت  إميريجنــي 
أمــس، إن "قواتنــا بصدد التقدم 
نحو ميكييل"، عاصمة تيغراي. 
"جبهــة  معقــل  املدينــة  ومتثــل 
التــي  تيغــراي"  شــعب  تحريــر 

تحكم املنطقة.
اإلثيــويب  الــوزراء  رئيــس  وأطلــق 
أبيــي أحمــد، الحائــز عــىل جائــزة 
 ،2019 عــام  للســام  نوبــل 
4 تريــن  عمليــة عســكرية يف 
الثاين/نوفمرب ضد الجبهة التي 
تقويــض  إىل  بالســعي  يتهمهــا 
ومهاجمــة  الفدراليــة  الحكومــة 
للجيــش  عســكريتني  قاعدتــني 

اإلثيــويب يف املنطقــة، وهــو مــا 
تنفيه سلطات تيغراي.

الحكوميــة،  الوكالــة  ووفــق 
ســيطر الجيــش عــىل عــدة مــدن 
أكســوم  بينهــا  تيغــراي،  يف 
وأديغــرات الواقعــة عىل مســافة 

نحو 117 كلم شال ميكييل.
"جبهــة  تحدثــت  جهتهــا،  مــن 
تحريــر شــعب تيغــراي" يف بيان 
عــن "قصــف كثيــف" اســتهدف 
أديغــرات، دون أن تحــدد الجهــة 
املدينــة  عــىل  تســيطر  التــي 

حاليا.
وتعــذر التحقــق مــن ترصيحــات 
مصــدر  مــن  املعســكرين 
مســتقل، إذ توجــد تيغــراي يف 
عزلة شــبه كاملة عن العامل منذ 

تفجر النزاع.
اإلثيــويب  الــوزراء  رئيــس  وأشــاد 
يف بيــان بتقــدم الجيــش، وقــال 
"حــررت قواتنــا مدينــة أديغــرات 
جبهــة  ميليشــيا  مــن  بالكامــل 

تحرير شعب تيغراي".
وأضــاف أبيــي أحمــد "معــا، مــع 
بقية إثيوبيا، سوف نضمن تلبية 

كل االحتياجات اإلنسانية".

ورفــاه  الجميــع  "أمــن  وتابــع 
ســكان تيغــراي يحظيــان بأهميــة 
قصــوى لدى الحكومة الفدرالية 
لتحقيــق  يجــب  مبــا  وســنقوم 

االستقرار يف منطقة تيغراي".
ومل يتفاعــل رئيــس الــوزراء حتى 
اآلن مع الدعوات الدولية لوقف 

التصعيد.
ثاثــة  آالفريقــي  االتحــاد  وعــنّي 
مبعوثــني  ســابقني  رؤســاء 
خاصني إىل إثيوبيا للسعي إىل 
الوســاطة، وفــق مــا أعلــن رئيــس 
جنــوب إفريقيــا ســرييل رامابــوزا 
الرئاســة  حاليــا  يتــوىل  الــذي 

الدورية لاتحاد.
يواكيــم  هــم  واملبعوثــون 
الســابق  الرئيــس  تشيســانو 
جونســون  وإلــني  ملوزمبيــق، 
سريليف رئيسة ليبرييا السابقة، 
الرئيــس  موتانثــي  وكغاليــا 

السابق لجنوب إفريقيا.
لكــن مل يحــدد االتحاد آالفريقي 
التوجــه  متــى ميكــن للمبعوثــني 

إىل إثيوبيا.
الحكوميــة  الوكالــة  وأفــادت 
أوف  ســتايت  "إثيوبيــا 

تشــيك"  فاكــت  إميريجنــي 
ســيلتقي  الــوزراء  رئيــس  أن 
نفــت  لكنهــا  املبعوثــني. 
وقالــت  رامابــوزا،  ترصيحــات 
تشــري  التــي  "املعلومــات  إن 
إىل توجــه املبعوثــني الخاصــني 
وســاطة  أجــل  مــن  إثيوبيــا  إىل 
بــني الحكومــة الفدراليــة وقــوات 
تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة 

املجرمة خاطئة".
العــام  األمــني  أســف  جهتــه  مــن 
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم 
مل  اآلن،  "حتــى  أنــه  غوترييــش 
توافــق الســلطات اإلثيوبية عىل 

أي وساطة خارجية".
النــزاع حــدود املنطقــة  وتخطــى 
"جبهــة  إطــاق  مــع  اإلثيوبيــة، 
تحريــر شــعب تيغراي" صواريخ 
عــىل العاصمــة اإلريرتية أســمرة 

ومنطقة أمهرة يف إثيوبيا.
 15 طــوال  هيمنتهــا  وعقــب 

يف  املســلح  النــزاع  عــىل  عامــا 
املاركــي  النظــام  ضــد  إثيوبيــا 
عــام  ُأطيــح  الــذي  العســكري 
1991، بســطت "جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي" ســلطتها عــىل 
واألمنــي  الســيايس  الجهازيــن 
يف الباد، قبل أن يهمّشها أبيي 
أحمد تدريجيا منذ توليه رئاسة 

الوزراء عام 2018.
دقيقــة  حصيلــة  أي  توجــد  وال 
للمعــارك  مــن مصــادر مســتقلة 
التي خلفت مئات القتىل عىل 
الثــاين/ تريــن   4 منــذ  األقــل 

نوفمرب.
إثيــويب  ألــف   36 أكــر  ولجــأ 
مفوضيــة  وفــق  الســودان،  إىل 

الاجئني يف الخرطوم.
"فتــح  إىل  غوترييــش  ودعــا 
ملســاعدة  إنســانية"  ممــرات 
تحارصهــم  الذيــن  الســكان 

املعارك.
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ج  "بسمة" صيدالنية ُتتوِّ
ة شغفها بصناعة كريمات طبيَّ

متى يكون التعلق آمًنا؟ هل البدايات هي المؤثر األكبر؟

إعجابها وانبهارها بأيِّ طبيب تراه جعالها ترسم أحالمها 
فــي تلك المهنــة، وتبذل ما في وســعها الرتداء الروب 
األبيض، والعمل على ِخدمة المرضى، لكنَّ ميول والدها 
غّيــرت أحالمهــا، إلــى جانــب الظــروف المالية، فدراســة 
الطب تحتاج إلى الكثير من المال؛ لذا اختار لها الصيدلة 

عوًضا عن ذلك، وأودع حلمه وأمله فيها، حتى أمســت 
تنتج الكريمات الطبية التي تعتمد على أعشــاب تزرعها 

في بيتها.
بســمة وائل مصطفى )23 عاًما(، من مدينة خانيونس، 
تخرجــت مــن كليــة الصيدلــة، ارتــأى والدها أنــه في حال 

عــدم حصولهــا علــى وظيفــة بمجــال دراســتها، فإنهــا 
ســتفيد أهلهــا وجيرانهــا، بحكــم ســكنهم فــي منطقــة 
بعيــدة عــن المستشــفيات والصيدليات، وســتوفر لهم 
بعــض األدويــة البســيطة والمســكنات وجهــاز الضغــط 

والسكر وميزان الحرارة وغيرها.
غزة/ هدى الدلو:

خالل مدة دراستها الجامعية اقتنعت بتخصصها، وخاصة 
مــا  األوىل؛  الدرجــة  مــن  لحــرق  والدتهــا  تعرضــت  بعدمــا 

استدعاها لعمل اإلسعافات األولية قبل نقلها للعملية.
بــدأ يرتفــع منســوب الشــغف لديهــا  يف معامــل الصيدلــة 
أعــى  فيهــا  تحــوز  وكانــت  الدوائيــة،  الرتكيبــات  بعمــل 
الدرجــات، فتصنــع تركيبات للمراهــم والكرميات العالجية 

واملرشوبات الدوائية، وغريها.
تقول لصحيفة فلسطني: "أحببت أن أصنع بيدي العالج، 
وال تقتــر مهامــي عــى الوقــوف يف صيدليــة ألجــل بيــع 

الدواء، بل ميكن أن ُيصَنع وُيعاَلج".
ويف أثنــاء مــدة تدريبهــا يف الصيدليــة كان بعــض الزبائــن 
يطلبون منتجات معينة لتفتيح البرشة، أو إزالة آثار الحب 
وغريهــا، وكانــوا يلجــؤون للكرميــات الكيميائيــة املســتوردة 
البعيــد،  املــدى  عــى  البــرشة  عــى  أرضارهــا  ويجهلــون 
فخطــر ببالهــا صناعــة منتجات طبيعية رخيصة الثمن وذات 

فاعلية.
تضيف بسمة: "ما دفعني لعمل تلك الكرميات هو الرغبة 
يف تحقيــق النجــاح والتميــز، والحصــول عــى مكانة مرموقة 
يف املجتمــع، وتلبيــة احتياجــات ورغبات الناس مبنتجات 
االجتامعــي  الهــدف  تحقيــق  إىل  إضافــة  آمنــة،  طبيعيــة 
يف ســند عائلتهــا وتلبيــة احتياجاتهــم، ومســاعدة والدهــا 

املريض يف تعليم إخوتها".

ويرجــع الفضــل يف نجــاح مرشوعهــا لوالدهــا الــذي زرع يف 
ذهنهــا فكــرة الرتكيبــات ومســتحرضات التجميــل، فدفعهــا 
عــى  وعــرت  اإللكرتونيــة،  املواقــع  عــى  مطــواًل  للبحــث 

إعالن دورة لصناعة الشامبو والبلسم الطبي الطبيعي.
تخطــت صخــرة البطالــة بافتتــاح مرشوعهــا الخــاص، بعد أن 
باعــت عقدهــا الذهبــي لتحصــل عــى رأس مــال، مشــرية 
عــى  للحصــول  توجههــا  يف  طاقتهــا  اســتثارت  أنهــا  إىل 
والطبيعيــة،  الصيدالنيــة  الرتكيبــات  يف  متخصــص  دبلــوم 
وآَخــر يف التغذيــة العالجيــة وعــالج الســمنة والنحافــة، إىل 
جانــب دورات كثــرية يف مســتحرضات التجميل الطبيعية، 

والصابون الطبي والعطور الطبيعية.
فتحــت أمامهــا مجــاالت واســعة يف عمــل كرميــات لعــالج 
والكلــف، وكرميــات  الشــباب،  الجلديــة، كحــب  األمــراض 
العنايــة بالبــرشة، كالتفتيــح والرتطيــب، ومنتجــات طبيعيــة 
وصابــون  وبلســم  وشــامبو  الضــار،  آب  امليــك  عــن  بديلــة 
والقــرشة،  الصلــع  وعــالج  الشــعر  لتقويــة  وزيــوت  طبــي، 
وبعــض خلطــات التســمني والتنحيــف، وبعــض املنتجــات 
العطــور  بعــض  وســرتكب  واألطفــال،  بالرجــال  الخاصــة 

الطبيعية.
إىل  إضافــة  نفســها،  عــى  املســتحرضات  ُتجــرِّب  وكانــت 
فحــص جودتهــا عنــد طبيــب مختــص ومبختــر، لتطرق باب 

الحصول عى ترخيص من وزارة الصحة.

غالء أسعار األعشاب الطبية، واعتامدها الكيل عليها يف 
تصنيع الكرميات الطبيعية جعلها تتوجه لزراعة األعشاب 

الطبية والصبار.
ففي األرض املجاورة لبيتها زرعت األعشاب الطبية لتهتم 
بها منذ كونها بذرة حتى تنتهي باستخدامها يف الرتكيبات 
ــا %100، كــون جــودة املنتــج تعتمــد عــى  اســتخداًما نقيًّ

جودة املادة الخام املصنعة له.
وواجهــت بســمة العديــد مــن املشــكالت يف عــدم توافــر 
جميــع املــواد الخــام الالزمــة بســبب الحصــار وأزمــة كورونــا 
تســتثني  مــا جعلهــا  التجــوال؛  الوقائيــة وحظــر  وإجراءاتهــا 

بعض الرتكيبات املطلوبة.
وبصوت حاٍن تقول: "ال أنىس دعم والدي يل عندما بدأت 
ا وتدفعني  يف مرشوعي، وال جملته التي تِرنُّ يف أذين يوميًّ
لالســتمرار: "أمــيل فيــِك كبــري يا بابا، ربنــا يوفقك"، و"ربنا 
يجعل القبول يف وجهك يا بنتي"، فهو أساس مرشوعي، 
ووالــديت  الكواليــس،  خلــف  البطــل  يكــون  أال  واملفــروض 
التي كانت ملجئي وقت ضياعي، تسهر معي وتساعدين 

يف تجهيز الطلبيات".
وتطمــح بإنشــاء مصنــع لتصنيــع منتجــات وتشــغيل شــباب 
عاطلــني عــن العمــل، وإنشــاء مركــز تجميــل وعنايــة بالبــرشة 
والشــعر والجســم، وتصــدر منتجاتهــا لــدول الوطــن العــريب 

والدول األوروبية.

ا!  املشاعر هي ما ُتريبِّ اإلنسان حقًّ
والحــب هــو مــا يجعــل منــا أشــخاًصا أســوياء عندمــا نكــر، أو أناًســا ترهقنــا الُعقــد 
النفســية واالضطرابــات التــي ميكنهــا أن تدمــر حياتنــا ومســتقبلنا. عندمــا نولــد، 
بالقــدر الــذي نحتــاج بــه إىل أم ترضعنــا الحليــب وتغــري لنــا مالبســنا وحفاظاتنــا، 
نحتاج من هذه األم أن تلمس أجسادنا وتداعبنا وتشعرنا بالدفء وتفيض علينا 

مبشاعرها فندرك بفطرتنا أنها تحبنا وتهتم بنا. 
ــع ال يدركون، فهم صغار! ولكن الحقيقة غري  قــد يعتقــد البعــض أن األطفــال الرُّضَّ
ذلك، فالشخصية تبدأ جوانبها بالتشكل منذ لحظة الوالدة مبارشة، وكل حدث 
ميكن له أن يصقلها، وميكن له أيًضا أن ُيحِدث فيها ُندوًبا عميقة ال تزول حسب 

طبيعة التجِربة التي تعرض لها.
مبــدى  ــا  حقًّ بالغــون  ونحــن  ألَُسنــا  العاطفــي  االســتقرار  يتأثــر  أن  ميكــن  فهــل 
الــذي كنــا عليــه يف الســنوات األوىل مــن طفولتنــا؟ وهــل  العاطفــي  االســتقرار 
ميكن لالختالالت السلوكية واالجتامعية والعاطفية للبالغني أن ُتعَزى إىل نقص 
يف كميــة االهتــامم والرعايــة التــي حصلــوا عليهــا يف مــدة إرضاعهــم، األمــر الــذي 
يدفعهــم إىل فقــدان الشــعور باألمــان ويحكــم عليهــم بالفشــل يف بنــاء وتطويــر 

عالقات اجتامعية وعاطفية سليمة وآمنة يحملونها معهم يف بقية حياتهم؟ 
انتبهــوا إىل أن التواصــل مــع الطفــل حديــث الوالدة ومداعبَتــه واالهتامم به ليس نوًعا 
مــن التســلية والرفاهيــة ألم ليــس لديهــا يشء تتلهــى بــه ســوى هذا الصغــري! أبًدا.. بل 

