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إخطار مزنل بوقف البناء يف "الولجة" 
واعتقال 11 مواطًنا بالضفــــــــــــة

24 إصابة بقمع قوات 
االحتالل مسرية فــي 

األغوار ومستوطنـون 
ُيدنِّســـون األقصــــى

محافظات/ محمد األيويب:
ُأصيــب 24 مواطًنــا بجــراح وبحــاالت اختنــاق، أمــس، بعــد قمــع قــوات 
واملامرســات  باالســتيطان  منــددة  مســرة  اإلرسائيــي  االحتــال 

اإلرسائيلية يف األغوار الشاملية بالضفة الغربية املحتلة.
وقالــت جمعيــة الهــال األحمــر يف بيــان صحفــي إن طواقمهــا قدمــت 
يف  أصيــب  أحدهــام  املطاطــي،  بالرصــاص  أصيبــا  لشــابني  العــاج 

الفخــذ واآلخــر يف البطــن، ونقــا للعــاج يف املستشــفى 
الفلسطيني الرتيك يف طوباس.

محكمة االحتالل تردُّ استئناف 
عائلــــــة مقدسية وُتقــــــرِّر 

إخالَءها من مزنلها يف سلوان
القدس املحتلة/ فلسطني:

ردت محكمــة االحتــال "املركزيــة" يف القــدس االســتئناف الــذي قدمتــه عائلــة 
دويك عىل إخائها من منزلها ملصلحة جمعية "عطرت كوهنيم" االستيطانية، 

بزعم ملكية اليهود لألرض املقامة عليها البناية.
وكانت املحكمة ردت االستئناف املقدم منتصف الشهر الجاري باسم عائلتي 

عــودة وشــوييك، عــىل قــرارات إخائهــام مــن منازلهــام، ليصبــح خطــر 
اإلخــاء والتهجــر يتهــدد هــذه العائــات الثــاث التــي تســكن حي بطن 

نتنياهو يزور اإلمارات والبحرين 
مطلَع األسبوع المقبل

النارصة/ األناضول:
قالت صحيفة عربية، مساء أمس، إن رئيس وزراء االحتال اإلرسائيي بنيامني 

نتنياهو، سُيجري األسبوع املقبل "زيارة تاريخية" إىل اإلمارات والبحرين.
وأفــادت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" املقربــة مــن نتنياهــو أنه من املقرر أن يســافر 

األخر مطلع األسبوع املقبل يف أول زيارة علنية إىل أبوظبي واملنامة.
وســيلتقي نتنياهو يف زيارته ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين 
حمــد بــن عيــى آل خليفــة، الــذي هاتفــه رئيــس وزراء االحتــال صبــاح أمــس، 

بحســب املصــدر ذاتــه. وأضافــت الصحيفــة: "ُيجــري مســؤولو مكتــب 
نتنياهــو الرتتيبــات األخــرة للرحلــة مــع مكتبــي )ابــن زايــد وآل خليفــة( 

ر من  منظمة حقوقية ُتحذِّ
الضّم الفعيّل لمناطق "ج" 

ومشاريع عزل القدس
النارصة/ فلسطني:

األيــام  خطــورة  مــن  اإلنســان  "لحقــوق  عميــم  "عــر  منظمــة  حــذرت 
املتبقيــة لحكــم الرئيــس األمرييك دونالد ترامــب؛ إذ تخّللها تصديق 

اســتيطانيٍة  مخططــاٍت  عــىل  اإلرسائيليــة  االحتــال  حكومــة 
عديدة, خاصًة تلك املقامة يف القدس املحتلة.

التدخل اإلرسائييل 
بشؤون األقىص.. 
سحٌب لصالحيات 

األوقاف ومحاولٌة 
للسيطــــرة

ـــا وإداريًّـا أمنيًّ
غزة/ أدهم الرشيف:

اد  مل متــس انتهــاكات االحتــال روَّ
مبنــع  املبــارك  األقــى  املســجد 
ألداء  إليــه  الوصــول  مــن  الكثريــن 
شــملت  بــل  فحســب،  الصــاة 
واملوظفــني  فيــه  العاملــني  مؤخــًرا 
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  يف 
األردنيــة  للمملكــة  التابعــة 

األمــر  ووصــل  الهاشــمية, 
إىل التدخــل يف إجــراءات 

14 وفاة و1261 إصابة 
بفريوس "كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 14 وفــاة و1261 

إصابــة بفــروس "كورونــا" يف الضفة الغربية ومدينة القدس 
املحتلتــني، يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. وقالــت وزيرة الصحة 

3 وفيات و685 إصابة 
بـ"كورونا" يف غزة

غزة/ فلسطني: 
أعلنت وزارة الصحة يف قطاع غزة، أمس، تسجيل ثاث وفيات و685 

إصابــة بفــروس "كورونــا"، و187 حالــة تعــاٍف، يف الـ24 ســاعة 
املاضية. وأوضحت الوزارة يف تقرير يومي يرصد مستجدات 

78 وفاة و4586 إصابة 
بـ"كورونا" يف األردن

عامن/ فلسطني: 
أعلنــت وزارة الصحــة األردنيــة، أمــس، تســجيل 78 وفــاة و4 آالف و586 

إصابة بفروس "كورونا" يف الـ24 ساعة املاضية.
وارتفــع العــدد اإلجــاميل للوفيــات، داخــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية، 

حــني  يف  و380،  ألفــني  إىل  املــايض  مــارس  آذار/  شــهر  منــذ 
التقريــر  ألًفــا و996 حالــة. وأشــار   192 إجــاميل اإلصابــات  بلــغ 

خريشة: استمرار غياب 
د  المؤسسات الرسمية ُيمهِّ

لسيطرة متنفذين عىل الحكم
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة: 

أكــد النائــب الثــاين لرئيــس املجلــس الترشيعــي, د. حســن خريشــة، 
أن غيــاب املؤسســات الترشيعيــة, والقضائيــة, والســلطة الرابعــة يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة، ينــذر بانجــراف املجتمــع إىل حالــٍة 
خطرٍة من إحكام سيطرة متنفذين يف السلطة عىل الحكم.

الدوحة/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  نائــب  قــال 
العاقــات  ومســؤول  حــامس  لحركــة 
إن  مــرزوق:  أبــو  مــوىس  د.  الخارجيــة 
حركة "فتح تريد جرّنا إىل مربع التسوية 
ألن  ؛  ال  لذلــك:  وقلنــا  السياســية، 

املجمــوع الوطنــي يرفــض ذلــك، وعمــر 
هذه التجربة يف التسوية فاشل".

وكشــف أبو مرزوق ما جرى يف حوارات 
القاهــرة مــع حركــة فتــح، يف لقــاٍء حوارّي 
مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
أمــس،  مســاء  )حشــد(،  الفلســطيني 

إجــراء  بــرشط  ــكت  متسَّ فتــح  إن  وقــال: 
بالترشيعيــة  بــدءا  بالتتابــع  االنتخابــات 
ثــم الرئاســية، ورفضــت خيــار املجمــوع 
أبــو  وأكــد  متزامنــة.  بإجرائهــا  الوطنــي 

مــرزوق أن إســرتاتيجية حركتــه ال 
تــزال الوحــدة الوطنيــة واالعتامد 

مسؤول إرسائييل: التنسيق 
األمين لم ينقطع يوًما 

وإعالن وقفه سيايس فقط
غزة/ فلسطني:

أّكد مسؤول عسكري إرسائيي سابق أّن التنسيق األمني بني االحتال 
اإلرسائيي والســلطة الفلســطينية مل ينقطع يوًما, ومل ُيوقف منذ بدء 

العمــل بــه عــام 1995، موضًحــا أّن إعــان الســلطة وقفــه هــو 
أمــٌر ســيايٌس ال وجــود لــه عــىل أرض الواقــع. جــاء ذلــك خــال 

كشف كواليس الحوارات األخرية يف القاهرة

أبو مرزوق: "فتح" تريد جرنا لمربع 
التسوية السياسية وقلنا لذلك: ال

دعت السلطة لتغليب المصلحة الوطنية

ل االحتالل مسؤولية  فصائل المقاومة ُتحمِّ
عـــــدم إدخـــــال المستلزمـــــات الصحيــــة 

غزة/ جامل غيث:
املســؤولية  االحتــال  ســلطات  املقاومــة  فصائــل  لــت  حمَّ
الفلســطينيني،  املواطنــني  وســامة  حيــاة  عــن  الكاملــة 
والتداعيــات املرتتبــة عــىل منــع إدخــال املســتلزمات الصحية 
ملواجهــة کورونــا. وقالــت الفصائــل يف مؤمتــر صحفــي عقــد 
أمــام بــرج )شــوا وحــري( وســط مدينــة غــزة أمــس: "لــن نقبــل 
مــا  إذا  مفتوحــة  الخيــارات  وكل  كورونــا،  مــن  شــعبنا  مبــوت 
تعــرض شــعبنا للخطــر مــن جــراء تلكــؤ االحتــال ورفضــه إدخال 
املستلزمات الصحية للقطاع". ودعت الفصائل يف بيان تاه 
القيــادي يف حركــة "حــامس" إســامعيل رضــوان، إىل تشــكيل 

أبنــاء  وتثقيــف  توعيــة  يف  للمســاهمة  عمــل  طواقــم 
شــعبنا مــن مخاطــر كورونــا، ورضورة إلــزام منتســبيها 

الكسواين ُيحذر: 
مساٍع إرسائيلية 
لتكريس األقىص 

"مركزًا دينيًّا 
يهـــــوديًّا"
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قوات االحتالل تقمع تظاهرة منددة باالستيطان وانتهاكات االحتالل يف األغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة أمس            ) أ ف ب (

الفصائل يف مؤتمر صحفي عقد وسط غزة أمس    
) تصوير / محمود أبو حصرية (

عنارص األمن تعمل عىل تسهيل حركة المسافرين يف معرب رفح أمس  ) تصوير / يارس فتحي (

"أبو نعيم" يتفقد 
سيــــــر العمــــل

فتح معرب رفح 
"استثنائيًّا" 
فـــي كــــال 
االتجاهني
غزة/ فلسطني:

فتحت السلطات املرية، 
أمس، معرب رفح الربي 
جنويب قطاع غزة، أمام 
حركة املسافرين يف كا 
االتجاهني. وقالت وزارة 
الداخلية واألمن الوطني 
بغزة، يف تريح صحفي: 

"بدأت حافات 
15املسافرين مبغادرة 
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ر من الضّم الفعيّل ملناطق "ج" ومشاريع عزل القدس منظمة حقوقية ُتحذِّ حملة لجمع التبرعات من أمريكا
الكسواين ُيحذر: مساٍع إرسائيلية

لتكريس األقىص كـ"مركز ديني يهودي"

مسؤول إرسائييل: التنسيق 
األمني مل ينقطع يوًما 

وإعالن وقفه سيايس فقط
غزة/ فلسطني:

أّكــد مســؤول عســكري إرسائيــي ســابق أّن التنســيق األمنــي بــني 
االحتــال اإلرسائيــي والســلطة الفلســطينية مل ينقطــع يوًمــا, ومل 
إعــان  أّن  1995، موضًحــا  عــام  بــه  العمــل  بــدء  إيقافــه منــذ  يتــّم 

السلطة وقفه هو أمٌر سيايٌس ال وجود له عىل أرض الواقع.
جــاء ذلــك خــال مقابلــة أجرتهــا هيئــة البــث اإلرسائيــي الرســمية 
"مــكان" مــع الجــرال موشــيه إلعــاد، الحاكــم العســكري اإلرسائيي 
األســبق ملدينتــي جنــني وبيــت لحــم، ورئيــس أول منظومــة تنســيق 
أمني فلسطيني إرسائيي فور إبرام اتفاق "أوسلو"؛ للتعليق عىل 
قــرار حســني الشــيخ, وزيــر الشــؤون املدنيــة بالســلطة, اســتئناف 

التنسيق األمني بني السلطة واالحتال.
وقــال إلعــاد: "التنســيُق مســتمٌر منــذ عــام 1995، ومل ينقطــع وال 
يــوم، ومل يتــّم إيقافــه, وحينــا ُيعلــن عــن توقيف التنســيق من قبل 

السلطة الفلسطينية, يجب أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟".
بــني الضبــاط  24 ســاعة  وأضــاف: "التنســيُق موجــوٌد عــىل مــدار 
مــن الجانبــني، فحينــا نســمع إعــان من قبل الســلطة يكــون إعاًنا 

سياسًيا وليس له أي جذور عىل األرض".
وأعلــن عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح وزيــر الشــؤون املدنيــة, 
التنســيق  عــودة  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن   17 يف  الشــيخ,  حســني 
األمنــي بــني الســلطة واالحتــال اإلرسائيــي إىل ســابق عهــده, قبــل 
إعــان الرئيــس محمــود عبــاس, يف 19 مايــو/ أيــار املــايض, عــن 
أن منظمــة التحريــر ودولــة فلســطني أصبحتــا يف حــل مــن جميــع 
مــع الحكومتــني األمريكيــة واإلرسائيليــة, ومــن جميــع  االتفاقيــات 
االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، رًدا عــىل مخطــط ضــم أرايض الضفــة 

لـ"إرسائيل".
وقد أّكد وزير جيش االحتال "بيني غانتس" أّن "التنسيق األمني 
مصلحــة مشــرتكة, وأنــه ســيتم العمــل خــال األيــام القليلــة القادمة 
عىل العودة إىل التنســيق املعتاد, وترتيب األوضاع من جديد"، 
يف حني وصف منسق أعال حكومة االحتال السابق يف الضفة 

الغربية "عاموس جلعاد" التنسيَق األمنيَّ بـ"الكنز".

كشف كواليس الحوارات األخيرة في القاهرة
أبو مرزوق: »فتح« تريد جرنا ملربع التسوية السياسية وقلنا لذلك: ال

خريشة: استمرار غياب املؤسسات
الرسمية ميهد لسيطرة متنفذين عىل الحكم

التدخل اإلرسائييل بشؤون األقىص.. سحٌب 
ا ا وإداريًّ لصالحيات األوقاف ومحاولٌة للسيطرة أمنيًّ

القدس املحتلة/ فلسطني:
عمــر  الشــيخ  املبــارك  األقــى  املســجد  مديــر  حــذر 
الكســواين مــن مخاطــر مــا يخطــط لــه الحاخــام املتطرف 
املســجد  يف  املتطرفــة  والجاعــات  غليــك"  "يهــودا 
املبــارك، ومحاوالتــه لتكريســه كـ"مركــز دينــي يهــودي"، 
اليوميــة  انتهاكاتهــم  ومواصلــة  التربعــات،  جمــع  عــرب 
لحرمتــه. وقــال الكســواين: "ننظر بعني الخطــورة البالغة 
إلطــاق املتطــرف غليــك حملــة تربعات خــال اقتحامه 
االنتهــاكات  كل  رغــم  لــه  ونقــول  األقــى،  املســجد 
واملحاوالت التي ينفذها املتطرفون ســيبقى املســجد 

إسامي خالًصا لكل املسلمني فقط".
هــذه  أن  أمــس،  "صفــا"،  لوكالــة  ترصيــح  يف  وعــدَّ 
تــأيت مــن أجــل اســتفزاز مشــاعر املســلمني  التربعــات 
يف كل أرجــاء املعمــورة، محمــًا االحتــال املســؤولية 
الكاملة عا يقوم به املتطرف "غليك" بشأن األقى، 

وردود الفعل عىل هذه االستفزازات.
وأدان قــرار االحتــال متديــد فــرتة اقتحامــات األقــى، 
إضافــة إىل حمــل مســتوطنني خريطــة يف أثنــاء اقتحــام 
املرشفــة  الصخــرة  قبــة  فيهــا  أزالــوا  أمــس،  املســجد، 

ووضعوا مكانها مخطًطا "للهيكل املزعوم".
االحتــال  وعنــارص  املتطرفــني  اســتفزازات  أن  وأوضــح 
ضد األقى واضحة، فهم يدعون أن هذه االقتحامات 
هدفها زيارة املسجد فقط، لكن نواياهم باتت واضحة 
ومكشــوفة ســواء عرب االقتحامات أو توزيع خرائط ليس 

بها قبة الصخرة، أو االعتداءات اليومية للمسجد.
وأكد أن االحتال يســعى لفرض واقع جديد باملســجد 
وكذلــك  واملــكاين،  الزمــاين  التقســيم  عــرب  األقــى، 

محــاوالت الجاعــات املتطرفــة اتخــاذ الجهــة الرشقيــة 
من املسجد كـ"مدرسة توراتية دامئة".

وقبــل يومــني، أطلــق الحاخــام املتطرف "يهــودا غليك" 
مــن  مبــارش  بــث  ويف  لألقــى،  جديــد  اقتحــام  يف 
الســاحة الشــالية الرشقيــة، حملــة لجمــع التربعــات من 
األنجليكانيــني األمريكيــني، مبناســبة عيــد "الحانــوكاه" 
اليهودي، وذلك ضمن محاوالت املســتوطنني تكريس 

املسجد األقى كـ"مركز ديني يهودي".
"شــالوم  ملؤسســته  التــربع  إىل  جمهــوره  ودعــا 
جريوســاليم" بطــرود بقيمــة ٣٠ دوالًرا، "لتعزيــز الوجــود 

والروح الدينية اليهودية"، وفق تعبريه.
ويــأيت إطــاق هــذه الحملــة مــن املســجد األقــى يف 
الهيــكل" املزعــوم،  مــا يســمى "جاعــات  إطــار ســعي 
ودينــي  روحــي  مركــز  إىل  األقــى  املســجد  لتحويــل 

ملارسة أنشطتها منه.
املارســات  هــذه  كل  أن  عــىل  الكســواين  وشــدد 
واالنتهــاكات اإلرسائيليــة لألقــى ســوف تتكــر أمــام 
صمــود وربــاط أهــل بيــت املقــدس وموظفــي األوقــاف 
اإلســامية الذيــن يحمــون املســجد ويدافعــون عنــه يف 
مواجهــة كل االقتحامــات والربنامــج واملخططــات التــي 

يريد االحتال تحقيقها باألقى.
التــي تدعــو  وســابًقا، أســس "غليــك" حركــة "هاليبــا"، 
جميع اإلرسائيليني القتحام املسجد األقى ومارسة 
طقوسهم فيه باعتباره "ُلبَّ الصهيونية"، قبل أن يتحول 
إىل ترويــج هــذه األجنــدة يف أوســاط اليمني الصهيوين 
الناطــق باإلنجليزيــة يف أمريــكا الشــالية، والــذي يبــدو 

أكرث دعًا لهذه األجندة املتطرفة.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة: 
أكد النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي, د. حسن 
خريشــة، أن غيــاب املؤسســات الترشيعيــة, والقضائيــة, 
ينــذر  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الرابعــة  والســلطة 
بانجــراف املجتمــع إىل حالــٍة خطــرٍة مــن إحــكام ســيطرة 

متنفذين يف السلطة عىل الحكم.
وقال خريشــة يف حديثه لـ"فلســطني": "يف حالة بقيت 
الحالــة السياســية الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة عــىل 
الرقابــة  وغيــاب  منتخبــة,  مؤسســات  دون  الحــال,  هــذا 
والترشيعــي، فذلــك ســيفتح البــاب واســًعا أمــام الســلطة 

ملزيٍد من القمع واالعتقاالت".
تواصــل  األخــرية  الفــرتة  "شــهدت  خريشــة:  وأضــاف 
االعتقــاالت السياســية، وكان أبرزهــا للناشــط نــزار بنــات, 
موقــع  يف  حســابه  عــرب  فيديــو  مقطــع  يف  خــرج  الــذي 
فيســبوك, ينتقد فيه عودة الســلطة للتنســيق األمني مع 

سلطات االحتال اإلرسائيي".
وأوضــح أن الناشــط بنــات تحــدث باســم الكثــري مــن أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني, الذيــن اســتهجنوا عــودة الســلطة 
للتنســيق األمنــي، حيــث مــارس حقه الــذي كفله القانون 
وتحويلــه إىل  اعتقالــه  أدى إىل  ذلــك  ولكــن  األســايس، 

اللجنة األمنية يف أريحا. وبني خريشة أن تحويله للجنة 
األمنية سيئة السمعة لكونها تضم جميع عنارص األجهزة 
قــد  املذكــورة  فاللجنــة  للقانــون؛  مخالًفــا  يعــد  األمنيــة، 

حلتها حكومة رامي الحمد الله السابقة.
وأفرج عن الناشط بنات يف وقت الحق من مساء أمس.

وحدٌة بعيدة المنال
ويف ملــف املصالحــة الفلســطينية، أشــار النائــب الثــاين 
الســلطة  عــودة  أن  إىل  الترشيعــي،  املجلــس  لرئيــس 
االحتــال  مــع  املوقعــة  واالتفاقيــات  األمنــي  للتنســيق 
وإنهــاء  الوطنيــة  الوحــدة  تحقيــق  جعــل  اإلرسائيــي, 

االنقسام بعيًدا.
إىل  ســفراءها  الســلطة  إعــادة  أن  إىل  االنتبــاه  ولفــت 
تلــك  تطبيــع  موافقتهــا  عــىل  يــدل  والبحريــن,  اإلمــارات 

الدول مع االحتال اإلرسائيي, وعقد اتفاقيات معه.
ُيذكر أن وزير الهيئة العامة للشؤون املدنية يف السلطة 
املــايض،  الثاثــاء  أعلــن  الشــيخ،  حســني  الفلســطينية، 
ودولــة  الفلســطينية  الســلطة  بــني  األمنــي  التنســيق  أن 
االحتــال اإلرسائيــي ســيعود إىل مــا كان عليــه قبــل 19 
مايــو 2020، حــني أعلنــت الســلطة وقــف هــذا التنســيق 

ا. رسميًّ

غزة/ أدهم الرشيف:
اد املســجد األقــى  مل متســس انتهــاكات االحتــال روَّ
املبــارك مبنــع الكثرييــن مــن الوصــول إليــه ألداء الصــاة 
فحســب، بــل شــملت مؤخــًرا العاملــني فيــه واملوظفــني 
يف دائــرة األوقــاف اإلســامية التابعــة للمملكــة األردنيــة 
إجــراءات  يف  التدخــل  إىل  األمــر  وصــل  بــل  الهاشــمية, 
التعقيــم داخل املســجد ضمــن إجراءات مواجهة جائحة 

فريوس "كورونا".
ويف هذا الصدد، أكد متحدثان متخصصان يف شــؤون 
االحتــال  ســلطات  أن  األقــى،  واملســجد  القــدس 
اإلرسائيي تسعى من خال انتهاكاتها، إىل فرض وقائَع 
جديــدٍة داخــل املســجد محيطــه أيًضــا، مســتغلًة جائحــة 
"كورونــا" لتنفيــذ مخططــات التهويــد بحــق املقدســات 

اإلسامية، وغريها.
ديــاب:  أبــو  فخــري  القــدس,  شــؤون  يف  الباحــث  وقــال 
كل  ســحب  تريــد  االحتــال  ســلطات  أن  "واضــٌح 
القــدس،  مدينــة  يف  األوقــاف  دائــرة  مــن  الصاحيــات 
بهــدف فــرض وقائــع جديــدة تظهــر من خالهــا )إرسائيل( 
يف  ــا  وإداريًّ ــا  أمنيًّ واملســؤولية  الســيادة  صاحبــة  أنهــا 

املسجد األقى".
وألجــل ذلــك فهــي تســعى إىل تقليــل وجــود املســلمني 
فيــه وصــواًل إىل تفريغــه مــن العاملــني عــن طريــق اإلبعــاد 
أوامــر  وإعطــاء  الصاحيــات,  وســحب  واالعتقــال، 
ديــاب  أبــو  أضــاف  كــا  األقــى،  املســجد  يف  إداريــة 

لـ"فلسطني".
ينفــذ عمليــة متدحرجــة يف  أن "االحتــال  ذلــك  وفــر 
الســيطرة عــىل املســجد األقــى، ليكــون هــو املســؤول 
عــن كل يشء فيــه، حتــى وصــل األمــر إىل التدخــل يف 
أّن  مضيًفــا  والصيانــة",  والنظافــة  التعقيــم  إجــراءات 
مارســات )إرسائيــل( ترمــي إىل إلغــاء صاحيــات دائــرة 

األوقاف والوصاية األردنية عىل املسجد األقى.
وأضاف أبو دياب أّن انتهاكات االحتال هذه, تتزامن مع 

زيــادة ســاعات ُوِجــد املســتوطنني اليهــود يف املســجد 
األقى بعد اقتحامه بشــكل يومي، والســاح لهم بأداء 
طقوس تلمودية عىل نطاق أوســع، قد يشــمل مســتقبًا 

تعليم "التوراة" داخل ساحات الحرم القديس. 
االنتهــاكات  ترتكــب  دامًئــا  االحتــال  ســلطات  أّن  وبــني 
بحق األقى واملقدســات اإلســامية، وتنتظر ردة فعل 
وجــود  لعــدم  ونتيجــًة  العــريب،  أو  الفلســطيني  الشــارع 
األقــى,  املســجد  لقيمــة  مقــّدرٍة  حقيقيــٍة  فعــٍل  ردة 
والتغريات الحاصلة فيه؛ فإّن خطورة انتهاكات االحتال 
األقــى،  عــىل  للســيطرة  وصــواًل  تــزداد  التصاعديــة 

مستغلًة التطبيع مع عدة دول عربية.
وأكــد أبــو ديــاب أّن )إرسائيــل( تســتغل جائحــة "كورونــا" 
لصالــح  وتوظفهــا  وأيديولوجًيــا,  سياســًيا  اســتغااًل 
مشاريعها التهويدية، وال تأبه بصحة املواطنني، ويأتـي 
التقصــري يف معالجــة  ذلــك تزامًنــا مــع تعّمــد االحتــال 

تفيش الوباء مبدينة القدس املحتلة.
التدخل بشؤون األقصى

العليــا  اإلســامية  اللجنــة  رس  أمــني  قــال  جهتــه،  مــن 
انتهــاكات  "إن  حامــي:  جميــل  الدكتــور  القــدس,  يف 
دائــرة  تحــت  تنــدرج  األقــى  املســجد  يف  االحتــال 
التدخــل يف أي حركــة باملســجد األقى، وخصوصيات 
اإلســامية,  األوقــاف  دائــرة  عليهــا  تــرشف  التــي  العمــل 
وتشمل التعقيم والحرص عىل إلزام الجميع باإلجراءات 

الوقائية".
هــذا  أّن  لـ"فلســطني"،  ترصيــٍح  يف  حامــي  وأضــاف 
اإلســامية،  األوقــاف  صاحيــات  عــىل  تعــدٍّ  التدخــل 
مشــرًيا إىل أن الدائــرة نفســها لهــا اتصاالتهــا مــع الجهــات 
األردنيــة املعنيــة واملرشفــة بشــكل مبــارش عــىل األقــى 

وشؤونه.
ــد حامــي أن املعركــة مــع االحتــال مســتمرة, وهــو  وأكَّ
املبــارك  األقــى  يف  املناكفــات  مــن  الكثــري  يخــوض 

لفرض وقائع تلبي طموحاته التهويدية.

النارصة/ فلسطني:
"لحقــوق  عميــم  "عــري  منظمــة  حــذرت 
املتبقيــة  األيــام  خطــورة  مــن  اإلنســان 
لحكــم الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب؛ 
االحتــال  حكومــة  تصديــق  تخّللهــا  إذ 
اســتيطانيٍة  مخططــاٍت  عــىل  اإلرسائيليــة 
عديــدة, خاصــًة تلــك املقامــة يف القدس 

املحتلة.
وأوضحــت املنظمــة يف تقريــٍر لهــا أمــس، 
تقطــع  أن  املخططــات  هــذه  شــأن  مــن  أّن 
بــني  والجغــرايف  الدميوغــرايف  التواصــل 

أرجاء الضفة الغربية.
مشــاريع  "هنــاك  إّن  املنظمــة:  وقالــت 
اإلدارات  عهــد  يف  كانــت  اســتيطانية 
تحظــى  وال  محظــورًة,  الســابقة  األمريكيــة 
بنــاء  كمخطــط  مســاندة,  أو  دعــٍم  بــأي 
البوابــة الرشقيــة, أو مــا أصبــح يطلــق عليــه 
الدوائــر  آخــر  يغلــق  الــذي   "E1" مــرشوع 
ويعزلهــا  القــدس,  حــول  االســتيطانية 

لتقســيمه  إضافــًة  الضفــة،  عــن  بالكامــل 
الضفة إىل قسمني شايل وجنويب".

وأوضحت أن الحديث يدور عن مشــاريع 
قد تصّدق حكومة بنيامني نتنياهو عليها, 
الرئيــس األمريــي املنتخــب  قبــل دخــول 
األبيــض,  البيــت  بايــدن  جــو  الجديــد 
مستغلًة بذلك الدعم غري املحدود الذي 
الرشعــي  غــري  لاســتيطان  ترمــب  يقدمــه 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
مشــاريع  خطــورة  إىل  املنظمــة  ولفتــت 
االســتيطاين  املثلــث  يف  التحتيــة  البنــى 
القــدس،  يف  القدميــة  البلــدة  شــايل 
"التلــة  هــي  املســتوطنات  وهــذه 
الفرنســية", و"رمــوت", و"رمــات شــلومو" 
التــي  العيســوية وشــعفاط،  أرايض  عــىل 
الطــرق  بشــبكة  وربطهــا  توســيعها  يتــم 
والقطــارات الخفيفــة والعرضيــة بــني "تــل 
مــن  األوســط  القطــاع  والغــور, يف  أبيــب" 

الباد مروًرا بالقدس.

وزيــر  إعــان  عميــم"  "عــري  واســتهجنت 
االنتقــال  "بومبيــو"،  األمريــي  الخارجيــة 
الفعــي  الضــم  مــن  أخــرى  مرحلــة  إىل 
للمنطقــة )ج(, وذلــك خال احتفال إنشــاء 
مصنٍع للنبيذ مبستوطنة )بساغوت( عىل 

مشارف رام الله. 
وقالــت: "إّن كّل هــذه الخطــط خــط أحمــر 
قبــل  ترامــب  عــن خطــة  اإلعــان  تــم  حتــى 

عام".
حــرج،  وقــت  يف  "نحــن  وأضافــت 
يف  الفاشــلة  الحكومــات  تســعى  حيــث 
للتغطيــة  وإرسائيــل  املتحــدة  الواليــات 
املعــارض,  العديــدة يف  إخفاقاتهــا  عــىل 
بشــدة  ســترض  التــي  القــوة  وتظاهــرات 
الفلســطيني  الشــعبني  مبســتقبل 
واإلرسائيي الذين يعيشون يف القدس".

وقــف  "يجــب  املنظمــة:  وتابعــت 
الخطــرية  االســتيطانية  املشــاريع  هــذه 
واالســرتاتيجية، والتــي تقــي عــىل األمل 

بسام عىل أساس حل الدولتني".
عاًمــا  ميثــل   2020 عــام  أن  وأوضحــت 
قياســًيا لهــدم املنــازل يف القــدس؛ )يصل 
بالفعل إىل 130 وحدة ســكنية(، يف عام 
زاد فيــه وبــاء "كورونــا" مــن محنــة ســكانها 

يف جميع املناطق.
يــرون  ال  الذيــن  أولئــك  "حتــى  وقالــت: 
املســتقبل  يف  الدولتــني  حــل  احتــال 
املنظــور، يجــب أن يشــعروا بالقلــق بشــأن 
خطــورة البنــاء اإلرسائيــي عــىل "جفعــات 
ويف  الوقــت  هــذا  يف  هاماتــوس"، 

املستقبل".
وحــذرت املنظمــة الحقوقيــة مــن الرتويــج 
)هــار  غنيــم  أبــو  جبــل  يف  البنــاء  لخطــط 
يف  وشــاليها  قلنديــا  غــريب  حومــا( 
بنــاء  خطــة  إيــداع  تــم  حيــث  )عطــاروت(، 
كبرية يف املنطقة "E1" يف كتلة "معاليه 
أدوميم"، والتي قدم "عري عميم وشالوم" 

اعرتاًضا مشرتًكا عليها.

الدوحة/ فلسطني:
قــال نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركة 
د.  الخارجيــة  العاقــات  ومســؤول  حــاس 
موىس أبو مرزوق: إن حركة "فتح تريد جرّنا 
إىل مربع التســوية السياســية، وقلنا لذلك: 
ذلــك،  يرفــض  الوطنــي  املجمــوع  ألن  ؛  ال 

وعمر هذه التجربة يف التسوية فاشل".
حــوارات  يف  جــرى  مــا  مــرزوق  أبــو  وكشــف 
حــوارّي  لقــاٍء  يف  فتــح،  حركــة  مــع  القاهــرة 
الشــعب  لدعــم حقــوق  الدوليــة  الهيئــة  مــع 
الفلســطيني )حشــد(، مســاء أمــس، وقــال: 
ــكت بــرشط إجــراء االنتخابــات  إن فتــح متسَّ
الرئاســية،  ثــم  بالترشيعيــة  بــدءا  بالتتابــع 
ورفضــت خيــار املجمــوع الوطنــي بإجرائهــا 

متزامنة.