هو حاجة رضورية تساوي يف أهميتها إرضاعه ونومه وحاميته من الرد واملرض.
والتعلــق: هــو ارتبــاط نفــي دائــم بــني البــرش، وهــو مجمــوع املشــاعر والروابــط 
والرغبــات التــي يبنيهــا الطفــل منــذ شــهور حياتــه األوىل مع الشــخص الذي يرعاه 
ويعتني به بعد والدته، ومينحه الدفء واألمان والحنان. وغالًبا ما تكون األم هي 
هذا الشخص، ويف حاالت أخرى قد تكون الجدة أو أحد األقارب اآلخرين، مثل: 
عمــة أو خالــة... أو حتــى مربيــة يف دار األيتــام. فــإذا غــاب هــذا الشــخص أحــدث 
غيابه خوًفا وقلًقا لدى الطفل، ويحدث ما نسميه بقلق االنفصال، حيث يرخ 

الطفل ويضطرب ويبيك بحرقة يف حال ابتعاد األم وغيابها عنه. 
ــا  وعــادة مــا يصــل التعلــق إىل قمتــه يف الســنة الثانيــة مــن العمــر، ويبــدأ تدريجيًّ

بالرتاجع مع تقدم العمر وازدياد قدراته واعتامده عى نفسه واستقالليته. 
س  عالقة االرتباط القومية هذه بني األم )أو مقدم الرعاية والخدمة( والطفل تؤسِّ
لبنــاء نفــي متــني مــن الثقــة بالنفــس، التــي ســيتحى بهــا الطفــل الحًقــا، وتعمــل 
ــي قــدرة هــذا اإلنســان يف  عــى تطويــر عالقــات عاطفيــة صحيــة مســتقبلية، وُتنمِّ
التعامــل مــع الضغــوط والصدمات التي ســيتعرض لهــا يف حياته، ومتنحه هويته 
الخاصــة وقيمتــه الذاتيــة وتشــعره بالرضــا عــن ذاتــه، كــام تضــع حجــر األســاس يف 
نفس الطفل لألخالقيات االجتامعية واملشاعر تجاه اآلخرين من تعاطف وحب 

للمساعدة واالنتامء وغريها.
وتصور معي -عى سبيل املثال- طفاًل يشاهد بأم عينيه والديه وهام غاضبان، 

فيشــعر بالذعــر نتيجــة لذلــك، ويســجل دماغــه هــذه املالحظــة ويبقيهــا حــارضة، 
خاصــة مــع تكرارهــا، ولديــه معلومات ســابقة يف ذهنه أنهــام أيًضا مصدر الدفء 
واألمان، فعندما يحتاج إىل الشعور باألمان، يرتبك دماغه، فكيف يكون مصدر 
ش يف ذهن الطفل  الذعــر ذاتــه هــو مصــدر األمــان؟ وهنــا تنشــأ اضطرابــات وَتشــوُّ

مبسألة التعلق. 
 يحــدث التعلــق غــري اآلمــن عندمــا يكــون الطفــل غــري متأكــد مــن أن األم ســوف 
توجــد عنــد حاجتــه إليهــا، ولــن تتجاوب معه كاملتوقع، ولن تتعاون معه وتحتويه 
ا لألم رغم وجودها  ومتنحه الحب الذي يحتاج إليه؛ أْي إنه سيعاين فقداًنا جزئيًّ

ا.  فعليًّ
ركــم مبقولــة الطبيــب النفــي هــاري هارلــو: "ال يعيــش  ويف نهايــة املقــال أذكِّ
مــن  بالحليــب وحــده، فالحــب عاطفــة ال تهبهــا زجاجــة حليــب فارغــة  اإلنســان 

املشاعر". 
فأغدقوا عى أبنائكم باملشاعر الدافئة والحب صغاًرا كانوا أو كباًرا، فهم يحتاجون 
إىل الحضــن الدائــم أكــر مــن حاجتهــم إىل األلعــاب والحلويــات وغريهــا. ال ترتكــوا 

تأكيــد حبكــم  تكــرار  عــن  تشــغلكم  الحيــاة وهمومهــا  أشــغال 
أنكــم  أنفســهم  تلقــاء  مــن  يدركــوا  أن  تتوقعــوا  وال  ألبنائكــم، 
تحبونهــم وأنهــم األفضــل لديكــم، دعــوا أفعالكــم تثبــت مدى 

حبكم وليس توقعات قد تعبث بها الشكوك واملخاوف.

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية



أرسلْت يل داليًة وحجارًة كرمية
َمْن مل يعرْف جفرا فليدفن رْأَسْه

من مل يعشق جفرا فليشنق َنْفَسْه
فليرشب كأس الُسمِّ العاري يذوي , يهوي وميوْت

جفرا جاءت لزيارة بريوت ْ
هل قتلوا جفرا عند الحاجز, هل صلبوها يف تابوت؟؟ !!

اْن اِت الرمِّ ر حبَّ جفرا أخربين البلبُل ّلام َنقَّ
ّلام َوْتَوَت يف أذين القمُر الحاين يف ترشيْن

هاجْت تحت املاء طيوُر املرجاْن
شجٌر قمريٌّ ذهبيٌّ يتدّل يف عاصفة األلواْن

جفرا عنُب قالدتها ياقوْت
هل قتلوا جفرا.. قرب الحاجز هل صلبوها يف التابوت؟؟

تتصاعُد أُغنيتي َعرْب ُسهوب زرقاْء
تتشابه أيام املنفى، كدُت أقول:
تتشابه غابات الذبح هنا وهناك.
تتصاعد أغنيتي خرضاء وحمراْء

األخرض يولد من الشهداء عىل األحياء
الواحُة تولد من نزف الجرحى

الفجُر من الصبح إذا َشَهَقْت حّباُت ندى الصبح املبوْح
ترسلني جفرا للموت، ومن أجلك يا جفرا

لة. تتصاعُد أغنيتي الُكحيَّ
منديُلِك يف جيبي تذكاْر

مل ارفع صاريًة إالَّ قلُت: ِفدى جفرا
ترتفع القاماُت من األرضحة وكدُت اقوْل:

زََمٌن ُمرٌّ جفرا... كل مناديلك قبل املوت تجيْء
يف بريوت، املوُت صالٌة دامئٌة والقتل جريدُتُهْم

قهوُتهْم، والقتل رشاُب لياليهْم
القتل إذا جفَّ الكأس ُمغّنيهْم

وا باسمك يا بريوت. وإذا ذبحوا... َسمَّ
سأعوُذ بُعاّمل التبغ الجبيّل املنظوْم

هل كانت بريوُت عروسًا، هل كانت عادلًة... ليست بريوْت
إْن هي إاّل وجع التبغ املنظوْم

اُت قالدته انكرسْت يف يوم مشؤوْم حبَّ
إْن هي إال همهمة لصّيادين إذا غضب البحر عليهْم

إْن هي إال جسد إبراهيم
إْن هي إال ابناؤك يا جفرا يتعاطون حنينًا مسحوقًا يف فجٍر ملغوْم

إْن هي إال أسوارك مرياْم
إْن هي إال عنُب الشام

ما كانت بريوت وليسْت، لكْن تتواقد فيها األضداْد
خلفِك روٌم.

وأمامِك روْم. !!!
لألشجار العاشقة أُغّني.

لألرصفة الصلبة، للحّب أُغّني.
ة تنْي للسّيدة الحاملة األرسار رموزًا يف سلَّ

تركض عرب الجرس املمنوع علينا، تحمل أشواق املنفينْي
سأغني.

لرفاٍق يل يف السجن الكحيّل، أُغني
لرفاٍق يل يف القرب، أغني

المرأٍة بقناٍع يف باب األسباط، أغني
للعاصفة الخرضاء، أغني

للولد األندليّس املقتول عىل النبع الريفّي، أغّني.
لعصافري الثلج ُتزقزُق يف َعَتبات الدوْر

للبنت املجدولة كالحوْر
لرشائطها البيضاء ْ

للفتنة يف عاصفة الرقص الوحيْش
سأغّني.

هل قتلوا جفرا؟؟
الليلَة جئنا لننام هنا سّيديت... يا ُأمَّ األنهاْر

يا خالة هذا املرج الفيْض
ة قنديل الزيتوْن يا جدَّ

هل قتلوا جفرا؟؟
الليلة جئناِك نّغني.

للشعر املكتوب عىل أرصفة الشهداء املغمورين، ُنغّني
للعاّمل املطرودين، نّغني

ولجفرا... سُنغّني.
جفرا... مل تنزل وادي البادان ومل تركْض يف وادي ُشَعيْب
وضفائُر جفرا، قّصوها عن الحاجز، كانت حني تزور املاْء

يعشقها املاء... وتهتز زهور الرنجس حول االثداء
جفرا، الوطن امَلْسبْي

الزهرُة والطْلقُة والعاصفة الحمراْء
اٍح جفرا...إْن مل يعرْف من مل يعرْف غابة ُتفَّ

ورفيُف حامم ٍ... وقصائد للفقراْء
جفرا...من مل يعشق جفرا

فليدفْن هذا الرأس يف الرَْمضاْء
أرخيُت سهامي، قلُت: ميوُت القاتل بالقهر املكبوْت

مْن مل يخلع عني الغول االصفر... تبلُعُه الصحراء.
جفرا عنُب قالدتها ياقوْت

جفرا، هل طارت جفرا لزيارة بريوت؟
جفرا كانت خلف الُشبَّاك تنوْح

جفرا... كانت تنشد أشعارًا... وتبوْح
بالرّس املدفوْن

يف شاطئ عّكا... وتغّني
وأنا لعيونِك يا جفرا سأغّني

سأغّني
سُأغّني.

)قصيدة جفرا( 
للشاعر الفلسطيني: عز الدين المناصرة

مرت أيام والرغبة العارمة ال تنثني، علم ذات يوم أن 
لــت، زوجها تــويف بعد أن  ابنــة الحــاج جــرب درغــام ترَمَّ
داسته أقدام بغل يف أرض "الجميز" التابعة لنسيبه، 
تذكر هنا أنه قد أهمل نفســه أكرث مام ينبغي، كيف 
شــغلته الحيــاة عــن أمــر زواجــه، كيــف غفــل أن ترميــم 
املايض باملال ال ينفك عن النسب والذرية واألبناء، 
شــاركه عبدون يف انتقاء الزوجة املوعودة! والح يف 
الفضــاء البــارد رفــض متواصــل، مل يقبــل أي مــن أهــل 
القرية أن يزوجه ابنته، بدأ بسقف عال من الفتيات، 
ثــم نــزل درجــة درجــة، حتــى أشــار عليــه عبــدون ذات 
مرة بابنة جرب درغام املرتملة، فهي عىل األقل الحل 
الوســط الوحيــد الــذي يؤهلــه ألن يلــج بيــوت وعقــول 
ونفــوس أهــل القريــة، راقــت لــه الفكرة دومنــا اندفاع، 
وملــا تقــدم للــزواج، جوبــه برفــض معتــاد، فــازداد هــاًم 
عــىل هــم، وترســخ لديــه أن ال فائــدة، ال عــالج يجــدي 
يف قريتــه الســتصالح البــوار الســاكن فيــه ويف أصلــه 
ويف أرضــه، لكــن ذلــك مل يكبحــه عــن رغبتــه العارمــة 
بالــزواج، ومل يجــد أفضــل مــن بنــات املــدن اللــوايت 
ث نفسه عن جاملهن يوم كان ابنًا ملحمد  لطاملا حدَّ

املقديس الراحل الكبري! 
ويف ظرف أسبوع أىت بفتاة ناصعة البياض غاية يف 

الجامل!
القريــة  أهــل  نظــرات  خــيش  كبــريًا،  فرحــًا  يصنــع  مل 
وهمســاتهم التــي ألــف واعتــاد، كان رشيكــه الوحيــد 
يف املســألة عبــدون، فهــو الوحيــد الــذي شــارك يف 
مراسم الفرح، وبدا منظر الفرح باعثًا أكيدًا للضحك 
والسخرية والهمسات، كان موكب الفرح يتكون من 
ســائق زنجــي أســود هــو عبــدون، يجلــس خلفــه قمران 
أشقران، هام شوقي وزوجته الحسناء الشقراء! وألن 
شــوقي أراد أن يكــون الفــرح أكــرث اندفاعــًا يف عقــول 
أهل القرية، فقد أسدى أوامره لعبدون أال متر الليلة 

دون أن تهيئ األجواء لعزاء كبري للحاج جرب درغام.
***

واســتيقظ يف الصبــاح الباكــر عــىل صــوت الزغاريــد 
املنبعثة من القرية، زغاريد تليق بعريس مثله، فقد 
ناحت النسوة عىل الحاج جرب درغام! بعد أن وجده 
املارة مســجًى يف أرض الجميز ويف رأســه أثر لطلقة 

نارية كانت كافية لتفقده الحياة! 
 نــزل إل الشــارع الــرتايب مؤديــًا واجــب العــزاء، هــو 
املناســبة  اللحظــة  وانتظــر  عبــدون،  الــدرب  ورفيــق 
االنتظــار  وغمــر  الكــرام،  الورثــة  عــىل  جديــد  بعــرض 

حرائق ورسقات كان عبدون هو القائد امليداين لها، 
مر شهر واثنان وثالثة، ومثلهن من السنني! 

واملبالــغ التــي يعرضهــا عىل الورثــة تكفي لرشاء قرية 
بأكملها، والرفض متواصل ال يشوبه تردد، وهل يبيع 

الناس أمهاتهم؟!
 وتذكــر هنــا أن الســنني املنرصمــة مل متنحــه مــن ال 
يتاجــر بــأرض البــور بعــد موته، ومل متنحه ولد يواصل 
رحلــة املســتقبل ملــايض مبتــور منــذ بدايتــه، عــرض 
زوجتــه عــىل أطبــاء املدينــة، كلهــم أخــربوه أنها "ســاغ 
للولــد واألحفــاد  ســليم" وبالتــايل فهــي أرض خصبــة 
أي  عــىل  نفســه  يعــرض  أن  وأىب  املبتهــل قدومهــم، 

منهم، مهابة اإلجابة املشؤومة! 
لكــن هــذه املهابــة بدورهــا خبــت بعــد فــرتة مــن الزمن 
ليســت قليلــة، فعــرض نفســه بعــد ذلــك عــىل طبيب 
كبــري، ومــن ثــم طبيب أكــرب وأكرب...فأجمعــوا جميعًا 
عــىل التوقيــع عــىل شــهادة الوفاة للمســتقبل املبتور 
بدوره، ووجد نفســه عقياًم مبتور النســب مبســتقبله 
كام هو مبتور الصلة مباضيه، ووجد سلواه يف دنياه 
املرتهلة مع عبدون وزوجته الشقراء، وذات ليلة الح 
يف األفــق رمــق لحياتــه تشــبث بــه بشــغف دافق، فقد 
شــاء اللــه أن تحمــل زوجتــه بالحلــم املوعود، نعم لقد 

حبلــت زوجتــه كــام كل النســاء، وبــدا أنــه مؤهــاًل ألن 
يكــون أبــًا ككل الرجــال، أورثــه ذلــك فرحــًا وســعادة مل 

يرزح تحت وطأتها إنسان!
نفســه  وجــد  للفــرح،  الذاتيــة  العجلــة  وطــأة  وتحــت 
ميــد  ويعطــي،  مينــح  جذالنــًا،  القريــة،  يف  منســابًا 
اليــد للمســاعدة والعطــاء غــري مبــاٍل بنهــش مــن هنــا 
والــدواب  بالحــب  القريــة  غمــر  هنــاك،  مــن  عــٍض  أو 
والعلــف والســامد بعــد الحصــار الكبــري، شــارك بعــد 
طــول انقطــاع األفــراح واألتــراح يف القريــة، ســاهم يف 
بنــاء ُكّتــاب جديــد، واســتصلح أرضــًا بــورًا وبنــى عليهــا 

مسجدًا جديدًا وأوىص أن يدفن به بعد موته.
وجــد اللــذة املفتقــدة يف كل تفاصيــل الحيــاة، بعــد 
وجــد  وألنــه  املســيطر،  العموميــات  وجــع  منحتــه  أن 
الــرازح عليهــا،  مســتقبله يبــدو يانعــًا يف أرض البــور 
فقــد أراد توثيقــًا أشــد وأعــىل لهــذه البــور املأمولــة، 
أرض  املــوت-يف  لــه  قــدر  يدفــن-إن  أن  فــأوىص 
ألن  الجميلــة  التفاصيــل  وقادتــه  املبنــي،  املســجد 
ــع حتــى يف بنــاء قــربه هنــاك، أراده قــربًا واســعًا  َيَتَمتَّ
يليــق مبســتقبل يتســع ويتســع ليشــمل مــدى األفــق 
مواصــاًل  ظــل  ذلــك،  مــن  الرغــم  عــىل  لكــن  الكبــري، 
قريتــه،  خــارج  األقــل  عــىل  الحــرام،  األرض  لتجــارة 

تــرسق،  الــدواب تقتــل هنــاك، واملحاصيــل  وظلــت 
تشــبه  أرض  عــىل  مســجني  النــاس  يجدهــم  ورجــال 
أرض الجميــز القريبــة، ومــرت التســعة شــهور الالزمــة 
املوعــودة،  الليلــة  ويف  قــرون،  كتســعة  للمســتقبل 
أحس أن رصخات املخاض لزوجته، كأنها سيمفونية 
انتظــار  األلحــان، جلــس وعبــدون يرتمنــان يف  عذبــة 
الولد املوعود، وملا سكنت زوجته عن الرصاخ، علم 
أن الصبح انبلج عن املستقبل املرتجى، وملا جاءت 
يــد عبــدون وانرصفــت  بالوليــد، وضعتــه يف  القابلــة 

دومنا انتظار "للحلوان" الكبري..
الصيــف  مطــر  يــأيت  كــام  املنتظــر،  الولــد  وجــاء     

املنهمر!
زنجيًا أسودًا يشبه عبدون إل حٍد كبري..

ع ذات يوم  تَّ ُنقــل بعدهــا إل القــرب املشــيد، حيث مَتَ
يف بنائــه، وملــا وضعــت الــرأس يف األســفل، تعالــت 
القدمان ألعىل، وملا وضعت القدمان ألسفل سمت 

الرأس ألعىل.. مل يتسع القرب املوعود حتى..
والدنيــا  واملجتمــع  واألم  األب  كــام  األرض  لفظتــه 

والناس..
لقيطًا..

كيوم ولد أول مرة.

فبــدأت أدرس طبيعــة الحيتــان فوجــدت أن هنــاك 
مجموعة من الحيتان اسمها الحيتان الزرقاء 

والحــوت األزرق أضخــم حيــوان خلقــه ربنــا تبــارك 
وأضخــم  الديناصــورات  مــن  أضخــم  فهــو  وتعــال 
مــن الفيلــة، فطولــه ميكــن أن يصــل إل أكــرث مــن 
35 مــرتا، وميكــن أن يصــل وزنــه إل أكــرث مــن مائــة 
ال  ضخامتــه  عــىل  الحيــوان  وهــذا  طــن،  ومثانــني 
يــأكل إال الكائنــات امليكروســكوبية الضئيلــة التــي 
تســمي البالنكتــون الكائنــات الطافيــة الهامئة، فهو 
ال ميلــك أســنان إطالقــا ولــه ألــواح رأســية يصطــاد 
بها هذه الكائنات الطافية، وطريقة تناوله لطعامه 
كاآليت: يأخــذ بفمــه عــدة أمتــار مكعبــة مــن املــاء 
فيصطــاد مــا فيهــا مــن كانــت طافيــة ويخــرج املــاء 
من جانبي الفم يعني ال تفلت منه واحدة بس من 

هؤالء البالنكتون.
وعن قصة الحوت األزرق وسيدنا يونس: 

هذا الحوت عىل ضخامته بلعومه ال يبلع إال هذه 
الكائنات الدقيقة، فإذا دخل فمه أي يشء كبري ال 
ُيبتلع؛ ولذلك بقي سيدنا يونس عليه السالم يف 
فمــه كاللقمــة ولهــذا قــال الله ربنا الحــق: " َفاْلَتَقَمُه 
ألنــه  ميضغــه  وال  يبلعــه  عــارف  ال  يعنــي  الُحــوُت" 

أهتم ليس له أسنان؟
يرتفــع  فهــو  ولــذا  باألوكســجني؛  يتنفــس  والحــوت 

فوق سطح املاء مرة كل خمسة عرشة دقائق 
وقد قال علامء الحيوان: أن لسان الحوت يستطيع 
أن يقــف عليــه أكــرث من رجل والفم مغلق مرتاحني 
بــدون أي مضايقــة، مبعنــى أن ســيدنا يونــس كان 

جالسا مبا يشبه الغرفة الواسعة املكيفة 
ولهــذا قــال ربنــا تبارك وتعــال: " َفاْلَتَقَمُه الُحوُت" 

ومل يقل أبتلعه أو هضمه.
ولقد قرأت اآلية مئات املرات ومل تستوقفني أبدا 

إال حينام تأملت فيها ولذلك أقول: 
كلام تأمل األنسان يف القرآن الكريم يرى العجب 
ويفهم ما يجعله عىل يقني تام بالله رب العاملني 
بالقــرآن  حــرف  كل  وصــدق  وعــال  جــل  ســبحانه 
املجيد، ولقد تأملت وراجعت املصادر العلمية 
باللغــة اإلنجليزيــة  القديــم  وكذلــك عــدت للعهــد 

وهو التوراة فوجدتهم يقولون:
 )  He was swallowed by a big fish  (
ابتلعته سمكة كبرية، وطبعا هناك فرق كبري جدا 

ألنه لو ُابتِلع لهلك بعملية الهضم.
فالتقمــه غــري فابتلعــه؟ يعنــي الداللــة القرآنيــة هنــا 

دقيقة متاما.
بــل ىف غايــة الدقــة " َفاْلَتَقَمــُه الُحــوُت" تعنــى بقــي 
كلقمــة يف فــم الحــوت ال يســتطيع أن يبلعهــا ومل 

يلفظها مبارشة. 

ثــم يقــول اللــه رب العاملــني بإيــات أخــرى " وَأْنَبْتَنــا 
ن َيْقِطنٍي " سورة الصافات الكرمية َعَلْيِه َشَجرًَة مِّ

فلامذا اليقطني؟ 
اإلجابة: 

اليقطــني هــو القــرع بأنواعــه املختلفــة ومنــه القــرع 
العسيل، وهو ميلك أكرب حجم لورقة نبات 

وآلن اللــه ربنــا تبــارك وتعــال يريــد أن يســرت عبــده 
ونبيــه فســرته بشــجرة مــن يقطني متلــك أكرب حجم 

ألوراق الشجر.
ثم بدراسة متأنية لشجرة اليقطني وجدت: 

اليقطــني ســاقه وفروعــه وأوراقــه ومثــاره مليئــة  أن 
باملضــادات الحيويــة ولهــذا ال تقربــه حــرشه أي أن 
كل كلمــة وكل حــرف يف القــرآن الكريــم لــه حكمــة 

بالغة تثبت صدق القرءان بكل حرف منه.
أيضــا  القديــم  العهــد  إل  عــدت  عندمــا  وإننــي 
وجــدت إنهــم يقولــون فظللتــه شــجرة مــن العنــب ) 

 ) He was shadowed by a vine tree
يظلــل  أن  ميلــك  وال  بالحــرشات  مــيلء  والعنــب 
أن  ميلــك  وال  صغــريه  أوراقــه  ألن  يونــس؛  ســيدنا 
الكــم  يشــفى جــراح ســيدنا يونــس؛ ألنــه ال ميلــك 
الهائــل مــن املضــادات الحيويــة املوجــودة بشــجرة 

اليقطني.
سبحان الله.

قصة وعبرة: 

لمسات بيانية

غريب في القدس )5/5(

يقول الدكتور زغلول النجار: 
كنت أقرأ لعشرات المرات بعشرات السنين قصة سيدنا يونس ومن 

سنتين فقط توقفت عند "َفاْلَتَقَمُه الُحوُت" فقلت: لماذا قال ربنا تبارك 
وتعالى: " َفاْلَتَقَمُه الُحوُت"؟؟ 

رائد غنيم
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املستخدمة يف الرتتيب الهجايئ للحروف العربية؟
) أبجد ( )هوز ( ) حطي ( ) كلمن ( ) سعفص ( ) قرشت (

إن الكلــامت الســت األول وهــي ) أبجــد ( )هــوز ( ) حطــي ( ) 
كلمن ( ) سعفص ( ) قرشت ( أسامء ملوك َمدين،

لــة مــع قــوم  و ) كلمــن ( رئيســهم، وقــد هلكــوا جميعــًا يــوم الظُّ
شعيب عليه السالم.

لة هو الذي ذكره الله تعال يف كتابه العزيز بقوله: ويوم الظُّ
َيــْوٍم  َعــَذاَب  َكاَن  ــُه  إِنَّ ــِة  لَّ َيــْوِم الظُّ َعــَذاُب  َفَأَخَذُهــْم  ُبــوُه  َفَكذَّ  ﴿

َعِظيٍم ﴾
لة: سحابة كانت معها ريح باردة، خرج إليها قوم شعيب  والظُّ
اللــه عليهــم يف  الــذي ســلطه  الحــر  مــن شــدة  بهــا  ليســتظّلوا 
بيوتهــم انتقامــًا منهــم، فلــام اجتمعوا تحتهــا ألهبها الله عليهم 

نارًا فاحرتقوا كام يحرتق الجراد يف املقىل.
و هــؤالء امللــوك أول مــن وضــع الكتابــة العربيــة بعــدد حــروف 

أسامئها برتتيبها عند الساميني..
ثم وجد بعدهم ستة حروف )ث خ ذ ض ظ غ ( فألحقوها بها 
وســموها ) الروادف (، وهذه الحروف أصبحت أبجدية اللغة 

العربية مجموعها 28 حرفًا، بهذا الرتتيب النهايئ
) أبجد. هوز. حطي. كلمن. سعفص. قرشت. ثخذ. ضظغ(

تنقيــط  لكــن  الكريــم،  القــرآن  بهــا  نــزل  التــي  الحــروف  وهــي 
الحــروف جــاء فيــام بعــد، وقــد اختلــف املؤرخــون فيمــن أول 
مــن وضــع النقــاط عــىل الحــروف فقيــل واضعهــا هــو عــيّل بــن 
ــه أبــو األســود  أيب طالــب كــرم اللــه وجهــه، والبعــض يقــول: بأنَّ

الدؤيل، ويراه آخرون بأنه نرص بن عاصم الليثي.
املصــدر: )الــدرر املبثثــة يف الغــرر املثلثــة(، للفــريوز آبــادي 

صاحب كتاب القاموس العريب.

معنى كلمات )أبجد هوز(

إعداد / سناء زقوت



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1 مسامير + مابين 

األرض والمشتري 
-2 نعبر – توفير 

-3 ترك وامتناع – هذه 
باالنجليزية 

-4 مواقع للقاء 
والنقاش على االنترنت
-5 طريق صعب السير 

فيه – رقد
-6خاصتنا معكوسة - 

االمر من مدح
-7 جمع يوم 

معكوسة + حب 
-8 من االوزان + مكان 

للسباحة 
-9 رياضة الخيل + 

يسأم

العمودي:
-1من أسماء السيف معكوسة – 
أحد الوالدين + نضع عليه األشياء  
-2 مادة قاتلة + فقدان العقل + 

طار مبعثرة 
-3 أحرف متشابهة + بيان 

السبب + حرف 
-4 ثالثة ارباع رداء معكوسة – 

البارحة 
-5 يحصل معكوسة – يشتم 

ممعكوسة 
-6 من حاالت البحر – حرف + 

مصيبة 
-7 نصف رخيص – علم مذكر + 

عكس ميت 
-8 مشروب ساخنة معكوسة – 

يجري في العروق معكوسة 
-9صوت الماء – عكس حرام 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

مخترع ساعة اليد يتكون من 6 أحرف 

اإلدريسي– ابن الهيثم -ابن سينا – الخوارزمي- 
أفالطون- باسكال -فيساليوس – دانيال – 

مصعب – سقراط – فورد – عثمان – ابن خلدون- 
سعد – عمر – لم 

حل الكلمة الضائعة

هنالين
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مزارع يقطف الورود واألزهار يف بلدة دورا جنوب الخليل

مصـر تسرتدُّ لـوحة أثرية من أمريكا
القاهرة/ وكاالت:

اســردت وزارة الســياحة واآلثــار يف مــر، لوحــة أثريــة مــن الحجر الجــري، كانت تعرض 
للبيع يف إحدى صاالت املزادات يف نيويورك بأمريكا.

وأوضح شعبان عبد الجواد، املدير العام لإلدارة العامة لآلثار املسردة بوزارة السياحة 
واآلثــار، أن القطعــة األثريــة ســلمت، لقنصــل مــر العــام يف نيويــورك هشــام النقيــب ، 

ومن املقرر عودتها إىل مر يف أقرب وقت ممكن.
وأضــاف: "اســرداد القطعــة جــاء بعــد جهــود مضنيــة لــإلدارة العامــة لآلثــار املســردة يف 
رصــد القطعــة األثريــة، وتقديــم كافــة األدلــة إىل مكتــب املدعــي العــام ملدينــة نيويــورك 
ومكتــب التحقيقــات، اللذيــن قدمــا كل التعــاون خــال التحقيقــات التــي أثبتــت ملكيــة 
مر للقطعة األثرية، وأنها ُسقت عن طريق الحفر خلسة وتهريبها خارج الباد بطريقة 

غر رشعية".
القطعــة عبــارة عــن لوحــة مــن الحجــر الجــري تعــود إىل العــر املتأخــر، ومتثــل حــورس، 

وحتحور، ويبلغ ارتفاعها حوايل 110 سنتيمرات وعرضها 35 سنتيمرًا.

مخاطر رشب القهوة 
والشاي من أكواب ورقية

نيودلهي/ وكاالت:
حــذرت دراســة مــن رشب القهــوة والشــاي بأكــواب ورقيــة الصنع ملا تعرض مســتخدميها لخطر 

ابتاع اآلالف من املواد الباستيكية الدقيقة.
ففي دراسة أجراها املعهد الهندي للتكنولوجيا يف خراغبور، توصل الباحثون إىل أن التلوث 
الــذي يحصــل داخــل هــذه األكواب يكون ســببه البطانة الداخليــة للكوب التي تجعلها مقاومة 

للامء، كام تجعل من الصعب إعادة تدويرها.
وقــام الباحثــون بســكب املــاء الســاخن يف أكــواب ورقيــة بحجــم 100 مــل وتركوهــا ملــدة 15 

دقيقة، ووجد الباحثون يف املتوسط 25 ألف قطعة باستيكية دقيقة لكل كوب.
كام ُعرث عىل معادن مثل الزنك والرصاص والكروم يف املاء. واقرح الباحثون أن هذه املواد 

جاءت من نفس البطانة الباستيكية، بحسب ما نقلت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.
القائم عىل البحث الدكتور سودها جويل، قال: "الشخص العادي الذي يرشب ثاثة أكواب 
عاديــة مــن الشــاي أو القهــوة يوميــا، يف كــوب ورقــي، ســينتهي بــه األمــر بتنــاول 75 ألــف جــزيء 

صغر من الباستيك الصغر غر املريئ للعني املجردة".
وأضــاف: "تعمــل اللدائــن الدقيقــة كناقــل للملوثــات مثــل األيونــات واملعــادن الثقيلــة الســامة 
مثل الباديوم والكروم. وعند تناوله بانتظام مبرور الوقت، قد تكون اآلثار الصحية خطرة".