إســرتاتيجية حركتــه ال  أن  مــرزوق  أبــو  وأكــد 
تزال الوحدة الوطنية واالعتاد عىل شعبنا 
يف إطــار الظــروف الراهنــة، قائــًا: "ال يوجــد 
خيــار آخــر عــن الوحــدة والوطنيــة والرشاكــة 
السياســية وتطويــر ذاتنــا يف منظمة التحرير 

والسلطة الفلسطينية".
يوجــد  وال  شــعبنا،  عــىل  "رهاننــا  أن  وذكــر 
رهان آخر، وال نستطيع االعتاد عىل حسن 
بايــدن وال املجتمــع  لـ)إرسائيــل( وال  النوايــا 

الدويل".
وأشار إىل أن الضفة الغربية املحتلة بحاجة 
أن  وحدهــا  تســتطيع  "التــي  املقاومــة  إىل 
لكــن  التطبيــع،  ومتنــع  االســتيطان  توقــف 
مؤكــًدا  هنــاك"،  يقاومهــا  األمنــي  التنســيق 
أن "إرسائيل" تريد فرض أمر واقع بالضفة.

وتســاءل أبــو مــرزوق: "اتفقنا عــىل املقاومة 
أيــن  لكــن  ــا،  وخارجيًّ ــا  داخليًّ الشــعبية 
الخطــوات الفعليــة لذلــك؟ وأيــن مــا اتفقنــا 

وعــىل  العامــني  األمنــاء  اجتــاع  يف  عليــه 
اللجان الثاث؟".

الكثــري،  نفعــل  أن  نســتطيع  "إننــا  وأضــاف: 

لكن يجب أن منتلك اإلرادة"، مشدًدا عىل 
عــن  بعيــًدا  يــزال  ال  الفلســطيني  القــرار  أن 

شعبنا وفصائله.
عاقتهــا  الســلطة  إعــادة  عــىل  وتعليًقــا 
باالحتال، عّد أبو مرزوق أن "الســلطة تريد 
أن تعيد تأهيل نفسها من أجل تقديم هذا 
بهــا  لاعــرتاف  الــدويل  للمجتمــع  الوضــع 
بعــد غيــاب الرشعيــات والضغــط األمريــي 

عليها".
الســيايس  املكتــب  رئيــس  نائــب  وقــال 
يف  كفلســطينيني  "وضعنــا  إن  لحــاس 
الســاحة الدوليــة ال يــر أحــًدا؛ ألننــا فتحنــا 

بوابة االعرتاف بـ)إرسائيل(".
ولفت إىل أن املنطقة منشغلة بنفسها، وال 
يوجــد مــؤرش حقيقــي عــىل انفــراج أليٍّ مــن 

األزمات يف الوضع اإلقليمي.
العربيــة أصبحــت مغيبــة  الجامعــة  ورأى أن 
هــذا  فعلــت  مــن  "وهــي  اإلطــاق  عــىل 
إىل  ذاتــه،  الوقــت  يف  مشــرًيا  بنفســها"، 
وجود مســاٍع شــديدة لبناء بعض التحالفات 

بقيادة )إرسائيل( يف املنطقة.
وقــال أبــو مــرزوق: إن إدارة الرئيس األمريي 
الجديــد "جــو بايــدن" ليســت مــن أولوياتهــا 
املوضــوع الفلســطيني بــل الوضــع الداخي 
األمريي واستعادة تحالفاتها والتعامل مع 

أزمات إيران وروسيا.
وتابــع: "بايدن ســيخدم األجنــدة اإلرسائيلية 
لكــن ليــس مبنظــور الفــوىض الــذي عمــل بــه 
الــدول  لــن يضغــط عــىل  أنــه  ترامــب.. كــا 

العربية يف موضوع التطبيع".
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن عن وظيفة )مدير عام(
يعلن املجلس الفلسطيني لإلسكان عن وجود شاغر لديه لوظيفة "مدير عام فرع املحافظات الجنوبية", وذلك وفقا ملا ييل:

مكان العمل: املجلس الفلسطيني لإلسكان – فرع املحافظات الجنوبية
املؤهل العلمي:

• الشــهادة الجامعيــة االوىل كحــد ادىن يف مجال)الهندســة، اإلدارة، التخطيــط أو العمــل التنمــوي( مــن جامعــة معرتف 
بها حسب التعليم العايل. 

الوصف والرشوط الوظيفية:
• أن يكون املتقدم من سكان قطاع غزة.

• خــرة عمليــة موثقــة ال تقــل عــن )15( ســنة منهــا 10 ســنوات بوظيفــة قياديــة، يف املجــال أو املجــاالت املشــابهة، 
ويفضل الخرات يف مجال اإلسكان واالتصال والتواصل مع املؤسسات والجهات املحلية والدولية.

• إجادة تامة للغتني االنجليزية والعربية قراءة وكتابة ومحادثة.
• الخرة العملية يف ادارة املشاريع الهندسية واعداد مستندات العطاءات املختلفة ما يتعلق باملشاريع اإلنشائية أو اللوازم.

املهارات والخربات املطلوبة:
• خرات وقدرات إدارية يف إدارة املؤسسات واألفراد.

• إملام بواقع العمل األهيل التنموي باملنطقة.
• مهارات يف فنون االتصال والتواصل والقيادة من حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والتوجيه.

• القدرة عىل إعداد التقارير واملقرتحات والخطط وكتابة التقارير باللغتني العربية واإلنجليزية 
• خرات عالية متقدمة يف استخدام كافة برامج الحاسوب والرامج ذات العالقة 

• القدرة عىل تحمل ضغط العمل.
املهام واملسؤوليات:

• اإلدارة واإلرشاف عىل كافة اإلعامل اإلدارية واملالية والفنية ملجلس اإلسكان الفلسطيني يف املحافظات الجنوبية.
• ترؤس لجان الجهاز التنفيذي من لجنة مديري ولجان تخطيط ومشاريع وغريها.

• متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وفق األنظمة والقوانني وقرارات املجلس والصالحيات املخولة له
• اإلرشاف عىل إعداد الخطط التطويرية للمجلس وتنمية القدرات البرشية واملساهمة يف إعداد الدراسات الخاصة بالتمويل

• القدرة عىل التشبيك مع املؤسسات املحلية والدولية وإقامة عالقات تعاون معها 
• رفع التقارير التي تبني االنجازات والفعاليات والنشاطات التي متت خالل الفرتة عىل مختلف املستويات إىل مجلس إدارة املجلس
• متثيل املجلس ضمن الصالحيات املخولة له أمام الجهات الرسمية ويف املؤمترات والورشات التي يكلف بحضورها.

• أية مهام أخرى بكلف بها ذات صلة بالعمل.
• عىل الراغبني يف التقدم للوظيفة ممن تنطبق عليهم الرشوط سابقة الذكر إرسال السرية الذاتية عىل الفاكس 

 phcgaza@gmail.com رقم 082884701 أو الريد االلكرتوين
• بدءًا من يوم األربعاء املوافق 2020/11/25 حتى نهاية دوام يوم األربعاء املوافق 2020/12/9.

مالحظة: ألي استفسار االتصال بهاتف املجلس رقم 082823280
املجلس الفلسطيني لإلسكان-غزة

الجامعة اإلسالمية - غزة
إعالن طرح عطاء رقم 3/ل/21-20

لتوريد أجهزة الب توب وخالفه للجامعة اإلسالمية غزة 
 Erasmus+ واملمول من برنامج eMWRE ضمن مرشوع

التابع ملفوضية االتحاد األورويب
تعلــن دائــرة اللــوازم واملشــرتيات بالجامعــة اإلســالمية بغــزة عــن طــرح عطــاء 
)لتوريــد أجهــزة الب تــوب وخالفــه للجامعــة اإلســالمية بغــزة( فعــىل الراغبني 
اإلســالمية  بالجامعــة  واملشــرتيات  اللــوازم  دائــرة  مراجعــة  االشــرتاك  يف 
الستالم كراس املواصفات ورشوط العطاء ابتداء من يوم األربعاء املوافق 
2020/11/25 مقابل مبلغ قدره $50 )خمسون دوالًرا(، تدفع يف الدائرة 

املالية بالجامعة اإلسالمية.
الثالثــاء  يــوم  ظهــر  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق 2020/12/9م.
• تفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة والنصف ظهر نفس اليوم.

• لإلستفسار يرجى مراجعة دائرة اللوازم واملشرتيات، هاتف رقم 2641416 - 08.
• ميكنكــم مراجعــة عــرض الســعر ورشوط العطــاء عــر صفحــة الجامعــة عىل 

www.iugaza.edu.ps العنوان
• رسوم اإلعالن يف الصحف املحلية عىل من يرسو عليه العطاء.

والله ويل التوفيق،،،
دائرة اللوازم واملشرتيات
الجامعة اإلسالمية بغزة

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

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة 
للمنتفعــني  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
واألبحــاث  الدراســات  وإجــراء  والتعليــم  التدريــب  برامــج  وإعــداد  بخدماتهــا، 
وضحايــا  والطفــل  األرسة  بدعــم  تعنــى  وكــام  املحــيل  املجتمــع  تخــدم  التــي 
 350 توريــد  مناقصــة  طــرح  يف  الجمعيــة  ترغــب  اإلنســان.  حقــوق  انتهــاك 
حقيبــة )قرطاســية، ألعــاب ومعقــامت( ضمــن مــرشوع )مــرشوع تحســني الصحة 
النفســية لألطفــال الفلســطينيني ذوي املشــاكل النفســية( مــن خــالل تقديــم 
 Grassroots مؤسســة  بتمويــل  املتخصصــة  النفســية  العالجيــة  التدخــالت 
أعــامل  يف  والخــرة  االختصــاص  ذات  للــرشكات  ميكــن   ،International
مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صباح 
يــوم األربعــاء املوافــق 2020/11/25 مــن مقــر الجمعيــة الكائن يف مدينة غزة 
-تل الهوا شارع -8 رشق مدرسة راهبات الوردية مقابل رسم مايل غري مسرتد 
وقدره مائة شيكل. آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم يوم الثالثاء 
املوافق 2020/12/01 الساعة 12:00 ظهرًا وكام سيتم تحديد موعد الحق 

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

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

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

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

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

• تكلفة اإلعالن ملدة يومني يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 

 .2641512-2641511
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

التخوف اإلسرائيلي 
أن تتبدد الدولة من داخلها

مع مرور الوقت يزداد ظهور املؤرشات الخاصة باملجتمع اإلرسائييل، 
التــي تكشــف عــن مــدى ضعفــه وانقســامه، حتــى بــات مصابا بالشــلل، 
هاويــة  إىل  ينــزل  اليــوم  وبــات  األخــرية،  اإلرسائيليــة  التقييــامت  وفــق 
الكراهيــة، واالنفصــال، ويعيــش أصعــب أيــام عرفتهــا "إرسائيــل" عــىل 

اإلطالق، منذ تأسيسها.
تفريــق  يف  نجحــوا  وفريقــه  نتنياهــو  "املتهــم"  أن  الواضــح  مــن 
الكراهيــة  مــن  رقيــق  فتــات  إىل  مجتمعهــم  وتفكيــك  اإلرسائيليــني، 
والعــداء والــرش، وتحويلهــا من "دميقراطية" حديثة مدعاة إىل مملكة 
فاســدة، تفســد كل من ميســها، وكل من يجرؤ عىل قول كلمة واحدة 
النتقــاد حكومتهــا الفوضويــة يتــم اتهامه عىل الفــور بالخيانة، ويصنف 

فورا بأنه يساريٌّ يكره "إرسائيل".
وصل األمر باإلرسائيليني إىل أن يخافوا من االحتجاجات واملظاهرات 
أصبحــوا  رويــدا  ورويــدا  السياســية،  والســخرية  الســيايس  واالنتــامء 
تشــهد  دولــة  يف  يعيشــون  وهــم  آمنــني،  وغــري  ضائعــني،  ضعفــاء، 

ازدحاما وتكدسا بالقنابل النووية.
يؤكــد مــا تقــدم أن الســاحة اإلرسائيليــة مل يعــد فيهــا مجــال لالســتامع، 
واحــرتام الــرأي املختلــف، ومحاولــة فهــم الجانب اآلخر، بل إن غموضا 
كبــريا بــات يلفهــا، بفعــل الكراهيــة الرهيبــة، وطبقــة الخبــث التــي قــد 
تتسبب باندالع الحرب األهلية، وكل من يعارض نتنياهو يتم تقدميه 
كعدو، حتى أن قاعدة الكذب باتت تتعمق يف النقاشات السياسية، 

بجانب اندالع التحريض. 
مــمَّ  جبنــاء؟  أصبحنــا  حتــى  لنــا  حــدث  مــاذا  اإلرسائيليــون:  يتســاءل 
نخــاف؟ وكيــف ســمحوا بحــدوث هذا املوقــف؟ وكيف مل يوقفوا هذه 
العمليــة التخريبيــة والخطــرة؟ وملــاذا مل يتعلمــوا مــن أخطــاء املــايض 
واستخالص الدروس؟ وغريها الكثري من األسئلة التي مل ُيَجب عنها 

بعد.
حليفتهــم  إىل  بالنظــر  السياســية  أوســاطهم  اإلرسائيليــون  يطالــب 
الواليــات املتحــدة، حــني ارتكبــت خطــأ فادًحــا مــرة واحــدة بانتخــاب 
دونالــد ترامــب، ولــن تكــرره مــرة أخرى، وأظهروا بأوضــح الطرق وأكرثها 
رصاحة من خالل طرده، ألن الدولة بالنســبة لألمريكيني مهمة، وليس 
خــالل  مــن  منهــم،  اإلرسائيليــون  يتعلــم  لــي  الوقــت  وحــان  القائــد، 
طــرد حكومتهــم الضعيفــة الطفوليــة، التــي تســتغل نفوذهــا الســيايس 
ممزقــة  أجــزاء  إىل  وتفكيكهــم  وإضعافهــم،  اإلرسائيليــني،  إلســكات 

متشظية.
الحكومــة  هــذه  تلقــي  أن  مدهًشــا  يكــون  لــن  الحالــة،  هــذه  مثــل  يف 
ولــن  إخفاقاتهــا،  جميــع  يف  كلــه  العــامل  عــىل  باللــوم  اإلرسائيليــة 
تعــرتف بأخطائهــا، ولــن تكــون بالتأكيــد مســؤولة عنهــا، وليــس هنــاك 
االســتقالة،  ســوى  الحكومــة  هــذه  مثــل  أعضــاء  مــن  توقعــه  مــا ميكــن 
مــن  األحــداث  تفاقــم  إىل  ســيؤدي  ذاتــه،  الخــط  عــىل  االســتمرار  ألن 
هــذه  ملواجهــة  يشء  هنــاك  ليــس  ألنــه  واملظاهــرات؛  االحتجاجــات 
هــذه  ســوى  واملعوقــة  واملتــررة  املشــوهة  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
الفعاليــات واألحــداث. يتخــوف اإلرسائيليــون كثــريا مــن اســتمرار هــذا 
الوضع الســيئ، وتصدر دعوات من أوســاطهم بأال ييأســوا، بل عليهم 
تجميع كل قواهم، ومواصلة "الحرب" من أجل الدولة، فليس لديهم 
دولــة أخــرى، وإذا مل "يقاتلــوا" مــن أجــل مســتقبلها، فســوف تتبــدد 

"إرسائيل"، وتختفي، وكأنها مل تكن، وهذا ما نأمله!

استطالع: غالبية الفلسطينيني يعارضون 
عودة التنسيق األمني مع االحتالل

اتفاق لدخول اإلماراتّيني والبحرينّيني لألقىص من هذه البوابات

بايدن يختار أمريكية 
من أصول فلسطينية 

ضمن فريقه
واشنطن/ فلسطني:

اختــار الرئيــس األمريي املنتخب جو 
األصــول  ذات  دوديــن(  )رميــا  بايــدن، 
فريقــه  ضمــن  لتعمــل  الفلســطينية، 
اليمــني الدســتورية  أدائــه  بعــد  القــادم 
يف العرشيــن مــن ينايــر/ كانــون الثــاين 

القادم.
وقام بايدن باختيار )دودين( املنحدرة 
الخليــل  مبحافظــة  دورا  بلــدة  مــن 
ملنصــب نائــب مديــر مكتــب الشــؤون 

الترشيعية يف البيت األبيض.
واليــة  يف  املولــودة  دوديــن  وعملــت 
ومســاعدة  أبحــاث  مديــرة  كاليفورينــا 
يف اللجنــة القضائيــة لحقــوق اإلنســان 
الشــيوخ،  مجلــس  يف  والقانــون 
ومستشــارة متطوعــة لحاميــة الناخبــني 
حملــة  بينهــا:  مــن  عــدة،  حمــالت  يف 

الرئيس السابق باراك أوباما.

رغم النفي السعودي 
وسائل إعالم عربية تكشف املزيد من تفاصيل لقاء نتنياهو وابن سلامن

هيئة مسيرات العودة تشيد بالموقف النقابي المصري
د تأكيد حظر جميع أشكال التطبيع "الصحفيني املرصيني" ُتجدِّ

نتنياهو يزور اإلمارات والبحرين مطلَع األسبوع املقبل

رام الله/ فلسطني: 
أظهر اســتطالع رأي نرشت نتائجه، أمس، رفض غالبية 
الفلســطينيني، عودة التنســيق والعالقات بني السلطة 
الفلســطينية واالحتــالل اإلرسائيــيل، وكذلــك رفضهــم 
أجــراه  الــذي  االســتطالع  وأفــاد  املفاوضــات.  لعــودة 
مدينــة  ومقــره  الــرأي،  الســتطالع  الفلســطيني  املركــز 
بيــت لحــم جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلة، بــأن 59 % 
مــن أفــراد العينــة املســتطلعة تعــارض عــودة العالقــات 
مــع )إرسائيــل(، مقابــل 38 % أيــدوا عودتهــا، يف حــني 

امتنعت النسبة املتبقية.
وأظهــر االســتطالع  أن 55 % مــن العينــة املســتطلعة، 
اســتئناف  يعارضــون  غــزة،  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  يف 
التنســيق األمني مع )إرسائيل(، مقابل 40 % يؤيدون 

استئنافه، يف حني امتنعت النسبة املتبقية.

وأجــري االســتطالع يف الفــرتة بــني 19 و22 مــن الشــهر 
عــودة  الفلســطينية  الســلطة  إعــالن  بعــد  أي  الجــاري، 

العالقات مع االحتالل اإلرسائييل.
أعلنــت  الجــاري،  الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/   17 ويف 
"األمنــي  التنســيق  اســتئناف  اللــه  رام  يف  الســلطة 
واملــدين مــع )إرسائيــل("، بعــد وقفــه بقرار مــن الرئيس 

محمود عباس، يف 19 مايو/ أيار املايض.
ال  إنهــم  االســتطالع  املشــاركني يف  مــن   % 81 وقــال 
يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات )إرسائيل( والتزامها 
باالتفاقيات املوقعة مع السلطة الفلسطينية، و15% 
واثقــون بدرجــات متفاوتــة، يف حــني امتنعــت النســبة 
مفاوضــات  اســتئناف   %  52 عــارض  كــام  املتبقيــة. 
التســوية مع )إرسائيل(، وأيد اســتئنافها 43، يف حني 

امتنعت النسبة املتبقية.

النارصة/ فلسطني:
أكــدت صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" العريــة، التوّصــل 
إىل اتفاق لدخول املصلني اإلماراتيني والبحرينيني، 
الذين يزورون املســجد األقىص من البوابات الســبع 
بــاب  مــن  وليــس  الفلســطينيون،  منهــا  يدخــل  التــي 

املغاربة الذي ُيستخدم لدخول اليهود.
وبحســب الصحيفــة، جــاء االتفــاق بعــد اجتــامع بــني 
والســلطة  واألردن  والبحريــن  اإلمــارات  مــن  ممثلــني 
الفلســطينية األســبوع املــايض، الــذي جــاء بعــد عدة 
موظفــي  بــني  األقــىص  املســجد  داخــل  مشــاّدات 

الوقــف ومواطنــني إماراتيــني زاروا املســجد مؤخــًرا، 
َخ بوجوههم ووّجَهْت لهم الشتائُم. حيث رُصِ

الفلســطيني  الرفــض  نتيجــة  التوتــر  هــذا  ويــأيت 
دول  مــع  الكيــاُن  وّقعهــا  التــي  التطبيــع  التفاقيــات 
الخليــج العــريب؛ مــا أدى إىل انــدالع هذه املواجهات 

داخل املسجد األقىص.
يضمــن  الجديــد  االتفــاق  "إن  الصحيفــة:  وقالــت 
ســالمة وأمــن الزائريــن للمســجد األقــىص مــن العــامل 
اإلســالمي، لكنــه مــن جهــة أخــرى ُيجر الفلســطينيني 
عىل االعرتاف بالتطبيع بني االحتالِل ودول الخليج".

القاهرة- غزة/ فلسطني: 
متســكها  املرصيــني،  الصحفيــني  نقابــة  أكــدت 
الســابقة  العموميــة  الجمعيــات  قــرارات  بجميــع 
والنقــايب  املهنــي  التطبيــع  أشــكال  جميــع  بحظــر 
تحــرر  حتــى  االحتــالل  ســلطات  مــع  والشــخيص 
جميــُع األرايض العربيــة املحتلــة، وتعــوَد الحقــوق 

املرشوعة للشعب الفلسطيني.
أمــس،  بيــان صحفــي  النقابــة يف  وأوضــح مجلــس 
أنــه تابــع ردود األفعــال الشــعبية الرافضة والغاضبة 
تجــاه مــا قــام بــه املمثــل محمـــد رمضــان بلقائــه يف 
إرسائيلّيــة،  بشــخصيات  أيــام  قبــل  ديب  مدينــة 
مخالًفــا بذلــك قــرار اتحــاد املهن الفنيــة برفض كل 

أشكال التطبيع مع الكيان.
وأدان املجلــس مخالفــة رمضان لقــرارات النقابات 
امِلْهنيــة املرصيــة بحظــر أشــكال التطبيــع كاّفــة مــع 
العــريب،  الشــعب  واســتفزازه ملشــاعر  االحتــالل، 
وحّيــا قــرار مجلــس اتحــاد النقابــات الفنيــة بإيقافــه 

وإحالته إىل التحقيق.
كــام أصــدر مجلــس نقابــة الصحفيــني قــراًرا ملزًمــا 

أخبــار  مبقاطعــة  العموميــة  الجمعيــة  ألعضــاء 
املمثــل رمضــان، وعــدم نــرش اســمه أو صورتــه يف 
أّي منصــة صحفيــة إىل حــني انتهــاء التحقيــق معــه 

يف نقابته.
وأكــد أن مخالفــة قــرار املقاطعة ســيخضع مرتكبها 
لجنــة  إىل  فــوًرا  وســيحال  التأديبيــة  للمســاءلة 

التحقيق النقابية.
ملســريات  العليــا  الوطنيــة  الهيئــة  أشــادت  كــام 
النقــايب  باملوقــف  الصفقــة  ومواجهــة  العــودة 

والشعبي املرصي الرافض للتطبيع.
إن هــذا املوقــف  أمــس:  بيــان  الهيئــة يف  وقالــت 
يضاف إىل رصيد الشعب املرصي العظيم الذي 
ُيَعــدُّ جــداًرا صلًبــا ومنيًعــا يف مواجهــة محــاوالت 

اخرتاِق االحتالِل.
وأضافــت: "نوجــه التحيــة للنقابــات املرصيــة التي 
القوميــة  والثوابــت  الفلســطينية  للقضيــة  تنحــاز 
املــرصي  الشــعب  مصالــح  عــن  وتعــر  الوطنيــة، 
التطبيــع  رفــض  يف  العربيــة  الشــعوب  ومصالــح 

ورفض العالقات مع االحتالل".

النارصة/ األناضول:
قالــت صحيفــة عريــة، مســاء أمــس، إن رئيس وزراء 
ســُيجري  نتنياهــو،  بنيامــني  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
اإلمــارات  إىل  تاريخيــة"  "زيــارة  املقبــل  األســبوع 

والبحرين.
مــن  املقربــة  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وأفــادت 
مطلــع  األخــري  يســافر  أن  املقــرر  مــن  أنــه  نتنياهــو 
األســبوع املقبــل يف أول زيــارة علنيــة إىل أبوظبــي 

واملنامة.
أبوظبــي  عهــد  ويل  زيارتــه  يف  نتنياهــو  وســيلتقي 
محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيىس آل 
خليفــة، الــذي هاتفــه رئيــس وزراء االحتــالل صبــاح 

أمس، بحسب املصدر ذاته.
مكتــب  مســؤولو  "ُيجــري  الصحيفــة:  وأضافــت 
نتنياهــو الرتتيبــات األخــرية للرحلــة مــع مكتبــي )ابــن 

زايد وآل خليفة( يف أبوظبي واملنامة".

وتابعــت: "خــالل املحادثــة التــي جــرت بــني رئيــس 
لجنــة األمــن والخارجيــة عضــو الكنيســت )الرملــان( 
تســفي هــاوزر، وعــيل راشــد النعيمــي رئيــس لجنــة 
الدفاع والداخلية والخارجية يف الرملان اإلمارايت، 

أكد األخري عىل الزيارة املرتقبة لنتنياهو".
"صنعنــا  قولــه:  هــاوزر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ممثــيل  بــني  رســمي  اجتــامع  أول  يف  التاريــخ"، 

الرملانني.
ســيزور  أنــه  نتنياهــو،  أعلــن  املــايض،  والثالثــاء 

البحرين قريبا، استجابة لدعوة رسمية.
وقعــت  املــايض  ســبتمر/أيلول  ومنتصــف 
اإلمــارات والبحريــن  مــع  اتفاقــي تطبيــع  )إرسائيــل( 
يف البيــت األبيــض برعايــة الرئيس األمريي دونالد 
ترامــب، يف خطــوة قوبلــت بتنديــد واســع؛ وعدتها 
ظهــر  يف  وطعنــة"  "خيانــة  الفلســطينية  الفصائــل 

الشعب الفلسطيني.

النارصة/ فلسطني:
واصلــت وســائل إعــالٍم عريــة الكشــف 
الــذي  اللقــاء  تفاصيــل  مــن  مزيــد  عــن 
جمــع رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــيل 
العهــد  وويل  نتنياهــو"  "بنيامــني 
الســعودي محمد بن ســلامن، رغم نفي 

الرياض هذا اللقاء.
اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
العريــة املقربــة مــن نتنياهــو: "إنه وفًقا 
وســعوديني  إرسائيليــني  ملســؤولني 
يف  مشــاركني  املســتوى  رفيعــي 
املســؤولني  فــإن  املحادثــات، 
بايــدن  بــأن  يقــنٍي  عــىل  الســعوديني 
وفريقــه قــد أعــدوا بالفعــل خطــًة التفــاٍق 
نــووٍي جديــٍد مــع اإليرانيــني, ويريــدون 

تقليل الرر". 
الريــاض  "إّن  أيًضــا:  املســؤولون  وقــال 
يف  رئيًســا  حليًفــا  )إرسائيــل(  تعــدُّ 

القضية اإليرانية".
الــدفء  رغــم  أنــه  الصحيفــة  وأضافــت 
الســعودية  بــني  املتزايــد  العــام 
املســؤولون  شــدد  و)إرسائيــل(، 
الســعوديون عىل أن الرياض ســتحافظ 
مــع  لعالقاتهــا  الحــايل  الوضــع  عــىل 
العهــد  ويل  قالــه  مــا  وهــو  )إرسائيــل(، 

لنتنياهو.
ومــع ذلــك، قــدم ابــن ســلامن لنتنياهــو 
أبحــاث  معهــد  أجراهــا  اســتطالعات, 
يقــرب  مــا  أّن  أظهــرت  دولًيــا,  مشــهور 
يدعمــون  الســعوديني  نصــف  مــن 

تطبيــع العالقــات مــع )إرسائيــل(، بزعــم 
الصحيفة.

يشــعرون  الســعوديني  أّن  وأضافــت 
ســلامن  ابــن  يكــون  أن  مــن  بالقلــق 
ومســؤولون آخــرون أهداًفــا للعقوبــات, 
ومذكــرات التوقيــف الصــادرة عــن إدارة 
بايدن بشــأن مقتل الصحفي الســعودي 

جامل خاشقجي.
وقــال ابــن ســلامن لنتنياهــو: "إذا حدث 
ذلك، فإن السعوديني سيحتاجون إىل 
مــع  التعامــل  يف  )إرسائيــل(  مســاعدة 

األمريكيني".
املوضــوع  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
القضيــة  هــو  بحثــه،  تــم  الــذي  اآلخــر 
الفلسطينية، حيث يرغب السعوديون 

محادثــات  تجــدد  )إرسائيــل(  رؤيــة  يف 
التسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عبــاس، واملوافقة عىل النقاط 
الرئيســة لهدنــة طويلــة األمــد مــع قطــاع 

غزة تكون فيها ِمرص الوسيط.
وأكــدت الصحيفة أن الســعوديني أبدوا 
توفــري  يف  للمســاعدة  اســتعدادهم 

األموال للسلطة الفلسطينية وغزة.
وبحســب املصدر ذاته، ناقش نتنياهو 
بشــأن  اململكــة  مخــاوف  ســلامن  وابــن 
الــرتيك رجــب  الرئيــس  تركيــا, وأنشــطة 
طيــب أردوغــان, وعــدد مــن املنظــامت 
يف  تنشــط  التــي  الرتكيــة  الخرييــة 
القدس واملســجد األقىص، وكبح نفوذ 

أردوغان املتنامي يف املدينة .

أبيــب(  )تــل  أّن  إىل  الصحيفــة  وتنّبــه 
بتشــغيل  للســعوديني  ستســمح 
كــام  القــدس،  منظــامت خرييــة رشقــي 
ســتدعم تعيــني ممثلــني ســعوديني يف 
عــىل  يــرشف  الــذي  اإلســالمي  الوقــف 

الحرم القديس.
اول  عريــة،  إعــالم  وســائل  كشــفت  و 
يف  رًسا  ُعقــد  ثــاليثٍّ  لقــاٍء  عــن  أمــس, 
الســعودية بــني نتنياهــو، وابــن ســلامن، 
"مايــك  األمريــي  الخارجيــة  ووزيــر 
بومبيــو"، خــالل زيــارة األخــري للريــاض, 
إال أّن وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل 
تغريــدٍة  يف  ذلــك  نفــى  فرحــان،  بــن 
بـــ  حســابه  عــىل  اإلنجليزيــة  باللغــة  لــه 

"تويرت".
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املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء ، فعىل الراغبني املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية/ اإلدارة العامة 
للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة 

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

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

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

مالحظاترقم العطاءاسم العطاءم

1
توريــد جــل كحــول لــزوم التعقيــم لصالــح وزارة الرتبيــة والتعليــم 

العايل
يوم االثنني  2020/99

2020/11/30

2020/100توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارة املالية2

يوم االثنني
2020/12/07 

2020/101توريد كمدينو لصالح وزارة الصحة3

4

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

األجهزة ملدة خمس سنوات ميالدية كاملة 

2020/102

5
يف  ميــاه  وخزانــات  شمســية  حاممــات  وتركيــب  توريــد 

املستشفى اإلندونييس لصالح وزارة الصحة
2020/103

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:

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

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

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

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2019/12884

إىل املنفذ ضده/ عبد الســميع حســن جمعة اإلفرنجي طبًقا للحكم الصادر 
ضدك من محكمة صلح غزة يف القضية رقم 2016/2213 والصادر بتاريخ 
بــني األطــراف مبوجــب  2019/5/27 والقــايض بتصديــق االتفــاق املحــرر 

بتفاصيلــه  وذلــك  م/1  م  الخبــري  تقريــر  مبوجــب  وكذلــك  م/2  م  املــربز 
الــواردة يف محــرض الجلســة بتاريــخ 2019/5/26 واعتبــاره حكــام صــادر عن 
املحكمــة واجــب النفــاذ لذلــك عليــك تنفيــذ الحكم الصــادر يف القضية رقم 
2016/2213 لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني 

واذا مل تحرض خالل املدة املذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 
تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي 

حرر يف: 2020/11/24م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة  

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

دعت السلطة لتغليب المصلحة الوطنية
ل االحتالل مسؤولية فصائل املقاومة ُتحمِّ

عدم إدخال املستلزمات الصحية

306 وفيات و7,334 إصابة في صفوف فلسطينيي الخارج

14 وفاة و 1261 إصابة بفريوس "كورونا" يف الضفة
3 وفيات و685 إصابة 

بـ"كورونا" يف غزة
غزة/ فلسطني: 

قطــاع  الصحــة يف  وزارة  أعلنــت 
ثــالث  تســجيل  أمــس،  غــزة، 
بفــريوس  إصابــة  و685  وفيــات 
تعــاٍف،  حالــة  و187  "كورونــا"، 

يف الـ24 ساعة املاضية.
تقريــر  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
مســتجدات  يرصــد  يومــي 
"كورونــا"، أن إجــاميل اإلصابــات 
ارتفــع منــذ مارس/ آذار املايض 

إىل 16142. 
إجــاميل  بــني  أن  وذكــرت 
نشــطة،  حالــة   6499 اإلصابــات 
حالــة  و72  متعافًيــا،  و9571 

وفاة.
وأشــارت الــوزارة إىل أن إجــاميل 
لرعايــة  تحتــاج  التــي  الحــاالت 
بلــغ  املستشــفى  يف  طبيــة 
الخطــرة  والحــاالت  حالــة،   285

والحرجة 109 حاالت.