رضبة قاسية لعلم الفضاء 
بعد إعالن تفكيك "أريسيبو"

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت املؤسســة الوطنيــة األمركيــة للعلــوم، أن مرصد "أريســيبو" الفضايئ الشــهر املوجود يف 
الخدمة منذ 57 عامًا يف بورتوريكو ســيفَكك، بعدما أصبح مهددًا باالنهيار، إثر انقطاع اثنني من 

أساك الدعم، وهي خطوة تشّكل رضبة قاسية لعلم الفضاء.
وانقطــع ســلكان مربوطــان بتجهيــزات عائــدة إىل املرصــد يبلــغ وزنهــا 900 طــن وتقــع فــوق الطبــق 
العاكس الذي يبلغ قطره 305 أمتار، وذلك يف 10 آب/أغسطس الفائت ويف 6 ترشين الثاين/

نوفمرب الجاري.
وأبــدى املهندســون خشــيتهم مــن أن تنقطــع يف أي وقــت األســاك األخــرى التــي تربــط التجهيزات 

بثاثة أبراج، ما يجعل أي محاولة للتصليح بالغة الخطورة.
ووافقــت املؤسســة الوطنيــة للعلــوم عــىل توصيــة رشكــة الهندســة التــي عاينــت منشــآت املرصــد 
بـ"الهدم املضبوط" له، نظرًا إىل أن كون األساك املتبقية أضعف من املتوقع. وأتاح "أريسيبو" 

عددًا كبرًا من االكتشافات الفضائية، وهو ُيعترب أحد أكرب املراصد يف العامل.
وقــال مديــر املؤسســة الوطنيــة للعلــوم ســيثورامان بانشــاناثان إن األولويــة يف املرصــد "لســامة 

العاملني واملوظفني والزوار، ما يجعل هذا القرار رضوريًا، ولو كان مؤسفًا".
ونــرش علــامء الفلــك املحرفــون والهــواة الذيــن اســتخدموا املرصــد يف عملهــم لعقــود ســيًا مــن 

عبارات الحزن والشوق إىل التلسكوب الشهر تحت وسم "ما يعنيه أريسيبو يل".
وكتــب عــامل الفضــاء املحــيل كيفــن أورتيــز ســيبايوس أن "أريســيبو أكــرث مــن مجــرد مرصــد، إذ هــو 
الســبب الحقيقــي" المتهانــه علــم الفلــك. وغــرّدت أســتاذة علــم الفلــك يف كليــة هافرفــورد يف 
بنســلفانيا كاريــن ماســرز قائلــة: "أشــعر بخيبــة أمــل، وقلبــي محطــم"، مضيفــة صــورة لها مــع طفلها 
قــرب الطبــق العاكــس عــام 2008. ويــدور أحــد مشــاهد فيلــم "غولــدن آي" ضمــن سلســلة جيمــس 
بونــد فــوق التلســكوب، ويف فيلــم "كونتاكــت"، تســتخدم عاملــة الفلــك التــي تؤدي جودي فوســر 

دورها املرصد يف سعيها للحصول عىل إشارات من الكائنات الفضائية.

الملكة إلزيابيث واألمري فيليب 
يحتفالن بعيد زواجهما الـ 73

لندن/ وكاالت:
احتفلــت إليزابيــث، ملكــة بريطانيــا، واألمــر فيليــب بعيــد زواجهــام الثالــث والســبعني، دون 
مشــاركة بقيــة أفــراد العائلــة يف ظــل العــزل العــام الــذي تفرضــه إنجلــرا حاليــًا للحــد مــن تفيش 

فروس "كورونا".
وتزوجــت إليزابيــث )94 عامــًا( وفيليــب )99 عامــًا( يف وستمنســر يف لندن يف 20 نوفمرب/ 

ترشين الثاين 1947، بعد عامني فقط من نهاية الحرب العاملية الثانية.
واحتفــااًل بالذكــرى الســنوية، نــرش قــر بكنجهــام صورة للملكة مبتســمة وهــي وزوجها ينظران 
لويــس، إىل جانــب  مــن أحفادهــا األمــر جــورج واألمــرة شــارلوت واألمــر  إىل بطاقــة تهنئــة 

بطاقات ورسائل أخرى.
والتقطــت الصــورة يف قلعــة وندســور مقــر إقامــة امللكــة يف غــرب لنــدن، حيــث يقيــم الزوجان 

أثناء العزل العام.
ويف إميــاءة إىل أيــام زواجهــم األوىل، وضعــت إليزابيــث بروشــا من الياقــوت األزرق واألملاس 
ظهر يف صور الُتقطت لها يف برودالندز بجنوب إنجلرا خال الجزء األول من "شهر العسل".

والتقــى الزوجــان ألول مــرة عندمــا حــرا حفــل زفــاف ابنة عــم فيليب، األمرة مارينــا اليونانية، 
إىل عم إليزابيث، دوق كنت، عام 1934.

وجــذب فيليــب انتبــاه زوجتــه املســتقبلية عندمــا زارت األمــرة البالغــة مــن العمــر 13 عامًا مع 
والديهــا الكليــة البحريــة امللكيــة الربيطانيــة يف دارمتــوث يف جنــوب غــرب إنجلــرا حيــث كان 
طالبًا. وبينام يقول مراقبو العائلة امللكية إن إليزابيث وفيليب مرا بتقلبات مثل أي زوجني، 
فقــد تجنبــا معانــاة ثاثــة مــن أبنائهــم األربعــة الذيــن انتهــت زيجاتهــم بالطــاق، وأبرزهــا زواج 

ابنهام األكرب األمر تشارلز من زوجته األوىل الراحلة األمرة ديانا.
وقالــت إليزابيــث عندمــا احتفــل الزوجــان بالذكرى الـ50 لزواجهام عام 1997 "لقد كان، بكل 

بساطة، مصدر قويت طوال هذه السنوات".
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غزة/ عالء شمالي: 
أعلنت لجنة 

المسابقات في اتحاد 
كرة القدم عن جدولة 
جميع مباريات مرحلة 

الذهاب من دوري 
الدرجتين الممتازة 
واألولى للموسم 

الجديد 2021-2020 
والمقرر انطالقه في 
السابع والعشرين من 
نوفمبر الجاري، حيث 
تبدأ جميع المباريات 
الساعة الثانية عصرًا.

األسبوع الثاني 
السبت 5/12/2020

شبـاب الزوايــدة ×  خدمات النصيـرات  )ملعب الدرة(
األحد 6/12/2020

االقصـــى ×  املجمـــــع اإلسالمــي  )ملعب الدرة(
األهيل الفلسطيني × غــزة الرياضـي )ملعب فلسطني(

منـــــاء ×  بيت حانون االهيل  )ملعب بيت حانون(
االثنني 7/12/2020

القادسيــة × خدمـات خانيــونس  )ملعب رفح(
خدمات املغـازي × خدمات الربيـج  )ملعب الدرة(

األسبوع الثالث
السبت 12/12/2020

خدمات النصريات  × منـــاء )ملعب الدرة(
األحد 13/12/2020

بيت حانون االهيل ×  القادسيـــة )ملعب بيت حانون(
خدمات الربيج × األهيل الفلسطيني )ملعب الدرة(
املجمع اإلسالمي ×غــزة الرياضـي )ملعب فلسطني(

االثنني 14/12/2020
شبـاب الزوايــدة ×  االقصـى )ملعب الدرة(

خدمـات خانيونس ×  خدمـات املغازي )استاد خانيونس(

األسبوع الرابع 
األحد 20/12/2020

غــــزة الرياضـي ×  خدمــات الربيـج  )ملعب فلسطني(
املجمع اإلسالمـي × شبـاب الزوايــدة )ملعب الريموك(
خدمات املغـــازي × بيت حانون االهيل  )ملعب الدرة(

االثنني 21/12/2020
القادسيــــة × خدمات النصريات  )ملعب رفح(

األهيل الفلسطيني × خدمات خانيونس )ملعب فلسطني(
االقصـــــى × منـــــــــــاء )ملعب الدرة(

األسبوع الخامس
الجمعة 25/12/2020

خدمات الربيج  ×  املجمع اإلسالمـي  )ملعب الدرة(
بيت حانون االهيل ×  األهيل الفلسطيني )ملعب بيت 

حانون(
غــزة الريايض ×  خدمات خانيـونس )ملعب فلسطني(

السبت 26/12/2020
خدمات النصريات × خدمات املغازي )ملعب الدرة(

مناء ×  شبـاب الزوايـدة )ملعب بيت حانون(
القادسية ×   االقصـى )ملعب رفح(

األسبوع السادس
األربعاء 30/12/2020

بيت حانون االهيل ×  غــزة الريايض )ملعب بيت حانون(
خدمات خانيونس ×  خدمات الربيـج  )استاد خانيونس(

شبـاب الزوايـدة × القادسيـــة )ملعب الدرة(
الخميس 31/12/2020

األهيل الفلسطيني × خدمات النصريات  )ملعب فلسطني(
خدمـات املغـازي ×  االقصـــــى )ملعب الدرة(

منــاء ×  املجمـع اإلسالمـــي  )ملعب بيت حانون(

األسبوع الثامن
الخميس 7/1/2021

شباب جباليا × اتحاد بيت حانون )بيت حانون(
الجــالء× التفــاح )ملعب فلسطني(

اتحاد خانيونس × الهـالل )استاد خانيونس(
الجمعة 8/1/2021

خدمات رفــح × شباب رفح )ملعب رفح(
خدمات الشاطئ × شباب خانيونس )ملعب الريموك(

اتحاد الشجاعيـة × الصداقـة )ملعب فلسطني(

األسبوع السادس
االثنني 28/12/2020

اتحاد بيت حانون × اتحاد خانيونس )ملعب بيت حانون(
خدمـات الشاطئ  ×  الصداقــة  )ملعب فلسطني(

خدمات رفح × التفـاح  )ملعب رفح(
الثالثاء 29/12/2020

شباب خانيــونس × شباب جباليـا )استاد خانيونس(
الهــالل ×  شباب رفــح  )ملعب فلسطني(

الجــالء ×  اتحاد الشجاعية )ملعب الريموك(

األسبوع التاسع
الثالثاء 12/1/2021

التفـاح × بيت حانون الريايض  )ملعب الريموك(
الهـالل × شباب جباليـا  )ملعب فلسطني(

اتحاد خانيونس × خدمات الشاطئ )استاد خانيونس(
األربعاء 13/1/2021

الصداقــة × الــجــالء )ملعب فلسطني(
شباب رفـح × اتحاد الشجاعيـة )ملعب رفح(

شبـاب خانيونس × خدمات رفـح 

األسبوع السابع
السبت 2/1/2021

اتحاد بيت حانون × الجــالء )ملعب بيت حانون(
الصداقــة ×  خدمات رفــح  )ملعب فلسطني(
اتحاد الشجاعيـة × التفـاح )ملعب الريموك(

األحد 3/1/2021
شباب جباليــا × اتحاد خانيـونس  )ملعب بيت حانون(

الهـالل ×  شبــاب خانيـونس )ملعب فلسطني
االثنني 4/1/2021

شباب رفح × خدمات الشاطئ )ملعب رفح(

األسبوع العاشر
األحد 17/1/2021

بيت حانون الريايض × الهالل )ملعب بيت حانون(
خدمات الشاطـئ × شباب جباليـا )ملعب الريموك(

التفـاح × الصداقـة )ملعب فلسطني(
االثنني 18/1/2021

اتحاد الشجاعية × شباب خانيونس )ملعب الريموك(
خدمات رفـح × اتحاد خانيونس  )ملعب رفح(

الجـالء × شباب رفـــح  )ملعب فلسطني(

األسبوع السابع
األحد 3/1/2021

خدمات النصريات  ×غــزة الرياضـــي )ملعب الدرة(
االثنني 4/1/2021

خدمات الربيج × بيت حانون االهيل )ملعب الدرة(
املجمع اإلسالمي × خدمات خانيونس )ملعب فلسطني(

الثالثاء 5/1/2021
خدمات املغـازي × شباب الزوايـدة )ملعب الدرة(

القادسيـــــة ×  منــاء )ملعب رفح(
األربعاء 6/1/2021

األقىص × األهيل الفلسطيني )ملعب الدرة(

األسبوع العاشر
الثالثاء 19/1/2021

بيت حانون االهيل × خدمات النصريات  )ملعب بيت 
حانون(

خدمـات الربيـج × شبـاب الزوايدة )ملعب الدرة(
خدمات خانيـونس × االقصـى )ملعب خانيونس(

األربعاء 20/1/2021 
خدمات املغازي × املجمع اإلسالمي  )ملعب الدرة(

منـاء × غـزة الريايض )ملعب بيت حانون(
القادسيــة × األهيل الفلسطيني )ملعب رفح(

األسبوع الثامن
السبت 9/1/2021

خدمات الربيـج  ×  خدمات النصريات  )ملعب الدرة(
خدمات خانيونس × بيت حانون االهيل )ملعب خانيونس(

املجمع اإلسالمي  × القادسيــة )ملعب فلسطني(
األحد 10/1/2021

شبـاب الزوايـــدة × األهيل الفلسطيني )ملعب الدرة(
منـــاء × خدمـات املغـازي )ملعب بيت حانون(

غـــزة الريايض × االقصــــى )ملعب فلسطني(

األسبوع الحادي عشر
األحد 24/1/2021

االقصــى × بيت حانون االهيل )ملعب الدرة(
منـــاء × خدمـات الربيــج  )ملعب بيت حانون(

املجمع اإلسالمي ×خدمات النصيـرات  )ملعب فلسطني(
االثنني 25/1/2021

شباب الزوايدة × خدمات خانيونس )ملعب الدرة(
القادسيــة ×  غـــزة الرياضـي )ملعب رفح(

األهيل الفلسطيني × خدمات املغـازي )ملعب فلسطني(

األسبوع التاسع
الخميس 14/1/2021

خدمات النصريات × خدمات خانيونس )ملعب الدرة(
بيت حانون االهيل ×   املجمـــع اإلسالمــي  )ملعب بيت 

حانون( 
األهيل الفلسطيني ×  منــاء )ملعب فلسطني(

الجمعة 15/1/2021
االقىص ×  خدمـات الربيـج  )ملعب الدرة(

غــزة الريايض ×  شباب الزوايدة )ملعب فلسطني
السبت 16/1/2021

خدمــات املغـازي ×  القادسيــة )ملعب الدرة(

األسبوع األول
الجمعة 27/11/2020

الصداقـة  × شباب رفـح )ملعب فلسطني(
اتحاد بيت حانون × خدمات الشاطئ )ملعب بيت حانون(