الصحة بغزة تضع برتوكول عالج ملرىض كورونا ببالزما دم املتعافني

78 وفاة و4 آالف و586 إصابة 
بـ"كورونا" يف األردن

عامن/ فلسطني: 
أعلنــت وزارة الصحــة األردنيــة، أمــس، تســجيل 78 وفــاة و4 آالف و586 

إصابة بفريوس "كورونا" يف الـ24 ساعة املاضية.
الهاشــمية،  العــدد اإلجــاميل للوفيــات، داخــل اململكــة األردنيــة  وارتفــع 
منــذ شــهر آذار/ مــارس املــايض إىل ألفــني و380، يف حــني بلــغ إجــاميل 

اإلصابات 192 ألًفا و996 حالة.
وأشار التقرير اإلعالمي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة األردنية، 
ــا وصــل إىل 65 ألًفــا و183، يف حــني  إىل أن عــدد الحــاالت النشــطة حاليًّ
بلغ عدد الحاالت التي ُأدِخلت اليوم للعالج يف املستشفيات املعتمدة 

241، وغادرت 256 حالة املستشفيات بعد شفائها.

العــالج يف  ــى  تتلقَّ التــي  الحــاالت  عــدد  إجــاميل  أن  التقريــر إىل  ولفــت 
ة  أرسَّ عــىل  حالــة   460 منهــم  و128،  ألفــني  بلــغ  ــا  حاليًّ املستشــفيات 

العناية الحثيثة.
وأشــار التقرير إىل تســجيل 5 آالف و419 حالة شــفاء يف العزل املنزيل 

واملستشفيات، ليصل إجاميل حاالت الشفاء إىل 125 ألًفا و433.

حامس تعلن إصابة 
القيادي أبو زهري 

بفريوس "كورونا"
تركيا/ فلسطني:

املقاومــة  حركــة  أعلنــت 
أمــس،  )حــامس(,  اإلســالمية 
إصابــة القيــادي بالحركــة ســامي 
"كورونــا"  بفــريوس  زهــري  أبــو 

املستجد.
وأوضحــت "حــامس"، يف بيــان 
نتائــج  أّن  مقتضــب,  صحفــي 
أظهــرت  الطبيــة  الفحوصــات 
زهــري،  أبــو  القيــادي  إصابــة 
عاًمــا(،   53( العمــر  مــن  البالــغ 
مشــريًة  الوبــايئ،  بالفــريوس 
الخطــوات  جميــع  اّتخــاذه  إىل 
الصحية الالزمة مبا فيها العزل, 

إىل حني متاثله للشفاء.
يف  أعلنــت  الحركــة  وكانــت 
مــن  عــدٍد  إصابــة  ســابق  وقــت 
املســتجّد  بالفــريوس  قياداتهــا 
منهــم  متباعــدة,  فــرتات  عــىل 
نائــب رئيــس مكتبهــا الســيايس 
العــاروري،  صالــح  الشــيخ, 
ورئيســها بالخــارج ماهــر صالح، 
الســيايس  مكتبهــا  وعضــوي 
وفتحــي  مــرزوق  أبــو  مــوىس 
جميعهــم  متاثلــوا  وقــد  حــامد 

للشفاء.

مرصع إرسائيلّيني بتحطم 
طائرة رشاعية يف النقب

القدس املحتلة/ صفا:
لقــي إرسائيليــان مرصعهــام ظهــر أمــس، بعــد تحطــم طائــرٍة رشاعيــٍة 

صغريٍة يف النقب املحتل.
شــخصني  تقــّل  صغــريًة  طائــرًة  أن  العربيــة   "12" القنــاة  وذكــرت 
هنيغيــف"  "مشــامر  كيبوتــس  قــرب  مجهــول  لســبب  تحطمــت 
بالنقــب، ونقــل ركابهــا ملستشــفى "ســوروكا" لتلقــي العــالج, وهــم 

فاقدون للوعي.
أُعلــن عــن وفــاة االثنــني متأثريــن بجراحهــام, يف حــني  وفيــام بعــد 

ق هيئة الطريان اإلرسائيلية يف ظروف الحادث. ُتحقِّ

غزة/ صفاء عاشور:
الصدريــة  قســم  رئيــس  أعلــن 
بخانيونــس  الطبــي  نــارص  مبجمــع 
الدكتور صابر الرصفندي، االنتهاء 
مــن تجهيــز برتوكــول عــالج خــاص 
ملرىض كورونا يف قطاع غزة، عن 
طريــق بالزمــا دم املتعافــني، الفًتا 

إىل أن الربتوكول سُيَطّبُق قريًبا.
لـ"فلســطني":  ترصيــح  يف  وقــال 
"املــرىض الذيــن أصيبــوا بكورونا، 
%80 منهم مل يعانوا أي أعراض، 

و%20 عانــوا التهابــات رئويــة مــن 
شــديدة،  إىل  متوســطة  درجــة 
أجســادهم  شــكلت  وهــؤالء 

أجساًما مضادة".
وأضــاف الرصفنــدي: "بعــد شــفاء 

هــؤالء املــرىض بـــ 28 يوًمــا ُيْطَلُب 
وبعــد  دم  بوحــدة  التــربع  منهــم 
وفــق  طبيــة  إجــراءات  ُتَنّفــُذ  ذلــك 
الذيــن  للمــرىض  محــددة  معايــري 
التــربع،  رشوط  عليهــم  تنطبــق 
وُتَحــّدُد مــن تنطبــق عليهــم رشوط 

استقبال هذه البالزما".
خاصــة  أجهــزة  وعــرب  أنــه  وأوضــح 
ُتْفَصــل البالزمــا عــن كريــات الــدم 
والصفائــح  والحمــراء  البيضــاء 
الدموية، مشرًيا إىل أن كل متربع 
تحتــوي  عينــاٍت   )3( منــه  يؤخــذ 
البالزمــا  مــن  معينــة  نســب  عــىل 
األجســام  عــىل  تحتــوي  التــي 

املضادة.
وذكــر الرصفنــدي أن هــذه البالزما 

سُتســتخدم لألشخاص املصابني 
عــىل أرسة العنايــة املركزة وأجهزة 
التنفــس االصطناعي ممن يعانون 
الرئتــني  يف  شــديدة  التهابــات 

ومضاعفات اإلصابة بكورونا.
الصحــي  القطــاع  أن  إىل  ولفــت 
بغــزة يعــاين محدودية اإلمكانات، 
شــيًئا  ليــس  بالبالزمــا  "والعــالج 
للمــرىض  ُتْنَقــل  إذ  بغــزة  جديــًدا 
ا لعالج العديد من املرىض،  يوميًّ
ولكــن نقــل بالزمــا مصــايب كورونــا 

هو الذي ُيَنّفُذ ألول مرة".
الربتوكــول  بــأن  الرصفنــدي  وأفــاد 
ُيْنَجــُز  بــه  العمــل  ولكــن  جاهــز، 
مــن  ا  جــدًّ معقــدة  عمليــة  وفــق 
الــذي  املريــض  تحديــد  حيــث 
التــربع،  معايــري  عليــه  تنطبــق 
عليــه  تنطبــق  الــذي  واملريــض 
ومــن  البالزمــا،  اســتقبال  رشوط 
آليــة الفصــل بطريقة يدوية أو عن 
هــذه  "كل  معينــة،  أجهــزة  طريــق 

الخــاص  الربتوكــول  ُوِضــع  األمــور 
بها".

ونبــه إىل أن العــالج ال يغنــي عــن 
للقطــاع  ســُيْحرَضُ  الــذي  اللقــاح 
واملــرىض،  األصحــاء  لتطعيــم 
فســيخصص  البالزمــا  نقــل  أمــا 
بأجهــزة  املوصولــني  للمــرىض 
يجــدي  وال  اصطناعــي  تنفــس 
هــذه  يف  معهــم  نفًعــا  اللقــاح 

الحالة.
الربتوكــول  أن  الرصفنــدي  وأكــد 
تعتمــُده منظمــة الصحة العاملية، 
الواليــات  يف  موجــوٌد  وهــو 
املتحــدة وبعــض الــدول العربيــة، 
لبعــض  تجــارب  هنــاك  أن  كــام 
للداخــل  ُتْنَقــُل  التــي  الحــاالت 
يف  بالبالزمــا  وُتعاَلــُج  املحتــل، 
معــرّبًا  االحتــالِل،  مستشــفياِت 
عــن أملــه بــأن يكــون لــه دور فعــال 
يف  بكورونــا  املــرىض  عــالج  يف 

القطاع.

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، 
تســجيل 14 وفــاة و١,٢٦١ إصابــة بفــريوس 
ومدينــة  الغربيــة  الضفــة  يف  "كورونــا" 
ســاعة  الـــ24  يف  املحتلتــني،  القــدس 

املاضية.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف بيــان 
صحفي، إن الوفيات سجلت لـ 3 مواطنني 
76 عامــا(، و3   ،66  ،66( لحــم  بيــت  مــن 
 ،63( القــدس  ضواحــي  مــن  مواطنــني 
66 عامــا(، ومواطنــة مــن جنــني )76   ،65

عامــا(، ومواطــن مــن أريحــا )76 عامــا(، و6 
مواطنني من مدينة القدس.

وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة توزعــت 
الخليــل  عــىل املحافظــات حســب اآليت: 
لحــم  وبيــت   ،)224( ونابلــس   ،)166(
والبــرية  اللــه  ورام   ،)80( وقلقيليــة   ،)89(
واألغــوار  وأريحــا   ،)158( وجنــني   ،)146(
 ،)98( وطولكــرم   ،)70( وســلفيت   ،)23(

وطوبــاس )34(، وضواحــي القــدس )38(، 
ومدينة القدس )135(.

حالــة   368 تســجيل  إىل  الكيلــة  وأشــارت 
 ،)54( الخليــل  اآليت:  حســب  تعــاٍف 
وطولكــرم   ،)72( ونابلــس   ،)36( وجنــني 
 ،)38( وقلقيليــة   ،)15( وســلفيت   ،)13(
ومدينــة   ،)52( وأريحــا   ،)4( وطوبــاس 

القدس )84(.
الفــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وذكــرت 
نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،82.2% بلغــت 
اإلصابــات النشــطة %17، ونســبة الوفيــات 

%0.8 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت الكليــة إىل وجــود 54 مريضــا يف 
مــرىض   9 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف 

عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  آخــر  جانــب  مــن 
 306 تســجيل  اللــه  رام  يف  واملغرتبــني 
حــاالت وفــاة و7,334 إصابــة يف صفــوف 
الجاليــة الفلســطينية حــول العــامل، مــذ بــدء 

انتشار جائحة كورونا.
عــن  أمــس،  بيــان،  يف  الــوزارة  ونقلــت 
تركيــا  لــدى  الفلســطينية  الســلطة  ســفارة 
تسجيل حالة وفاة جديدة بفريوس كورونا 
ملواطنــة، لريتفــع عــدد حاالت الوفاة إىل 5 
حاالت، وتسجيل إصابة جديدة بالفريوس 

لريتفع عدد اإلصابات إىل 38 إصابة.
كام أفادت سفارة السلطة لدى إيطاليا بأن 
200 بفــريوس  عــدد اإلصابــات ارتفــع إىل 
عــىل  موزعــة  الجاليــة  صفــوف  يف  كورونــا 
يوجــد  حيــث  اإليطاليــة،  األرايض  كل 
وضعهــم  املستشــفيات  يف  مصابــني   3

الصحي مستقر.
وذكــرت الــوزارة تســجيل 21 إصابــة جديدة 
يف  الجاليــة  صفــوف  يف  كورونــا  بفــريوس 
الواليــات املتحدة األمريكية يف ميتشــيغن 
وواشــنطن  ونيويــورك  ونيوجــريس 
إىل  اإلصابــات  عــدد  لريتفــع  وتكســاس، 

4457 إصابة.

غزة/ جامل غيث:
االحتــالل  ســلطات  املقاومــة  فصائــل  لــت  حمَّ
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة وســالمة املواطنــني 
منــع  عــىل  املرتتبــة  والتداعيــات  الفلســطينيني، 

إدخال املستلزمات الصحية ملواجهة کورونا.
وقالــت الفصائــل يف مؤمتــر صحفي عقد أمام برج 
)شوا وحرصي( وسط مبدينة غزة أمس: "لن نقبل 
مبــوت شــعبنا مــن كورونــا، وكل الخيــارات مفتوحــة 
إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء تلكؤ االحتالل 

ورفضه إدخال املستلزمات الصحية للقطاع".
ودعــت الفصائــل يف بيــان تــاله القيــادي يف حركــة 
"حــامس" إســامعيل رضــوان، إىل تشــكيل طواقــم 
عمــل للمســاهمة يف توعيــة وتثقيــف أبنــاء شــعبنا 
منتســبيها  إلــزام  ورضورة  كورونــا،  مخاطــر  مــن 

الحفاَظ عىل اإلجراءات الصحية.
عــىل  الفلســطينية  الســلطة  رضــوان  وحــث 
وتوفــري  غــزة،  قطــاع  تجــاه  بواجبهــا  القيــام  رضورة 
املســتلزمات الطبيــة واألدويــة واألكســجني الــالزم 

إلنقاذ حياة الحاالت الخطرية املصابة بكورونا.
واملؤسســات  العامليــة  الصحــة  منظمــة  دعــا  كــام 

الدولية للقيام بدورها تجاه قطاع غزة.
الداخليــة  لــوزاريت  التحيــة  الفصائــل  ووجهــت 
كورونــا،  تواجــه  التــي  الطواقــم  وجميــع  والصحــة 
حيــاة  عــىل  للحفــاظ  بأنفســهم  يخاطــرون  "الذيــن 
شعبنا". وأكدت دعمها لكل القرارات واإلجراءات 
التــي تتخذهــا وزارتــا الصحــة والداخليــة للحــد مــن 
انتشــار الوبــاء يف القطــاع، داعيــًة أبنــاء شــعبنا إىل 
االلتزام باإلجراءات الصحية والحفاظ عىل النظافة 
املخالطــة  وعــدم  االجتامعــي  والتباعــد  العامــة 

وارتداء الكاممة.
وقــد أدى  نقــص التمويــل والحروب العدوانية التي 
شنها االحتالل عىل غزة  إىل إنهاك البنية التحتية 
واإلمــدادات  واملعــدات  األدويــة  ونقــص  الطبيــة، 

واملوظفني.

عــن  التمويــل  بقطــع  األمريــيك  القــرار  زاد  كذلــك، 
نظــام  وإضعــاف  غــزة،  أهــل  معانــاة  مــن  "أونــروا" 

الرعاية الصحية حتى قبل تفيش كورونا. 
رفضهــا  املقاومــة  فصائــل  أكــدت  ذلــك،  إىل 
واســتنكارها لعــودة الســلطة للتنســيق األمنــي مــع 
كبــرية  يشــكل رضبــة  ذلــك  أن  االحتــالل، مشــددًة 
لــكل جهــود املصالحــة، ومخالفــة ملخرجــات لقــاء 

األمناء العامني، واملجلس الوطني واملركزي.
ودعــت الفصائــُل الســلطَة إىل تغليــب املصلحــة 
والراكــة  الخطيئــة،  هــذه  عــن  والرجــوع  الوطنيــة 
التحريــر،  منظمــة  بإصــالح  الفلســطيني  الــكل  مــع 
والذهــاب إىل انتخابــات عامــة متزامنــة، والتوافــق 
الثوابــت  أســاس  عــىل  وطنيــة  اســرتاتيجية  عــىل 
املقاومــة  رأســها  وعــىل  املقاومــة  وأشــكال 
املســلحة. كــام عــربت الفصائــل عــن رفضهــا لــكل 
يشــكل خيانــة  "ألنــه  االحتــالل،  مــع  التطبيــع  أنــواع 
لألمة ويشــجع االحتالل عىل ارتكاب الجرائم بحق 
شــعبنا"، موجهًة التحية للشــعب املرصي الرافض 

للتطبيع الفني مع االحتالل.
واستنكرت الفصائُل زيارَة وزير الخارجية األمرييك 
الغربيــة  الضفــة  ملســتوطنات  بومبيــو،  مايــك 
والجوالن املحتل، يف حني أدانت استمرار أجهزة 
بنــات، لرفضــه  نــزار  الناشــط  الســلطة اعتقــال  أمــن 
عــودة الســلطة إىل التنســيق األمنــي مــع ســلطات 

االحتالل  ، قبيل اإلفراج عنه مساء أمس.
عــىل  يزيــد  مــا  املحــارص  غــزة  قطــاع  يف  ويعيــش 
مليــوين فلســطيني، يعانــون مــن أوضــاع اقتصاديــة 
ومعيشــية مرتدية للغاية؛ جراء الحصار املتواصل 

منذ 2007م، وزادت معاناتهم بفعل كورونا.
كام ويعاين نصف ســكان القطاع من الفقر، حيث 
يتلقــى )4( أشــخاص مــن بــني كل )5( مســاعدات 
ماليــة، حســب إحصائيــة للمرصــد األورومتوســطي 
كانــون  ينايــر/  نهايــة  أصدرهــا  اإلنســان،  لحقــوق 

الثاين املايض.

جانب من املؤمتر            )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء بالظرف املختوم 
لتوريد طرود غذائية ومستلزمات نظافة شخصية

وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــركات 
مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة – امتداد شــارع النرص -شــال برج 
االندلس ، وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 
الثانيــة والنصــف ظهــرًا، ابتــداًء مــن يوم الثالثاء املوافــق 2020/11/24م وحتى 
متــام الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2020/11/26م، 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكــون الركــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة وجهــات 
االختصاص ذات العالقة.

• األسعار بعملة الشيكل و شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة 3000 شيكل من احد البنوك 

العاملة يف قطاع غزة و سارية املفعول ملدة 3 شهور.
• ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة .
• يحق للجمعية تجزئة العطاء عيل اكرث من رشكة حسب قرار اللجنة املرفة.

• أجرة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.
• االجتــاع التمهيــدي لإلجابــة عــى استفســارات الــركات املشــاركة يــوم 

الخميس املوافق 2020/11/26 الساعة الثانية عرصا.
املوافــق2020/11/29م  االحــد  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   •
الســاعة الثانيــة عــرصا وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة والنصــف عــرصا مــن 

نفس اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتف رقــم:  082877333 أو 

Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء
2020/09

إعالن طرح عطاء رقم 10-2021/2020م
-10( رقــم  عطــاء  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

2021/2020م(

والخاص بتقديم خدمة النظافة لجميع مراكز الجامعة.
فعــى الراغبــني يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة – 
دائــرة اللــوازم واملشــرتيات -الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنى الشــئون االدارية 
الجديد، وذلك للحصول عى كراس العطاء مقابل رســوم غري مســرتدة )200 
شيكل( مائتي  شيكل، يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2020/11/29م.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة وفتــح املظاريــف 
هــو يــوم الخميــس املوافــق 2020/12/03م الســاعة الثانيــة عــرة والنصف 

ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح او شــيك بنــي 

مصدق أو كفالة بنكية .
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

الشئون االدارية واملالية.
4. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة للــرد عى االستفســارات املراد اســتيضاحها 

املوافــق  االثنــني  يــوم   – الحرازيــن  غــزة   – الحرازيــن  الرئيــي  بالفــرع 
2020/11/30م يف متام الساعة الحادية عرة صباًحا.

والله ويل التوفـيق ,,
إدارة جامعة األقى

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة رفح

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

اسم املروع: توريد مواد لزوم صيانة طرق مبنطقة رفح الغربية
الفلســطينية  الوطنيــة  الفلســطينية لصالــح الســلطة  التحريــر   حصلــت منظمــة 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالــح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة-يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العالة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع إىل دعــم بلديــات قطــاع غــزة مــن خــالل تنفيذ مشــاريع كثيفــة العالة 

لتحسني الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
1( وقــد حصلــت بلديــة رفــح عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مواد لزوم صيانــة طرق مبنطقة رفح 
الغربية، وتنوي اســتعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت 
العقد رقم )MDPIIIAF-1421117- 14A( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية رفح 

-الدائــرة املاليــة، الســيد/ أ. محمــد محمــود زعــرب، جــوال: 0599815396، 
وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرة والنصف ظهرًا من 

تاريخ 2020/11/25 وحتى تاريخ 2020/12/06.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2020/12/06 الساعة الثانية عرة والنصف ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية رفح، الدائرة املالية، الطابق الثاين.
بلدية رفح

بتمويل من:

إعالن طرح مناقصة رقم 2020-06
مرشوع تطوير وإعادة تأهيل مستشفى الكرامة 

التخصيص )املرحلة التانية(
بدعم كريم من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي

مالحظات:
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

2. السعر بالدوالر وشامل رضيبة القيمة املضافة.

3. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

4. هذا اإلعالن ال يعترب التزامًا من الجمعية ألي رشكة.

5.الجمعية لها الحق يف إلغاء أو إضافة أي بند تراه مناسًبا.

6.الجمعية لها الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

وتســليم  الحصــول 
كراس العطاء

 2020/11/25 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  بــدًءا 
املوافــق  الســبت  يــوم  أقصــاه  موعــد  وحتــى 
2020/12/12 قبــل الســاعة الثانيــة ظهــًرا مقابــل 

رسوم غري مسرتدة 100 دوالر 
االجتــاع التمهيــدي يــوم الســبت 2020/11/28 

الساعة 10:00 صباحا
-العنوان / غزة – إمتداد شارع النرص– أمام برج األندلس 

تلفون رقم 082855860 فاكس : 082878055
جمعية رعاية املريض الخريية 
مستشفى الكرامة التخصيص 

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يطالب باحترام اإلجماع الوطني
رون من "تجريب املجرَّب" مئات الشخصيات يطالبون بإنهاء االنقسام ويحذِّ

أجهزة السلطة تفرج
عــن الناشــط نــزار بنــات

رام الله-غزة/ فلسطني:
أفرجــت األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة يف رام اللــه، مســاء أمــس، 
عــن الناشــط نــزار بنــات مــن محافظــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة، 
عــى  فيديــو  انتشــار مقطــع  بعــَد  املــايض؛  الخميــس  اعتقالــه  بعــد 
مــع  األمنــي  للتنســيق  الســلطة  عــودة  فيــه  ينتقــد  التواصــل،  وســائل 

االحتالل اإلرسائييل.
وقالــت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة": "إّن األجهــزة األمنيــة 
أفرجت عن الناشط ضد الفساد نزار بنات املعتقل لديها منذ أيام".

وكان جهاز املخابرات العامة يف أريحا امتنع عن تنفيذ قرار محكمة 
الصلح باإلفراج عن بنات, الذي كان صادًرا منذ أربعة أيام.

وعّدت املجموعة سلوك جهاز املخابرات مهيًنا للقضاء، ويستجوب 
مالحقة املســؤولني ومحاســبتهم بحســب القانون، خاّصًة أّن احتجاز 

ا يف حقه. الناشط بنات جاء بصورة غري قانونية واختفاًء قرسيًّ
الفلســطينية،  اإلنســان  حقــوق  منظــات  مجلــس  أرســل  حــني  يف 
أمس، ما وصفها بـ"رسالة عاجلة" إىل النائب العام بالضفة الغربية, 
طالبــه فيهــا باتخــاذ املقتــى الــالزم؛ لتنفيذ القــرار القضايئ الصادر 

باإلفراج عن الناشط املشار إليه.
ويف وقٍت ســابٍق، أمس، اســتنكرت حركة الجهاد اإلســالمي استمرار 

اعتقال الناشط بنات.
وقالــت الحركــة يف بيــان: "إّن إرصار األجهــزة األمنيــة عــى اعتقــال الناشــط 
بنــات, عــى خلفيــة معارضتــه للفســاد, وانتقــاده أداء الســلطة وعالقاتهــا مــع 
االحتالل مبا يف ذلك التنسيق األمني، يندرج يف سياق املالحقات األمنية 

التي تستهدف كل أصحاب الرأي والكلمة الحرة".

خطوة دمج املحررين بوظائف السلطة.. 
ظاهرها "إيجايب" وأبعادها خالف ذلك

وقفة إسناد لألرسى املرىض يف سجون االحتالل

قيادي يف حامس: السلطة رضخت
للمطالب اإلرسائيلية حول "رواتب األرسى"

غزة/ صفاء عاشور:
يــرى مختصــان يف شــؤون األرسى أن خطــوة الســلطة برام 
الحكوميــة،  الوظائــف  يف  املحرريــن  األرسى  دمــج  اللــه 
املــدى  عــى  جيــدة  تبــدو  قــد  العســكرية،  أو  املدنيــة 
القريــب، ولكنهــا عــى املدى البعيد "تنهي قضيتهم وال 

يعود لها وجود".
التــي  املســتمرة  الضغــوط  أن  إىل  املختصــان،  وأشــار 
تتعــرض لهــا الســلطة مــن االحتــالل اإلرسائيــيل والواليات 
األمريكيــة دفعتهــا للبحــث عــن بدائــل ملعالجــة مشــكلة 

رواتب األرسى ووقف منع تحويل األموال إليهم.
وكانــت ســلطات االحتــالل رّشعــت ســابقا قوانــني متنــع 
ُيدفــع  منهــا  جــزءا  أن  بذريعــة  للســلطة  األمــوال  إرســال 
للمحرريــن  أو  الســجون  داخــل  ســواء  لــأرسى  رواتــب 
باســم مؤسســة مهجــة  وقــال املتحــدث  منهــم خارجهــا. 
القــدس لــأرسى والشــهداء، تامــر الزعانــني، إن الســلطة 
بقرارها تحاول دمج املحررين بعد خروجهم من السجن 
يف وظائــف بحيــث يكــون لهــم دور فعــال يف املجتمــع 

الفلسطيني وهذه خطوة قد تبدو إيجابية يف البداية.
وأضــاف مســتدركا يف حديــث لـ"فلســطني": "لكــن عــى 
املــدى البعيــد، فــإن هــذه الخطــوة لهــا آثــار ســيئة للغايــة 
عــى األرسى، حيــث تــرض بقضيتهم وتعمل عى إنهائها 
بشــكل كامل، بحيث يفقد األســري لقبه النضايل كأســري 

محرر ويتحول إىل موظف حكومي"، بحسب تصوره.
وتابع الزعانني: "صحيح أن السلطة تحاول إيجاد طريقة 
لتوفــري رواتــب لــأرسى ولكنها ال تبــذل الجهود املطلوبة 
قبــل  مــن  عليهــا  املســتمرة  الضغــوط  ظــل  يف  خاصــة 

االحتالل اإلرسائييل واإلدارة األمريكية".
ايجابيــة  عــن حلــول  اآلن  الحديــث  "يتــم  أنــه  وأشــار إىل 
وطنــي  بنــك  إنشــاء  خــالل  مــن  عليهــا  الســلطة  تعمــل 
يســلم األرسى رواتبهــم، ودمــج املحرريــن يف الوظائــف 

الحكومية سواء املدنية أو العسكرية".
ومــن وجهــة نظــر الزعانــني فــإن "كل هــذه الحلــول إيجابية 

تبقــى  ولكــن  مبدئًيــا  األرسى  مصلحــة  يف  وتصــب 
التخوفــات كبــرية مــن إنهــاء قضيتهــم وحتــى إنهــاء هيئــة 
شــؤون األرسى، وهــي املؤسســة األوىل الكفيلــة بضــان 

قضية األرسى والتحدث باسمهم".
مــن جهتهــا أكــدت الناطقــة باســم مركــز أرسى فلســطني 
للدراســات، أمينــة الطويــل، أن االحتــالل يســعى لتفريــغ 
عــى  الضغوطــات  بهــذه  الفلســطيني  النضــال  قيمــة 
الســلطة يف موضــوع األرسى، الفتــة إىل أنــه ال توجــد أي 
جهة لها الصالحية يف أن تفقد األسري تاريخه النضايل.

أن  عــى  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  الطويــل  وشــددت 
األســري يف املجتمــع لــه مكانتــه التــي ال ميكــن املســاس 
واألخــرية  األوىل  الحاضنــة  املجتمــع  يعــد  حيــث  بهــا، 
لحفــظ تاريخــه ونضالــه، واألرسى اآلن بحاجــة إىل تكاتــف 
من املؤسسات الفلسطينية مع األرسى داخل السجون.

الحركــة  دعــم  يف  الرســمي  الــدور  أهميــة  إىل  ونبهــت 
ال  حتــى  الرواتــب  ملوضــوع  البدائــل  وإيجــاد  األســرية 
تبقــى الســلطة رهينــة وورقــة ابتــزاز رابحــة بيــد االحتــالل 
اإلرسائيــيل، وأن يتــم حســم هــذه الورقــة باعتبــار األرسى 
الحديــث  يتــم  مــا  أن  إىل  وأشــارت  الثوابــت.  مــن  ثابتــا 
عنــه يف موضــوع دمــج املحرريــن يشــمل األرسى مــن كل 
التنظيات الفلســطينية يف املؤسســات العســكرية يف 

األجهزة األمنية واملدنية يف الوزارات الحكومية.
وبينــت أن الســلطة خرجــت بهــذا املقــرتح بعد الضغوط 
التي مورست عليها باالتفاق مع االتحاد األورويب بدفع 
ســيتم دمجهــم يف املؤسســات  الذيــن  رواتــب األرسى 
العســكرية واملدنيــة ولكــن دون عمــل وكأنهــم موظفــون 

متقاعدون.
وقالــت الطويــل: "إن املقــرتح الــذي يتــم الحديــث عنــه 
اآلن هــو أن يتلقــى املحــرر راتبــا ثابتــا مــن وزارة املاليــة 
قــرار  وجــود  عــدم  إىل  الفتــة  األرسى"،  وزارة  مــن  وليــس 
رسمي بعدم دفع رواتب أرسى حركتي حاس والجهاد 

اإلسالمي "رغم أن األمر غري مستبعد".

طولكرم/ فلسطني: 
جــّدد ذوو األرسى واملتضامنــون معهــم مــن ممثيل 
العمــل  والشــعبية وفصائــل  الرســمية  املؤسســات 
للمؤسســات  دعوتهــم  طولكــرم،  يف  الوطنــي 
التدخــل  إىل  العــامل  يف  واإلنســانية  الحقوقيــة 
العاجــل إلنقــاذ حيــاة األرسى املــرىض، خاصــة مــع 

تفيش كورونا يف صفوفهم.
مكتــب  أمــام  األســبوعية  ِوقفتهــم  أثنــاَء  وطالبــوا 
إىل  شــعبنا  جاهــري  أمــس،  األحمــر  الصليــب 
هــذه  يف  جانبهــم  إىل  والوقــوف  األرسى  مســاندة 
املرحلة التي يتعرض فيها األرسى املرىض للخطر 
نتيجــة اإلهــال الطبــي الــذي تتعّمــُده إدارُة ســجون 
االحتــالل، والتــي أدت إىل استشــهاد عــدد منهــم، 

آخرهم األسري كال أبو وعر.
وقــال وزيــر األرسى األســبق وصفي قبهــا: "نتضامن 
اليوم مع األسري معتصم رداد املصاب بالرسطان، 
أخطــر حالــة مرضيــة يف ســجون  اآلن  ُيعــد  والــذي 
فيــا  احتجــازه  اســتمرار  أن  مــن  االحتــالل، محــّذًرا 
الخطــري  بوضعــه  الرملــة  ســجن  مستشــفى  يســمى 
الجهــود  بــذل  يتطلــب  مــا  استشــهاده؛  إىل  يــؤدي 
مــا تبقــى  وتكثيــف الدعــوات والضغوطــات إلنقــاذ 
من حياته، ورفع معاناة هؤالء األرسى إىل املحافل 
الدوليــة واملؤسســات الحقوقيــة؛ إلطــالق رساحهم 

وهم عى قيد الحياة؛ ليتسنى لهم العالج فوًرا".
فيــا  خاصــة  وقضيتــه  ملفــه  متابعــة  رضورة  وأكــد 
يســمى مبحكمــة اإلفــراج املبكــر بوجــود ملــف طبــي 
حقيقــي يــرف عليــه أطبــاء دوليــني ملتابعــة حالِتــه 

وفحصــه، وليــس احتالليــني يقدمــون تقاريــر تدفــع 
باملحكمة لعدم اإلفراج عنه.

مــن سبســطية،  كايــد  ليــان  األســرية  والــدة  وقالــت 
مــن  الثامــن  يف  االحتــالل  قــوات  اعتقلتهــا  التــي 
حزيــران املــايض عــى حاجــز زعــرتة، وقفتنــا اليــوم 
هــي رســالة إســناد ودفــاع عــن األســريات واألرسى 
الذيــن يقبعــون يف ظــروف األرس الصعبــة، لنؤكــد 
عــى حقهــم يف الحريــة، مشــرية إىل أن ابنتهــا ليــان 
وتتمتــع  محاكمــة،  دون  الدامــون  ســجن  يف  تقبــع 
التضامــن  أهميــة  عــى  وتؤكــد  عاليــة،  مبعنويــات 
تجــاه  السياســية  واألطــر  واملؤسســايت  الشــعبي 
قضايا األرسى، الذين يقفون مًعا من أجل تحسني 

مطالبهم حتى اإلفراج القريب عنهم جميًعا.
ووجــه منســق فصائــل العمــل الوطنــي يف طولكــرم 
فيصــل ســالمة التحيــَة لــأرسى واألســريات، وقــال: 
"نحن يف هذه الوقفة نرصة لأرسى عى مواقفهم 
البطوليــة، وهــم يناضلــون ضــد سياســات االحتــالل 
يف  الصحــي  الوضــع  مــن  محــّذًرا  ســجونه،  وإدارة 
صفــوف األرسى خاصــة مــع انتشــار كورونــا، محمــاًل 
وهــم  حياتهــم،  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالَل 
قســم  حجــز  بعــد  خاصــة  للعــالج،  الحاجــة  بأمــس 
منهم يف زنازين سجون )مجدو وجلبوع والنقب(، 
مقصــود،  طبــي  بإهــال  ــا  صحيًّ الئقــة  غــري  وهــي 
الجهــات  وكل  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  مطالًبــا 
نحــو  وتضغــط  جانبهــم،  إىل  تقــف  أن  املســؤولية 
عنهــم  اإلفــراج  حتــى  املعيشــية  ظروفهــم  تحســني 

جميًعا.

نابلس/ "خاص" فلسطني:
عــدَّ القيــادي يف حركــة حــاس شــال الضفــة الغربيــة, 
نزيه أبو عون، تجاوب السلطة يف رام الله ومتاشيها مع 
الضغــوط اإلرسائيليــة واألمريكية بخصوص ملف األرسى 
ورواتبهــم، رضوًخــا لتلــك املطالــب, وتجاهاًل لتضحيات 

األرسى وآالمهم.
وتستعد السلطة لتعديل رصف مخّصصات األرسى يف 
سجون االحتالل, حيث مُتنح عوائلهم املخّصصات بناًء 
عــى أوضاعهــم االجتاعّيــة، وليــس اعتــاًدا عــى طــول 

مّدة بقائهم يف سجن االحتالل.
ورأى أبــو عــون –وهــو أســري محــرر-  يف حديــٍث خــاٍص 
لصحيفــة "فلســطني", أّن تجــاوب الســلطة مــع الضغــوط 
رواتــب األرسى,  وقــف  أمريكيــة( يف موضــوع  )الصهيــو 
هــو اســتكاٌل لحالــة الرضــوخ التــي اعتادتهــا الســلطة يف 
األرسى  وزارة  حــّل  أّن  وأضــاف  امللفــات.   مــن  العديــد 
إهانٌة لقضّيتهم, وخطوتهم هذه جاءت استكااًل لرضوخ 

السلطة املستمر تحت ما يفرضه االحتالل عليها. 
عــن  تخــلٍّ  عــن األرسى، هــو  التخــيل  أن  عــون  أبــو  ورأى  
الكثــرية  التنــازالت  مســرية  بعــد  الفلســطينية،  الثوابــت 

منــذ إنشــاء ســلطة الحكــم الــذايت, التــي مل يتبــقَّ يشء 
إال وتنازلــت عنــه يف إطــار الــدور الوظيفــي الــذي تشــغله 
بالضفة.  واستهجن أبو عون نوايا السلطة قائاًل: "النوايا 
والترصيحات حول ملف األرسى املايل وكيفية التعامل 
رأس  مــن  التأكيــدات  بعــد  خاصــًة  مســتهجن,  أمــر  معــه 
الخطابــات  فلــاذا  عنهــم،  التخــيل  عــدم  عــى  الســلطة 
السياســية الصادرة من قيادات الســلطة تخالف الحقائق 
إىل  عــون  أبــو  وأشــار  الكواليــس؟".   خلــف  تــدور  التــي 
التخــيل  املــايض,  يف  ســبقها  تلــك,  الســلطة  نوايــا  أن 
انتاءاتهــم  مــن األرسى حســب  فئــة  إعطــاء حقــوق  عــن 
السياسية, وقطع رواتبهم منذ ما يزيد عى )13( عاًما". 
ومســتحقاتهم,  األرسى  قضيــة  بحــل  عــون  أبــو  وطالــب 
بعيــًدا عــن أي نــوٍع مــن اإلهانــات لتلــك التضحيــات التــي 
والتــي  القضبــان،  وراء  واألمل  الحــرسة  تجــّرع  كان مثنهــا 

انعكست بشكل كبري عى عوائلهم خارج السجون. 
وختــم أبــو عــون حديثــه مطالًبــا الســلطة باحــرتام شــعبها 
تعمــل  وأن  االحتــالل,  ضــّد  الوطــن  صــّف  يف  والوقــوف 
عــى فضــح مارســاته العنجهيــة بحق الشــعب وأرساهم 

البواسل.

رام الله/ فلسطني:
طالب أكرث من 300 شــخصية فلســطينية 
قيادة الســلطة الفلســطينية وجميع القوى 
االنقســام  وإنهــاء  الشــعب  إىل  بالتوجــه 
أواًل، قبــل التوجــه إىل أي طــرف خارجــي، 
ز الرذمة وتضّيع  وأال تقوم بأي خطوة تعزِّ
أي  دون  املجــرَّب"  و"تجــرّب  الســنوات 

إسرتاتيجية جديدة متوافق عليها.
رؤســاء  الشــخصيات  قامئــة  وشــملت 
وأعضــاء  ســابقني،  ووزراء  ســابقني،  وزراء 
والتريعــي،  الوطنــي  املجلســني  يف 
وأكادمييــني، وصحافيــني، ورجــال أعــال، 

وممثلني عن أحزاب ومؤسسات أهلية.
فــوز  ضــوء  "يف  أنــه  النــداء،  يف  وجــاء 
الرئيــس األمريــي الجديــد جــو بايــدن يف 
االنتخابــات األمريكيــة صــدرت ترصيحــات 
رسمية فلسطينية تؤكد استعداد السلطة 
وإعــادة  املفاوضــات،  طاولــة  إىل  للعــودة 

إحيائها ضمن صيغ مختلفة".
وأوضح النداء أن "هذه املؤرشات املقلقة 
تتزايد دون طرح أي نهج فلسطيني جديد 
يقنــع الفلســطينيني بجــدوى االنخــراط يف 
املســرية التفاوضيــة نفســها، التي أهدرت 
أكــرث مــن ربــع قــرن مــن عمــر الفلســطينيني 
غيــاب  ظــل  ويف  وقضيتهــم،  وحقوقهــم 

ــم  التعلُّ عــى  تقــوم  جديــدة  إســرتاتيجية 
من أخطاء املايض، والوحدة، واملشــاركة 

الشعبية".
املســار  بــأن  القناعــة  أن  إىل  وأشــار 
إدارة  رعايتــه  احتكــرت  الــذي  التفــاويض 
بايــدن حتــى  ونائبــه  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس 
عام 2014، أكد فشل الرهان عى مقاربة 
لتجســيد  ســبياًل  التفاوضيــة  التســوية 
دون  املســتقلة،  الفلســطينية  الدولــة 
إحــداث تغيــري تراكمــي يف ميــزان القــوى، 
أواًل  األمريــي  اإلرسائيــيل  واالعــرتاف 
واإلقــالع  الفلســطينية،  الوطنيــة  بالحقــوق 
عــن التعامــل مــع مــا تســمى قضايــا الحــل 
تحســمها  عليهــا  متنــازع  النهــايئ كقضايــا 

مخرجات العملية التفاوضية.
وقال: "إننا أمام خطر جديد قد يؤدي إىل 
الوقوع يف فخ إضاعة سنوات قادمة -وهي 
فرتة حكم بايدن- يف جوالت مفاوضات ال 
معنى لها، تستغلها )إرسائيل( يف تعميق 
العنــرصي  الواقــع  تعزيــز  ويف  احتاللهــا، 
ــا وال توقفــه  االحتــاليل الــذي يتوســع يوميًّ
توظيــف  مــن  بــداًل  وذلــك  مفاوضــات،  أي 

الفرص القامئة بعد سقوط ترامب".
والســلطة  فتــح  حركــة  النــداء  وطالــب 
النقديــة  للطروحــات  باالســتاع 

الســيايس  الطيــف  قدمهــا  التــي  الوطنيــة 
الفلسطيني، ومراكز األبحاث التي طالبت 
رؤيــة  وفــق  ــد،  موحَّ وطنــي  مــروع  ببنــاء 
وتقــي  االنقســام  ُتنهــي  توافقيــة  وطنيــة 
د الشعب عى الكفاح  عى الفساد وتوحِّ

الوطني وحقه يف تقرير املصري.
وتطــرق النــداء إىل السياســة "االنتظاريــة" 
الشــعب  دفــع  اللتــني  "واملفاوضــات" 
غالًيــا،  مثًنــا  جّرائهــا  مــن  الفلســطيني 
العمــيل  التخــيل  ذلــك  نتيجــة  وكان 
جــًدا،  ــة  امُللحَّ الوطنيــة  املصالحــة  عــن 
الرعيــة  مؤسســات  بنــاء  إعــادة  وعــن 
إجــراء  متطلبــات  وتوفــري  الفلســطينية، 
انتخابــات دميقراطيــة للمجلســني الوطنــي 
التــي  الرئاســية  واالنتخابــات  والتريعــي، 
ــد اإلرادة الشــعبية الحرة، إىل جانب  تجسِّ
أن القــوى الرئيســة الفلســطينية األخــرى مل 
تغــادر دّوامــة االنتظــار القاتلــة، ومل تطــرح 

بدياًل متكاماًل.
املصالحــة  تهميــش  النــداء  واســتغرب 
مبســار  االنــدراج  يف  الجارفــة  والرغبــة 
املفاوضــات، مبــا يؤكــد أن قيــادة الســلطة 

ال تأخذ الدروس من التجارب السابقة.
تفرد سيايس

الجاليــات  اتحــاد  عــّد  ذاتــه  اإلطــار  يف 

واملؤسسات والفعاليات الفلسطينية يف 
أوروبــا، العــودة إىل العالقــات مع ســلطات 
بالذهنيــة  للعمــل  "عــودة  االحتــالل، 
 )...( ذاتهــا  الوطنيــة  بالقــرارات  املتفــردة 

ودون العودة إىل اللجنة التنفيذية".
وأشــار يف بيــان، أول أمــس، إىل اســتعداد 
املفاوضــات،  إىل  للعــودة  الســلطة 
االحتــالل  ســلطات  ُتواِصــل  حــني  يف 
خطــة  وتطبيــق  االســتيطاين،  التوســع 
املختلفــة،  واألســاليب  باألشــكال  الضــم 
"وآخرهــا بنــاء آالف الوحدات االســتيطانية 
لفصــل القــدس عــن محيطها الفلســطيني، 
وتحويــل الضفــة الفلســطينية إىل إقليمني 
منفصلــني، تهيمــن عليهــا املســتوطنات 
والحواجــز  واملواقــع  االلتفافيــة  والطــرق 

العسكرية".
باحــرتام  الســلطة  قيــادة  االتحــاد  وطالــب 
قــرارات املجلــس الوطني الفلســطيني يف 
دورة انعقــاده األخــرية عام 2018 وقرارات 
اجتــاع  ومخرجــات  املركزيــة،  املجالــس 
أيلــول  مــن  الثالــث  يف  ــني  العامِّ األمنــاء 
املــايض، وكذلــك احــرتام أســس الراكــة 
السياســية، والقيــادة الجاعيــة، والتوقــف 
عــن االســتهتار بالقــوى السياســية، والــرأي 

العام الفلسطيني.
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إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2019/10433

إىل املنفذ ضده/ ســعدو حســني أحمد الســبعاوي )ممثل جمعية اســكان 
العاملني باإلذاعة والتلفزيون( – مجهول محل اإلقامة .

رقــم  القضيــة  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
2015/535 لتنفيــذ عقــد االتفــاق عــى بيــع املحــرر املــرز م/1 عــدد 2 

املحرريــن بتاريــخ 2004/6/13 وذلــك بشــطب مســاحة وقدرهــا 150 م2 
من أرض القسيمة رقم 159 قطعة 2310 أرايض الزهراء عن اسم املدعى 
الســيد/  وميثلهــا  والتلفزيــون  باإلذاعــة  العاملــني  اســكان  جمعيــة  عليهــا/ 
ســعدو الســبعاوي وتســجيلها باســم املدعي/ عبد ســعيد حســن الســعدي 

لصالح طالب التنفيذ/ عبد سعيد حسن الصعيدي.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجري.
حرر يف 2020/11/24.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن بيع باملزاد العلني بني الرشكاء والغري يف 

القضية رقم 2018/6354 
نعلن للرشكاء والغري يف القضية التنفيذية أعاه أنه معروض للبيع من قبل 
دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف القضيــة التنفيذيــة رقــم 2018/6354 
وآخريــن  املزينــي  أحمــد  منــر  منــري  التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة 
واملنفــذ ضدهــم/ أحمــد فؤاد املزيني وآخرين لبيع أرض القســيمة 72+71 
مــن القطعــة رقــم 704 مــن أرايض محلــة الرمــال والبنــاء القائــم عليهــا والكائــن 

بحي الرمال مقابل وزارة الصحة من الناحية الجنوبية.
فعــى مــن يرغــب مــن الــرشاء أواًل بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه ويف حالة 
عدم تقدم أي شخص من الرشكاء يف الدعوى للرشاء يتم فتح املزايدة للغري 
يف نفــس املوعــد بعــد دفــع قيمــة التأمــني بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن 
بــأن املــزاد ســينعقد  الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة املشــري، علــًا 

الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 2020/12/27.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

تحريرا يف 2020/11/24م.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

يف القضية الحقوقية رقم 2018/868 
يف الطلب رقم 2020/1302 

رقــم  هويــة  عجلــني  الشــيخ  غــزة  ســكان  مــن  شــملخ  عــودة  حامــد  حســني  املســتدعي/ 
930935168 وكيله املحامون/صايف ومحمد الدحدوح ونرسين كشكو – غزة الرمال 

نفســه  عــن  باألصالــة  الغايينــي  شــاكر  عثــان  شــاكر  ضــده/  املســتدعى 
وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحوم/ عثان شــاكر الغاييني – غزة 

الرمال شارع املرحوم/ ناهض الريس )خارج الباد( 
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه وانقاص مثن.

قيمة الدعوى: )56000 دينار أردين فقط ال غري(.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

يف القضية الحقوقية رقم 2018/868 يف الطلب رقم 2020/1302 
إىل املســتدعى ضــده مبــا ان املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمة بداية 
غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )اثبات صحة عقد ونفاذه وانقاص مثن( 
اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك مقيــم خــارج البــاد وحســب 
اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 20 من قانون 
أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناء عى قرار الســيد 
قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب رقــم 2020/1010 بالســاح لنــا بتبليغك 
عن طريق النرش املستبدل. لذلك يقتيض عليك ان تحرض لهذه املحكمة يوم 
)األربعــاء( بتاريــخ 2020/12/16 الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــيض عليكــم 
إيــداع جوابكــم التحريــري خــال خمســة عــرش يوم من تاريخ النــرش وليكن معلوما 

لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر بالقضية والطلب باعتباركم حارضا. 
حرر يف 2020/11/24.

رئيس قلم محكمة بداية غزة/ األستاذ: عار قنديل 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة.... املوقرة 

يف الطلب رقم 2020/870
املســتدعي/ يوســف محمــد ابراهيــم عــروق- مــن ســكان غــزة الشــاطئ- ميــدان الشــهداء خلــف 
معرض اللدعة للمابس- وكياه املحاميان/ احمد محمود ونورا الفرع- غزة الرمال برج الجاء.

املســتدعى ضــده/ مــوىس محمــد ابراهيــم عــروق- مــن ســكان غــزة الشــاطئ 
قرب قهوة غنب )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.

نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشركة.
قيمة الدعوى/ 40.000 دينار أردين – اربعون ألف دينار أردين فقط.

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
يف القضية رقم 2015/706 ، يف الطلب رقم 2020/870

اىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
أمــوال  )تقســيم  وموضوعهــا  أعــاه  املرقومــة  بالقضيــة  غــزة  صلــح  محكمــة 
مشــركة( اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا النــك مجهــول محــل 
اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا 
باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 
2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 

2020/870 بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.

بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرض  ان  عليــك  يقتــيض  لذلــك 
2020/12/9 الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــيض عليــك ايــداع جوابــك 

التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك 
انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.

صدر يف 2020/11/24م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني
مذكرة حضور

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2015/706

القاهرة/ فلسطني:
ِل  دعــت جامعــة الــدول العربيــة إىل رضورة تحمُّ
لحايــة حقــوق  الــدويل مســؤولياِته؛  املجتمــع 
أطفال فلسطني من جرائم االحتال اإلرسائييل 
تطبيــق  االحتــال  وإلــزام  لهــا،  يتعرضــون  التــي 
مبــا  باألطفــال،  الخاصــة  واالتفاقيــات  املواثيــق 

ا ملعاناتهم املتفاقمة يومًيا. يضع حدًّ
لهــا,  تقريــٍر  يف  العربيــة  الجامعــة  وأوضحــت 
الــذي  للطفــل  العاملــي  اليــوم  ذكــرى  مبناســبة 
يوافــق الـــ)20( مــن نوفمــر/ ترشيــن الثــاين كل 
ســلطات  نفذتهــا  التــي  االنتهــاكات  أبــرز  عــام، 
االحتــال, خاصــًة املــادة 16 مــن اتفاقية حقوق 
لتعــرض  التــام  تنــص عــى املنــع  التــي  الطفــل, 
الطفــل ألي إجــراء تعســفي أو غــري قانــوين يف 

حياته الخاصة, أو منزله وداخل أرسته.
ســّن  ُيــراِع  مل  االحتــال  أّن  إىل  التقريــر  وأشــار 
ُحرمــوا  كــا  كالكبــار،  ويعاملهــم  بــل  األطفــال, 
رؤيــة ذويهــم, وُحجبت الحاية القانونية عنهم، 
إضافة إىل انتهاٍك صارٍخ للادتني )37( و)38( 
مــن االتفاقيــة، اللتــني كفلتــا الحــق يف العيــش 
بحريــة وكرامــة، وأال ُيعــرّض أي طفــٍل للتعذيب, 

أو العقوبــة القاســية, أو غــري اإلنســانية، كذلــك 
وجوب احرام قواعد القانون اإلنســاين الدويل 

وقت النزاع املسلح وذات الصلة بالطفل.
ونّبــه التقريــر إىل أّن ســلطات االحتــال جعلــت 
مــن اعتقــال األطفــال الفلســطينيني هدًفــا أولًيا, 
وانتقاميــة  قاســية  أحــكام  إصــدار  وتعمــدت 
ووســائل  اعتقــال  لظــروف  وتعريضهــم  بحقهــم, 

تعذيب قاسية.
تعرّضــوا العتــداٍء  قــد  األطفــال  أّن جميــع  وذكــر 
ومورســت  االعتقــال،  لحظــة  املــرح  بالــرضب 
والتعذيــب  االنتهــاك  أشــكال  شــّتى  عليهــم 

والضغط النفيس والجسدي.
عرقلــت  االحتــال  ســلطات  بــأّن  التقريــر  وأفــاد 
مــن   )28( للــادة  خاًفــا  التعليميــة,  العمليــة 
قانــون  بســّن  وذلــك  اليهــا،  املشــار  االتفاقيــة 

"شاليط" الذى منع التعليم يف السجون.
مــن  كبــرٍي  بشــكٍل  صّعــد  االحتــال  أّن  وأكــدت 
حيــث   ،)2015( عــام  منــذ  األطفــال  اعتقــال 
تحــوالٍت  األطفــال  األرسى  قضيــة  شــهدت 
عديــدٍة, منهــا إقــرار ســلطات االحتــال لقوانــني 
بحــق  عاليــٍة  أحــكاٍم  إصــدار  ُتــرّشع  عنرصيــة 

األطفــال، وصلــت يف بعــض الحــاالت إىل أكــر 
من عرش سنوات، حتى الحكم املؤبد.

العــام  وحتــى   )2015( عــام  منــذ  أّنــه  وأوضــح 
الجــاري )2020(, وصلــت حاالت االعتقال بني 
األطفــال ألكــر مــن ســبعة آالف طفــل، وال يــزال 
طفــًا،   )170( ســجونه  يف  يعتقــل  االحتــال 
التحقيــق  مراكــز  لــدى  آخــرون  يوجــد  حــني  يف 
يف ظــروف قاســية للغايــة، إضافــة إىل اعتقــال 
العديــد منهــم وهــم مصابــون بعــد إطــاق النــار 
إنســاين  عليهــم، والتحقيــق معهــم بشــكل غــري 

قبل نقلهم لتلقي العاج.
وتحــدث التقريــر عــن بروز ظاهــرة فرض األحكام 
باهظــة، واعتقــال  ترافقهــا غرامــات ماليــة  التــي 

أطفال بحجة التحريض يف موقع الفيسبوك.
ونــوه التقريــر إىل أن ســلطات االحتــال تتعّنــت 
األطفــال  بحــق  تصدرهــا  التــي  األحــكام  يف 
الفلسطينيني, من حيث توجهها العنرصي يف 
الحكــم عليهــم, واألوامــر العســكرية التــي ميــزت 
اإلرسائيــيل،  والطفــل  الفلســطيني  الطفــل  بــني 
وازدواجية املعايري يف تطبيق األحكام الصادرة 

عن املحاكم اإلرسائيلية.

االحتالل يفرج عن 
الصحفي عبد الرحمن ظاهر

نابلس/ فلسطني:
أفرجت ســلطات االحتال 
عــن  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
األســري الصحفي واملخرج 
ظاهــر،  الرحمــن  عبــد 
االعتقــال  مــن  شــهر  بعــد 
يف  معــه  والتحقيــق 
ســجونها، وذلــك بقــرار مــن 

محكمة سامل العسكرية.
الســايح،  رشــا  وأفــادت 

زوجة األسري الصحفي ظاهر, أن سلطات االحتال أفرجت عن زوجها 
ظهــر أمــس. وكانــت قــوات االحتــال قــد اعتقلــت ظاهــر يــوم الثاثــاء 
البنايــات  بإحــدى  شــقته  مداهمــة  بعــد  27/10/2020م،  املوافــق 
السكنية يف شارع 16 مبدينة نابلس, شال الضفة الغربية املحتلة.

يذكــر أن الصحفــي ظاهــر اعتقــل ألكــر مــن شــهر لــدى أجهــزة الســلطة 
ه الســلطة، وأفرج عنه بكفالٍة الشــهَر املايض، بعد  بنابلس، بتهمة ذمِّ

36 يوًما من االعتقال السيايس.

وكانــت محكمــة الســلطة وافقــت عــى قرار اإلفراج، مــع تحديد موعٍد 
لجلسة محاكمة يف 19/10/2020م، وبكفالة عدلية تجارية تضمن 

حضوره جلسات املحاكمة.
ويبلــغ عــدد األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني يف ســجون االحتــال 
نحــو )4700( أســرٍي، منهــم 41 أســريًة، يف حــني بلــغ عــدد املعتقلــني 

األطفال والقارصين يف سجون االحتال نحو )160(.
أما عدد املعتقلني اإلداريني فيتجاوز 400 أسرٍي, يف حني بلغ عدد 
األرسى املرىض قرابة )700( أسرٍي، منهم )300( حالٍة مرضّيٍة مزمنٍة 
بحاجٍة لعاٍج مستمّر، و)10( عى األقل مصابون بالرسطان واألورام.

غزة/ فلسطني:
إن  النحــال،  محمــد  د.  العــدل  وزارة  وكيــل  قــال 
الــوزارة بذلــت جهــوًدا كبــرية للعمــل عــى تعديــل 
املجلــس  اعتمــده  الــذي  اإلثبــات  قانــون  ترشيــع 

الترشيعي.
وأوضــح النحــال يف بيــان صحفــي أول مــن أمــس، 
التعديــل الترشيعــي  ُمنحــت يف هــذا  الــوزارة  أن 
الصاحيــات الازمــة إلصدار التعليات املتعلقة 
الخــراء،  نظــام  الخــراء، حيــث وضعــت  باعتــاد 
طلبــت  للجمهــور  إعاًنــا  أصــدرت  عليــه  وبنــاًء 
فيــه َمــن يرغــب مــن املؤهلــني بااللتحــاق، تعبئــَة 

الطلب، ومنحتهم أسبوعني لذلك.
املجــاالت  مــن  العديــد  الخــرة  مجــاالت  وتشــمل 
)املدنيــة،  الهندســة:  خــراء  مثــل  املختلفــة 
واملعاريــة،  والزراعيــة،  واالتصــاالت، 
ومراقــب  املعلومــات،  وتكنولوجيــا  والحاســوب، 
والكهربائيــة  ثقيلــة،  وآالت  وامليكانيــكا  أبينــة، 
وااللكرونيــة(، وخــراء الطــب يف املجاالت كافة، 
والخراء املاليني: )الرشكات التجارية والصناعية 
الرصافــة  ومحــات  واملصــارف  واملقــاوالت، 
الخدمــات  ورشكات  االســتثار،  ومؤسســات 
ورشكات التأمني، رشكات األوراق املالية والتجارة 
اإللكرونيــة(، وخراء التصفية، وخراء التفليســة، 
تخمــني  وخــراء  الجمــريك،  التخليــص  وخــراء 
ومنقــوالت،  بضائــع  تخمــني  وخــراء  الســيارات، 
وخــراء بنــاء وإنشــاءات، وخــراء صيدلــة وأدويــة، 
تحاليــل طبيــة، وخــراء مقاولــني، وخــراء  وخــراء 
حوادث الطرق واملرور، واألرضار املادية، وخراء 

التأمينات.
الخــراء املعتمــدة  النحــال أن كشــوفات  وأضــاف 
وزارة  مــن  معتمديــن  كخــراء  للمحاكــم  سُرســل 
العــدل أمــام املحاكــم وجميــع الجهــات الرســمية، 
إجــراءات  لتســهيل  للقضــاء  معاونــني  وســيكونون 
التقــايض والوصــول ألحــكام عادلــة ورسيعــة فيــا 

يتعلق باملنازعات املدنية بني املتخاصمني.
تدريبيــة  دورات  ســُيمنحون  الخــراء  أن  وأكــد 
إلزاميــة تقرُّهــا الــوزارة تتعلــق بالجوانــب القانونيــة 
ســيكون  "ألنــه  وســلوكياته،  الخبــري  وبأخاقيــات 
جــزًءا مهــًا يف إجــراءات التقــايض امُلفضيــة إىل 

اتخاذ القرار القضايئ".
إنشاء مجمع عدلي

د.  العــدل  وزارة  وكيــل  ناقــش  ثانيــة،  جهــة  مــن 
محمــد النحــال، ووكيــل وزارة األشــغال واإلســكان 
املهنــدس ناجــي رسحــان، اإلجــراءات التي ُأنجزت 

من أجل إنشاء مجمع عديل يف محافظة رفح.
النحــال: إن املجمــع ســيضم محكمَتــنْي:  وأوضــح 
صلــح، وبدايــة رفــح، وكذلــك مبنــى خــاص بالنيابــة 

العامة، إضافًة ملقر كاتب عدل رفح.
واطلــع عــى مــا أْنَجــزَه مجمُع املحاكــِم من خرائَط، 
والتــي أعدْتهــا وزارة األشــغال، شــاكًرا الــوزارة عــى 

"جهودها الكبرية" بهذا الصدد.
وأكــد وكيــل وزارة العــدل أن وزارتــه تحــرص عــى 
توفــري البيئة املناســبة للعمــل القضايئ مبا يحقق 
محكمــة  أن  إىل  مشــرًيا  املحاكــم،  يف  االســتقرار 
رفــح انتقــل مقرهــا أكر من مرة بســبب تغري املقر 

امُلستأَجر.

خرباء ُيِشيدون باألداء اإليجايب 
للمحاكم النظامية يف غزة

غزة/ فلسطني:
أشــاد خــراء بــاألداء اإليجــايب للمحاكــم النظاميــة يف قطــاع غــزة، والــذي 
عــاءات  االدِّ ومتابعــة  همــني  املتَّ حقــوق  عــى  املحافظــة  يف  متثــل 
بالتعذيب، وعقد محاكات رسية يف بعض القضايا نظًرا لخصوصيتها.

جاء ذلك يف لقاء عر الـ"فيديو كونفرنس"، مع االئتاف األهيل إلصاح 
القضــايئ  والتفتيــش  الفنــي  املكتــب  رئيــس  حــرضه  وحايتــه،  القضــاء 
املستشار زياد ثابت، وخبرية حقوق اإلنسان يف برنامج سواسية عطاف 
زحالقــة، والخبــري الــدويل يف الرقابــة عــى املحكــات ألرتــو باســكريو، 

ومدير مؤسسة الضمري لحقوق اإلنسان عاء السكايف.
وأكــد ثابــت أن العائــق األول ألداء أكــر تقدًمــا للمحاكــم يكمــن يف قلــة 
للقضــاة، خصوًصــا خــارج قطــاع  التدريبيــة  القضــاة، واالحتياجــات  عــدد 
غــزة لاســتفادة مــن الخــرات والتجــارب لــدى اآلخريــن يف مجــال العدالــة 

الجنائية، إضافة إىل حالة الحصار واإلغاق ونقص اللوجستيات.
ُيذكــر أن االئتــاف األهــيل إلصــاح القضــاء راقــب أداء محاكم البداية يف 
غزة عام ٢٠١٩، وأعد الخبري الدويل -الذي فوضه مرشوع سواسية بهذه 
املهمــة- ألرتــو باســكريو، تقريــًرا اســتناًدا إىل املعايــري الدوليــة ملراقبــة 
م رئيس املكتب الفني  املحاكات ومعايري حقوق اإلنســان، ، وقد تســلَّ

والتفتيش القضايئ نسخة عنه أخرًيا.

يف ذكرى استشهاده

حماد: الشهيد عماد عقل 
رفع رأس الشعب الفلسطيين 

واألمة اإلسالمية
غزة/ فلسطني:

قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس فتحــي حــاد: "إن الشــهيد 
والشــعب  واإلســامية  العربيــة  األمــة  رأس  رفــع  عقــل  عــاد  القائــد 
الفلســطيني بفصائِلــه كافــة ويف مقدمتهــا حــاس، ملــا قدمــه مــن عمــل 

منوذجي يف مقارعة االحتال وإذالله".
استشــهاد  ذكــرى  مبناســبة  إذاعــي  حديــث  يف  حــاد  القيــادي  وأشــار 
القســامي عقل أمس، أن الشــهيد جمع بني الدعوة والجهاد، وبني حفظ 
القــران الكريــم وتطبيقــه واقًعــا، مضيًفا أن استشــهاده يذكرنا مبعاٍن كبرية 
ا، حيث مل يراجْع قيد أمنلة، ومل يلتفت للوراء خطوة واحدة، وكل  جدًّ

حياته قضاها يف سبيل لله.
وصادفــْت أمــس، الذكــرى الســنوية الـــ 27 الستشــهاد القائــد يف كتائــب 
الشــهيد عز الدين القســام، الجناح العســكري لحركة حاس عاد عقل، 
الــذي شــن سلســلة عمليــات نوعيــة ضــد جنــود االحتــال، امتــازت بكونهــا 
ُنفذت من "مسافة صفر"؛ ما جعله املطارد رقم واحد لجيش االحتال.

وقال القيادي حاد: "إن أكر ما مييز الشــهيد عاد أنه جمع بني أمرين 
اللــه واالعتــاد  التــوكل عــى  لهــا: صــدق  الحاجــة  بأمــسِّ  مهمــني نحــن 
عليــه، ومــن ثــم االعتــاد عــى الــذات". وحــول مســريته الجهاديــة أوضــح 
أن الشهيد انضم إىل الجهاز األمني مجد، وكان من أوائل الذين انضموا 
لهذا الجهاز، حيُث َعِمَل ليًا ونهاًرا. وتابع: "الشهيد عاد قتل ثاثة من 
جنــود االحتــال بجانــب املســجد وســلب ســاحهم، وكان لهــذه الحادثــة 
قصــة جهاديــة؛ حينــا التقــى بالقائــد العــام للقســام )أبــو خالــد الضيــف( 
"مســؤول القســام الرسي" وعاد كان مســؤول املطاردين. وعدَّ حاد أن 
النقلــة الكبــرية التــي أحدثهــا الشــهيد عندما أرصَّ عى الخروج إىل الضفة 
الغربية وخاصة مدينة الخليل، وتجنيد مجموعات لتدريب املطاردين.