الجالء ×  اتحاد خانيونس )ملعب الريموك(
السبت 28/11/2020

خدمات رفـح × الهالل )ملعب رفح(
اتحاد الشجاعية × شباب جباليا )ملعب الريموك(

التفـاح × شباب خانيونس )ملعب فلسطني(

األسبوع الثاني
الجمعة 4/12/2020

شباب خانيـونس × الصداقـة  )ملعب خانيونس(
الهالل × اتحـاد الشجاعيــة )ملعب فلسطني(
شباب جباليا × الجـالء )ملعب بيت حانون(

السبت 5/12/2020
شباب رفـح × اتحاد بيت حانون )ملعب رفح(
اتحـاد خانيـونس × التفـاح  )استاد خانيونس(

االثنني 7/12/2020
خدمات الشاطئ × خدمات رفح )ملعب فلسطني(

األسبوع الخامس
األربعاء 23/12/2020

اتحاد الشجاعية × اتحاد بيت حانون )ملعب الريموك(
التفــاح × خدمات الشاطئ )ملعب فلسطني(

اتحاد خانيونس × شبـاب خانيونس )استاد خانيونس(
الخميس 24/12/2020

الجــالء × خدمات رفح  )ملعب فلسطني(
شباب جباليا × شباب رفح )ملعب بيت حانون(   

الصداقة × الهالل  )ملعب الريموك(

األسبوع الثالث
الجمعة 11/12/2020

الجــالء × الهــالل  )ملعب فلسطني(
اتحاد بيت حانون × خدمات رفـح )بيت حانون( 
اتحاد الشجاعية × خدمات الشاطــئ )ملعب 

الريموك(
السبت 12/12/2020

شباب خانيونس × شباب رفـح  )استاد خانيونس(
الصداقـة ×  اتحاد خانيـونس  )ملعب فلسطني(

االثنني 14/12/2020
التفــاح ×  شباب جباليــا )ملعب فلسطني(

األسبوع الرابع
الجمعة 18/12/2020

اتحاد بيت حانون × شباب خانيونس )بيت حانون(
خدمات رفـح × اتحاد الشجاعية  )ملعب رفح(
خدمات الشاطئ × الجالء )ملعب فلسطني(

السبت 19/12/2020
شباب رفح × اتحاد خانيونس  )ملعب رفح(

شباب جباليا × الصداقة )ملعب بيت حانون(
الهــالل × التفــاح  )ملعب فلسطني(

دوري الدرجة الممتازة

األسبوع األول
األحد 29/11/2020

املجمع اإلسالمي ×  األهيل الفلسطيني )ملعب فلسطني(
خدمات النصريات  × االقصــــــى )ملعب الدرة(

بيت حانون االهيل ×  شباب الزوايدة )ملعب بيت حانون(
االثنني 30/11/2020

غـزة الرياضـي × خدمـات املغــازي )ملعب فلسطني(
خدمـات خانيونس  ×  مناء )استاد خانيونس(
خدمات الربيــج  × القادسيــة )ملعب الدرة(

األسبوع الحادي عشر 
الجمعة 22/1/2021

الهـالل × خدمـات الشاطئ )ملعب الريموك( 
الصداقـة ×  بيت حانون الريايض  )ملعب فلسطني(
اتحاد خانيونس × اتحاد الشجاعية )استاد خانيونس(

السبت 23/1/2021
شباب جباليــــا × خدمات رفح  )ملعب بيت حانون(

شبـاب خانيـونس ×  الجــالء )استاد خانيونس(
شباب رفــح × التفــاح )ملعب رفح(

دوري الدرجة األولى

جدول مباريات مرحلة 
الذهاب لبطولتي دوري 

الدرجتين الممتازة واألولى

موسم
2020

2021
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غزة/ عالء شاميل: 
أقام املجلس األعىل للشباب والرياضة، أمس، حفاًل تكرمييًا 
اليــد  ج بلقــب كأس غــزة لكــرة  لفريــق اتحــاد ديــر البلــح املتــوَّ
والصحــف املحليــة والقنــوات الفضائيــة بحضــور عبــد الســالم 
أبــو  وجــامل  األعــىل،  للمجلــس  العــام  األمــن  مســاعد  هنيــة 
يوســف رئيــس اتحــاد كــرة اليــد ومعــاذ أبــو ســليم، رئيــس نــادي 

اتحاد دير البلح. 

مجــددًا  الثقــة  ســينال  يوســف  أبــو  جــامل  أن  إىل  هنيــة  ونــوه 
لالســتمرار يف رئاســة اتحــاد كــرة اليــد بســبب وجود االســتقرار 
اإلداري مــع بعــض التغيــر عــىل مســتوى األعضــاء يف الــدورة 

االنتخابية القادمة. 
وقــال هنيــة إن تكريــم املؤسســات اإلعالميــة من بــاب الواجب 
تجاه الجهود التي تبذل بشكل مستمر يف نقل الصورة للعامل 
الخارجــي وتغطيــة كل املناســبات واأللعــاب الرياضيــة، منوهًا 

وقال هنية يف كلمته إن املجلس األعىل يحتفل مبن يستحق 
التقديــر بعدمــا حقــق اتحــاد ديــر البلــح إنجــازات مهمــة يف كــرة 
اليــد الفلســطينية، متمنيــًا أن يتمكــن هــذا الفريــق مــن متثيــل 

فلسطن يف البطوالت الخارجية. 
الــدورة  خــالل  جهــوده  عــىل  اليــد  كــرة  باتحــاد  هنيــة  وأشــاد 
األوملبية املاضية بعدما حقق إنجاز كبر يف انتظام املواسم 

الرياضية رغم الكثر من العقبات واإلشكاليات. 

إىل أن ذلــك ســاهم يف تغيــر الصــورة النمطيــة أمــام العــامل 
للشعب الفلسطيني الذي ال زال يرزح تحت االحتالل. 

وســّلم هنيــة املكافــأة املاليــة التحــاد ديــر البلــح إضافــة لتكريــم 
الحيــاة،  األيــام،  )فلســطن،  اليوميــة  الفلســطينية  الصحــف 
الفضائيــة،  والقنــوات  واالســتقالل(،  الرســالة،  القــدس، 
)الكوفية، فلســطن، فلســطن اليوم، األقىص، القدس اليوم، 

وأمواج(. 

المجلس األعلى ُيتّوج اتحاد دير البلح وُيكرم المؤسسات اإلعالمية

غزة/وائل الحلبي:
أكد اتحاد كرة القدم عىل أن دخول املالعب لكل الفريق ســيكون 
بعــدد محــدد لــن يتــم تجــاوزه يف إطــار التحضــرات النطــالق دوري 
الدرجتــن املمتــازة واألوىل، مــن أجــل الحفــاظ عــىل ســالمة جميــع 

الالعبن واملدربن يف ظل انتشار فروس كورونا يف غزة.
وأصــدر االتحــاد التعميــم الخــاص باألعــداد التــي ســيتم الســامح لهــا 
بدخــول املالعــب، مــن خــالل قامئــة تضــم 35 فردًا يشــمل الالعبن 

والجهازين الفني واإلداري.

تزويــد  بــرورة  واألوىل  املمتــازة  الدرجتــن  أنديــة  االتحــاد  ودعــا 
لجنة املســابقات بالكشــف الخاص بأســامء الالعبن والجهاز الفني 
لــي يتــم تســهيل عمليــة  48 ســاعة مــن كل مبــاراة  واإلداري قبــل 

دخولهم ألرضية امللعب.
االحتياطــات  بكافــة  األنديــة  االلتــزام  رضورة  عــىل  االتحــاد  وشــدد 
االحرتازية وضامن ســالمة الجميع، عىل أن يتم متابعة كافة األمور 
وزاريت  يف  االختصــاص  جهــات  مــع  املالعــب  بدخــول  الخاصــة 

الداخلية والصحة.

السماح بدخول 35 فردًا 
لكل فريق في الدوري

هنية: لجنة الطوارئ 
وافقت على انطالق 

الدوري بشروط مشددة

خدمات رفح يفتقد 
نجمه فحجان اختبار َحكم فلسطينية 

إلدارة مباريات كأس العالم

غزة/وائل الحلبي:
األعــىل  املجلــس  عــام   أمــن  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  كشــف 
عــىل  مشــددة  عقوبــات  فــرض  إمكانيــة  عــن  والرياضيــة  للشــباب 
عــن  الصــادرة  واإلجــراءات  الصحــي  للربوتوكــول  املخالفــة  الفريــق 

وزاريت الصحة والداخلية للحد من انتشار فروس كورونا.
عــىل  وافقــت  العليــا  الطــوارئ  لجنــة  إن  لـ:"فلســطن"  وقــال هنيــة 
وعــودة  األوىل  الدرجــة  ودوري  املمتــاز  الــدوري  بطولتــي  انطــالق 
مــن أجــل  بنــاء عــىل رشوط صعبــة  الريــايض بشــكل عــام  النشــاط 
املصابــة  األعــداد  ازديــاد  وتفــادي  الجميــع  ســالمة  عــىل  الحفــاظ 

بفروس كورونا.
وأوضح هنية أن من ضمن الرشوط التي تم وضعها حرمان أي فريق 
واإلجــراءات  التعليــامت  مخالفــة  حــال  يف  البطولــة  اســتكامل  مــن 
الوقائيــة، حيــث ســيتم منــع التجمــع ســواء داخــل أو خــارج امللعــب 
للفــرق والجامهــر ويف حــال وجــود أي تجمــع فإنــه ســيتم حرمــان 

الفريق من مواصلة مشواره يف البطولة.
وأضــاف هنيــة أن الدائــرة الطبيــة باتحــاد كرة القدم ســترشف بشــكل 
للمالعــب،  لهــا  املرافقــة  والطواقــم  الالعبــن  دخــول  عــىل  دائــم 
مشددًا عىل أنه يف حال ظهور ارتفاع لحرارة أي العب أو إداري أو 

مدرب سيتم منعه من دخول امللعب نهائيًا.
وتابع هنية أن لجنة الطوارئ الكربى وضعت هذه الرشوط الصارمة 
من أجل الحفاظ عىل سالمة كافة الرياضين من اإلصابة بفروس 
مســؤولياتها  األنديــة  إدارات  مجالــس  تتحمــل  أن  متمنيــًا  كورونــا، 
الوطنية اتجاه فرقها والجامهر وااللتزام بكافة التعليامت الصادرة 

عن وزاريت الصحة والداخلية.
املالبــس  حقيبــة  توزيــع  عــن  هنيــة  كشــف  منفصــل  ســياق  ويف 
الرياضيــة عــىل العبــي فرق الدرجتن املمتازة واألوىل يوم األربعاء 
للشــباب  األعــىل  املجلــس  مــن  تقدميهــا  ســيتم  والتــي  القــادم، 

والرياضة للمساهمة يف تخفيف األعباء عن األندية.
وأضاف أن املنحة املقدمة من املجلس األعىل للشباب والرياضة 
سيتم رصفها بداية شهر ديسمرب القادم لفرق الدرجتن املمتازة 
واألوىل، حيــث ســتحصل أنديــة املمتــازة عــىل مبلــغ 7500 دوالر 
 5000 الدرجــة األوىل عــىل مبلــغ  أنديــة  فيــام ســتحصل  أمريــي 

دوالر أمريي.
الحــايل  الوقــت  يف  ُتبــذل  كبــر  جهــود  هنــاك  أن  هنيــة  وأشــار 
لتوفــر دفعــة ماليــة مــن املنحــة الســنوية للمجلــس األعىل للشــباب 
والرياضــة حيــث تلقــى وعود من الدكتور عصام القدومي بتوفرها 

ألندية غزة الفرتة القادمة.

غزة/وائل الحلبي:
يفتقــد نــادي خدمــات رفــح لنجــم فريقــه األول لكرة القــدم عامد فحجان 
بعد ثبوت إصابة شــقيقه األكرب بفروس كورونا يوم أمس، األمر الذي 
جعــل فحجــان يغيــب عــن تدريبــات األخر الرفحــي للتحضر النطالق 

الدوري املمتاز.
إصابــة  إعــالن  بعــد  املنــزيل  العــزل  يف  عائلتــه  برفقــة  فحجــان  ودخــل 
شــقيقه األكرب، مام ســيجعل الالعب يغيب عن التدريبات عىل مدار 

أسبوع كامل لحن إجراء الفحص الطبي )PCR( له ولعائلته.
العنــارص األساســية لخدمــات رفــح يف ظــل  أبــرز  وُيعــد فحجــان، أحــد 
الــدوري املمتــاز  بقــوة عــىل حصــد لقــب  مســاعي للفريــق للمنافســة 

للمرة الثالثة عىل التوايل والسابعة يف تاريخ النادي الرفحي.
العــودة  مــن  يتمكــن نجمــه فحجــان  أن  رفــح يف  نــادي خدمــات  ويأمــل 

رسيعًا للتدريبات يف ظل الحاجة املاسة لخدماته.

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا" اختيــار الحكــم الفلســطينية 
للســيدات  العــامل  مباريــات كأس  إدارة  للمشــاركة يف  هبــة ســعدية 

2023 التي ستقام يف اسرتاليا ونيوزيالندا.

ويأيت اختيار سعدية للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العامل لتكون 
املــرة األوىل التــي يشــارك فيهــا حكــم فلســطيني يف إدارة مباريــات 
املباريــات  إدارة  يف  الفــت  بشــكل  ظهورهــا  بعــد  عامليــة،  بطولــة 

بالتصفيات واملسابقات اآلسيوية للسيدات.

وأجرى الفيفا اختبارات لـ750 حكم ســاحة وحكم مســاعد للســيدات 
مــن جميــع دول العــامل، ليختــار منهــن 156 حكمــة لتحكيــم مباريــات 
الحكمــة  النهائيــة  القامئــة  ضمــت  حيــث  للســيدات،  العــامل  كأس 

الفلسطينية سعدية.
وستخضع سعدية خالل املرحلة القادمة لربنامج تدريبي عىل كافة 
املســتويات الفنيــة والبدنيــة والذهنيــة بــإرشاف االتحــاد الــدويل لكــرة 
القــدم "فيفــا" واالتحاد الفلســطيني لكرة القــدم لضامن تجهيزها قبل 

نهائيات كأس العامل.
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بلدية الخليل: االحتالل يتجه   ... 

االحتالل يعتدي عىل 3 شبان ... 

»مجموعة العرشين« ستوزع  ملياري  ... 