قوات القمع يف سجون االحتالل 
تقتحم قسم )22( يف "عوفر"

رام الله/ فلسطني:
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة ســجون االحتال اإلرسائييل، أمس، 
قســم )22( يف ســجن "عوفــر"، ورشعــت يف عمليــات تفتيــش وتخريــب 

واسعة.
وأوضح نادي األسري يف بيان له، أن حالة من التوتر تسود أقسام األرسى 
عقــب عمليــة االقتحــام التــي نفذتهــا وحــدة "املتســاداة" منــذ الصبــاح، 

وكخطوة احتجاجية أولية أرجع األرسى وجبات الطعام.
و ســجن "عوفــر" الــذي يقبــع فيــه )850( أســريًا، شــهد منــذ مطلــع العــام 

الجاري، أعنف االقتحامات التي نفذتها قوات القمع.

مجلس المنظمات 
الحقوقية يطالب السلطة 

بإعمال حقوق ذوي اإلعاقة
رام الله/ فلسطني:

طالب مجلس منظات حقوق اإلنسان الفلسطينية، حكومة رام الله 
باحــرام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم اإلنســانية، والعمــل 
الفوري عى إعال مطالبهم وإنهاء معاناتهم بســبب اســتمرار إهال 

حقوقهم طوال السنوات املاضية.
وقال املجلس يف بيان أمس إنه يتابع بقلق اعتصام ذوي اإلعاقة يف 
مقر املجلس الترشيعي يف مدينة رام الله لليوم الـ22 عى التوايل؛ 

للمطالبة بتوفري تأمني صحي حكومي مجاين شامل وعادل.
وأكــد دعمــه بقــوة مطالــب ذوي اإلعاقــة املعتصمــني، داعًيــا الجهــات 
التنميــة  ووزارة  الــوزراء  مجلــس  ســيا  ال  العاقــة،  ذات  الرســمية 
االجتاعيــة ووزارة الصحــة، التخــاذ إجــراءات جــادة ورسيعــة لتحقيــق 

هذه املطالب.
اإلعاقــة  ذوي  لحــق  الحكومــة  إعــال  عــدم  أن  إىل  املجلــس  ولفــت 
بالتمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، "يعــد مًســا خطــًرا 
بالقانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003، إذ نصت املادة 
)22/2( منــه عــى أن رعايــة الجرحــى واملترضريــن واملعاقــني واجــب 
ينظــم القانــون أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنية لهــم خدمات التعليم 

والتأمني الصحي واالجتاعي".
 كا أشــار إىل قانون الصحة العامة رقم )20( لســنة 2004، والقانون 
رقم )4( لســنة 1999 بشــأن حقوق املعوقني، اللذين أكدا مســؤولية 
الدولــة يف توفــري الخدمــات الصحية التشــخيصية والوقائية والعاجية 
والتأهيليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ التــي تهدف إىل الكشــف املبكر 
عــن اإلعاقــات والتقليــل قــدر اإلمــكان مــن نســب اإلصابــة بهــا، وتوفــري 
وتقديــم  وعاجهــم،  ملســاعدتهم  الازمــة  الطبيــة  واألجهــزة  األدوات 
الخدمــات التــي تضمــن إدماجهم بشــكل متســاٍو وعــادل يف املجتمع، 
إضافــة إىل ضــان مجانيــة الخدمــات الصحيــة املشــمولة يف التأمــني 

الصحي الحكومي املتاح لهم وألرسهم.
وشــدد املجلــس عــى رضورة إنهــاء أي ماطلــة، واالســتجابة الفوريــة 
وتوفــري  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  والعادلــة  الحقوقيــة  للمطالــب 
تأمــني صحــي حكومــي مجــاين شــامل وعــادل لهــم وألرسهــم، إعــااًل 

للترشيعات الفلسطينية وااللتزامات الدولية.

أبو الريش: 
رفع قدرة 

ة العناية  أرسَّ
صة  المخصَّ

لمرىض 
كورونا

غزة/ فلسطني: 
الصحــة  وزارة  وكيــل  قــال 
الريــش  أبــو  يوســف  الدكتــور 
إن الــوزارة وبعــد بذلها جهوًدا 
قــدرة  رفــع  اســتطاعت  كبــريًة 
املخصصــة  العنايــة  أرّسة 

ملرىض كورونا.
ترصيــح  يف  الوكيــل  وأوضــح 
مقتضب أمس أّن الوزارة اآلن 
مــرىض  اســتيعاب  تســتطيُع 
العنايــة  أقســام  يف  كورونــا 
املخصصة مــن )100-150( 

رسيًرا.
وأعلــــــــــــــــــــــــــــــــَن مديــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــام 
املستشــفيات بــوزارة الصحــة 
وقــف  صبــاح،  الســام  عبــد 
وبقــاء  املجدولــة  العمليــات 
العمليــات الطارئــة، لتوظيــف 
ملواجهــة  اإلمكانــات  كل 
إغــاق  إىل  إضافــًة  كورونــا، 
مؤّقًتــا  الخارجيــة  العيــادات 

ملدة 14 يوًما.

وناقشت مع "األشغال" إنشاء مجمع عديل يف رفح

"العدل" تفتتح باب تقديم الطلبات 
العتماد الخرباء يف مجاالت متنوعة

االحتالل اعتقل أكرث من )7( آالف طفٍل منذ عام 2015

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدويل بوضع 
حــدٍّ النتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيني

عبد الرحمن ظاهر
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

العرشيــن التــي متثــل دول أقــوى اقتصــادات العــامل )ثلثــي التجارة وعدد 
الســكان و%90 مــن املــواد الخــام(. فـ"إرسائيــل" تريــد الســعودية بقــوة 

ملواجهة إيران التي تصنفها بأنها "تهديد اسرتاتيجي".
يضمــن  وكامــل  دائــم  ســام  "اتفــاق  بإقــرار  الســعودي  االشــرتاط 
مــع  للعاقــات  الكامــل  التطبيــع  قبــل  بكرامــة"  دولتهــم  للفلســطينيني 
"إرسائيــل"، ال ينفــي وجــود التطبيــع جزئًيــا، وهــو الحــال مــع كل الــدول 
املطبعــة، فحتــى مــر التــي وقعت اتفاق ســام مع "إرسائيل" منذ أكرث 
تــزال قطاعاتهــا النخبويــة  1978م( ال  مــن أربعــة عقــود )كامــب ديفيــد 
والشعبية ترفض التطبيع، وال ترى أن االتفاق قد خدم الشعب املري 

عوًضا عن أن يكون قد دعم القضية الفلسطينية.
مــن املهــم أن نــدرك أن التطبيــع مــع العــدو اإلرسائيــي ليــس خطــًرا عــى 
دول  الســتقرار  تهديــًدا  ميثــل  ولكنــه  فحســب،  الفلســطينية  القضيــة 
املنطقــة وضــد مصالــح شــعوبها. فـ"إرسائيــل" ال ميكــن أن تكــون مصــدًرا 
لاســتقرار يف املنطقــة، فهــي تعيــش عــى الخــاف العــريب الــذي يهــدر 
قوتهــم ويبــدد شــملهم، وتقتــات عــى الحــروب املذهبيــة التــي تبدد قوة 
أعدائهــا وخصومهــا يف املنطقــة. إن فكــرة الصهيونيــة قامئــة عى ســيادة 
كيــان  الصهيونيــة-  عــى  -القامئــة  و"إرسائيــل"  اآلخريــن،  عــى  اليهــود 
ثــم  عنــري ال يقبــل التعايــش مــع أي وحــدة عربيــة أو إســامية، ومــن 
ســتحرص باســتمرار عــى التفريــق بــني دول وشــعوب املنطقــة لتبقى لها 
الســيادة. ومــن املؤســف أن هــذه النزعــة الســادية موجــودة لــدى بعــض 
أنظمــة املنطقــة، وبعضهــا يتشــارك مــع "إرسائيــل" رغبتهــا الجامحــة يف 
بــدًءا  املنطقــة  يف  الجيواســرتاتيجية  املراكــز  عــى  املبــارشة  الســيطرة 
بالبحر املتوسط مروًرا بالبحر األحمر والخليج العريب وليس انتهاء بقناة 

السويس ومصادر نهر النيل. 
مل تعد املبادرة العربية للسام )بريوت 2002( قابلة للحياة أمام الواقع 

األخــري ورجوعهــا الرسيــع عــن املســار الــذي ســلكته )اضطــرارا(، ثــم الضائقــة 
املقاصــة،  أمــوال  اســتام  عــن  امتناعهــا  عقــب  بهــا،  أمّلــت  التــي  املاليــة 
سياســاتها،  يف  التحــدي  ســقوف  رفــع  اســتحقاق  مجابهــة  عــن  وقصورهــا 
خصوًصــا أنهــا مل تهيــئ جمهورهــا وعمــوم الشــعب للحظــة مجابهــة قــد تفــرز 
العوز والجوع، يف سياق التصدي للسياسات الصهيونية، املباركة أمريكًيا، 
يف الضفــة. يضــاف إىل ذلــك إدراكهــا أن قطاًعــا واســًعا مــن الشــعب ال يثــق 
بها، وال يرى جدوى من النضال والصمود تحت راياتها املتلونة، وشعاراتها 

املخاتلة.
واليوم، وبعد إعادة السلطة عاقاتها املختلفة مع االحتال، مثًنا لوجودها 
وبقائهــا، ال تريــد القــول رصاحــة إنهــا تراجعــت عــن ذلــك املســار االضطــراري 
الــذي ســلكته مؤخــرا، أي مســار التوافــق مــع الفصائــل الفلســطينية وإنهــاء 
الــرساب  عــن  البحــث  عــن  املؤقــت  كفهــا  بعــد  متعلقاتــه،  االنقســام، وكل 
يف فيــايف اإلدارة األمريكيــة، بــل تحــاول مــن جديــد رمــي الكــرة يف ملعــب 
غريها، ويطالب قادتها حامس وبقية الفصائل بأن تغّلب املصلحة الوطنية 
عــى املصالــح األخــرى، واملصلحــة الوطنيــة هنــا تعني بالرضورة مــا تراه فتح 
ومــا تقــرره قيادتهــا، والتجنــد يف معاركهــا الوهميــة، والتصفيــق النتصاراتهــا 

املرتعة بالزيف.
ما أبداه هذا املوقف، وما ســتبديه املواقف والسياســات الاحقة للســلطة 

هــو الشــارع الــذي يحمــل اســم الروايــة، ويضــم طريــق "بــن يهــودا" الــذي 
ي نســبة إىل "إليعيــزر بــن يهــودا"، اليهــودي الــذي يقــال إنه أحيــا اللغة  ســمِّ
العريــة، فلــم يعــد املــارون عــر هــذا الطريــق يذكرونــه بقــدر مــا يذكــرون 
الشــهيد خليــل الرشيــف الــذي أحــدث بتفجرياتــه ارتجاجــات لديهــم يف 

الشارع والذاكرة.
صحيفــة "معاريــف" العريــة كشــفت يف أغســطس 2001، أن 15 عمليــة 
استشهادية كبرية وقعت يف القدس منذ احتالها عام 1967، غالبيتها 

يف شارع يافا.
تنقلت بني سطور الرواية وأشعر براويها وكأن الذكرى تدهس قلبه، وشوق 
منــه إىل رفــاق الــدرب والقيــادة البهيــة عــى رأســها قائد القســام محمود أبو 
هنود، التي كانت تعمل عى قاعدة "العمل النخبوي" الذي ال حاجة فيه 

إىل أعداد كبرية يف ظل اإلمكانات املحدودة والظروف األمنية.
أول الدروس فيها هي أن تشعر بقيمة العضوية يف املقاومة الفلسطينية 
ت عليها اتفاقية  وكتائب القســام، يف زمن "املطاردة الســاخنة" التي نصَّ
أوسلو حال الرضورة يف مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية، والهرب 
مــن التنســيق األمنــي وســجن "الجنيــد" يف نابلــس إىل الجبــال، والقفز عن 
العوائق الحجرية أو "السناسل" بتسمية أهل الجبال، واتباع كل أساليب 

اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  جمــع  الــذي  الثــايث  اللقــاء  خــر  ترسيــب 
بنيامــني نتنياهــو بــويل العهــد الســعودي األمــري محمــد بــن ســلامن مــع 
وزيــر الخارجيــة األمريــي مايــك بومبيــو يف مدينة نيوم الســعودية ميثل 
تتويًجا للزيارات املتعددة التي قام بها الجرنال الســعودي أنور عشــقي 
لــ"إرسائيــل". وبغــض النظــر عــن الســلوك التقليــدي يف النفــي الشــكي 
الذي قدمه وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان آل سعود؛ 
فــإن تأكيــد اإلذاعــة اإلرسائيليــة الرســمية للخــر وتواتــره إعامًيــا وردود 
الفعل السياسية عن حالة التطبيع السعودي مع "إرسائيل"، كلها تخلق 
رأًيــا عاًمــا -مطلوًبــا إرسائيلًيــا- للبنــاء عليــه. تلك الحالــة اإلعامية تكررت 
يف كل اللقــاءات اإلرسائيليــة العربيــة، ســواء مــع اإلمــارات أو البحريــن أو 

عامن وحتى السودان. 
ومــن الواضــح أن تريحــات األمــري فيصــل -قبــل يــوم مــن لقــاء نيــوم- بــأن 
ســياق  يف  تــأيت  "إرسائيــل"،  مــع  الكامــل"  "التطبيــع  تؤيــد  الســعودية 
يــويس كوهــني،  رئيــس املوســاد اإلرسائيــي  الــذي ضــم  للقــاء  التمهيــد 
وهــو مســؤول ملــف التطبيــع مــع الــدول العربيــة. ولعــل تأكيــد الخارجيــة 
األمريكيــة للقــاء بومبيــو بــويل العهــد الســعودي يف نيــوم تحديــًدا يدعــم 
الرواية اإلرسائيلية، باإلضافة إىل ما ذكرته وول سرتيت جورنال األمريكية 
عــن مستشــار ســعودي وصفتــه بالبــارز رفــض ذكر اســمه، بأن اللقــاء تناول 

موضوع التطبيع وإيران، مع نفيه للتوصل التفاقيات معينة.
ال شــك أن الســعودية كانــت هــدف نتنياهــو الكبــري مــن تطبيــع العاقات 
الخليجية مع "إرسائيل"، ملا متثله اململكة من مكانة دينية واسرتاتيجية 
الــذي  التــي تحتــوي رمزيــة اإلســام  يف املنطقــة. فهــي الدولــة العربيــة 
الــذي ميــارس عــى  ميثــل حائــط صــد قــوي يف وجــه التشــويه الفكــري 
عقــول العــرب واملســلمني تجــاه الــراع مــع عدوهــم اإلرسائيــي الــذي 
يحتــل ثالــث الحرمــني بعــد حرمــي مكــة واملدينــة. وهــي إحــدى مجموعة 

عندما أعلنت السلطة الفلسطينية قرار وقف كل أشكال العاقة والتنسيق 
مع االحتال يف أيار/مايو املايض رافقت القرار أجواء احتفالية عى نطاق 
السلطة وحركة فتح، مبعنى أن خاصة األمر كانت تيش بأن السلطة روجت 
لحالة جديدة تقول إنها تراجعت عن مسار كامل، وتابت عن خطيئة كبرية 
اســمها التنســيق األمنــي، هــذا املصطلــح كان يســتفز أركان الســلطة إذا مــا 
اتهمــت بــه، رغــم إقرارهــا بأنهــا متارســه، )وهــذه واحــدة من عجائب الســلطة 
التــي ال تنتهــي(، ورغــم أن محمــود عبــاس صــدح ذات يــوم مبفــردة الراحــة 

األصدق حني نعت التنسيق األمني باملقدس، وهو ما كان وما زال!
بقــرارات  مشــفوًعا  صــدر  االحتــال  مــع  املوقعــة  االتفاقــات  مــن  التحلــل 
يخــرج  أن  قبــل  إعــان  بعــدة محطــات  ومــّر  واملركــزي،  الوطنــي  املجلســني 
بصورته النهائية، التي جاءت عقب إعان حكومة االحتال نيتها ضم أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية، لكن استئناف العاقة كان يكفيه تغريدة للوزير 
حسني الشيخ، متأثًرا بتفسري رغائبي خاطئ لرسالة )ال تعني شيًئا وال تقدم 
جديــدا( مــن املنســق ألعــامل الحكومــة اإلرسائيليــة يف الضفــة )كميــل أبــو 
ركــن(، فيــام يبــدو أن الســلطة أرادت لحســني الشــيخ أن يكــون واجهــة لتفريــغ 
أن يعتــاد  قبــل  الجديــدة،  مــن خطيئتهــا  الرفــض والغضــب اآلين  انفعــاالت 

الجمهور عليها.
لعلــه بــات واضًحــا مــدى تأثــري نتائــج االنتخابات األمريكية يف تحول الســلطة 

"ليــس املهــم أن يكــون رأس املــرء أبيــض ليتحــدث عــن تجاربــه"، فاألســري 
عاّمر الزبن فدايئ فلسطيني شاب وأديب حىك لنا من سجنه، حكاية كم 
وددت أال تنتهي، َعَرَ بنا من خاها الطريق املؤدي إىل شارع رمبا مل يعد 

يدخله رئيس وزراء االحتال بنيامني نتنياهو؛ هرًبا من الذكرى األليمة.
"الطريــق إىل شــارع يافــا" روايــة متــن فيهــا لصاحبهــا الــذي ينقلــك إىل 
البدايــات الجميلــة أو النحــت األّول للعمــل املقــاوم يف جبل النار، حكاية 

انطاق كتائب القسام. 
مطلــع  يف  انطلــق  الــذي  الفــدايئ  للعمــل  املشــّوقة  التفاصيــل  تعيــش 
التســعينات تحــت اســم "وحــدة الشــهداء لتحريــر األرسى"، أو مــا ُعرفــت 
بخلية "عصرية الشــاملية"، التي قال بحّقها رئيس الشــاباك آنذاك "يورام 
كوهــني": "لقــد أرهقونــا بالبحــث عنهــم؛ الســتخدامهم التمويــه الدقيــق 

الذي مل يسبق أن رأيناه".
أعاد النّص لنا حكاية شــارع يف وســط مدينة القدس شــهد أكر عمليات 
1948، بكثــري مــن تفاصيــل الحــرب األمنيــة  للمقاومــة الفلســطينية منــذ 
الخفيــة، وتكتيــكات التخطيــط واالتصــال بني ثــاث دوائر ال تعرف بعضها، 
والغطــاء والدعــم املعنــوي مــن شــيخ الفدائيــني يوســف الســوركجي الــذي 
كان يردد عليها بأن "املقاومة هي التي تصنع السياسة وليس العكس".

الذي سلب العرب قوتهم املشرتكة وفضح وحدتهم الشكلية، فالخاف 
العــريب يحجــب أن يتــم تبنــي مواقــف موحــدة خلــف تلــك املبــادرة، فهــي 
ولدت ســعودية وبقيت كذلك. فاشــرتاط املبادرة إقامة دولة يف حدود 
1967م ال يوجــد مــن هــو مســتعد للقتــال مــن أجلــه، فمــن ســيطبع مــع 
"إرسائيــل" ال يبــايل بحــدود الدولــة أو شــكلها بقــدر مــا يهمــه هــو تحللــه 
واســتمرار  حكمــه  اســتقرار  عــن  بحًثــا  "إرسائيــل"،  مبواجهــة  االلتــزام  مــن 
ســيادته. وحتــى مبــدأ حــل الدولتــني الــذي تســتند إليــه املبــادرة قــد بدده 
التطبيــع -الجــزيئ أو الكامــل- فـ"إرسائيــل" مل تعد مضطرة لوقف مشــاريع 
االســتيطان املســتمرة والتــي متثــل خطــة ضــم 30 % مــن مســاحة الضفــة 
إليها، حيث مل يتبقَّ من حدود الدولة املوعودة عى 22 % وهي حدود 
1967م ما ميكن أن يســتوعب دولة حتى منزوعة الســاح كام يقبل بها 

رئيس السلطة محمود عباس! ناهيك بأن ال تكون القدس عاصمة لها.
وحتــى لــو جــاءت إدارة الرئيــس الدميقراطي املنتخب جو بايدن مببادرة 
إلعــادة "عمليــة الســام" عــى أســاس حــل الدولتــني فإنهــا ســتبقى مجــرد 
الدولــة" يف ظــل  لــن تســتطيع تغيــري واقــع "يهوديــة  كلــامت ونقاشــات 
يوقــف  أمريــي حقيقــي  عــريب موحــد واســتبعاد ضغــط  غيــاب موقــف 

االستيطان أو يعرتف بالقدس عاصمة لفلسطني.
مهــام كان شــكل التطبيــع كامــًا أو جزئًيــا، اقتصادًيــا أو سياســًيا، رسًيــا 
أو علنًيــا، فإنــه لــن يوفــر اســتقراًرا سياســًيا للمنطقــة وال تنميــة اقتصاديــة 
للــدول وال رفاهيــة اجتامعيــة للشــعوب. وإذا كانــت إيــران متثــل خصــاًم 
للجميــع  مشــرتًكا  ا  عــدوًّ متثــل  "إرسائيــل"  أن  إال  املنطقــة  دول  لبعــض 
ميكــن  خــاف  محــل  وســتبقى  كانــت  التــي  القوميــة  للقيــم  وتهديــد 
أن  طاملــا  قبولــه،  أو  معــه  التعايــش  ميكــن  فــا  االحتــال  أمــا  تجــاوزه، 
الشــعب الفلســطيني مل يحصل عى حقوقه بالحرية واالســتقال بدولة 

وعاصمتها القدس.

املنســق  جعــل  لدرجــة  متتهنهــا  وهــي  أوال،  لنفســها  احرتامهــا  عــدم  هــو 
للشــعب  احرتامهــا  وعــدم  لهــا،  مرجعيــة  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيــي 
وللفصائــل التــي يفــرتض أنهــا رشيــك يف صياغــة السياســات الوطنيــة، فمــن 
تابــع مجريــات مؤمتــر األمنــاء العامــني للفصائــل يف بــريوت ورام اللــه مطلــع 
أيلــول املــايض اســتبرش بعــض الخــري، وتوقــع الخلــوص إىل ميثــاق وطنــي 
عــام تتقاطــع عليــه جميــع املكونــات بعــد أن تســاهم يف إرســائه، إمنــا واضــح 
أن نزعــة التفــرُّد واالســتبداد يف القــرار والنــزوع الدائــم للمقامــرة مبســتقبل 
القضيــة كلهــا هــي ســامت أصيلة لدى هــذه القيادة املتنفذة، وأن علينا يف 
ه اســتثناًء ونبحــث عــام وراءه، وأن  كل مــرة ُتبــدي فيهــا ســلوًكا مغايــًرا أن نعــدَّ

يتم التعامل معه بكثري من الحذر وقليل من الرتحيب.
ــا لتذكرينــا بحقيقتهــا  إخــراج موقــف تراجــع الســلطة بهــذه اآلليــة كان رضوريًّ
وماهية دورها، فهي ليست سلطة تحرير وال سلطة بناء دولة وال حتى سلطة 
تنميــة ومؤسســات، هــي ســلطة إدارة حكم ذايت، محــدود الصاحيات، وفق 
مــا يتيحــه ويبقيــه لها )املنســق( من شــؤون ومجاالت نشــاط، أمــا صاحياتها 
وماحقــة  األمنــي  التنســيق  مهــارات  إظهــار  يف  إال  تكــون  فــا  املفتوحــة 
املقاومني، وهي مهارة ليس فقط ألنها تحقق إيجابيات لألمن اإلرسائيي، 
بــل ألن الســلطة مــا تــزال قــادرة عــى مامرســتها وهــي تقــول: "نحــن مــن نعّلــم 

الناس الوطنية والنضال"!

التخّفــي ومنهــا مــا ذكــره األســري عــن خطــة "صغــري الشــنار" الــذي ينقلــب 
عى ظهره حال الخطر فيبدو للعدو حجًرا!

معلومات وافرة عشناها عن حياة القيادة العسكرية األوىل التي أقسمت 
أن تحيــل ابتســامة نتنياهــو الوقحــة عــى شاشــات التلفــزة إىل "بــكاء مــن 
دم"، حني تحّدى الجميع -يف أثناء رئاسته للوزراء للمرة األوىل بني عامي 
الــذي  الفلســطينيني  إرهــاب  عــى  قضينــا  "لقــد  بقولــه:  1996و-1999 
تقــوده منظمــة حــامس، ولــن تعــود تلــك األيــام"، قبــل أن يعــود هــو للبــكاء 
عى شاشــات التلفزة، ويدفع رئيس الكيان يف حينه "حاييم فايتســامن" 
للقــول وهــو يــزور مــكان إحــدى العمليــات بعــد وقوعهــا يف الشــارع: "هــذا 

أسوأ يوم يف حيايت".
األســري عــاّمر الزبــن أثبــت أن الرجــال صناديق مقفلة، وقــّدم لنا عر روايته 
يف أدب املقاومة، واحدة من دروس املعايشة الرتبوية التي تعني واريث 
الفكــرة والســاح عــى تحقيــق مــا ســّمته الخليــة بـــ "واجــب الوقــت" الــذي 
تشــكلت ألجلــه، وهــو تحريــر األرسى الفلســطينيني مــن ســجون االحتال، 
إىل  دوًمــا  والحاجــة  الفــدايئ،  الفعــل  وراء  الكامنــة  املعــاين  واكتشــاف 

معايشة البدايات األوىل لشحن الهمم والعزم عى مواصلة الطريق.
اللهم ذكرى كذكريات عّمار الزبن

زيارة نتنياهو للسعودية تحسم شكل 
التطبيع وخيارات مواجهة إيران

سلطـــة سقفهـــا المنســـق

شـــــــارع ال يدخلـــــه نتنياهــــــو

د. ناجي شكري الظاظا
كاتب ومحلل سيايس

بقلم/ أحمد الكومي:

من المهم أن ندرك أن التطبيع مع العدو 
اإلسرائيلي ليس خطًرا على القضية 
الفلسطينية فحسب، ولكنه يمثل تهديًدا 
الستقرار دول المنطقة وضد مصالح 
شعوبها. فـ«إسرائيل« ال يمكن أن تكون 
مصدًرا لالستقرار في المنطقة، فهي 
تعيش على الخالف العربي الذي يهدر 
قوتهم ويبدد شملهم، وتقتات على 
الحروب المذهبية التي تبدد قوة أعدائها 
وخصومها في المنطقة. إن فكرة 
الصهيونية قائمة على سيادة اليهود 
على اآلخرين

معلومات وافرة عشناها عن حياة 
القيادة العسكرية األولى التي أقسمت 
أن تحيل ابتسامة نتنياهو الوقحة على 
شاشات التلفزة إلى »بكاء من دم«. 

لمى خاطر

د واالستبداد في  واضح أن نزعة التفرُّ
القرار والنزوع الدائم للمقامرة بمستقبل 
القضية كلها هي سمات أصيلة لدى 
هذه القيادة المتنفذة، وأن علينا في كل 
ه  مرة ُتبدي فيها سلوًكا مغايًرا أن نعدَّ
استثناًء ونبحث عما وراءه
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أعلــن أنــا/ محمــد جــر عــي إبراهيــم ريحــان عــن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   902536457 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نشــأت فايــز ريحــان عــن فقــد هويتي وتحمــل الرقم 
803266469 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الفصيــح  خليــل  اميــن  محمــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804689206 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تهــاين مصطفــى محمــد أبو حامد عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    901367094 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ رشيفة زيك حسن عليان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804694578 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ هلني ديب ضميدة عن فقد هويتي وتحمل الرقم 
921360749  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ حنان محمد موىس عيطه عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 90098422  فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعالن فقد شيكات
رقــم:  هويــة  غــزة-  ســكان  مــن  ســكر  عطيــة  محمــد  اللــه  عبــد  أنــا/  أعلــن 
التاليــة  األرقــام  تحمــل  التــي  الشــيكات  فقــد  عــن   906714779

)30000020( قيمتــه )1500 شــيكل( ويســتحق بتاريــخ 2021/1/20م 

وشــيك رقم )30000022( قيمته )1500 شــيكل( ويســتحق الدفع بتاريخ 
فلســطني،  بنــك  لــدى   )1276160( رقــم  حســايب  مــن  2021/3/20م 

الســيد/  حســاب  مــن   )30001241( رقــم  الشــيك  فقــدت  وكذلــك 
بتاريــخ  الدفــع  مســتحق  األردن  بنــك  لــدى  حجــاج  محمــد  مــوىس  حســام 
2020/11/15م. فأرجــو ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب مركــز رشطة, وله 

جزيل الشكر والتقدير.

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مخطط تفصييل لشبكة شوارع القطعة رقم )87(

منطقة تنظيم/ حي قيزان النجار- خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للجمهــور الكريــم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2019/30 املنعقــدة بتاريــخ 2019/10/16 إيــداع مخطــط 
تفصيــي لشــبكة شــوارع القطعــة رقــم )87( ضمــن حــي قيــزان النجــار واملحصــورة بــني 
الشــارع الهيــكي رقــم )10( غربــا والشــارع رقــم )19( شــاال والشــارع رقــم )9( رشقــا 
والشارع رقم )8( جنوبا واملار بالقسائم من )1 وحتى 19( من القطعة رقم )87( وذلك 
طبقــا للمخطــط املــودع مبقــر لجنــة التنظيــم املحليــة لبلديــة خانيونــس تطبيًقــا لنــص 

املادة السادسة عرشة من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
وعليه واستنادًا لنص املادة السابعة عرشة من ذات القانون فإنه يجوز لجميع 
ذوي الحقــوق يف األرايض واألمــالك واالبنيــة املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بأي 
مرشوع آخر أودع مبقتىض املادة السادسة عرشة سواء بصفتهم من أصحاب 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عىل املخطط املودع وتقديم اعرتاضاتهم 
الــدوام  ســاعات  خــالل  خانيونــس  لبلديــة  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه 

الرسمي وملدة ستني يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

اعالن خصوم
ســهيال  بنــي  مــن  جامــع  أبــو  محمــد  محمــود  أحمــد  عليــه/  املدعــى  اىل 
وســكانها ســابقا واملقيــم حاليــا يف دولــة املانيــا ومجهــول محــل اإلقامة االن 
يقتــي حضــورك اىل محكمــة رشق خانيونس الرشعية يوم االحد املوافق 
الدعــوى أســاس  لنظــر  التاســعة صباحــا وذلــك  الســاعة  2020/12/27م 

2020/328 وموضوعهــا اثبــات طــالق رجعــي واملرفوعــة عليــك مــن قبــل 

زوجتــك املدعيــة/ حنــني محمــد  جمعــة أبو ديب من بني ســهيال وســكانها 
بحقــك  يجــر  عنــك  وكيــال  ترســل  أو  املعــني  الوقــت  يف  تحــر  مل  وإن 
املقتىض الرشعي غيابيا لذلك صار تبليغك حســب األصول وحرر يف 7 

ربيع أخر لـ1442هـ املوافق 2020/11/22م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
الشيخ/ أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعالن بشأن مختار لعائلة الدبور
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ محمد جمعه يوسف الدبور قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الدبــور وعــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة 

لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعالن بشأن مختار لعائلة سمارة ومقبل
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ ســياف أحمــد مصطفــى ســارة قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار 
عائلة سارة ومقبل وعىل من يرغب يف االعرتاض التوجه اىل الدائرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

غزة/ رامي رمانة:
مســاحة  إجــايل  أن  الزراعــة  وزارة  ذكــرت 
الحمضيــات املزروعــة يف قطــاع غــزة تبلــغ 
نحــو )20( ألــف دونــم، وأن إنتاجهــا املتوقــع 
يبلــغ )39( ألــف طــن، مشــرة إىل أن غالبيــة 
املساحات تتمركز يف شال القطاع حيث 

عذوبة املياه والرتبة املالمئة.
دائــرة  مديــر  الجدبــة،  م.فضــل  وأوضــح 
مســاحة  مجمــوع  أن  الشــجرية  البســتنة 
يف  دومًنــا   )20186( الكليــة  الحمضيــات 
أو  منتــج  دومًنــا   )16298( منهــا  القطــاع، 
مثمــر و)3888( غــر منتــج، مشــًرا إىل أن 

إجايل اإلنتاج يقدر بـ)38700( طًنا.
"فلســطني"  لصحيفــة  الجدبــة  وأضــاف 
كبــرة،  مســاحة  عــىل  يهيمــن  الليمــون  أن 
 )5130( منهــا  دومًنــا،   )6750( مبســاحة 
دومًنــا مثمــرة، و)1620( دومًنــا غــر مثمــرة، 

وإجايل اإلنتاج )14820( طًنا.
ويــي الليمــون صنــف "املخــال"، مبســاحة 
املثمــر  دومًنــا،  بـــ)5340(  تقــدر  إجاليــة 
)4740( دومًنا، وغر املثمر )600( دونم، 

يف حني إجايل اإلنتاج )8245( طًنا.
وتابــع الجدبــة حديثــه عــن الصنــف الثالــث، 

رام الله/ فلسطني: 
قال الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
إن أســعار تكاليــف البنــاء للمبــاين الســكنية 
يف الضفــة الغربيــة ســجلت ارتفاًعــا طفيًفا 
نسبته 0.01 % خالل شهر ترشين األول/ 
إذ  أيلــول/ ســبتمر،  بشــهر  أكتوبــر مقارنــة 
تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع 
 105.98 إىل  الســكنية  للمبــاين  البنــاء 

مقارنة بـ105.97 يف الشهر السابق.
عــىل  أنــه  أمــس،  بيــان  يف  اإلحصــاء  وبــني 
ســجلت  الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى 
أســعار مجموعــة الخامــات واملــواد األوليــة 
يف   ،%  0.02 نســبته  طفيًفــا  ارتفاًعــا 
اســتئجار  مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني 
املعــدات انخفاًضــا طفيًفــا مقــداره 0.08 
تكاليــف  مجموعــة  أســعار  وســجلت   ،%
وأجور العال استقراًرا خالل شهر ترشين 

األول مقارنة بالشهر السابق.
للمبــاين  البنــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
غــر الســكنية يف الضفــة الغربيــة انخفاًضــا 
ترشيــن  خــالل   %  0.08 مقــداره  طفيًفــا 
انخفــض  إذ  أيلــول،  بشــهر  مقارنــة  األول 
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
للمباين غر السكنية إىل 105.61 مقارنة 

بـ105.69 يف الشهر السابق.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
ســجلت أســعار كل من مجموعة الخامات 
اســتئجار  ومجموعــة  األوليــة  واملــواد 

مســاحته  أن  إىل  مشــًرا  رصة"  "أبــو  وهــو 
 )2579( منهــا  املثمــر  دومًنــا،   )3299(

وإجــايل   ،)720( املثمــر  وغــر  دومًنــا، 
اإلنتاج )6518( طًنا.