4 وفيات ورقم قيايس  ... 
تشــديد  مــع  يوًمــا   14 ملــدة  كامــاًل  القطــاع 
فــروس  تفــي  ملنــع  الوقائيــة  اإلجــراءات 

كورونا املستجد.
وعــزا مديــر رشطــة الســياحة واآلثــار يف قطــاع 
إىل  توصيتــه  العرينــي  ســمر  العقيــد  غــزة 
وعــدم  خطــر  بشــكل  املواطنــن  اســتهتار 

التزام الكثر منهم بإجراءات الوقاية.
وتحــدث العرينــي إلذاعــة األقــى املحليــة، 
عــن اســتهتار كبــر لــدى أصحــاب املنشــآت 
ا، مؤكًدا  السياحية وروادها بشكل خطر جدًّ
تفــي  اســتمرار  مــع  جهودهــم  مضاعفــة 

فروس كورونا.
يوميــة  حمــالت  تنفــذ  طواقمهــم  أن  وذكــر 
املجتمــع  لحاميــة  نهــار  ليــل  ونعمــل  مكثفــة 

وخاصة زوار املنشآت السياحية.
لألفــراح  ضوابــط  "وضعنــا  العرينــي:  وقــال 

خاصــة  ســياحي  مــكان  بــأي  إقامتهــا  ومنعنــا 
داخــل الشــاليهات، وأخذنــا إجــراءات قانونية 
"اســتخدام  إىل  داعًيــا  املخالفــن"،  بحــق 
املخالفــن  بحــق  وقــوة  حــزم  بــكل  القانــون 

وعدم التهاون معهم".
يف ســياق متصــل، أعلنــت الرشطــة، مســاء 
مواطًنــا   30 عــىل  القبــض  إلقــاء  عــن  أمــس، 
خالفــوا إجــراءات الحجــر املنــزيل، ومخالفــة 
79 آخرين لعدم ارتدائهم الكاممة يف قطاع 

غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
وقالــت الرشطــة يف ترصيــح صحفــي أمــس: 
الســالمة  إجــراءات  ضمــن  جــاء  ذلــك  إن 
فــروس  انتشــار  ملنــع  املفروضــة  والوقايــة 

كورونا.
وأشارت إىل أن املباحث العامة أغلقت 34 
منشــأة تجاريــة مخالفــة إلجــراءات الســالمة، 

وحــررت تعهــدات عــىل 11 منشــأة مخالفــة 
مواطنــن  عــىل  تعهــًدا  و20  التكــرار،  بعــدم 
 5 وأنهــت  الوقايــة،  إجــراءات  ملخالفتهــم 
تجمعات ملواطنن منها بيوت عزاء وأفراح.

وذكرت أن رشطة املرور والنجدة حررت 49 
لعــدم  مخالفــة  و79  تجــوال،  حظــر  مخالفــة 
ارتــداء الكاممــة مــن الســائقن أو املواطنن، 
عــدا عــن حجــز 9 مركبات لخروجها يف وقت 

حظر التجوال مساًء.
ولفتت إىل أن الرشطة قوات التدخل وحفظ 
النظــام أوقفــت 19 ســيارة مخالفــة إلجراءات 

نت 16 محجًرا وحاجًزا. السالمة، وأمَّ
اســتقبلت  املركزيــة  العمليــات  إن  وقالــت: 
27 اتصــال اســتغاثة ملواطنــن، وتــم توجيــه 

االختصــاص  جهــات  إىل  النــداءات  هــذه 
للتعامل معها.

محافظات الضفة تسجل  ... 

اعتصام نسايئ برام الله  ... 

جديدة بفروس "كورونا" الوبايئ.
وأفــادت الصحــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة لفــروس كورونــا يف 
محافظــات  أربــع  يف  وقعــت  املســجلة  الوفيــات  بــأن  أمــس،  فلســطن، 
)الخليل، نابلس، طوباس، جنن(، وأن أعامر املتوفن ترتاوح بن )-43

95 عاًما(.

وذكرت أنها أجرت فحوصات لـ2039 عينة، وتسجيل 504 حاالت تعاٍف 
جديدة يف الـ24 ساعة املاضية يف الضفة الغربية املحتلة.

الضفــة  حــاالت يف   279 فقــد ســجلت  التعــايف،  حــاالت  يخــص  وفيــام 
الغربية )الخليل 41، جنن 26، نابلس 27، طولكرم 13، ســلفيت 16، 

بيت لحم 101، طوباس 4، ضواحي القدس 51(.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة توزعت حســب اآليت: محافظة الخليل 
محافظــة   ،)91( لحــم  بيــت  محافظــة   ،)212( نابلــس  محافظــة   ،)25(

أريحــا   ،)68( جنــن   ،)95( والبــرة  اللــه  رام  محافظــة   ،)23( قلقيليــة 
واألغــوار )10(، ســلفيت )5(، طولكــرم )17(، طوبــاس )33(، ضواحــي 

القدس )16(.
ولفتت الصحة إىل وجود 51 مريًضا يف غرف العناية املكثفة، بينهم 9 

مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
مــن جانبــه أعلــن محافــظ نابلــس شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة إبراهيــم 
رمضــان، عــن إغــالق مناحــي الحيــاة كلهــا يف املحافظــة يومــي الجمعــة 
والسبت، إذ يتم منع الحركة والتنقل فيهام، وال يستثنى من ذلك سوى 

الصيدليات.
أمــس،  مســاء  املحافظــة،  يف  الطــوارئ  للجنــة  بيــان  يف  رمضــان،  وأكــد 
الســاعة  مــن  ــا  يوميًّ للمحافظــة  الليــي  الجــزيئ  اإلغــالق  يف  االســتمرار 
الســابعة مســاًء ولغايــة الســاعة السادســة صباًحــا ملــدة أســبوعن، الفًتــا 
إىل أن خيــار اإلغــالق الشــامل ســيبقى حــارًضا حســب تقديــرات الحالــة 

الوبائية.
من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية واملغرتبن إنه مل تسجل أية حالة 

وفاة يف صفوف جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حاالت وفاة.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان مســاء أمــس، أن عــدد اإلصابــات ارتفــع إىل 
7110 إصابات يف صفوف جالياتنا بعد تسجيل إصابة جديدة بفروس 

كورونا يف صفوف الجالية، لرتفع عدد االصابات اىل 3 إصابات.
الواليــات  يف  الجاليــة  اوضــاع  مبتابعــة  املختــص  العمــل  فريــق  وأفــاد 
يف  كورونــا  بفــروس  جديــدة  وفــاة  حالــة  أيــة  تســجيل  بعــدم  املتحــدة، 
صفــوف الجاليــة لليــوم الخامــس عــىل التــوايل، ليبقى عدد حــاالت الوفاة 

88 حالة، كام بقي عدد اإلصابات 4436 إصابة.

وميــس  املدينــة،  وســط  اإلبراهيمــي  املســجد 
مكانته كإرث معامري.

وأفــاد عضــو البلديــة، يوســف الجعــري، برفــض 
ا  فلســطينيًّ اعرتاًضــا  إرسائيليــة  تخطيــط  لجنــة 
قــرب  وممــرات  كهربــايئ  مصعــد  بنــاء  عــىل 
املســجد اإلبراهيمــي، مــا ميهــد للــرشوع فعــاًل 

يف تنفيذ املرشوع يف األسابيع القريبة.
أن  إىل  األناضــول،  لوكالــة  حديــث  يف  وأشــار 
اللجنــة العليــا للرتاخيــص، التابعــة للجنــة العليــا 
للتنظيــم والبنــاء، ومقرهــا مســتوطنة بيــت إيــل، 

هي التي منحت رخصة لبناء املصعد.
وأوضــح أن لجنــة الرتاخيــص )إحدى أذرع اإلدارة 
املدنيــة التابعــة لجيــش االحتــالل( مخولــة منــح 
مــن  )ج(  املصنفــة  املنطقــة  يف  الرتاخيــص 
أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة، وليــس وســط 

الخليل.
منــح  عــىل  اعرتضــت  الخليــل  بلديــة  أن  وذكــر 
منــح  "ألن  املختصــة،  اللجنــة   لــدى  الرتخيــص 
اختصــاص  مــن  املنطقــة  هــذه  يف  الرتخيــص 
بلدية الخليل، وألن املرشوع فيه تغير للمظهر 

واإلرث املعامري للحرم".
ويف يوليــو/ متــوز 2017، قــررت لجنــة الــرتاث 
العاملي التابعـــة ملنظمـــة األمم ملتحـــدة للرتبيـة 
الحـــرم  إدراج  )اليونســـكو(  والعلــوم  والثقافــة 
اإلبراهيمي، والبلـــدة القدميـــة يف الخليل علـــى 

الئحـة التـراث العاملي.
يف  البنــاء  رخــص  "منــح  الجعــري:  وأضــاف 
منطقة )H2( من الخليل، من صالحيات بلدية 
الســيايس املعــروف  الخليــل، حســب االتفــاق 

بروتوكول الخليل 1997".
ســلطات  بــن  الخليــل  بروتوكــول  ــم  وقسَّ
الخليــل   ،)1997( التحريــر  ومنظمــة  االحتــالل 
الســلطة  فيــه  وتتــوىل   )H1( منطقتــن:  إىل 
يقــع  وفيهــا   ،)H2( مســؤولياتها،  الفلســطينية 
املســجد اإلبراهيمــي، وتحتفــظ فيهــا ســلطات 

االحتالل بجميع الصالحيات.
واســتبعد التوجه للقضاء اإلرسائيي، وتحديًدا 
املحكمــة العليــا، لالعرتاض عــىل مرشوع البناء 
"لوجود قرار سيايس بعدم التوجه، وتجنًبا ألي 
يف  االحتــالل  سياســات  تثبيــت  يف  مســاهمة 

الحرم".
ولفــت املســؤول الفلســطيني إىل أن الســيطرة 
األوقــاف  لــوزارة  هــي  اإلبراهيمــي  الحــرم  عــىل 

الفلسطينية.
مــن جانبهــا، اعتــرت  حركة املقاومة اإلســالمية 
"حامس"، أمس،  إقدام سلطات االحتالل عىل 
قــرب املســجد  بنــاء مصعــد كهربــايئ وممــرات 
اإلبراهيمــي" مخطــط عنــرصي يســتهدف مدينة 

الخليل واملسجد اإلبراهيمي".
وقــال عبــد اللطيــف القانــوع الناطــق باســم حركة 

حــامس لألناضــول: "هــذا املــرشوع هــو جزء من 
مخطط عنرصي يستهدف املسجد اإلبراهيمي 
الرشيف ومحاولة لتهويد مدينة الخليل وتغير 

معاملها".
وأضــاف: "رفــض االحتــالل الصهيــوين )للطلــب 
الفلســطيني( يؤكــد عــىل إرصاراه عــىل املــي 
التــي  العنرصيــة  مشــاريعه  لتنفيــذ  قدمــًا 

تستهدف مقدسات شعبنا وأرضه".
ولفت إىل أن "السياسة اإلجرامية التي ميارسها 
االحتــالل الصهيــوين يف الضفــة الغربية من بناء 
آالف الوحدات االســتيطانية وهدم املباين يف 
مدينــة القــدس وبنــاء مصعــد كهربــايئ وممــرات 
قــرب املســجد اإلبراهيمــي يتطلــب إطــالق يــد 

شعبنا الفلسطيني ملواجهة االحتالل".
ويف 3 مايــو/ أيــار املــايض، صــادق وزيــر جيش 
االحتــالل اإلرسائيــي، نفتــايل بينيــت، وبشــكل 
عــىل مناطــق مالصقــة  اليــد  عــىل وضــع  نهــايئ 
للحــرم اإلبراهيمــي يف الخليــل إلنشــاء مــرشوع 

املصعد.
اإلبراهيمــي،  الحــرم  ُيقّســم   ،1994 عــام  ومنــذ 
اللــه  نبــي  رضيــح  عــىل  ُبنــي  أنــه  ُيعتقــد  الــذي 
إبراهيم عليه السالم، إىل قسمن، قسم خاص 
باملســلمن، وآخــر باليهــود، إثــر قيــام مســتوطن 
يهــودي بقتــل 29 مســلاًم أثنــاء تأديتهــم صــالة 

الفجر، يف 25 فراير/شباط من العام ذاته.

الحاميــة جنــوب الخليــل فــؤاد العمــور، أن 
ماعــون"  "حفــات  مســتوطني  مــن  عــدًدا 
املقامة عىل أرايض املواطنن، هاجموا 
املدججــن  االحتــالل  جنــود  مــن  بحاميــة 
بالســالح القريــة، وحاولــوا االعتــداء عــىل 
وعــىل  مخامــرة  حاتــم  املواطــن  منــزل 
نشطاء الحامية، وشتموهم بألفاظ نابية.

القريــة  وأهــايل  النشــطاء  أن  إىل  وأشــار 
تصدوا لهجوم املســتوطنن، ما أدى إىل 

إصابة مواطن برضوض طفيفة.
إىل ذلــك اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعة 
شبان، بينهم أسر محرر بالضفة الغربية.

قــوة  أن  حقوقيــة  مصــادر  وذكــرت 
إرسائيليــة خاصــة اختطفــت أســًرا محــرًرا 

بــأن  األســر  نــادي  وأفــاد  طولكــرم.   مــن 
خالــد  املحــرر  اختطفــوا  "مســتعربن" 
بســام عبــد الفتــاح الهمــرشي )24 عامــا(، 

بعد اقتحام منزله.
ويف قلقيليــة قــال شــهود عيــان إن جيــش 
االحتــالل اعتقــل شــابن، هام: قيس عبد 
الرحمــن عــي )21 عاًمــا(، ووائل عبد الله 
عامــر )20 عاًمــا(، بعد مداهمة منزليهام، 

والعبث مبحتوياتهام.
قــوات االحتــالل شــابًّا  يف حــن اعتقلــت 

من حي الجابريات يف مدينة جنن.
وداهمــت قــوات االحتالل حــي الجابريات 
واعتقلت الشاب إبراهيم جميل السعدي 
إىل  إضافــة  عمــره،  مــن  الثالثينــات  يف 

مداهمــة عــدة منــازل، عرف مــن أصحابها: 
الســعدي،  جميــل  ومجــدي  خــازم،  نــارص 

وكذلك مداهمة رياض األطفال.
جيــش  أعلــن  منفصــل،  ســياق  ويف 
االحتالل مســاء أمس اعتقال فلســطينين 
اثنــن؛ بدعــوى اجتيازهــام الســياج األمني 

الفاصل مع قطاع غزة.
عــر  تغريــدة  يف  االحتــالل  جيــش  وقــال 
اعتقلــت  لــه  تابعــة  قــوة  إن  "تويــرت"، 
فلسطينين اثنن، اجتازا السياج الفاصل 

جنوب قطاع غزة إىل أرايض الـ48.
لــدى  للتحقيــق  نقلهــام  تــم  أنــه  وأضــاف 
التفاصيــل،  مــن  مزيــد  إبــداء  دون  قواتــه، 

بحسب األناضول.

حامس تستنكر تكميم 
األفواه وإقصاء األصوات 

اإلعالمية بالضفة
غزة/ فلسطن:

اســتنكرت حركــة حــامس، سياســة تكميــم األفــواه وقمــع الحريــات 
التــي متارســها الســلطة يف رام اللــه عــر اعتقــال النشــطاء وإقصــاء 

األصوات اإلعالمية الحرة.
وقــال املتحــدث باســم الحركــة حــازم قاســم، يف ترصيــح مقتضــب 
مساء أمس: "يبدو أن السلطة ال تريد أن تسمع أي نقد لخطيئتها 
الوطنية املتمثلة بعودة العمل باالتفاقيات مع االحتالل والتنسيق 

مع جيشه".
وأعــادت أجهــزة أمــن الســلطة، أول مــن أمــس، اعتقــال الناشــط نــزار 

بنات من منزله يف دورا بالخليل.
وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن هذا االعتقال 
يأيت بعد ساعات من نرش فيديو للناشط بنات عىل صفحته عىل 
فيسبوك، انتقد فيه إعادة مسار العالقة بن السلطة واالحتالل.

برئاســة  القــادة،  مســتوى  عــىل  العرشيــن 
الــدورة  اجتامعــات  تعقــد  إذ  الســعودية؛ 
تفــي  تداعيــات  جــراء  افرتاضيــا،  الحاليــة 

فروس كورونا عامليا.
مــن جهتــه، قــال الرئيــس الفرنــي إميانويــل 
كورونــا  فــروس  ضــد  اللقــاح  إن  ماكــرون، 

سيكون متوفرا قبل نهاية العام.
الجهــود  توحيــد  "علينــا  ماكــرون:  وأضــاف 
ملواجهــة انتشــار كورونــا، وســنضمن وصــول 
الفقــرة  خصوصــا  الــدول  لجميــع  اللقــاح 

منها".
العرشيــن،  مجموعــة  منصــة  أن  وذكــر 
للقــاح  جرعــات  لــرشاء  أمــواال  خصصــت 
بزيــادة  املجموعــة  وطالــب  كورونــا، 

االستثامر يف أنظمة الصحة.
العاهــل  قــال  ذاتهــا،  الفعاليــة  وضمــن 
الســعودي امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز، 

إن بــالده قدمــت نصــف مليــار دوالر ضمــن 
مبــادرة لترسيــع إيجاد لقاح وعالج ملواجهة 

كورونا.
وذكــر أن جائحــة كورونــا "تعــد اختبــارا قويــا 

ألنظمتنا الصحية العاملية".
ودعا الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، 
مجموعــة العرشيــن إلعــداد وتفعيــل آليــات 

لضامن وصول الجميع للقاح كورونا.
وأضــاف يف كلمــة خــالل القمــة االفرتاضيــة 
ذاتهــا أنــه "يتابــع بفرح األخبــار الواعدة حول 
يف  تركيــان  عاملــان  أنتجــه  الــذي  اللقــاح 

أملانيا".
يجــب  واحــدة  نقطــة  "هنــاك  واســتطرد: 
تلــك  تقديــم  يتعــن  هنــا،  إليهــا  االنتبــاه 
اللقاحــات، لتكــون متاحــة مللكيــة مشــرتكة 
للبرشية، بدال من تعميق املظامل الحالية".

إعــداد  العرشيــن  مجموعــة  "عــىل  وأردف: 

العــادل  الوصــول  لضــامن  آليــات  وتفعيــل 
للجميع إىل اللقاح وبتكلفة مناسبة".

مــا  أو  العرشيــن  مجموعــة  تكتــل  ويتألــف 
تركيــا،  مــن   ،"G20" بـــ  اختصــارا  تعــرف 
املتحــدة،  الواليــات  املتحــدة،  اململكــة 
أملانيــا،  فرنســا،  األرجنتــن،  الســعودية، 
اليابــان،  إيطاليــا،  إندونيســيا،  الهنــد، 
إفريقيــا،  جنــوب  روســيا،  املكســيك، 
الرازيــل،  أســرتاليا،  الجنوبيــة،  كوريــا 
املكمــل  األورويب  االتحــاد  الصــن،  كنــدا، 
ملجموعة العرشين، بجانب صندوق النقد 

والبنك الدولين.
عــام  العرشيــن"  "مجموعــة  وتأسســت 
1999، مببــادرة مــن قمــة مجموعــة الســبع 

لتجمــع الــدول الصناعيــة الكــرى مــع الــدول 
الناشــئة، بهــدف تعزيــز الحــوار البنــاء بينهــا، 

بعد األزمات املالية يف التسعينيات.

عــىل خدمــة املــرأة واملجتمــع وتغيــر القوانــن، هــو اعتــداء عــىل 
جميع العمل النسوي والحقوقي يف فلسطن.

االعتقــال  أشــكال  جميــع  "نرفــض  لألنبــاء:  وطــن  لوكالــة  وأضافــت 
وخصوًصا االعتقال اإلداري دون أي سبب أو أي تهمة ألنه مخالف 
لــكل القوانــن الدوليــة وبالتــايل يجــب إلغاء هــذا االعتقال وإطالق 

رساح السعافن فوًرا".
من جهتها، قالت رئيســة اتحاد املرأة العاملة الفلســطينية عفاف 
امــرأة  لــكل  اعتقــال  هــو  ســعافن  اعتقــال  إن  لـ"وطــن"،  غطاشــة 
فلسطينية يف الحركة النسوية ويأيت بهدف تكميم األفواه ورضب 

الحركة النسوية يف فلسطن.
ودعــت إىل رضورة اإلفــراج عــن الســعافن خصوًصــا أن اعتقالهــا 

اإلداري مخالف للقانون الدويل.
كانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت الناشــطة النســوية ســعافن 
أيًضــا بتاريــخ 2 يوليــو 2017، برفقــة القياديــة يف الجبهــة الشــعبية 
خالــدة جــرار، وأصــدرت محكمــة االحتــالل بحقهــا حكــاًم بالســجن 

اإلداري ملدة 3 شهور.

رام الله/ فلسطن:
  افتتــح تجمــع األطبــاء الفلســطينين يف أوروبا 
ونقابــة أطبــاء فلســطن، أمــس، الــدورة الثانيــة 
يف "مهــارات طــب العنايــة املركــزة"، وذلــك 
مبشــاركة ٤٠ طبيبــا وطبيــة مــن الضفــة الغربية 

وقطاع غزة.
ســتعقد  التــي  التدريبيــة  الــدورة    وتهــدف 

الطاقــم  كفــاءة  رفــع  إىل  يومــن  مــدى  عــىل 
الفلســطيني يف ظــل تصاعــد املوجــة الثانيــة 

املصابــن  أعــداد  وارتفــاع  كورونــا،  لجائحــة 
مــن  ملزيــد  املركــزة  العنايــة  طواقــم  وحاجــة 
الحــاالت  مــع  التعامــل  عــىل  القــادرة  الكــوادر 
فلســطن  أطبــاء  نقيــب  وأثنــى  الحرجــة. 
التــي  الجهــود  عــىل  صبحــة  شــوقي  الدكتــور 
يبذلهــا التجمــع يف مســاندة الكــوادر الطبيــة 
الجهــود  هــذه  أن  معتــًرا  فلســطن،  يف 
الفلســطينين  وحــدة  عــن  تعــر  املتواصلــة 
وطنهــم  تجــاه  لواجبهــم  واستشــعارهم 

هــذه  مواصلــة  إىل  صبحــة  ودعــا  وشــعبهم. 
الجهــود لخدمــة املــرىض وتخفيــف معاناتهــم 
مــن  ومتنــى  االحتــالل،  مامرســات  ظــل  يف 
الشــعوب العربيــة واالســالمية وأحــرار العــامل 
هــذه  لوقــف  داعــم  موقــف  لهــم  يكــون  أن 
األطبــاء  تجمــع  رئيــس  بــدوره شــدد  املعانــاة. 
الفلســطينين يف أوروبــا د. ريــاض مشــارقة، 
املشــاركن  إكســاب  إىل  تهــدف  الــدورة  أن 
مهــارات رضوريــة للتعامل مع املرىض الذين 

محــارضات  عــر  املركــزة  للعنايــة  يحتاجــون 
وتدريب عمي، مشــرًا إىل اإلقبال الشــديد 
ويــرشف  يقدمهــا  التــي  الــدورات  هــذه  عــىل 

عليها زمالء عىل أعىل مستوى.
اللــه  عبــد  الــدورة  مديــر  تحــدث  جانبــه  مــن 
املركــزة  العنايــة  دورات  أهميــة  عــن  ديــة  أبــو 
واملوضوعــات التــي تناقــش فيها، مشــًرا إىل 
الــذي  واالمتحــان  العمــي  التدريــب  برنامــج 

سيتم بناء عليه منح شهادات للمشاركن.

زة للكوادر الطبية بالضفة وغزة افتتاح الدورة الثانية يف طب العناية املركَّ

طهران/ فلسطن:
الثانيــة  املرحلــة  فعاليــات  أمــس  انطلقــت 
مــن مهرجــان أفــالم املقاومــة الــدويل بدورته 
السادســة عرشة، يف محافظة كرمان جنوب 
مســابقات  جوائــز  عــىل  للمنافســة  إيــران، 

املرحلة الثانية.
وأقيم حفل افتتاح محدود بال نجوم أجانب 

وال ضيوف وبأقل عدد ممكن من الحضور.
وتشــمل املرحلــة الثانيــة مــن املهرجــان التي 
املســابقة  املســابقة:  أقســام  جــلَّ  تضــمُّ 
املطلــق،  باملعنــى  والفيلــم  الرئيســة، 

ومسابقة السيناريو "رسد القلم".
وكان قــد اســتحدث مهرجــان أفــالم املقاومة 
مخّصًصــا  قســاًم  عــرشة  السادســة  بدورتــه 
لتكريــم تضحيــات الجــرال قاســم ســليامين 

غزة/ فلسطن:
املؤسســات  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  دعــت 
اإلعالمية الفلسطينية لتكثيف برامج التوعية 
الرامــج  وتخصيــص  الفلســطيني،  للجمهــور 
االختصــاص  وذوي  املســؤولن  واســتضافة 
رشوط  باتبــاع  االلتــزام  عــدم  مخاطــر  لتبيــان 

الوقاية والسالمة الصحية.
وقالت اللجنة يف بيان لها، أمس: "إن اإلعالم 
الفلســطيني املسموع واملقروء واإللكرتوين 
عــىل  تقــع  االجتامعــي  التواصــل  ومواقــع 
وطنــي،  وواجــب  كبــرة،  مســؤولية  عاتقهــم 
برضورة الرتكيز عىل هذه القضايا التي متس 
بالتوعيــة  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  جميــع 
املستمرة وفتح مساحات واسعة يف نرشات 
الخاصــة".  والتغطيــات  والرامــج  األخبــار 

تحت عنوان "سيد شهداء املقاومة".
وعــدَّ القامئــون عــىل املهرجــان إقامــة الدورة 
كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  عــرشة  السادســة 
مختــص  ســيناميئ  حــدث  ألكــر  "إنجــاًزا 
الفــروس  أرغــم  إذ  العــامل.  يف  باملقاومــة 
الثقافيــة  األنشــطة  مــن  كبــًرا  عــدًدا  القاتــل 
السينامئية منها يف العامل عىل الهجرة إىل 
العــامل االفــرتايض، يف حــال مل تكــن ألغيــت 

كلًيا".
ويتنافــس يف املســابقة الرئيســة للمهرجــان 
محافظــة  يف  أســبوع  ملــّدة  يســتمر  الــذي 
كرمــان االيرانيــة، 12 فيلــاًم مــن داخــل إيــران 
النخــل"  "دم  فيلــم  بينهــا:  مــن  وخارجهــا 
للســوري نجدت أنزور، للتنافس عىل جوائز 

فخرية وتكرميية قّيمة.

املؤسســات  اهتــامم  رضورة  وأكــدت 
اإلعالمية باتباع السالمة الصحية للمراسلن 
اإلعالميــة،  املؤسســات  يف  والعاملــن 
والبيئــة  الصحيــة  الســالمة  أدوات  وتوفــر 
املناســبة والدعــم للصحفيــن الفلســطينين 

ليك يواصلوا رسالتهم اإلعالمية.
الدوليــة  املؤسســات  اللجنــة  دعــت  كــام 
الــالزم  الدعــم  توفــر  لــرضورة  واإلنســانية، 
الفلســطينية،  اإلعالميــة  للمؤسســات 
املهنيــة  مهمتهــا  لتواصــل  وإســنادها 
واإلنســانية يف التوعيــة ومســاندة املصابــن 
من فروس كورونا عر دعمها بكل اإلمكانات 
الالزمــة يف ظــل الوضــع االقتصــادي الصعــب 
تعانيــه غالبيــة املؤسســات اإلعالميــة  الــذي 

املحلية.

انطالق املرحلة الثانية من مهرجان 
املقاومة الـ16 يف كرمان اإليرانية

"دعم الصحفيني" تدعو لتكثيف حمالت 
التوعية مبخاطر "كورونا"

جيش االحتالل 
يبدأ اليوم 

مناورة كبرية 
النارصة/ صفا:

عســكرية  مصــادر  ذكــرت 
أن  أمــس،  مســاء  إرسائيليــة، 
ســتجري  كبــرة  عســكرية  منــاورة 
املحتلــة  فلســطن  جنــوب  يف 
طــول  عــىل  ترتكــز   ،1948 عــام 
رشقــي  الفاصــل  األمنــي  الســياج 
قطاع غزة، ابتداًء من اليوم األحد 

ولعدة أيام.
ترجمــة  وفــق  املصــادر،  وذكــرت 
املنــاورة  أن  "صفــا"،  وكالــة 
وســيالحظ  أيــام  لعــدة  ستســتمر 
لقــوات  نشــطة  حركــة  أثنائهــا  يف 

جيش االحتالل يف الغالف.
ستشــرتك  املنــاورة  أن  وبينــت 
االحتــالل  رشطــة  أيًضــا  فيهــا 
وتشــمل إغــالق طــرق يف منطقــة 

الغالف.
ولفتــت إىل أنــه سيســمع أصوات 
يف  وانفجــارات  نــار  إطــالق 

املناورة "املخطط لها مسبًقا".
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ال مصالحة بتنسيق
 وال بغري تنسيق؟!

األبيــض  البيــت  وإىل  أبيــب  تــل  إىل  عبــاس  عــاد  أن  بعــد 
بالتنســيق األمنــي لجــأت حاشــيته إىل اإلعــام لتعلــن تأكيدها 
الذيــن  للمصالحــة.  العمــل  مواصلــة  يف  يتزعــزع  ال  الــذي 
تابعــوا ترصيحــات الرجــوب والشــيخ وغريهــا قالــوا الســلطة 
تكــذب كــا تتنفــس، هــي ال تريــد املصالحــة، وال تعمــل لهــا، 
وهــي تديــر ملفهــا بشــكل مينع الشــعب من إدانتهــا وتحميلها 

مسؤولية استمرار االنقسام.
 إذا كان الرجوب صادًقا فيا قاله عىل فضائية امليادين حول 
املصالحــة وحــول موقــف حــاس منهــا، فهــو إًذا واقــع تحــت 
خــداع محمــود عبــاس، ألمــر يف نفــس عبــاس قضــاه، وهــو يف 
الوقــت نفســه ال يســتطيع مفارقتــه ومفارقــة منصبه، ألن بقاءه 
فيــه يعنــي اســتبقاء الطريــق الــذي رمبــا يوصلــه إىل منصــب 
الرئيس حني يقول القدر كلمته، أو إىل منصب عريقات قبل 

قول القدر كلمته.
يســميه  مــا  إىل  أيًضــا  يشــري  وغــريه  الرجــوب  كام  وتحليــل   
املراقبون بالرصاع عىل كريس الســلطة، لذا ال طرف يريد أن 
يقــع يف الخســارة قبــل وقــوع القدر املنتظر، لذا هم جميعهم 
ميــدون يــد الطاعــة لــه، ويــررون لــه خطواتــه حتــى وإن كانــوا 
عــىل غــري قناعــة مبــا يقولــون، ولكــن الغايــات الراقــة الامعــة 
متنعهم من نصيحة عباس أو مخالفته بنقد سلوكه السيايس 

يف ملف املصالحة.
أو  عريقــات،  صائــب  لكــريس  للوصــول  فــرص  لديهــم  مــن 
يف  عبــاس  مناهضــة  يســتطيعون  ال  نفســه،  عبــاس  لكــريس 
ملــف التنســيق األمنــي، وكيــف لهــم أن يعارضــوه وجلهــم كانوا 
وكان  أكرثهــم،  عليــه  تنــاوب  الــذي  امللــف،  هــذا  أبطــال  مــن 
هــو ســبب تريشــهم الفاحــش، الــذي ال يحقــق ربعــه الراتــب 

الشهري ولو كان الراتب مبقدار راتب الرئيس نفسه.
ال مصالحــة، وال رفــع للعقوبــات، وال مغــادرة للتنســيق األمني، 
العامــني  الشــعب، وعــىل األمنــاء  للمنــاورة عــىل  وال مغــادرة 
للفصائــل الــذي انعقــد مؤخــًرا يف بــريوت ورام اللــه مــن خــال 
وكان  الكلمــة،  فــارس  فيــه  عبــاس  وكان  كونفرنــس،  الفيديــو 
الحضــور يف حــرية حــول موعــد اللقــاء القــادم وهــم يخططــون 
ملــا يجــب أن يحــدث، فــإذا هــم اآلن يواجهــون الحائط برؤوس 
تدور مييًنا وشــااًل وال يجدون فرصة قريبة للقاء الثاين. قال 
عبــاس انتظــروا إين معكــم أنتظــر مــا ال تنتظرونــه. وعليــه فــا 
عــودة جيــدة إلعــادة بنــاء املنظمــة وال إلصاحهــا وال إلدخــال 

املستجدين الذين يقفون ببابها منذ سنوات طويلة.
هــذه هــي الحالــة التــي عــىل الجميــع العمــل تحــت أضوائهــا 
بــا مكابــرة وال خــداع ال فائــدة منهــا. ال للنفــس الخادعــة، وال 
فقــد علمتنــي  واأليــام  للتجــارب  وشــكرا  للنفــس املخدوعــة. 
هــو  األخــري  القــول  وهــذا  والدفاتــر،  الكتــب  تعلمنيــه  مل  مــا 
قــول الشــعب الــذي غســل يديــه مــن املصالحــة ومــن إصــاح 

املنظمة.