مســاحتها  بلغــت  فقــد  "البلنســية"  أمــا 
املزروعــة )1795( دومًنــا، )1530( مثمرة، 
بلــغ  حــني  مثمــرة، يف  غــر  دومًنــا  و)265( 

حجم اإلنتاج )3320( طًنا.
مســاحة  إن  قائــاًل:  الجدبــة  وأردف 
"الشــموطي" هــي )892( دومًنــا، املســاحة 
املثمرة )697( دومًنا، وغر املثمرة )195( 

دومًنا، يف حني بلغ اإلنتاج )2255( طًنا.
تشــغل  "الجريفــوت"  مســاحة  أن  وذكــر 
مثمــرة  دومًنــا   )425( منهــا  دومًنــا،   )485(

وإجــايل  مثمــرة،  غــر  دومًنــا  و)60( 
املساحة )1110( أطنان.

وأشــار الجدبــة إىل أن صنــف "الفرنســاوي" 
مســاحته )290( دومًنــا، منهــا )220( دومًنا 
مثمــرة و)70( دومًنــا غــر مثمــرة، وإجــايل 

اإلنتاج )526( طًنا.
أمــا "البومــي" فــإن مســاحته )150( دومًنا، 
غــر  دومًنــا  و)50(  مثمــرة،   )100( منهــا 

مثمرة، وحجم إنتاجه )300( طن.

املعــدات انخفاًضــا مقــداره 0.12 %، يف 
تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني 
ترشيــن  خــالل  اســتقراًرا  العــال  وأجــور 

األول 2020 مقارنة بالشهر السابق.
كــا ســجلت أســعار تكاليــف البنــاء ملباين 
العظــم يف الضفــة الغربيــة انخفاًضا طفيًفا 
األول  ترشيــن  خــالل   %  0.04 مقــداره 
الرقــم  انخفــض  إذ  أيلــول،  بشــهر  مقارنــة 
ملبــاين  البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
بـــ103.16  مقارنــة   103.12 إىل  العظــم 

خالل الشهر السابق.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
اســتئجار  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
املعــدات انخفاًضــا طفيًفــا مقــداره 0.08 
واملــواد  الخامــات  مجموعــة  وأســعار   ،%
األوليــة انخفاًضــا طفيًفــا مقــداره 0.06 %، 
يف حني ســجلت أســعار مجموعة تكاليف 
وأجور العال استقراًرا خالل شهر ترشين 

األول مقارنة بالشهر السابق.
الطــرق  إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
الغربيــة  الضفــة  يف  املختلفــة  بأنواعهــا 
انخفاًضــا مقــداره 0.71 % خــالل ترشيــن 
األول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض الرقم 
القيايس العام ألســعار تكاليف الطرق إىل 
107.00 مقارنــة بـــ 107.77 خالل الشــهر 

السابق.
الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت  كــا 
 0.95 مقــداره  انخفاًضــا  األوليــة  واملــواد 

دومًنــا،   )90( مســاحته  و"البومليــت" 
 )15( املثمــر  وغــر  دومًنــا،   )75( املثمــر 
دومًنا، وإجايل اإلنتاج )180( طنًّا حسب 

الجدبة.
البلديــة"  "الكلمنتينــا  أن  إىل  وأشــار 
املثمــر  مســاحة  دومًنــا،   )550( مســاحتها 
دومًنــا،   )90( املثمــر  وغــر  دوم،   )460(

فيا أن اجايل اإلنتاج )790( طًنا.
مــن  أخــرى  أصنــاف  الجدبــة  وعــدد 
مســاحتها  مجمــوع  ُيقــدر  الحمضيــات، 
مثمــر،  دومًنــا   )340( منهــا  دومًنــا،   )540(

أن  حــني  يف  مثمــر،  غــر  دومًنــا  و)200( 
إجايل اإلنتاج املتوقع )655( طًنا.

تأخــذ  الحمضيــات  زراعــة  أن  إىل  وأشــار 
نصيب األســد يف شــال غزة، حيث جودة 

املياه والرتبة.
تعطــي  الزراعــة،  وزارة  أن  الجدبــة،  وأكــد 
التســويق  يف  الوطنــي  للمنتــج  األولويــة 
اســرتداد  مــن  لتمكــني املزارعــني  املحــي، 
نفقاتهم وتحقيق هوامش ربح، الفًتا إىل أنه 
عقــب انتهــاء تســويق املنتــج تســمح الوزارة 
الحمضيــات  أصنــاف  مــن  العجــز  بتعويــض 

باالستراد من الخارج.

تشــغيل  تكاليــف  مجموعــة  وأســعار   ،%
 0.82 معــدات وصيانــة انخفاًضــا مقــداره 
%، وأســعار مجموعــة اســتئجار املعــدات 
حــني  يف   ،%  0.57 مقــداره  انخفاًضــا 
وأجــور  تكاليــف  أســعار مجموعــة  ســجلت 
األول  ترشيــن  خــالل  اســتقراًرا  العــال 

مقارنة بالشهر السابق.
تكاليــف  ألســعار  العــام  املــؤرش  وســجل 
إنشــاء شــبكات امليــاه يف الضفــة الغربيــة 
انخفاًضــا مقــداره 0.19 % خــالل ترشيــن 
انخفــض  إذ  أيلــول،  بشــهر  مقارنــة  األول 
إنشــاء  تكاليــف  ألســعار  العــام  املــؤرش 
مقارنــة   114.01 إىل  امليــاه  شــبكات 

بـ114.23 خالل الشهر السابق.
ســجل  امليــاه،  شــبكات  مســتوى  وعــىل 
الرقم القيايس انخفاًضا مقداره 0.33 %، 
إذ انخفــض الرقــم القيــايس إىل 119.37 

مقارنة بـ119.77 خالل الشهر السابق.
أمــا عــىل مســتوى خزانــات امليــاه، ســجل 
الرقم القيايس ارتفاًعا نسبته 0.16 %، إذ 
ارتفــع الرقــم القيايس إىل 102.22 مقارنة 

بـ 102.06 خالل الشهر السابق.
إنشــاء  تكاليــف  أســعار  ســجلت  كــا 
الغربيــة  الضفــة  يف  املجــاري  شــبكات 
انخفاًضــا مقــداره 0.15 % خــالل ترشيــن 
انخفــض  إذ  أيلــول،  بشــهر  مقارنــة  األول 
مقارنــة   109.39 إىل  القيــايس  الرقــم 

بـ109.55خالل الشهر السابق.

غزة/ رامي رمانة:
أعلنت غرفة تجارة وصناعة غزة، بدء استقبال 
تصاريــح  تجديــد  طلبــات  التجاريــة  الغــرف 

التجار مطلع األسبوع املقبل.
العالقــات  مســؤول  الطبــاع  ماهــر  د.  وأوضــح 
العامــة يف غرفــة تجــارة وصناعــة غــزة، أن هيئــة 
الشــؤون املدنية أوعزت لهم باســتقبال طلبات 

تجديد تصاريح للتجار.
أن  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  الطبــاع  وأشــار 
اســتقبال الطلبــات للتجــار الذيــن مل يحصلــوا 
دون  التصاريــح  تجديــد  يف  موافقــات  عــىل 

فواتر.
ودعــا التجــار للتأكــد من حصولهم عىل موافقة 
التجديــد مــن عدمــه بالدخــول إىل موقــع هيئــة 

الشؤون املدنية.
ونبه الطباع إىل أن حصول التاجر عىل موافقة 
ترصيــح  عــىل  حصولــه  يعنــي  ال  التجديــد 

للدخــول إىل معــر بيــت حانــون/ إيــرز شــال 
القطاع، بسبب إجراءات الحد من "كورونا".

وقــال الطبــاع، إنه نظًرا لحساســية هذه املرحلة 
داخــل  كورونــا  فــروس  تفــي  عــن  الناجمــة 
املجتمــع الغــزي لــن يكــون هنالك ســفر للتجار 
الراهنــة،  الفــرتة  يف  حانــون  بيــت  معــر  عــر 
ولــن يكــون تســليم أي تصاريــح يف هــذه الفــرتة 
الحرجة، حيث إن االحتالل لن يرســل تصاريح 

يف ظل إغالق معر بيت حانون.
وتوقــع الطبــاع أن تحــدث انفراجــة مرتقبــة يف 
بيــت  بالخــروج عــر معــر  غــزة  لتجــار  الســاح 
جــراء  مــن  كثــًرا  التجــار  تــرر  حيــث  حانــون، 
وقــف تنقالتهــم عــر املعــر، وتــم إنهــاء وإرجــاء 
الضفــة  أســواق  يف  التجاريــة  معامالتهــم 

واالحتالل والخارج.
أصــاب  غــزة  يف  االقتصــادي  الركــود  أن  وأكــد 
التاجــر  وأصبــح  مقتــل،  يف  التجاريــة  الحركــة 
مالحق للقضاء بسبب الديون املرتاكمة عليه 

والشيكات املرتجعة.

"العمل" تنفذ مخالصة 
عمالية بـ6 آالف شيقل

غزة/ فلسطني: 
نفــذت وزارة العمــل يف قســم عالقــات العمــل يف مديريــة عمــل محافظة 

غزة مخالصة عالية بقيمة 6 آالف شيقل.
عامليهــا  وأحــد  املالبــس،  رشكات  إحــدى  بــني  املخالصــة  وكانــت 

السابقني.
العاليــة  النزاعــات  حــل  عــىل  العمــل  لعالقــات  العامــة  اإلدارة  وتعمــل 
بالطــرق الوديــة بــني طــريف اإلنتــاج، وتحصيــل الحقــوق العاليــة وإبــرام 

مخالصات عالية، وفًقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

الغرف التجارية: إغالق 
الجمعة والســبت ســيؤثر يف 
الوضع االقتصادي بالضفة

الخليل/ فلسطني:
قــال أمــني رس اتحــاد الغــرف التجاريــة ســمر حزبــون، إن عــودة 
الحكومــة يف رام اللــه إىل اإلغــالق الجــزيئ ســيؤثر يف الوضــع 

االقتصادي يف محافظات الضفة الغربية.
وأوضح حزبون يف ترصيح له، أمس، أن سعي الحكومة إلغالق 
يف  ســيؤثر  والســبت  الجمعــة  يومــي  التجاريــة  األنشــطة  كل 
الوضــع االقتصــادي، ذلــك أن هذيــن اليومــني يشــهدان عــودة 
العــال مــن الداخــل املحتــل، فضاًل عن أنها فرصة الســتقبال 

متسوقني من فلسطينيي الداخل يف األسواق الفلسطينية.
يكــون  أن  املتكــرر  التجاريــة  الغــرف  وأشــار حزبــون إىل طلــب 
أي  تلقيهــم  دون  لكــن  العليــا  الطــوارئ  لجنــة  يف  لهــم  ممثــاًل 

استجابة.
وأكــد التــزام الغــرف التجاريــة يف العمــل الجاعــي بتقديــم مــا 
يزيــد عــىل )4.5( ماليــني شــيقل يف ظــل مســاعدتها املجتمع 

الذي يواجه جائحة كورونا.

"االقتصاد" و"باديكو" توقعان 
اتفاقية مرشوع إنتاج الطاقة 

الشمسية لمدينة "غزة الصناعية"
غزة/ فلسطني:

وقعــت الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة التابعــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي 
ورشكــة "باديكــو" القابضــة، أول مــن أمــس، اتفاقيــة مــرشوع إنتــاج الطاقــة 

الكهربائية من الطاقة الشمسية ملدينة "غزة الصناعية".
جــاء التوقيــع يف اجتــاع ضــم رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ووكيــل وزارة 

االقتصاد رشدي وادي، وعن رشكة "باديكو" فريد القيق.
ويعــد املــرشوع األكــر يف فلســطني، بتكلفــة بلغــت 10 ماليــني دوالر، 
لتوليــد 7 ميجــاوات، وسيســتفيد املســتثمرون داخــل املدينــة الصناعيــة 

من املرشوع بشكل حيوي.
وقال وادي، إن الفائض من املرشوع سيعود لرشكة توزيع الكهرباء حتى 

يستثمر بكامل املصانع واملساحة يف املدينة الصناعية.
وأكد أن سعر كيلو وات الواحد هو 60 أغورة فقط للمستثمر.

وأشــار إىل أن وزارتــه قدمــت تســهيالت وحوافــز عديــدة للمســتثمرين، 
ووضعــت كل قدراتهــا ومقدراتهــا لتســهيل عملهــم، مشــيًدا بــدور القطاع 

الخاص يف العمل عىل دعم القطاع الصناعي يف قطاع غزة.
تشــغيل  يف  والبــدء  االتفاقيــة  لتوقيــع  ســعادته  عــن  القيــق،  عــرَّ  بــدوره 

املرشوع كأكر مرشوع عىل مستوى فلسطني.
وأكــد القيــق أن كل املصانــع والــرشكات باملدينــة ستســتفيد مــن الطاقــة 

بتعرفة أقل من التعرفة الحالية، ما سيساهم يف دعم املستثمرين.
الصناعيــة  املدينــة  داخــل  االســتثار  سيشــجع  املــرشوع  أن  وأوضــح 

وسيخلق فرص عمل جديدة للعاطلني عن العمل.
وقــدم القيــق الشــكر لــوزارة االقتصــاد وهيئة املــدن الصناعية عىل الجهد 
الذي بذلته طيلة الفرتة املاضية من أجل تذليل العقبات أمام املرشوع، 

ودوره يف دفع عجلة االقتصاد ونهضته.
اتصــال  خــالل  املــرصي  بشــار  "باديكــو"  إدارة  رئيــس مجلــس  شــكر  كــا 
هاتفي وكيل وزارة االقتصاد رشدي وادي، عىل تذليل العقبات وإنجاح 

املرشوع.

الحكم المحيل تبحث 
تعاونها مع "البنك الوطين"

غزة/ فلسطني: 
بحثــت وزارة الحكــم املحــي تعزيــز ُســبل التعــاون املشــرتك مــع 

البنك الوطني اإلسالمي.
جــاء ذلــك يف لقــاء عقــد يف مكتــب وكيل وزارة الحكم املحي م. 

أحمد أبو راس، لتهنئته باملنصب الجديد.
وضم الوفد مدير البنك الوطني اإلسالمي حازم الحرصي، ومدير 

دائرة التمويل واالستثار بالبنك محمد غانم.
وأشــاد وكيــل الــوزارة، بجهــود البنــك الوطنــي اإلســالمي يف خدمة 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف ظــل مــا يعانيــه مــن حصــار مفروض 

عىل قطاع غزة.
وأكــد أهميــة فتــح آفــاق للتعــاون املشــرتك بــني الطرفــني للوصــول 
يعــد رأس  الــذي  نتائــج مثمــرة تصــب يف مصلحــة املواطــن  إىل 

املال األسايس.
من جهته، بني مدير البنك الوطني اإلســالمي أهمية وضع خطط 
مســتقبلية تجمــع بــني البنــك ووزارة الحكــم املحــي والعمــل عــىل 
تطبيقهــا بتعــاون مشــرتك ُيشــعر املواطــن بالتغيــر الحقيقــي يف 

الجوانب التي فيها قصور واضح.

الزراعة تتوقع إنتاج 
)39( ألف طن حمضيات يف غزة

ارتفاع مؤرش أسعار تكاليف البناء 
والطرق وشبكات المياه الشهر المايض

الطباع: بدء استقبال طلبات تجديد تصاريح التجار

د. ماهر الطباع
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واشنطن/ وكاالت:
يف  بهزميتــه  لــه  مبــارش  غــر  إقــرار  أول  يف 
االنتخابات الرئاسية، أعطى الرئيس األمريك 
املنتهية واليته دونالد ترامب الضوء األخرض 
لحصــول فريــق الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن 
بعمليــة  للبــدء  الــازم  الفــدرايل  الدعــم  عــى 
نقل السلطة، فيام بدأ األخر بتمسية أعضاء 

إدارته الجديدة.
منــذ  الرافــض  موقفــه  عــن  تخليــه  ورغــم 
أســبوعني لإلفــراج عــن الدعــم، يف خطوة غر 
مســبوقة يف التاريخ األمريك، إال أن الرئيس 
بفــوز  مبــارشًة  بعــد  يعــرف  مل  الجمهــوري 

الدميوقراطيني.
وتوعد يف تغريدة مبواصلة "املعركة"، فيام 
إلثبــات  القضائيــة  الشــكاوى  بتقديــم  يســتمر 
حصول تزوير يف االنتخابات التي عقدت يف 
3 ترشيــن الثاين/نوفمــر، لكــن دون جــدوى. 

وكتب ترامب "أعتقد أننا سننترص".
لكنه قال إنه "من أجل مصلحة بلدنا، أويص" 
الســلطة  نقــل  املكلفــة  الحكوميــة  الوكالــة 
بالقيــام "مبــا يجــب القيــام بــه يف مــا يتعلــق 
مــن  طلبــت  وقــد  األّوليــة،  بالروتوكــوالت 

طهران/ وكاالت:
دعا املرشــد األعى للجمهورية اإلســامية آية 
الوثــوق  عــدم  أمــس، إىل  عــي خامنئــي،  اللــه 
باألطــراف األجنبيــة مــن أجــل إيجــاد حلــول ألي 

مشاكل قد تواجهها الجمهورية اإلسامية.
فــوز  أعقــاب  يف  خامنئــي  ترصيحــات  وتــأيت 
جــو بايــدن يف االنتخابــات الرئاســية األمركيــة، 
والــذي أبــدى عزمه عى "تغير املســار" الذي 
اتبعــه الرئيــس املنتهيــة واليتــه دونالــد ترامــب 
مع إيران، واملتضمن فرض عقوبات اقتصادية 
قاســية عى طهران بعد انســحاب واشنطن من 

االتفاق النووي.
أن  روحــاين  حســن  اإليــراين  للرئيــس  وســبق 
رأى يف فــوز بايــدن فرصــة للواليــات املتحــدة 
لتعويــض "أخطائهــا الســابقة"، مؤكــدا أن باده 

لن تفّوت أي فرصة لرفع العقوبات عنها.
باألجانــب  الوثــوق  ميكــن  "ال  خامنئــي:  وقــال 
الحلــول"،  إيجــاد  يف  عليهــم  اآلمــال  وعقــد 
وذلــك يف كلمــة نــرش مكتبــه مقتطفــات منهــا 

عى موقعه االلكروين.
الحظــر  رفــع  مســار  مــرة  جّربنــا  "لقــد  وأضــاف: 
وفاوضنا لسنوات من دون أّي نتيجة. أما مسار 

فريقي أن يفعل اليشء نفسه".
بهــذه  الرحيــب  إىل  بايــدن  فريــق  وســارع 
ســلس  "انتقــال  لحصــول  الرضوريــة  الخطــوة 

وسلمي للسلطة".
البيــت  لدخــول  الدميوقراطــي  ويســتعد 
مــع  الثاين/نوفمــر  كانــون   20 يف  األبيــض 
عديد من الشخصيات التي عملت يف إدارة 
ســيكون  الــذي  بيلنكــن  أنتــوين  مثــل  أوبامــا، 
وزيــر الخارجيــة املقبــل، وجانيــت يلــني التــي 

ستتوىل وزارة الخزانة.
ســيعود وزيــر الخارجيــة األســبق جــون كــري 
األبيــض بصفــة  البيــت  أيضــًا إىل  )76 عامــًا( 
مبعــوث خــاص للرئيــس لشــؤون املنــاخ، يف 
مــؤرش عــى األهميــة التــي يوليهــا بايــدن لهــذا 

امللف.
"جمهورية موز"

الدميوقراطــي  بــأن  مــن شــّك  يعــد هنــاك  مل 
سيصبح الرئيس الـ46 للواليات املتحدة.

لكن إنكار الرئيس املنتهية واليته لذلك يحرم 
الرئيس املنتخب من الوصول إىل معلومات 
مصنفــة رسيــة يف املجــال األمنــي، ال ســيام 
باألمــن  متعلقــة  الحساســية  شــديدة  مســائل 

التغّلــب عــى الحظــر، فقد يتخّللــه يف البداية 
عاقبتــه  لكــّن  واملشــكات،  الصعوبــات  بعــض 
حسنة"، وذلك خال اجتامع للمجلس األعى 
للتنســيق االقتصــادي، بحضور روحاين ورئيس 
ورئيــس  رئيــي  إبراهيــم  القضائيــة  الســلطة 

مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.
وأتــاح االتفــاق حــول الرنامــج النــووي اإليــراين 
الــذي تــم التوصــل إليــه يف العــام 2015 بــني 
طهران والقوى الكرى، رفع عقوبات اقتصادية 
كانــت مفروضــة عــى الجمهوريــة اإلســامية، 

يف مقابل خفض أنشطتها النووية.
االتفــاق  يف  املنضويــة  الــدول  وســعت 
)الواليــات املتحــدة، فرنســا، بريطانيــا، أملانيــا، 
روســيا، والصــني( إىل ضــامن ســلمية الرنامــج 
النووي اإليراين، يف مقابل تخفيف العقوبات 

عى طهران.
لكــن ترامــب عمــد عــام 2018 إىل االنســحاب 
فــرض  وأعــاد  االتفــاق،  مــن  أحــادي  بشــكل 

عقوبات اقتصادية قاسية عى إيران.
عــام  نحــو  بعــد  األخــرة  عمــدت  جهتهــا،  مــن 
مــن هــذا االنســحاب، إىل الراجــع عــن غالبيــة 

التزاماتها األساسية مبوجب االتفاق.

القومي.
اآلن  حتــى  الــرشوع  مــن  يتمكــن  مل  وهــو 
بالتنســيق مــع فريــق ترامــب حــول إدارة أزمــة 
كوفيد19- التي أدت إىل وفاة أكرث من 257 

ألف شخص يف الواليات املتحدة.
وازدادت عزلــة الرئيــس الجمهــوري أيضــًا حني 
دعــا الجمهوريــني إىل "القتــال" يف القضــاء، 
حزبــه  يف  كبــرة  شــخصيات  وصفــت  حيــث 
ترصفــات محاميــي ترامــب بأنهــا "عــار وطنــي" 

وأشبه بأداء "جمهورية موز".
بعــد  طوكيــو  بورصــة  أمــس  صبــاح  وارتفعــت 
إعطــاء املليارديــر الجمهــوري الضــوء األخــرض 

لبدء عملية انتقال السلطة.
مليــون   80 عــى  الدميوقراطــي  وحصــل 
صــوت، مقابــل 74 مليونــا لرامــب، لكــن مــا 
يحــدد نتيجــة االنتخابــات األمركيــة هــو نظــام 
عــن  اختيارهــم  يجــري  الذيــن  الناخبــة  الهيئــة 

كل والية.
الحــزب  مارســها  التــي  الضغوطــات  ورغــم 
الجمهوري يف األيام األخرة عى املسؤولني 
بايــدن  فــوز  عــى  لجنــة  املحليــني، صادقــت 

أول من أمس يف والية مشيغني الرئيسية.

وملــح بايــدن خــال حملتــه التــي ســبقت فــوزه 
الثــاين/ ترشيــن  مــن  الثالــث  انتخابــات  يف 

االتفــاق،  إىل  بــاده  إعــادة  نيتــه  اىل  نوفمــر، 
برشط عودة طهران لكامل التزاماتها.

ويف ترصيحــات صحافيــة األســبوع املــايض، 
جــواد  محمــد  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  أفــاد 
ظريــف أن بــاده ســتعود "تلقائيــا" إىل تنفيــذ 
يف   ،2015 فيينــا  اتفــاق  مبوجــب  التزاماتهــا 

حال رفع العقوبات.
وحــّذر خامنئــي أمــس مــن أن "وضــع أمــركا غر 
واضــح، واألوروبيــون يتخــذون باســتمرار موقفــًا 
ضــد إيــران. يقولــون لنــا أال نتدخــل يف شــؤون 
يتدخــل  مــن  أكــرث  أنفســهم  وهــم  املنطقــة، 

بالسوء يف شؤون املنطقة".
بعــض  يعقــدون  الذيــن  "األشــخاص  وتابــع 
األمــل عليهــم يعادوننــا، يف حــني أن وضعهــم 
واملشــكات  أبــدًا،  واضحــًا  ليــس  الداخــي 
األخــرة ال تســمح لهــم بالتحــدث واتخاذ موقف 

من القضايا الدولية".
وتواجــه إيــران صعوبــات ناتجــة بالدرجــة األوىل 
االنكــامش  لجهــة  ســيام  ال  العقوبــات،  مــن 

االقتصادي وتراجع سعر رصف العملة.

كابول/ األناضول:
األقــل،  عــى  شــخصا   17 قتــل 
بجــروح،  آخــرون   70 وأصيــب 
يف  أمــس،  وقعــا،  بتفجريــن 
إعــام  حســب  باميــان،  مدينــة 

محي.
عــن  نيــوز"  "طلــوع  قنــاة  ونقلــت 
قولهــم:  محليــني،  مســؤولني 
ســوق  يف  وقعــا  التفجريــن  إن 
مركــز  باميــان،  مبدينــة  محــي، 

الوالية.
التفجريــن  أن  املصــدر  وأوضــح 
عــى  شــخصا   17 بقتــل  تســببا 
 50 مــن  أكــرث  وإصابــة  األقــل، 

آخرين.
مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 

عن التفجرين.
أكــرث  مــن  واحــدة  وباميــان 
الواليــات أمانا يف املدينة والتي 
عــام.   كل  الســياح  آالف  يزورهــا 
التــي  األوىل  املــرة  هــي  وهــذه 
هــذه  مثــل  الواليــة  فيهــا  تشــهد 

التفجرات.

إسطنبول/ وكاالت:
ذكرت وسائل إعام رسمية أن محكمة تركية أضافت 
ضــد  املرفوعــة  القضيــة  إىل  جــددا  متهمــني  أمــس 
جــامل  الصحفــي  قتــل  بتهمــة  ســعوديني  مســؤولني 
خاشقجي، وذلك يف محاكمة تقول أنقرة إنها يتعني 

أن تكشف الحقيقة الكاملة وراء الجرمية.
العهــد  لــويل  بانتقــاده  معروفــا  خاشــقجي  وكان 
السعودي األمر محمد بن سلامن، وشوهد آلخر مرة 
أثناء دخول قنصلية بلده يف إسطنبول يف الثاين من 
2018. ويعتقــد املســؤولون  أكتوبــر/ ترشيــن األول 
األتــراك أنــه جــرى تقطيــع أوصالــه ونقلهــا مــن املــكان، 

ومل يتم العثور عليها إىل اآلن.
ويف ســبتمر/ أيلول قضت محكمة ســعودية بســجن 
وعرشيــن  أعــوام  ســبعة  بــني  ملــا  متهمــني  مثانيــة 
افتقــرت إىل  إنهــا  قــال منتقدوهــا  عامــا يف محاكمــة 

الشفافية. ومل تذكر أسامء أي من املتهمني.
وجلسة نظر القضية يف إسطنبول أمس هي الجلسة 
أربعــة  قبــل  بــدأت  محاكمــة  مــن  فحســب  الثانيــة 
أشــهر. وقبلــت املحكمــة الئحــة اتهــام ثانيــة أضافــت 
ســتة متهمــني إىل قامئــة تضــم 20 مســؤوال ســعوديا 

يحاكمون غيابيا.
وتتهــم أحــدث الئحــة نائبــا للقنصــل وملحقــا "بالقتــل 
مــع ســبق اإلرصار والرصــد". ويواجــه األربعــة الباقــون 

أديس أبابا/ وكاالت:
الوســاطة وحاميــة  أجــل  مــن  الدوليــة  الضغــوط  تــزداد 
املدنيــني يف إقليــم تيغــراي يف شــامل إثيوبيــا بعدمــا 
لقــادة  نهائيــة  مهلــة  أحمــد  أبيــي  الــوزراء  رئيــس  حــدد 

املنطقة املتمرّدة لاستسام.
التــي  العســكرية"  "العمليــة  أن  أبابــا  أديــس  وتعتــر 
مــن  الرابــع  يف  اإلثيوبيــة  الفدراليــة  الســلطة  أطلقتهــا 
ترشيــن الثاين/نوفمــر ضــد ســلطات تيغــراي، "جبهــة 

تحرير شعب تيغراي"، دخلت يف مرحلة حاسمة.
وتؤكــد الســلطة الفدراليــة أنهــا بعدمــا حققــت تقدمــًا 
معركــة  بــدء  عــى  قــادرة  أصبحــت  محــاور،  عــدة  يف 
ميكيــي عاصمــة املنطقــة، بهــدف طــرد قــادة "جبهــة 

تحرير شعب تيغراي" واستبدالهم بإدارة جديدة.
مســاء  أحمــد  أبيــي  اإلثيــويب  الــوزراء  رئيــس  وأمهــل 
األحــد املــايض قــادة إقليــم تيغــراي 72 ســاعة إللقــاء 
الســاح قائــا إن تلــك "الفرصــة األخــرة" أمامهــم. ورّد 
رئيــس تيغــراي وزعيــم "جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي" 
بالقــول  املهلــة  هــذه  عــى  جرميايــكل  ديريتســيون 

"إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت".
تعــّد  التــي  ويثــر احتــامل شــّن هجــوم عــى ميكيــي 
500 ألــف نســمة باإلضافــة إىل عــدد غــر محــّدد مــن 
النازحــني لجــؤوا إليها منذ اندالع النزاع، قلق املجتمع 

الدويل واملنظامت املدافعة عن حقوق اإلنسان.
وقــال مديــر برنامــج رشق وجنــوب أفريقيــا يف منظمــة 
العفو الدولية ديروز موشينا يف بيان "يف وقت تبدأ 

وهــم ســعوديون أيضــا اتهامــا بإفســاد أو طمــس األدلــة 
شــهادة  إىل  املحكمــة  واســتمعت  بهــا.  التاعــب  أو 
صديقــا  كان  الــذي  نــور  أميــن  املــرصي  الناشــط 
لخاشــقجي قبــل أن ترجــئ املحاكمــة إىل الرابــع مــن 
مقتــل  أبقــت  عمليــة  أمــد  يطيــل  مــام  آذار  مــارس/ 
خاشــقجي يف بــؤرة االهتــامم وأدت ملزيــد مــن التوتــر 

يف العاقات بني تركيا والسعودية.
والتنميــة  العدالــة  حــزب  عضــو  أقطــاي  ياســني  وقــال 
كان  والــذي  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس  بزعامــة 
مــن معــارف خاشــقجي إنــه ال ميكــن توقــع حكــم عــادل 
مــن محكمــة ســعودية تصــدر أحكامــا عــى مســؤولني 

سعوديني كبار.
وأضــاف بعــد جلســة أمــس "دارت األحداث فعليا يف 
تركيــا. إذا كان يســاوركم القلــق بشــأن العدالــة فام من 

سبيل آخر سوى الثقة يف املحاكم الركية".
وقالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود إنها تشــعر بخيبة 
أمــل لرفــض املحكمــة طلبهــا االنضــامم كطرف مدين، 
وأشــارت إىل أنهــا ســتواصل مراقبــة القضيــة عن كثب 

ودعت إىل االلتزام مبعاير القانون الدويل.
املنظمــة  يف  الدوليــة  الحمــات  مديــرة  وقالــت 
كالعــادة  األمــر  إنهــاء  وقــت  "حــان  فنســنت  ربيــكا 
لجــامل  العدالــة  تحقيــق  وقــت  حــان  الســعودية.  مــع 

خاشقجي".