"جوجل" ُتشّفر الرسائل المتبادلة 
بني مستخدمي "أندرويد" 

سان فرانسيسكو/ وكاالت:
الرســائل ملســتخدمي  تبــادل  ســتعمل "جوجــل" عــىل تشــفري عمليــات 
نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد"، يف إجراء من شأنه أن يزيد من 

صعوبة قراءة الرسائل النصية من قبل جهات ثالثة.
وقالــت الرشكــة يف بيــان "يضمــن التشــفري عدم متكن أي شــخص أو جهة 
مبــا يف ذلــك +جوجــل+ والجهــات الخارجيــة مــن قــراءة محتــوى رســائلك 

أثناء انتقالها من هاتفك إىل هاتف املتلقي".
ومــن املقــرر أن يبــدأ تطبيــق التشــفري خــال هــذا الشــهر مبرحلــة تجريبيــة 

تستمر حتى العام املقبل.
كذلــك أعلنــت املجموعــة األمريكيــة التــي تتخــذ من كاليفورنيــا مقرًا لها، 
تحديــث املعيــار الفنــي للرســائل النصية، موضحة: "ينتقل من الرســائل 
القصرية )خدمة الرســائل القصرية( إىل آر يس أس )خدمات االتصاالت 

الغنية( التي تشمل مزيدًا من امليزات منها الصور ومقاطع الفيديو".
وتوفــر الرســائل املشــفرة ضانــات أفضــل للرّسية واألمان للمســتخدمني 
الذيــن اعتمــدوا عــىل نطــاق واســع تطبيقــات للمراســلة منهــا "واتســاب" 
)فيسبوك( و"آي مسدج" )آبل( و"تيليجرام" و"سيغنل" لهذه األسباب.

أمسرتدام/ الجزيرة نت:
كثــرية هــي األكاذيــب والخرافــات التــي يعتقــد 
أغلــب النــاس أنهــا حقائــق علميــة ثابتة ال تقبل 

الجدل، ولكنها ليست كذلك. 
ويف هــذا التقريــر الــذي نرشتــه مجلــة "ريــدرز 
دايجست" يف نسختها األسرتالية، تستعرض 
تلــك  مــن  بعضــا  الليــريت  ماريســا  الكاتبــة 
يقولــه  مــا  وتكشــف  املغلوطــة،  املعلومــات 

العلم بشأنها:
املغالطة 1: النعامة تدفن رأسها يف الرمال

إذا  مختنقــة  متــوت  قــد  النعامــة  أن  الحقيقــة 
عندمــا  األرض  تحــت  بالفعــل  رأســها  دفنــت 
حيوانــات  لحديقــة  ووفقــا  بالخــوف.  تشــعر 
ســان دييغــو بالواليــات املتحــدة، تضع النعامة 
منهــا  اقــرتب  إذا  األرض  عــىل  ورقبتهــا  رأســها 
حيــوان مفــرتس. ويف هــذه الحالــة، ميتــزج لون 
رأســها الفاتــح مــع لــون الرتبــة، وتظهــر مــن بعيد 

كا لو أنها تدفن رأسها تحت األرض.
املغالطة 2: لون الدم يف جسمك أزرق

من املغالطات املنترشة عىل نطاق واسع، أن 
لــون الــدم الــذي يجــري يف الرشايــني واألوردة 
عندمــا  األحمــر  للــون  يتحــول  ولكنــه  أزرق، 

يتعرض للهواء.
نظرا ألن لون األوردة مييل إىل األزرق املخرض، 
فإن هذه النظرية تبدو منطقية، ولكن الحقيقة 
هــي أن لــون الدمــاء البرشيــة أحمر ســواء داخل 
اللــون إىل األحمــر  الجســم أو خارجــه. ومييــل 

باألكســجني،  غنيــا  الــدم  يكــون  الفاتــح عندمــا 
ويصبح داكنا عندما تقل نسبة األكسجني.

عــىل  األوردة  تغطــي  التــي  األنســجة  وتؤثــر 
الســبب  ولهــذا  وتوزيعــه،  الضــوء  امتصــاص 

يبدو لون الدم أزرق.
%10 فقــط  البــرش يســتخدمون   :3 املغالطــة 

من أدمغتهم
االدعــاء بأننــا نســتخدم %10 فقــط مــن قدراتنا 
الواقــع، ميكــن  الدماغيــة خاطــئ علميــا، ويف 
املغناطيــي  بالرنــني  التصويــر  لــك  يظهــر  أن 
مــن   10% مــن  أكــرث  أن  بوضــوح،  الوظيفــي 
دماغك ييضء عندما تنطق ببعض الكلات.

املغالطــة 4: ســور الصــني العظيــم يــرى بالعني 
املجردة من القمر

بالرغم من تصديق كثريين أنه ميكن رؤية سور 
القمــر،  مــن  املجــردة  بالعــني  العظيــم  الصــني 
الصحــة.  مــن  لــه  أســاس  ال  االدعــاء  هــذا  فــإن 
وقــد أكــد رواد الفضــاء أنــه ال ميكــن رؤيــة هــذا 
الــرصح العظيــم مــن الفضــاء إال عــىل ارتفاعات 

منخفضة.
املغالطة 5: الحرباء تغري لونها للتمويه

تســتطيع الحربــاء فعــا أن تغــري لونهــا عــر شــد 
وإرخــاء خايــا جلدهــا التــي تحتــوي نوعــا مــن 
لكنهــا ال تســتطيع يف  البلوريــة،  املصفوفــات 
الواقــع أن تتحــول إىل أي لــون تريــده ليتناســب 
لــه  عاقــة  ال  التغيــري  أن  كــا  محيطهــا،  مــع 

بالتمويه.

ومتيل الحرباء إىل تغيري لونها بشــكل أســايس 
إىل  الداكنــة  األلــوان  تشــري  حيــث  للتواصــل، 
العدوانية )عندما ال تريد األنثى التزاوج مثا(، 
فضا عن التحكم يف درجة الحرارة، إذ تعكس 

األلوان الفاتحة الحرارة الخارجية.
املغالطــة 6: ذاكــرة الســمكة الذهبيــة تــدوم 3 

ثوان فقط
يعتــر الســمك أذىك مــا كنــا نعتقــد، حيــث 
وجــدت إحــدى الدراســات أن أســاك البلطــي 
األفريقــي التــي تعيــش يف امليــاه العذبة ميكن 
بعــد  حوضهــا  يف  الطعــام  مــكان  تتذكــر  أن 

وضعها يف حوض آخر ملدة 12 يوما.
قــدرة  مــدى  يف  أخــرى  دراســة  نظــرت  كــا 
أغنيتــني  بــني  التمييــز  عــىل  الذهبيــة  الســمكة 
كاســيكيتني مختلفتــني، فبعــد أكــرث من 100 
جلســة، تبــني أن الســمكة كانــت تعــض الخيــط 
املرتبط باألغنية الصحيحة بنســبة %75. وإذا 
افرتضنــا أن ذاكرتهــا تــدوم 3 ثــوان حقــا، فلــن 

يكون هذا النوع من التدريب ممكنا.
ذاتــه  املــكان  يصعــق  ال  الــرق   :7 املغالطــة 

مرتني
 Empire State( تعــرض مبنــى إمبايــر ســتيت
يف  متاحقــة  رضبــات  لثــاين   )Building

أثنــاء عاصفــة رعديــة.  24 دقيقــة يف  غضــون 
مــن  الــرق  يوجــد يشء مينــع  ال  الواقــع،  ويف 
أن يــرضب املــكان ذاتــه أكــرث مــن مــرة يف وقت 

وجيز.

الكشف عن أول هاتف ذيك 
مضاد للبكترييا والجراثيم

لندن/ وكاالت:
أزاحــت إحــدى الــرشكات الســتار عــن أول هاتــف مضــاد للبكترييــا يف 

العامل، والذي يوقف انتشار الجراثيم.
ويحمل الهاتف اســا مبدئيا هو "كات إس42"، وهو قادر عىل الحد 
مــن انتشــار البكترييــا بفضــل تضمنــه أليونــات فضيــة تــم إضافتهــا أثنــاء 

عملية تصنيعه، بحسب صحيفة "دييل ميل" الريطانية.
وتزعــم رشكــة "بوليــت" املصنعــة للهاتف أنه ميتــاز بالقدرة عىل تقليل 
عــدد البكترييــا املتواجــدة عــىل ســطحه بنســبة %80 يف غضــون 15 

دقيقة، و%99.9 يف غضون 24 ساعة.
ويف حــني أن هاتــف "كات إس42" ال يعمــل عــىل تحييــد البكترييــا أو 
الفريوسات بشكل فعال، مبا يف ذلك فريوس "كورونا" املستجد، إال 

أنه يوقف انتشار وتكاثر مسببات األمراض.
يقــول صانعــو الهاتــف القــوي إن الجهــاز مقــاوم للاء متامــا، وينصحون 
بــرضورة غســله بانتظــام باملــاء والصابــون واملطهــرات وحتــى املبيــض 
لإلبقــاء عليــه نظيفــا. وأكــد بيــرت كننغهــام، نائــب رئيــس رشكــة "بوليــت" 
أن امتــاك الهاتــف رضوري بالنســبة ألولئــك الذيــن يعملــون يف بيئــة 
متعــددة  مواقــع  يــزورون  الذيــن  وكذلــك  اجتاعيــة،  أو  رعايــة صحيــة 

لوظائفهم".
العــام  أوائــل  إال يف  للــرشاء  متاحــا  "كات إس42"  هاتــف  يكــون  ولــن 

املقبل 2021، وسيطرح بسعر 300 دوالر أمرييك.
وعــن خــواص الهاتــف، فهــو مــزود ببطاريــة 4200 ملــيل أمبــري، ومقــاوم 
للــاء والغبــار، وشاشــة 5.5 بوصــة تعمــل باللمــس حتــى بأصابــع مبللــة 
أو عنــد ارتــداء قفــازات، و3 غيغابايــت مــن ذاكــرة الوصــول العشــوايئ 

)رام(، مع سعة تخزين إضافية من خال بطاقة ذاكرة.
كا يحتوي الهاتف عىل كامريا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل وأمامية 

بدقة 5 ميغا بيكسل، ويقبل رشيحتي اتصال، وضان عامني.
وينصــح الروفيســور، بيــرت هــول، مــن جامعــة واترلو، بأنــه يجب تنظيف 
الهواتف الذكية مرتني يف اليوم، مرة يف فرتة تناول الغداء الثانية عند 

تناول الشاي، وذلك ملنع املزيد من عمليات انتقال امليكروبات.

بعد شكاوى من عيوب 
أساسية... "آبل" ُتريض 
مستخدمي "آيفون 12"

واشنطن/ وكاالت:
قدمت رشكة "آبل" األمريكية، حا للعيوب التي شكا منها أصحاب 

هاتف "آيفون 12" الجديد.
 "14 إس  أو  "آي  تشــغيل  لنظــام  جديــدا  تحديثــا  "آبــل"  وطرحــت 
اســتام  عــدم  مشــكات  يحــل  والــذي   ،"14.2.1 إس  أو  "آي  هــو 
عاليــة  بجــودة  الصــوت  تلقــي  وعــدم  الوســائط،  املتعــددة  الرســائل 
مــن أجهــزة الســمع املصممــة لهواتــف "آيفــون"، وأخــريا قفل الشاشــة 
12 مينــي"، بحســب موقــع  الــذي ال يســتجيب يف هاتــف "آيفــون 

"إنغادجيت".
 "12 "آيفــون  لهواتــف  فقــط  الجديــد  التحديــث  "آبــل"  وخصصــت 

و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".
الفــرتة  أبلغــوا خــال   "12 بعــض مســتخدمي هواتــف "آيفــون  وكان 
املاضية عن مواجهتهم مشاكل مع الرسائل القصرية وعدم ظهورها 
يف ساســل الرســائل الجاعيــة، عــدم ظهــور اإلشــعارات للرســائل 

التي تلقوها.
فيــا أبلــغ آخــرون عــن مشــكات تتعلــق بجــودة الصــوت عــىل أجهــزة 
السمع املقرتنة بهواتف "آيفون"، يف حني ظهرت شكاوى بخصوص 

استجابة شاشة القفل عىل هاتف "آيفون 12 ميني".

العثور عىل جثة جندي 
غرق قبل 500 سنــة

 فيلنيوس/ وكاالت:
عــرث عــىل جثــة جنــدي مــن العصــور الوســطى يف قــاع بحــرية ليتوانيــة، 
يرجــع عمرهــا إىل 500 ســنة، وهــي بحالــة جيــدة، باإلضافــة للعتــاد 

الذي كان برفقة املحارب.
املحــارب الــذي تعــود جثتــه للقــرن ال16، تــم العثــور عليــه بعــد قيــام 

بعثة أثرية بإجراء مسح تحت مياه بحرية أسفيجا، رشق ليتوانيا.
وأجــرى علــاء مــن كليــة الطــب يف جامعــة فيلنيــوس فحصــًا للجثــة، 
وذكروا أن صاحبها كان ذكرًا وتويف يف القرن ال16، عىل الرغم من 

أنهم ال يعرفون حتى اآلن سبب وفاته.
وأشارت إيلينا برانكونيتي عاملة اآلثار والباحثة يف جامعة كايبيدا، 
إىل أنــه رغــم تــواري الهيــكل العظمي تحت طبقة من الرمال والطمي، 
فإنــه مل يكــن مدفونــًا، بــل مــن املحتمــل أن تيــارات امليــاه هــي التــي 

راكمت الرواسب التي غطت البقايا مع الوقت.

خرافات يعتقد كثريون صحتها.. تعرف إليها