لتطويــق  اســتعداداتها  اإلثيوبيــة  الفيدراليــة  القــوات 
ميكيــي، تذّكــر منظمــة العفو الدولية كل األطراف بأن 
مهاجمــة مدنيــني بشــكل متعّمــد )...( هــو أمر محظور 
ويشــكل جرميــة  الــدويل  اإلنســاين  القانــون  مبوجــب 
حرب". وأضاف أن "اعتداءات غر متناسبة ومن دون 

متييز هي أيضًا ممنوعة" مبوجب القانون الدويل.
العاصمــة  مــن  يتخــذ  الــذي  اإلفريقــي  االتحــاد  وعــنّي 
اإلثيوبيــة مقــرًا لــه، مبعوثــني خاصــني للقيــام بوســاطة 
تشيســانو  يواكيــم  ملوزمبيــق  الســابق  الرئيــس  هــم 
ســرليف  جونســون  إلــني  الســابقة  ليبريــا  ورئيســة 

والرئيس السابق لجنوب إفريقيا كغاليام موتانثي.
التــي  الحكوميــة  باســم خليــة األزمــة  إال أن املتحــدث 
تتابــع تطــورات النــزاع مــع إقليم تيغراي رضوان حســني 
كــرر أول مــن أمــس رفــض أديــس أبابــا اجــراء مفاوضات 
يف هذه املرحلة، مشرًا إىل أن الحكومة "ستتحدث 

مع املبعوثني احرامًا )...( للقادة األفارقة".
ســكان  مــن  نســمة  ألــف  أربعــني  حــواىل  النــزاع  ودفــع 
تيغــراي للجــوء إىل الســودان وتســبب بنــزوح داخــي 
هائل يف املنطقة، من دون التمكن من تحديد حجمه 
مــن  األرض  عــى  التحقــق  ويصعــب  دقيــق.  بشــكل 
مصــادر مســتقلة مــن ترصيحــات كل مــن املعســكرين 
انــدالع  العــامل منــذ  إذ إن تيغــراي شــبه مقطوعــة عــن 

النزاع.
وليــس هنــاك أي حصيلــة دقيقــة للمعــارك التــي أســفر 

عن مئات القتى عى األقل.

أنقرة/ وكاالت: 
ُقتــل نحــو ثاثــني شــخصًا أمــس يف شــامل 
ســوريا، غالبيتهــم مقاتلــون موالون ألنقرة، 
جــراء انفجــار ألغــام زرعتهــا قــوات ســوريا 
متفرقــة  حــوادث  ويف  الدميقراطيــة، 

شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.
يف  تباعــًا  مفخختــان  ســيارتان  وانفجــرت 
محافظــة  يف  وعفريــن  البــاب  مدينتــي 
لحقــوق  الســوري  املرصــد  وفــق  حلــب، 
ســوريا  قــوات  نصبــت  بينــام  اإلنســان، 
الدميوقراطيــة "كمينًا" ملقاتلني ســوريني 
موالني ألنقرة قرب مدينة عني عيىس يف 

شامل الرقة.
ومل يتضــح مــا إذا كانــت الحــوادث الثاث 

متصلة.
والفصائــل  الركيــة  القــوات  وتســيطر 
السورية املوالية لها نتيجة ثاث عمليات 
 2016 العامــني  بــني  شــنتها  عســكرية 

و2019، وتركــزت ضد املقاتلني األكراد، 
عــى منطقــة حدوديــة واســعة تشــهد بــني 
وعمليــات  أمنيــة  فــوىض  واآلخــر  الحــني 

اغتيال وتفجرات.
وأفــاد املرصــد الســوري أمــس عــن انفجــار 
يف  البــاب  مدينــة  يف  مفخخــة  ســيارة 
يســتقّلها  كان  حلــب،  محافظــة  رشق 
مجــاورة،  بلــدة  الرشطــة يف  رئيــس مخفــر 
وســائقه،  مرافقــه  مــع  مبقتلــه  تســّبب  مــا 
وتســّبب  اثنــني.  مدنيــني  اىل  باإلضافــة 

االنفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.
عــن  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 
االنفجار يف املدينة التي ســيطرت عليها 
القــوات الركيــة مــع فصائل ســورية موالية 
لهــا منــذ شــباط/فراير 2017، إثــر هجوم 

واسع شنته ضد تنظيم الدولة.
املنســق  نائــب  قــال  تغريــدة،  ويف 
اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية حــول ســوريا 

معلقــًا  كاتــس  مــارك  املتحــدة  األمــم  يف 
تــزال  "ال  وســقوط ضحايــا  االنفجــار  عــى 
الناســفة  والعبــوات  املفخخــة  الســيارات 
تســّبب  ســوريا،  يف  قاتــًا  بــاًء  تشــّكل 
هــذا العــام وحده مبقتل 132 مدنيًا عى 
وإصابــة  وطفــا(  امــرأة   35 )بينهــم  األقــّل 
األمــم  لرصــد  وفقــًا  بجــروح،  آخريــن   461

املتحدة".
ســيارة  انفجــار  أدى  الحــق،  وقــت  ويف 
ريــف  يف  عفريــن  مدينــة  يف  مفخخــة 
حلــب الشــاميل الغــريب إىل مقتــل ثاثــة 
أشــخاص عــى األقــل وإصابــة 16 آخريــن 

بجروح، بحسب املرصد.
ويف ريــف الرقــة الشــاميل، أورد املرصــد 
الفصائــل  مــن  األقــل  عــى  مقاتــًا   30 أن 
املواليــة ألنقــرة تســللوا ليلــة الثاثــاء إىل 
أطــراف مدينــة  الواقعــة عنــد  قريــة معلــق 
قــوات  انســحبت  بعدمــا  عيــىس،  عــني 

سوريا الدميوقراطية، منها.
وتبني الحقًا أن قوات سوريا الدميوقراطية 
نصبــت كمينــًا لهــؤالء املقاتلــني، إذ قتــل 
منهم 21 عنرصًا جراء "انفجار حقل ألغام 
بعضهــا  بجــروح  الباقــون  وأصيــب  زرعتــه" 

خطر.
والفصائــل  الركيــة  القــوات  وتســيطر 
ضــد  شــنته  هجــوم  منــذ  لهــا  املواليــة 
األول/ ترشيــن  يف  األكــراد  املقاتلــني 

حدوديــة  منطقــة  عــى   ،2019 أكتوبــر 
بــني  متتــد  كيلومــرًا   120 بطــول  واســعة 
العــني )شــامل الحســكة( وتــل  بلــدة رأس 

أبيض )شامل الرقة(.
ومنذ منتصف آذار/مارس 2011، تشهد 
ســوريا نزاعــًا داميــًا، تســبب مبقتــل أكــرث 
وتهجــر  ونــزوح  شــخص،  ألــف   380 مــن 
البــاد  داخــل  الســكان  نصــف  مــن  أكــرث 

وخارجها.

واشنطن/ األناضول:
أعلنــت الواليــات املتحدة األمريكية، أمس، 
إجــراء اختبــار إللقاء مقاتــات "F-35" قنابل 

B61-12 النووية خاملة يف والية نيفادا.

التابــع  بيــان صــادر عــن مختــر ســاندا  وذكــر 

الطاقــة األمريكيــة، أن االختبــار جــرى  لــوزارة 
العســكرية  "تانوبــا" لاختبــارات  يف منطقــة 
بعــد  اإللقــاء  عمليــة  ومتــت  نيفــادا،  بواليــة 

تجاوز املقاتلة رسعة الصوت.
مــن  جــرت  اإللقــاء  عمليــة  أّن  البيــان  وأشــار 

القنبلــة  وأّن  قــدم،  و500  آالف   10 ارتفــاع 
أصابت هدفها يف 42 ثانية.

وأفاد بأن أهمية االختبار تكمن يف نقطتني، 
أولهــا أنــه أول اختبــار إللقــاء قنبلــة نوويــة مــن 
رسعــة تتجــاوز 1 مــاخ )1234 كيلــو مــر يف 

F-" تتــم مــن قبــل مقاتلــة الســاعة( والثانيــة 
35" والتــي يوجــد حجرة الذخرة فيها داخل 
F-" جسم الطائرة. وأشار املختر أّن مقاتلة

E 15" والقاذفــة الشــبح "B-2" أجريتــا نفس 
االختبار يف مارس/آذار املايض.

ترامب يوافق عىل نقل السلطة 
إىل بايدن دون أن يقّر مبارشًة بهزيمته

خامنيئ يدعو إىل عدم عقد اآلمال 
عىل "األجانب" لحل مشكالت إيران

محكمة تركية تضيف متهمني سعوديني 
جدًدا إىل قضية مقتل خاشقجي

30 قتياًل غالبيتهم مقاتلون موالون ألنقرة يف شمال سوريا

أفغانستــان.. 17 قتيــاًل بتفجرَيْيــن بواليــة باميــان

"F-35" واشنطن تخترب إلقاء قنبلة نووية خاملة من مقاتلة

دعــوات لحمايــة المدنيــني مــع اقــراب 
معركة ميكييل يف إقليم تيغراي اإلثيويب

آثار الدمار الذي خلَّفه التفجري يف والية باميان أمس      ) أ ف ب(



مل تغمض عينيها إال وتزاحمت الذكريات، وتســاجلت الحكايات، نكبة ونكســة فانتفاضات، 
الضغــط  خــط  عــى  الشــهيدات  أم  فاطمــة  الحجــة  ســارت  لقــد  ومهــات،  رســالة  هبــات  ثــم 

الجهادي العايل، مل تقبل إال أن تكون من الرواحل الرائدات املتميزات.
يف 23 نوفمرب 2006 كان االختيار قبل أربعة عرش عاًما واليوم تحل الذكرى.

عاشــت الحجــة أم محمــد النكبــة وذاقــت مــرارة التهجــر وفرقــة األهــل والجــران يف كل حــدب 
وصوب، فبدأت الرحلة ومل تنته املشقات واالبتالءات.

الحزن والحنني وهم الدنيا ثقل األرض ووزن الســاء عى كاهلها مل يثِنها، مل مينعها من أن 
ُتقبل عى الحياة لتنجب سبًعا من الرجال واثنتني من البنات.

ترعرعت يف حلقات العلم والرتبية يف املسجد العمري، نهلت وأنشأت فكانوا رجااًل وبيئة 
منتجة للمقاومة، وحاضنة لرجالها.

لقــد ســاهمت يف انتفاضــة الحجــارة يف إيــواء املقاومــني وتقديــم املســاعدة لهــم وفــق حــس 
وطنــي عميــق وتعبــر عــن إميــان فطــري صــادق بــدأ معهــا مــن املشــاهد األوىل من بــني أنقاض 

املنازل والركام وقوافل املهجرين وقمع املحتلني.
لقــد قدمــت للمجاهديــن الطعــام والــرشاب واملــأوى وربــت أبناءهــا ومل تنقطــع عــن حلقــات 

علمها.

االحتــالل رصــد نشــاطها وحركتهــا التــي ال تتوقــف فهــدم منزلهــا املكــون مــن طابقــني يف بلــدة 
جباليا مثًنا النتائها ولقاء ارتباطها باملقاومة ولخدمتها املجاهدين.

تســران متوثبتــان مســتعدتان،  عــى األرض، قدماهــا  عــر  الشــهيدات شــاهدة  أم  كانــت 
اســتقبلت انتفاضــة األقــى وعيونهــا ترنــو إىل ســاحاته تتطلــع لليــوم الــذي يتطهــر فيــه لكنهــا 
مل تنتظــر، مل تتمــنَّ وتتــواكل، انخرطــت يف انتفاضــة األقــى، كيــف ال وهــي تســر عــى خــط 

الضغط الجهادي العايل املتوهج.
لن تقبل بأقل من ذلك

فكانت إحدى املشــاركات يف مســرة الحرائر التي أنقذت مقاتيل املقاومة املحارصين يف 
مســجد النــر يف بيــت حانــون، متأملــة داعيــة اللــه أن يجعلهــا يف قامئــة الشــهداء وكان لهــا 

ذلك، ولكن كيف؟
يف 2004 بعــد طلــب وإلحــاح ُســجلت يف قامئــة االستشــهاديني الذيــن ينتظــرون املهــات 
الجهاديــة املســتعجلة، رمبــا ســجلوها وقصــدوا أن يرضوهــا ويريحوها ويطفئوا شــدة االندفاع 
وشوق االستشهاد دون أن مينحوها فرصة التنفيذ لكرب سنها ورحمة بأبنائها وأحفادها الذين 

يرتبطون بها كمنارة فخر واعتزاز وذاكرة حكايا وتوثيق وتاريخ.
لكن رمبا كانوا يريدون شيًئا والله يريد شيًئا آخر

يف 23 نوفمــرب 2006 متوضعــت قــوة خاصــة اعتقــدت أنهــا تــرى وال ُتــرى، تســمع وال ُتســمع 
ــا  وقعــت تحــت رادار القســام، وأصبحــت يف مرجــل املقاومــة الــذي نــاره تصهــر الحديــد حبًّ

لفلسطني ووفاء للشهداء واملقدسات وتعبًرا عن كثافة األمل.
ذكريــات النكبــة التــي ال تغيــب، القتــل الحصــار بــروت حامــات الشــط صربا شــاتيال األقى 

ا للشهيدات. عيون كارة وسجل طويل يعتر قلب أم محمد التي ستصبح أمًّ
جاؤوا ليقتلوا دون رحمة فقتلتهم انتقاًما دون تردد ومبنتهى القوة واألنفة.

تقاطع رغبة الطالب يف املطلوب، أم محمد التي سجلت والهدف الذي ال ميكن أن ينفذه 
إال استشــهادية مبواصفــات الشــهيدة فاطمــة النجــار، فتزنــرت بالحــزام الناســف وتقدمــت ومــا 
علموا أنهم مشاَهدون فاعتقدوا أنها صاحبة املنزل، فدقت عى الباب وفتحوه وما توقعوا 

الجواب.
وتفتــق  تقتــل  أن  تريــد  كانــت  تناثــرت  وجثــث  ترتقــي،  اللقــاء  متنــت  طاملــا  طاهــرة  روح 

بالفلسطينيني.
الـــ14،  الذكــرى  يف  الشــهيدات  أم  الطاهــرة  لروحــك 
الطريــق  يشــكل  الــذي  والقــدوة  النمــوذج  ولخطــك 

املستقيم والقصر نحو التحرير ألف تحية وسالم.

مــا زال يرحــل بصوتــه إىل تلــك األيــام: "بعد مــدة رأيتهم وهم يحملون 
طفــاًل صغــًرا وكنــت أراه وهــو يكــرب شــيًئا فشــيًئا حتــى صــار يلعــب 
عــى بــاب البيــت، مــرت األعــوام وكــرب الطفــل أكــر وأنــا أراقبــه كل يوم 
مــن نافــذة الســجن، أعيــش يف نفــس املــكان، كل يشء يتغــر حــويل، 
أراقــب الحيــاة التــي متــي برسعــة حتــى مالمحي وســنوات عمري إال 

القضبان التي مل تتغر".
أخــرج الهــوديل املنديــل ومســح دموعــه، وعانــق الربغــويث وعــرف أنــه 

سيمكث بجانب "مدرسة الثورة".
سجن "جنيد"

سجن جنيد، قسم رقم )7( الغرفة رقم )12(؛ يبدأ وليد الهوديل يومه 
األول هنــاك بعدمــا حكــم عليــه االحتــالل بالســجن 12 عاًمــا، تتزاحــم 
األســئلة بداخلــه: "كيــف ســأمي كل هــذه املــدة؟"، قبــل أن يجــد 
بداخــل الغرفــة أســًرا أمــى مــن محكوميتــه 12 عاًمــا، وكان األســر 

نائل الربغويث، وقص عليه ما سبق.
الهــوديل يف  ذاكــرة  تســكن  الربغــويث  مــع  األول  لقائــه  تفاصيــل 
حديثــه مــع صحيفــة "فلســطني": "بعــد إجابتــه تلــك، أدركــت أن 
مــا  وأن  وتحديهــا،  صربهــا  يف  املعنويــة  ترفــع  شــخصية  أمامــي 
ندفعــه مــن أمثــان باهظــة هــي بســيطة ألجــل قضيتنا، وأن الســجن 

رضيبة التحرر".
مــا إن تنســيل شــمس الصبــاح، وتلقــي بجدائلهــا الذهبيــة التــي ال 
االحتــالل املعتمــة، وتصــل عقــارب  يعرفهــا األرسى يف ســجون 
الســاعة يف دورانهــا عنــد الســابعة صباًحــا، حتــى يخــرج الربغويث 
ونحــو 300 أســر إىل ســاحة الســجن الخارجيــة مبســاحة ملعــب 

ا. كرة سلة يسرون دائريًّ
يف هــذا املشــهد يجــب عــى األســر التــزام حركــة ســر منتظمــة 
نتيجــة صغــر املســاحة، يف األعــى يغطــي "الفــورة" ســقف مــن 
الشــباك الحديديــة، كلــا حــاول األســر رؤيــة الســاء أو جــال 
نظــره،  وتقطــع  املشــهد  جــال  الشــباك  هــذه  تفســد  الشــمس، 

رسعــان مــا تنتهــي الســاعة ويعــود الربغــويث املعــروف بنشــاطه 
الريايض مع األرسى إىل غرفة السجن.

أصبحت حياته يف الســجن تســر خلف النمطية، صباح باكر، ضابط 
يــوم إىل  تفتــح كل  الســجن  أبــواب  الصباحــي،  العــدد  الســجن يأخــذ 
"الفــورة" عنــد الســابعة، وهــي املكان الوحيد الذي يتســلل منه بعض 
النــور مــن الخــارج، متــي الســاعة املســموح لــأرسى الخــروج فيهــا 

للساحة، ثم يعودون إىل سجونهم يف داخل أقسام األرسى.
مل متــحُ األيــام والســنوات تلــك التفاصيل من ذاكرة الهوديل: "الغرف 
معــرتك ســيايس منــارس فيــه عــدة أنشــطة، يشــارك األســر يف إعــداد 
الطعام، وترتيب الغرفة، ميي الوقت بالحديث أو الصالة والقراءة 
أو االســتاع لإلذاعــات ومتابعــة األخبــار، حتــى يــأيت موعــد "الفــورة" 
والخــروج مــرة أخــرى للســاحة الخارجيــة نفســها، فيهــا يجلــس األســر 
ملــدة ســاعة أو ســاعتني يتبــادل الحديــث مع أصدقائــه األرسى", ويف 

هذا املكان يحرض األسر صالة الجمعة".
ــا يحافــظ عــى الصلــوات، يســتيقظ الفجــر،  "كان األســر نائــل رياضيًّ
كنــت أراه يضــع املذيــاع عــى أذنــه لســاع األخبــار، وبعدهــا يخــرج 
للساحة ملارسة الرياضة، ويعود للغرفة لتناول طعام اإلفطار، يحب 
لعب كرة تنس الطاولة، ثم نعود ونقرأ القرآن، كانت "الفاصوليا" أكر 

الوجبات التي تقدمها سلطات السجون اإلرسائيلية، كنا ال نأكلها".
يجــربه املوقــف عــى إخراج تنهيدة ممزوجة بالســخرية: "أحياًنا يقدم 
لنا االحتالل "الشوربة" وكنا نسخر منها، ونتهكم فيا بيننا: إنه "يجوز 

فيها الوضوء، فكان معظمها ماء وال نرى مكوناتها من الخضار".
ساعة تحت المطر

الــربد القــارس يحــوم بســجن عســقالن، الغيــوم تتهيــأ لســقوط زخــات 
املطــر، يخــرج األســر نائــل يف أحــد األيــام، بعدما بــدأت زخات املطر 
بالتســاقط بشــكل غزير إىل ســاحة الســجن، ميارس رياضته املفضلة 
بالــدوران تحــت املطــر، تلــك التفاصيــل تجذب ذاكرة الهــوديل إليها: 
"خــرج بعــض الشــباب لتحــدي الربغــويث اســتمروا ســاعة كاملــة تحــت 

املطــر الغزيــر )...( كانــت روحــه روح شــباب ال يصدق أنه أصبح كبًرا 
يف السن كأنه مل يحسب سنوات السجن".

يف أحد أيام الســجن، شــاب جديد يأيت أســًرا إىل ســجن عســقالن، 
الهــوديل وبعــض األرسى، يوجهونــه: "هــل تــرى ذلــك الختيــار؟ يكنــى 
بــأيب "النــور".. اذهــب وامــِش معــه"، وقبــل أن يذهــب أوصــوه: "ملــا 

تحيك معه من باب االحرتام احكيله يا عمي؛ يحب أن يسمعها".
ومــا إن وصلــه الشــاب نــاداه: "عمــي أبــو النور"، التفــت الربغويث نحوه 

غاضًبا: " من وين أنا عمك أنا زي زيك وقدي قدك".
اللحظــات  اســرتجع معهــا  الهــوديل مســتذكًرا بضحكــة طويلــة  يعلــق 
الجميلــة التــي تهــون مــرارة الســجن ســبقت كلاتــه: "كان يكــره ســاع 
أي يشء يشر إىل كرب سنه، وكأنه ال يعرتف مبرور تلك السنوات".

مــن جديــد يبحــر بشــخصية رفيــق األرس: "هــو صاحــب نكتــة، يضحــك 
الشــباب وميــزح معهــم ال يشــعرهم أنــه مقــاوم ومناضــل كبــر أمــى 
ســنوات طويلــة يف األرسى، فــكان متواضًعــا، كنــا نســتمد منــه القــوة 
الروحيــة والصــرب والعزميــة، نشــعر ونحــن بقربــه بأننــا أقويــاء نســتطيع 

تحدي السجان".
الجميــل يف الربغــويث كذلــك، أنــه مل يصــدر منــه أي حــرف يدلل عى 
أنــه ضعيــف ومحبــط، مل يســمع الهــوديل وغــره مــن األرسى من كالمه 
ومشــاعره ولغــة جســده وابتســامته وضحكــه إال مــا يدلــل عــى أنــه يف 

قمة معنوياته.
مدرسة ثورة

رغــم شــخصيته املرحــة بــني األرسى، فإن الربغــويث كان صلًبا يف وجه 
إدارة السجون، فدامًئا يأخذ املوقف األقوى.. "نائل كان مدرسة ثورة 
تشــعر أنــه معنــي بإيصــال رســالة لرفــع معنويــات كل مــن حولــه ال يقبل 
الحديث مع السجان بنفس ضعيف، فال يتحدث إال من موقع الندية 
وبأنــه إنســان حــر يــأىب الخنــوع واالستســالم، دقيــق يف املصطلحــات 

التي تصف االحتالل باالحتالل" والكالم لرفيق السجن.
الهــوديل يحتفــظ بقصــة رواهــا لــه الربغــويث، ذات يــوم أخذتــه والدتــه 

هــو وشــقيقه عمــر لــرشاء أحشــاء الخراف "كــرش"، ووضعت األغراض 
قريــة  إىل  الحافلــة  وصلــت  وبعدمــا  الصغــرة،  الحافلــة  ســطح  عــى 
"كوبــر"، نزلــت أمــه بحثــت عــن "الكــرش" فلــم تجــده، غضبــت والدتــه 
التــي أوصــت ابنيهــا باالنتبــاه لــكل من ينزل أغراضه من ســقف الباص، 
وحذرتهم: "فش مبيت الكم إال ملا تجيبوا الكرشات"، يكمل: "قايل 
يل الربغويث: ذهبنا للقرى املجاورة وكنا ننادي وندعو عى من رسق 
"الكرشــات"، يومهــا خــرج مختــار القريــة وقــال لنــا: "بدكــم متوتــوا كل 

البلد عشان كرشات"، وساعد يف إيجاد املفقودات.
2002، انتهــت فــرتة محكوميــة الهــوديل،  األول مــن آب/ أغســطس 
 24 الربغــويث وصــل يف ســنوات ســجنه عنــد  الحريــة،  وحــان موعــد 
لكنهــا  الحريــة،  لعبــق  أســر  كل  يتشــوق  اللحظــات  هــذه  يف  عاًمــا، 
لحظات ممزوجة بالدموع والفراق، واألىس عى حال أرسى ســيبقون 
داخل سجون االحتالل، رغم أنهم يتمنون معانقة الحرية والخروج من 
بني قضبان االحتالل، يدغدغ املوقف مشاعر الهوديل وهو يستذكر 
لحظاته األخرة باألرس تهيأ للبكاء: "كان اإلفراج مفاجًئا، ألنه جاء قبل 
املوعد املحدد بعدة أشهر بعد موافقة محكمة االحتالل العليا عى 

االلتاس الذي قدمته".
عــى بــاب قســم األرسى، بعــد عنــاق الهــوديل األخــر مــع األرسى، جاء 
الربغــويث إليــه وعانقــه وأوصــاه بأن يزور والديه ويحدثها عن ذكرياته 
معــه، وقــد فعــل ذلــك مــع كل أســر يــأيت لغرفتــه ميــي فــرتة حكمــه 
ويغادر فيا هو يبقى داخل األرس، املوقف يدغدغ مشاعر الهوديل 
من جديد: "يومها حبست تنهيدات الوجع بداخيل، وتأملت مالمح 
12 عاًمــا  أمــى  قــد  الســجن حينهــا وكان  الربغــويث وكيــف دخلــت 
خلــف القضبــان، وأمضيــت بالســجن نفس تلك املــدة، حتى آخر يوم 

وكان نائل قد أمى 24 عاًما وما زال خلف القضبان".
ا.. واليــوم هــو وصــل إىل أكــر مــن 41  "التأمــل يف ذلــك صعــب جــدًّ
عاًمــا خلــف القضبــان وأنــا خرجت قبــل 17 عاًما وكرب أبنايئ وهو عى 

ذات الحال"، بهذا يسدل الهوديل الستار عى حديثه.

في "القسم رقم 7".. "الهودلي"
عاش 12 عاًما بـ"مدرسة الثورة"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بســجن »جنيــد« بنابلــس، »الوافــد الجديد« وليــد الهودلي 
يســأل األســير نائــل البرغوثــي: »كيــف أمضيــت 12 عاًمــا 
هنــا؟«.. يطــل األخيــر مــن نافــذة غرفته بالســجن: »شــايف 
البيت هداك!«، ثم أتبع كالمه وهو يشــير بيده نحو الجبل: 
»لقــد راقبــت ذاك المنزل كل يوم من هــذه النافذة، حينما 
كان قطعــة أرض، وبعــد ســنوات جاء المســاح وعمال البناء 

وبدؤوا في أعمال تسوية«.
ثم ربت على كتفه وفي صوته شجون ومسافة طويلة من 
االنتظار والحنين تختلف عن حسابات القياس: » كنت أراقب 

د كاماًل«. البناء من القاعدة حتى ُشيِّ
تنهيدته التي سبقت إجابته هنا تروي 100 حكاية من األلم: 
»حينما اكتمل البناء رأيت أناًســا يزفون عروســين للبيت، ثم 

صرت أراهم كل يوم وهم يخرجان للتنزه«.

في قصة "بيت الجبل" كل شيء تغير إال القضبان
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يحلم بإقامة معرض فني في القدس

أطلق مبادرته في بيت الهيا

رائد القطناني.. الجئ فلسطيني يحمل بلوحاته َهمَّ وطنه

"حمادة" مبادر يقاتل "كورونا" بمضخة ومواد تعقيم

دمشق-غزة/ هدى الدلو:

لــم تطــأ قدمــاه يوًمــا أرض فلســطين، ولكنــه تشــرب واقعهــا 
مــن عائلتــه التــي تنحــدر من مدينــة يافا، وعاشــت حيــاة اللجوء 
والتشــرد، فحملــت لوحاتــه الهم الفلســطيني، وحركــة النضال، 
ورموز المقاومة، والفدائيين الذين يوجهون فواهات بنادقهم 
نحو المحتل، نسوة ورجااًل، للداللة على تكامل النضال بين أبناء 

وفئــات الشــعب، وربطهــا بالحــس البصــري فــي مجــاز الوصف 
لتجليات التراث الشعبي، فتنحاز رغباته نحو انتمائه لفلسطين.

الفنان التشــكيلي الفلســطيني رائد القطناني )47 عاًما( تنحدر 
أصولــه لعائلــة هجرتهــا العصابــات الصهيونيــة مــن فلســطين، 
ويوجد في مدينة دمشق، حيث نشأ وترعرع وتابع جميع مراحل 

حياته الدراســية األكاديمية والمهنية الوظيفية، فالتحق بكلية 
الفنــون الجميلة تخصص إعالن، وتخــرج عام 1995، وعمل في 
مجــال التصميم الطباعي والتدريب الفني للجرافيك لـ25 عاًما، 
وأقــام ســتة معارض شــخصية، وعشــرات المعارض المشــتركة 

في عدة دول بالعالم.

ا وقف أصحابها على النوافذ يستقبلونه بالورود، لمبادرته  في بيوت محجورة صحيًّ
ا غزيين جدًدا. الرامية للتعقيم في مواجهة فيروس كورونا الذي يصيب يوميًّ

حمــادة زايــد ســالحه فــي محاربــة كورونــا مضخــة مليئــة بمــواد التعقيم 

يحملهــا علــى ظهــره، وهو يرتدي الســترة الواقية التــي تغطيه من أعلى 
رأســه حتــى أخمص قدميــه وقناًعا واقًيا، يوجه رشــاش خرطومها ليعقم 

كل الزوايا واألسطح.
غزة/ مريم الشوبكي:

لصحيفــة  قائــًا  الطفولــة،  ملرحلــة  بذاكرتــه  يعــود 
"فلسطني": "كنت أتردد عىل مكتبة فلسطني، وكان 
لهــا األثــر الكبــر يف التغذيــة البرصيــة، لكونها تحتوي 
والقصــص،  واملجــات  الكتــب  أنــواع  شــتى  عــىل 
فقوتنــي  العــريب،  الوطــن  أصقــاع  كل  مــن  والجرائــد 

بالقراءة مبرحلة طفولتي املبكرة".
غالًبــا ال  وأنــه  إخوتــه،  بــني  التاســع  ترتيبــه  أنــه  ويذكــر 
تنتبــه  أن  فــرًدا   12 مــن  مكونــة  كبــرة  لعائلــة  ميكــن 
لتفاصيل املواهب، النشــغالهم بأمور حياتية أخرى، 
بعمــر  موهبتــه  خطــوط  يذكــر  مــا  عــىل  ظهــرت  وقــد 

خمس أعوام.
ويضيف القطناين: "حبي للرســم بدأ مبكًرا، وظهرت 
بــني  ومتميــًزا  متفــرًدا  فكنــت  الثامــن،  بالصــف  ــا  جليًّ

أقراين يف مادة الرسم".
أمــا أســتاذ مــادة الرتبيــة الفنيــة فانتبــه لتميــزه لكنــه مل 

والتدريــس يف مجــال تخصصــه التصميــم اإلعــاين، 
ويف جعبتــه الفنيــة منــاذج كثرة وتجارب بعد مشــوار 
دام 25 عاًمــا، محكــوم بأصــول الصنعة والحرفة ورغبة 

املنتج وحركة السوق ومتطلباته الرتويجية. 
أمــا لوحاتــه فتحمــل يف طياتهــا املهنــة الفلســطينية، 
وحرفــة التطريــز املتناقلــة عــر األجيــال مــن الجــدات 
للخيــار  ينحــاز  وبذلــك  والحفيــدات،  البنــات  إىل 

الوطني وانتامئه ألصله الفلسطيني.
ويرى أن أهم نقطة يف اللوحة مهام تغرت التقنيات 
اللوحــة، "أحياًنــا  الفكــرة يف  املســتخدمة هــو وجــود 
أتعب كثًرا ألمتكن من صياغة الفكرة لتكون مفهومة 

وتحمل محتوى عميًقا".
ال يختلــف كثــًرا عــن الفنانــني التشــكيليني ســوى أنــه 
متعدد التقنيات يف الرسم اليدوي، إضافة إىل رسم 
الديجتــال لكونــه مدرًبــا يف هــذا املجــال، ففــي بعــض 

لــه أي اهتــامم خــاص، ولكــن إبــداع معلمــه كان  ُيــْوِل 
لــه أثــر كبــر يف شــخصيته، هنــا التفــت إىل موهبتــه 
فعمــل عــىل تطويرهــا بالتحاقــه بــدورة قصــرة للرســم 
فــرتة العطلــة الصيفيــة، كان لهــا أثــر كبر حيث تعرف 
والتقنيــات  الفنيــة  واملعاهــد  الفنانــني،  أجــواء  إىل 
أن  ورغــم  عينيــه،  بــأم  شــاهدها  والتــي  املســتخدمة 
مدتهــا شــهر ونصــف فإنــه حتــى اآلن يستشــعر بأثرهــا 

يف نفسه، فجميع مراحل التطوير بدأت مبكًرا.
وبعــد تخرجــه يف كليــة الفنــون أصبحــت الحرفيــة مــن 
ســامته، فانخــرط بقــوة يف ســوق العمــل، وأنتج الكثر 
والتهنئــة  املعايــدة  وبطاقــات  الفنيــة  التصاميــم  مــن 
متعــددة املناســبات، إىل جانــب تصاميــم ملنتجــات 

تجارية كاملجوهرات والدعاية متعددة األوصاف. 
المهنة والتطريز

التدريــب  مهنــة  القطنــاين  زاول  نفســه  الوقــت  ويف 

الديجتــال،  مــع  اليــدوي  الرســم  بــني  يدمــج  األحيــان 
وهذه النقطة يشعر بأن قلة من الفنانني يتفردون يف 

ذلك املجال.
الريشــة.. والقلــم.. واللوحــة.. أدواتــه، وتقنياتــه التــي 
ال يســتغني عنها رخيصة كانت أو غالية الثمن، رســم 
مــن  وغرهــا  مائيــة  وألــوان  والطــني  والقهــوة  بالشــاي 
التقنيــات الغريبــة التــي اســتخدمها يف الرســم، ولكنه 

مؤمن أن املوهبة التي تحرك هذه األدوات.
فلســطني  أن  يــرى  القطنــاين  تجربــة  عــىل  املطلــع 
التخــرج  مــروع  مــن  بــدًءا  أعاملــه  كل  يف  موجــودة 
الــذي حمــل الرمــوز الكنعانيــة يف الثــوب الفلســطيني 
ا، حيث يركز عىل  حتى يف لوحاته التي يرسمها دوريًّ
الرتاث وأشكال النضال واملرأة الفلسطينية، والرجل 
الفلســطينية  والحيــاة  والتقاليــد  والعــادات  الكبــر 

ببساطتها.

مــن  سلســلة  رســم  عــىل  عكــف  عــدة  شــهور  قبــل 
كاملعلمــة  املؤثــرة،  الفلســطينية  الشــخصيات 
الفلســطيني  واملوثــق  الحــروب،  حنــان  الفلســطينية 
الصيفــي، وغرهــم،  مريــم  والشــاعرة  البكــري،  طــارق 

تكرمًيا لهم كمبدعني.
وتتمثل التحديات التي تواجه القطناين كفنان ملتزم 
توفــر  عــدم  والفكريــة  واإلنســانية  الوطنيــة  بالقضايــا 
الدعــم املــايل، فيعتمــد يف اإلنفاق من ماله الخاص، 
إىل  إضافــة  وعائلتــه،  وصحتــه  وقتــه  حســاب  وعــىل 
صعوبــة تســويق األعــامل يف ظــل انعــدام فكــرة اقتنــاء 

األعامل الفنية.
لديــه طموحــات كثــرة عىل املســتوى الفنــي والتقني 
األهــم  الحلــم  ولكــن  مهاراتــه،  تطويــر  يف  والخــاص 
ويقيــم  فلســطني  أرض  قدمــاه  تطــأ  أن  لــه  بالنســبة 

معرضه الخاص يف القدس.

ومــن ثــم انتقــل إىل البيــوت التــي فــرض عليهــا حجــر صحــي، 
رصف  أثنــاء  يف  والبنــوك  والثانويــة،  االبتدائيــة  واملــدارس 

الرواتب.
ويتابــع: "خصصــت كل وقتــي لتعقيــم األماكــن يف بلــدة بيت 
الهيــا وعقمــت أغلــب البيــوت املحجــورة حتــى اآلن ومثــاين 
ا فقد أخــذت ترصيًحا بذلك  مــدارس، ومل يكــن األمــر عشــوائيًّ
)...( والحًقــا توجهــت لبيــت حانــون وعقمــت عــدًدا كبًرا من 

البيوت املحجورة فيها".
يبــدأ حــامدة عملــه شــبه اليومــي يف الفــرتة األوىل مــن الثامنــة 
صباًحــا حتــى 11 ظهــًرا، والفــرتة املســائية مــن الثالثــة عــرًصا 
حتــى السادســة مســاء، ويتوقــف ذلــك عــىل مقــدار تــرع أهل 
الخــر مــن توفــر مــواد التعقيــم والســوالر الــذي ســيعمل عليه 
الجــرار الزراعــي واملضخــة الكبــرة ال ســيام إذا كانــت مســاحة 

املكان كبرة.
ويثني عىل دعم بعض الجمعيات الخرية وأهل الخر، عىل 

توفر املواد الازمة لتعقيم يف أحيان كثرة.
لضــامن  مبادرتــه  بدعــم  املجتمــع  مؤسســات  ويطالــب 
استمرارها، وتوسعة انتشارها لتشمل مناطق أخرى يف قطاع 
غــزة، حتــى تتــم الســيطرة عــىل الوباء واملســاهمة يف تخفيف 

أعداد اإلصابات.

منــذ تســجيل عــدد مــن اإلصابــات بفــروس كورونــا، تولــدت 
لديــه فكــرة تعقيــم البيــوت التــي فــرض عليهــا حجــر صحــي، أو 
حتى املتنزهات واملراكز العامة والشوارع، وحتى املدارس.
حــامدة )30 عاًمــا( مــن بلــدة بيــت الهيا شــامل قطــاع غزة، هو 
عامــل لديــه ثاثــة أطفــال، أخــذ عــىل عاتقــه إطــاق مبادرتــه 
نفقتــه  عــىل  العامــة"  واملرافــق  البيــوت  "تعقيــم  الفرديــة 

الشخصية يف بادئ األمر.
بحث حامدة عمن يســاعده يف إنجاح مبادرته، عرض الفكرة 
لــه  تــرع  مــن منطقتــه لديــه جــرار زراعــي  مــزارع بســيط  عــىل 
باستخدامه متى يشاء، وهو تكفل بتوفر مضخة كبرة تعمل 
بالسوالر يستخدمها املزارعون يف رش املبيدات الحرية، 
أمــا هــو فمألهــا مبــواد تعقيــم استشــار أهــل االختصــاص يف 

كمياتها ونسبها الصحيحة.
عنــد تســجيل بلــدة بيــت الهيا أعداًدا مــن اإلصابات زاد عمل 
ــا لفرتتــني صباحيــة ومســائية، وعن  حــامدة فأصبــح يعقــم يوميًّ
ذلــك يقــول لصحيفــة "فلســطني": "نحــن يف بيــت الهيا أرسة 
واحــدة ملتزمــون العــادات والتقاليــد اإليجابيــة، ومــن منطلــق 
حبي لبلديت كان واجًبا عيل تقديم ما أستطيع لتخفيف من 

وطأة الفروس عليهم، ووجدت ترحاًبا الفًتا من األهايل".
العامــة،  الشــوارع واملتنزهــات  األمــر عقــم حــامدة  بــادئ  يف 

ومــن أكــر األماكــن تفاعــًا مــع مبــادرة حــامدة، كانت مدرســة 
الشيامء الثانوية للبنات يف بيت الهيا، وفق الشاب.

وتقــول مديــرة املدرســة وصــال عزيــز: "عــر مواقــع التواصــل 
االجتامعي تعرفت إىل حامدة وتواصلت معه إلجراء تعقيم 
للمدرســة، حــامدة يبــذل جهــًدا كبــًرا دون أي مقابــل مــادي 

يقوم بعمله عىل أكمل وجه".
وتضيف لصحيفة "فلسطني": "طالبتي هم أمانة يف عنقي، 
ومن واجبي املحافظة عليهم )...( التعقيم الدوري يشعرين 

ويشعر أهايل الطالبات أيًضا باألمان".
تطبيــق  ملتزمــة  املدرســة  أن  إىل  املدرســة  مديــرة  وتشــر 
ــا،  إجــراءات الوقايــة، مــن قيــاس درجــة حــرارة الطالبــات يوميًّ
وتعقيم األيدي عند الدخول والخروج من املدرسة، وكذلك 
تنطبــق هــذه اإلجــراءات عــىل املعلــامت والــزوار أيًضــا، مــع 

توزيع مطويات توعية عليهم.
لالتــزام  املجتمــع  تدعــو  حديثهــا  بهــا  تختــم  رســالة  ويف 
الكاممــات  ولبــس  التعقيــم  مــن حيــث  الوقايــة  إجــراءات  يف 

مســافات،  وتــرك  الواقيــة 
إىل  يــؤدي  فاالســتهتار 
تزايــد يف أعــداد اإلصابــات 

اليومية.



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -عاصمة جزر القمر – في 

الفم 
2 -نصف غادر + رموش + 

حرف نصب 
3 -صوت النمل – مساعد 

4 -للتحسر معكوسة – 
يقصد  + حرف جر 

5 -خض + ثالثة أرباع 
يسقي 

6 -ليس مبعثرة + إزدرى
7 -علم مؤنث + من 

أسماء اهلل الحسنى + حرف 
8 -مدينة يمنية – شقيقة 

الوالد معكوسة 
9 -أرشد – طريق 

العمودي:
1 -مطعون في الظهر 

– حرف جر 
2 -مطر غزير + ثلج 

3 -وجهة نظر – يؤازر 
4 -منح + قليل 

5 -مثيل – تخطي حد 
الجرأة 

6 -علم مذكر – ما يراه 
النائم   

7 -نائي – شاي 
باالنجليزية + جمع 
8 -صحيح – مدينة 

إيرانية 
9 -أحرف متشابهة – 

فشل 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أول رئيس أمريكي يقدم استقالة قبل انتهاء 
فترة حكمه يتكون من 6 أحرف 

السادات – ياسر عرفات – أحمد ياسين – أوباما 
– جورج واشنطون – الشقيري – حسني مبارك 

– كلينتون – األسد – فيصل – سلمان – حسن – 
عمر – كارتر – علي – و -ل 

حل الكلمة الضائعة

نيكسون
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ألول مرة يف غزة... تصدير أكرث من 1700 صفيحة زيت زيتون إىل دول الخليج      )تصوير/ يارس فتحي( يف بيت لحم.. "ساندويتش 
كوفيد 19-" و"سلطة كورونا"

بيت لحم املحتلة/ وكاالت:
"سندويتش كورونا".. يف أحد شوارع بيت لحم الرئيسة لفت هذا االسم الغريب ملطعم 

انتباه املارة.
وصاحــب املطعــم رائــد بنــورة فقد عمله بســبب جائحة فــروس كورونا وتغلب عىل البطالة 

بتحقيق أقىص فائدة ممكنة من األزمة.
وأطلق عىل مرشوعه االســم األكرث اســتخداما عىل مســتوى العامل يف 2020 وهو فروس 

كورونا. وفقا لـ "رويرتز".
وحــاول بنــورة بذلــك تغيــر مشــاعر النــاس تجــاه كلمــة كورونــا مــن القلــق والخــوف لتذكرهــم 

بشطائره.
وقــال بنــورة "طبعــا اجــت الكورونــا )..( وأنــا قــررت أفتــح مطعــم كورونــا، الكورونــا الــي خلتنــا 
نعطل وخلتنا ما نشــتغلش وخلتنا نتدمر يف حياتنا أنا ســميت املطعم كورونا قصدا حتى 

أعطي صورة مغايرة عن الوضع وخليت العامل عندها أمل وأنا إنسان عندي أمل".
وأضــاف "هــا الفكــرة كانــت أنــه نحنــا عايشــن يف الكورونــا يعنــي أنــت بتســمع كلمــة كورونا 
ألف مرة يف اليوم وبتحكيها ميكن 2000 مرة فيعني االسم متداول فأنا حبيت أسمي اسم 
متداول واسم الي ينترش برسعة وبنفس الوقت يكون له معنى وجزء صار من التاريخ )..( 

الزم نتفاعل معه ًونعيش معه وننترص عليه".
وتضم قامئة الطعام مجموعة من شطائر اللحوم تحمل أسامء مثل "ساندويتش كوفيد19-" 

و"سلطة كورونا" التي لفتت انتباه الزبائن أكرث من غرها.

لندن/ وكاالت:
أصيبــت طفلــة مــن جنــوب ويلــز يف بريطانيا، 
تبلغ من العمر 11 شهًرا مبتازمة االلتهابات 
املرتبطــة  األطفــال  عنــد  األنظمــة  متعــددة 
بحســب  بفــروس »كوفيــد19-«،  املرتبطــة 

صحيفة »ذي صن« الربيطانية.
ليــا  تدعــى  التــي  الطفلــة  حالــة  وشــخصت 
نيســان   / أبريــل  يف  األوىل  للمــرة  غودويــن 
املــايض، حيــث ُنقلــت إىل مستشــفى وهــي 
وطفــح  الحــرارة  درجــة  يف  ارتفــاع  مــن  تعــاين 

جلدي، حينام كان عمرها خمسة أشهر.
األم، هانــا،  اعتقــدت  القصــة عندمــا  وبــدأت 
مــن رد فعــل  تعــاين  أنــه طفلتهــا  البدايــة  يف 
طلبــت  الطــوارئ  خدمــات  لكــن  تحســي، 
منهــا نقلهــا إىل مستشــفى »رويال جوينت« 
مبــارشة  ليــا  منــح  تــم  حيــث  نيوبــورت  يف 

املضــادات الحيويــة لاشــتباه يف تعفن الدم 
أو التهاب السحايا.

لتنقــل  رسيًعــا،  الطفلــة  حالــة  تدهــورت 
إىل  نقلهــا  قبــل  الفائقــة  العنايــة  وحــدة  إىل 
لتشــخص  كارديــف،  يف  آخــر  مستشــفى 
املرتبطــة  االلتهــاب  مبتازمــة  إصابتهــا 
بـ»كوفيــد19-«، وهــي إحــدى اآلثــار الجانبية 

للفروس لدى األطفال.
جــدار  يف  طبيعــي  غــر  بتــورم  ليــا  وأصيبــت 
قلبيــة  نوبــة  يف  يتســبب  مــا  القلــب  رشيــان 
متــدد  مــع  املســتقبل،  يف  قلبــي  مــرض  أو 
قلبهــا،  يف  املتعــددة  الدمويــة  األوعيــة  يف 
والــذي يعتقــد أنهــا أصيبــت بــه بعــد اإلصابــة 

بـ»كورونا«.
يف  أســابيع  أربعــة  الطفلــة  وقضــت 
حالتهــا  تتحســن  أن  قبــل  املستشــفى، 

تدريجًيــا، لتصبــح يف حالــة جيــدة اآلن عقــب 
وأشــارت  حالتهــا.  تشــخيص  مــن  أشــهر  ســتة 
األم إىل أن ليــا لديهــا تــوأم تدعــى ثيــا تعــاين 
بــدت  مــن ثقــب يف قلبهــا، بينــام كانــت ليــا 

بصحة جيدة.
غــر  انتفــاخ  هــو  الدمويــة  األوعيــة  ومتــدد 
طبيعي يف جدار الرشيان يف القلب والذي 

ميكن أن يسبب نوبة قلبية أو مرًضا قلبًيا.
عــىل  »ســتعتمد  ابنتهــا  إن  األم  وقالــت 
مميعــات الــدم لبقيــة حياتهــا، إذ إنــه بســبب 
يجــب  القلــب،  يف  الدمويــة  األوعيــة  متــدد 

التأكد من أن دمها ال يتخرث«.

وأضافــت: »يبــدو أنهــا حالتهــا مســتقرة اآلن. 
عامــل الخطــر الوحيــد هــو أي إجهــاد ميكــن أن 

يضغط عىل قلبها«.
وأوضحــت هانــا أن ليــا قــد تحتــاج إىل تدخــل 
أن  ميكــن  والــذي  املســتقبل،  يف  جراحــي 
أال  تأمــل  ولكنهــا  قلــب.  زرع  عمليــة  يشــمل 

يكون ذلك مطلوًبا.
أي  مــن  لحاميتهــا  خــوذة  اآلن  ليــا  وترتــدي 
رد  إىل  يــؤدي  أن  ميكــن  وســقوط  صدمــات 

فعل مرهق يف قلبها.
وأوضحــت األم أنــه مــن غــر املعــروف حتــى 

اآلن كيف أصيبت ليا بـ»كوفيد19-«.

قريًبا.. متصفح "غوغل كروم" يتوقف 
عن العمل يف ماليني أجهزة الحاسوب

لندن/ وكاالت:
كشــفت صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة عــن مشــكلة ســيواجهها املايــن مــن مســتخدمي 

متصفح "غوغل كروم" الشهر واألكرث استخداما وانتشارا يف العامل.
ونقلت الصحيفة الربيطانية عن رشكة "غوغل كروم" عزمها توقيف املتصفح يف أجهزة 

الحاسوب املزودة بأنظمة "ويندوز 7".
وبحســب الصحيفــة، لــن يكــون املتصفــح الــذي يعمــل عــىل أجهــزة الحاســوب هــذه قادرا 
يف  الوينــدوز  أنظمــة  برتقيــة  املســتخدمن  نصحــت  لذلــك  باإلنرتنــت،  االتصــال  عــىل 

أجهزتهم.
ونوهــت الصحيفــة إىل أن الرشكــة قــد مــددت العمــل باملتصفــح عــىل نظــام وينــدوز 7 
ملدة 6 أشهر، بسبب الوضع الحايل الذي يشهده العامل بسبب انتشار فروس كورونا 

املستجد.
وأكــدت الرشكــة يف بيــان صــادر عنهــا، أن مســتخدمي وينــدوز 7 لــن يســتطيعوا الدخــول 

إىل اإلنرتنت عرب املتصفح بحلول 15 يناير 2022.
وحذرت الرشكة من أن املســتخدمن خال هذه املدة معرضن لخطر الثغرات األمنية 

بسبب عدم ترقية أجهزة الويندوز لديهم.
وتشر اإلحصاءات إىل أن نسبة %20 من األجهزة التي تتصل بشبكة اإلنرتنت العاملية 

تعمل بنظام ويندوز 7، وهي نسبة كبرة عامليا.
وهذا يعني أن ماين األجهزة حول العامل لن تستطع استخدام متصفح "غوغل كروم" 

خال األشهر القادمة.

مرض قليب "مزمن" لطفلة عمرها 11 شهرًا.. والسبب "كورونا"
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غزة/ عالء شاميل:
حرص األمعري عىل مواصلة مالحقة متصدر 
دوري املحرتفــن ألنديــة الضفــة الغربيــة بعــد 
الفــوز الكاســح عــىل الســموع بخامســية، فيــام 
بتعــادل  الظاهريــة تعادالتــه املتتاليــة  واصــل 
ثالــث أمــام مؤسســة البــرة، فيــام حقــق هالل 
الجولــة  يف  األول  بعــد  الثــاين  فــوز  القــدس 
األوىل للبطولة التي انطلبت أمس منافسات 

الجولة السادسة منها.
يف املباراة األوىل، حقق فريق األمعري فوزًا 
كاســحًا عىل شــباب الســموع بخمسة أهداف 
جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  هــدف  مقابــل 

الفريقن عىل ملعب دورا.
عــن  األول  بالهــدف  تقــدم  الســموع  أن  ورغــم 
طريق رضوان أبو كرش )22(، إال أن األمعري 
أنهــى الشــوط األول متقدمــًا بالنتيجــة بعدمــا 
متتاليــن  أبــو حســنن هدفــن  هــامم  ســجل 

)37+29( أحدهام من ركلة جزاء. 
أفضليــة  اســتمرت  الثــاين  الشــوط  ويف 
األمعــري لرفــع غلــة األهــداف عــن طريق عبد 
الحميد أبو حبيب )63(، ومنر واصف )74(، 

تحقيــق فــوزه الثــاين يف البطولة عىل حســاب 
وذلــك  نظيفــن،  بهدفــن  طولكــرم  ثقــايف 
يف اللقــاء الــذي جمعهــام أمــس عــىل ســتاد 

الشهيد فيصل الحسيني بالرام.
البطولــة  للهــالل يف  الثــاين  الفــوز  هــو  وهــذا 
بعــده  الجولــة األوىل، تعــرض  بعــد األول يف 
لثالث هزائم وتعادل واحد، فرفع رصيده إىل 

7 نقاط يف املركز الثامن.
عنــد  عبيــد  محمــد  الهــالل  هــديف  ســجل 
الدقيقــة )21(، فيــام أضــاف ســامر الزبيــدي 

الهدف الثاين عند الدقيقة )90+4(.
مباريات اليوم

السادســة  الجولــة  منافســات  اليــوم  وُتختتــم 
فريقــي  بــن  األول  يجمــع  لقــاءات،   3 بإقامــة 
الســاعة  عنــد  وطوبــاس  النيــص  واد  ترجــي 
الرابعــة عــىل ملعــب دورا، فيــام يجمــع اللقــاء 
الثــاين بــن جبــل امُلكــر وبالطــة عنــد الســاعة 
فيصــل  الشــهيد  ملعــب  عــىل  الخامســة 
بــن  الثالــث  اللقــاء  يجمــع  فيــام  الحســيني، 
فريقي شــباب وأهيل الخليل يف ديريب مهم 

للفريقن.

ومحمد رشدي )78(. 
يف  نقطــة   )13( إىل  رصيــده  األمعــري  رفــع 
مركــز  خلــف  األهــداف  بفــارق  الثــاين  املركــز 
بالطــة املتصــدر الــذي مل يلعــب يف الجولــة 
السادســة، فيــام تجمــد رصيــد الســموع عنــد 

)8( نقاط يف املركز الخامس.
الظاهريــة  فريقــي  تعــادل  ثانيــة  مبــاراة  ويف 
يف  منهــام  لــكل  بهدفــن  البــرة  ومؤسســة 
املبــاراة التــي جمعــت الفريقــن عىل ملعب 
فيصل الحسيني لحساب الجولة السادسة. 

الدقيقــة  يف  للظاهريــة  ماهــر  أحمــد  وتقــدم 
يف  بكــر  أبــو  يــزن  للبــرة  تعــادل  فيــام   ،)11(
ماهــر  أحمــد  يعــود  أن  قبــل   ،)47( الدقيقــة 
يف  للظاهريــة  جديــد  مــن  التقــدم  ويخطــف 
الظاهريــة  أجــر  البــرة  لكــن   ،)49( الدقيقــة 
عــىل التعــادل بعدمــا متكــن من تســجيل ثاين 

األهداف عن طريق معتز ذيب )62(. 
ورفــع الظاهريــة رصيــده إىل )10( نقــاط يف 
املركــز الثالــث، فيــام رفــع البــرة رصيــده إىل 

)7( نقاط يف املركز الثامن.
يف  القــدس  هــالل  نجــح  ثالثــة،  مبــاراة  ويف 

المجلس سيدعم مشروع تعشيب ملعب بلدية أم النصرفي افتتاح الجولة السادسة لدوري المحترفين
الشرطة والمجلس األعلى للشباب والرياضةديربي الخليل ولقاء الجبل وبالطة سُيغيران شكل الجدول

والظاهرية يتعادل مع البيرة
وهالل القدس يتفوق على طولكرم

أبو عريضة يواصل 
قيادة تدريبات 

خدمات رفح

لجنة الحكام 
تختتم اختبارات 
اللياقة البدنية 

لحكامها

السموع بخماسية قاسية
ُيعلنان الجاهزية لتأمين 

المالعب في بطوالت الدوري

غزة / عالء شاميل:
التــام  اســتعداده  الرشطــة  جهــاز  أعلــن 
الــدوري  بطــوالت  خــالل  املالعــب  لتأمــن 
التــي ســتنطلق يف غــزة يــوم 27 مــن الشــهر 
الجاري، وذلك خالل استقبال عبد السالم 
والنقيــب  مهــاين  محمــد  للعميــد  هنيــة 
املجلــس  مبقــر  مكتبــه  يف  ســامل،  محمــد 

األعىل للرياضة يف غزة.
وتم اإلعالن خالل االجتامع عن أن املوسم 
الســابقة  املواســم  عــن  يختلــف  الحــايل 
كــون املالعــب ســتخلو مــن الجامهــر، إىل 
اإلدارة  قبــل  مــن  التجهيــزات  انتهــاء  جانــب 
العامــة للرشطــة لتأمــن املالعــب مــع قــرب 
انطــالق بطولتــي دوري الدرجتــن املمتــازة 

واألوىل لكرة القدم، يوم الجمعة املقبل.
وأكــد هنيــة أن دور الرشطــة ميثــل ركيــزة 
الرياضيــة  املواســم  نجــاح  أساســية يف 
الجمهــور  تأمــن  خــالل  مــن  الســابقة، 
املالعــب  وأمــن  الالعبــن  ودخــول 

والحفاظ عىل النظام.

إلقامــة  دومنــات  ثالثــة  مســاحة  خصصــت 
امللعب عليها. 

وعــر هنيــة عــن تقديــره للبلديــة وأكــد دعــم 
املجلــس األعىل للشــباب والرياضة لتوفر 
العشــب الطبيعي للملعب وتجهيزه مطلع 

الصيف املقبل.
أن  مهــاين  محمــد  العميــد  قــال  جانبــه  مــن 
لتأمــن  متكاملــة  خطــة  وضعــت  الرشطــة 
لتطبيــق  الــدوري،  انطــالق  قبــل  املالعــب 
لنجــاح  الالزمــة  الحكوميــة  اإلجــراءات 
كــوادر  ومســاندة  الريــايض،  املوســم 
كــرة  واتحــاد  للرياضــة  األعــىل  املجلــس 
القــدم لتطبيــق كافــة التعليــامت، مبا يكفل 

سالمة الالعبن.
منوذجــا  قدمــت  الرشطــة  أن  مهــاين  وأكــد 
متقدمــا يف حفــظ النظــام خــالل املواســم 
إظهــار  يف  ونجحــت  الســابقة،  الرياضيــة 
الريــايض،  للنشــاط  املرشقــة  الصــورة 
بالتعاون مع كافة مكونات العمل الريايض 

يف محافظات غزة.

تعشيب ملعب أم النرص
األعــىل  املجلــس  أعلــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
لتعشــيب  دعــم  تقديــم  والرياضــة  للشــباب 
ملعب بلدية أم النرص شامل محافظة غزة من 
أجل منحها مساحة جيدة ملامرسة الرياضة. 
مكتــب  النــرص  أم  بلديــة  مــن  وفــدًا  وزار 
األعــىل  للمجلــس  العــام  األمــن  مســاعد 
للشــباب والرياضة عبد الســالم هنية الذي 
خــالل  املــرشوع  دعــم  عــىل  موافقــة  أبــدى 

الفرتة القادمة.
حاجــة  هنيــة،  مــع  البلديــة  وفــد  وناقــش 
رياضيــة،  ملنشــأة  الحدوديــة  املنطقــة 
وتخــدم  والرياضيــن  الشــباب  تســتوعب 
صمــود  ومســاندة  الرياضيــة،  الفعاليــات 
مامرســات  تعــاين  التــي  املنطقــة  أهــايل 

االحتالل اإلرسائييل وعدوانه املتواصل.
مــوىس  الدكتــور  البلديــة  رئيــس  وأوضــح 
يوجــد  ال  النــرص  أم  منطقــة  أن  حيــدر  أبــو 
الشــباب  فيــه  ميــارس  مــكان  أو  ملعــب  بــه 
البلديــة  أن  مــع  الرياضيــة،  نشــاطاتهم 

غزة/ عالء شاميل: 
رفــح  لنــادي خدمــات  الفنــي  املديــر  عريضــة  أبــو  إســالم  يواصــل 
قيــادة تدريبــات الفريــق يف فــرتة اإلعــداد قبــل أيــام عــىل انطــالق 
بطولة الدوري املمتاز بعد أن خرس كأس السوبر أمام شباب رفح 

األسبوع املايض. 
ونفــى حذيفــة اليف عضــو مجلــس إدارة خدمــات رفــح أن يكــون أبو 
عريضــة قــد قــدم اســتقالته مــن تدريــب الفريــق كــام أوردت بعض 

وسائل اإلعالم يف الفرتة املاضية.
وأضاف اليف أن أبو عريضة قاد تدريبات الفريق بصورة اعتيادية 
ويقود استعدادات الفريق ملوسم يحاول فيه الخدمات السيطرة 

عىل مزيد من البطوالت. 
يشــار إىل أن أبــو عريضــة تســلم مهــام اإلدارة الفنيــة للخدمات يف 
والــكأس يف  الــدوري  لقبــي  لتحقيــق  الفريــق  وقــاد   2018 العــام 
موســم 2019-2018، فيــام اســتطاع الحفــاظ عــىل لقب الدوري 
يف موســم 2020-2019 لكنــه ودع كأس غــزة مــن دور الـــ)16(، 

وخرس كأس السوبر أمام شباب رفح بركالت الرتجيح.

غزة/مؤمن الكحلوت:
اختتمــت لجنــة الحــكام باتحــاد كــرة القــدم أمس اختبــارات اللياقة 
وبيــت  الرمــوك  ملعبــي  عــىل  أقيمــت  والتــي  للحــكام,  البدنيــة 

حانون البلدي.
غــزة  حــكام محافظتــي  مــن  "٣٠" حكــاًم  االختبــارات  وشــارك يف 
والشامل عىل مدار يومن, كل يف محافظته, استعدادًا النطالق 

املوسم الريايض الجديد.
وأكــدت اللجنــة جاهزيــة حكامهــا للموســم الكــروي الجديد, الذي 
اليــوم  جلســة  اللجنــة  وســتعقد  القــادم,  الجمعــة  يــوم  ســينطلق 

لتوزيع الحكام عىل مباريات الجولة القادمة.
ُيذكــر أن الحكمــن نــادر الحجــار وإياد أبو عبيد قد اعتزال التحكيم 
بعــد مشــوار طويــل وحافــل يف  نهايــة املوســم املــايض,  عقــب 

املالعب.

غزة/مؤمن الكحلوت:
أعلن الالعب محمد بلح رحيله عن فريق نادي السويق الُعامين, بعد 

إنهاء عقده معه بنهاية املوسم املايض.
ووجــه بلــح التحيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة النــادي, وطاقم العمل 
أن  ُمعتــرًا  النــادي,  التــي قضاهــا يف  الفــرتة  عــىل  النــادي,  وجامهــر 
الفرتة القصرة التي لعبها مع النادي, من أجمل فرتات حياته, ُمتمنيًا 

لهم التوفيق يف املواسم القادمة.
وانتقل بلح لفريق السويق العامين يف يناير املايض, قادمًا من جاره 

صحم, وتألق مع الفريقن وسجل عدة أهداف حاسمة ورائعة.
ويتواجد بلح حاليًا يف ســلطنة عامن, بانتظار عرض جديد من وكيله, 
حيــث ذكــرت بعــض األنبــاء عــن قــرب انتقالــه للمــرصي البــور ســعيدي, 

لكن الصفقة توقفت دون حدوث أي جديد.

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن نــادي خدمــات رفــح عــودة نجــم الفريــق عــامد فحجــان للتدريبات 
بشــكل طبيعــي، بعــد إعــالن ســلبية نتيجــة الفحــص الطبــي PCR الذي 

خضع له بعد إصابة شقيقه األكر بفروس كورونا.
وانتظم فحجان يف تدريبات الفريق أول أمس حيث خاض التدريبات 
بشكل منفرد بإرشاف أحمد جربوع معالج الفريق لتفادي تعرضه ألي 

إصابة بعد غيابه عن التدريبات لعدة أيام بسبب الحجر املنزيل.
أمــام  التجريبيــة  املبــاراة  مــن  األخــرة  الدقائــق  يف  فحجــان  وشــارك 
القادســية وظهــر بصــورة جيــدة، عــىل الرغــم مــن غيابــه عــن التدريبــات 

منذ يوم الخميس املايض.
ويعول إســالم أبو عريضة مدرب خدمات رفح عىل تواجد فحجان مع 
الفريق يف ظل رحيل الثنايئ بدر موىس وسامي قعدان، حيث يعتر 

فحجان أحد أبرز العنارص األساسية لخدمات رفح.

بلح يرحل عن نادي 
السويق الُعماني

عماد فحجان يعود 
لتدريبات خدمات رفح
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روما/ وكاالت:
يورغــن  القــدم  لكــرة  اإلنجليــزي  ليفربــول  لفريــق  الفنــي  املديــر  أكــد 
كلــوب، أمــس، أن املــري محمــد صــاح ســيكون بإمكانــه املشــاركة 
مــع الفريــق يف مباراتــه أمــام أتاالنتــا اإليطــايل اليــوم يف دوري أبطــال 
أوروبا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار فريوس كورونا الخاصة به سلبية.

املنتخــب  مــع  كان  عندمــا  كورونــا  بفــريوس  صــاح  إصابــة  وثبتــت 
املري خال فرتة التوقف الدويل األخرية ولكن بعد إتباع إجراءات 
العــزل الــذايت والخضــوع الختبــارات االتحــاد األورويب للعبــة، حصــل 

عىل موافقة باللعب.
وقــال كلــوب يف مؤمتــر صحــايف قبــل املبــاراة يف ملعــب "كريكبــي" 
الجديــد: "نتيجــة االختبــار جاءت ســلبية- كل االختبــارات- لذلك، إذا 

مل يتغري يشء منذ أمس، سيكون متاحًا".
وأضاف: "تدرب محمد صاح مع الفريق باألمس وظهر بحالة جيدة. 
اآلن يتعــن علينــا أن نــرى مــا ســنفعله ألنــه كان معــزول ذاتيا يف األيام 

الثاثة املاضية".

جاهز لمواجهة 
ليفربول مع أتاالنتا

مانشستر سيتي 
ينوي إبرام عقد 

مع ميسي

صالح إنتر ميالن × ريال مدريد

خالفه مع 

القاهرة/ )أ ف ب(:
أرســلت اللجنــة األوملبيــة املريــة أمــس كتابــًا إىل اتحــاد كــرة القــدم، 
أعلمته فيام مبنع حضور رئيس نادي الزمالك مرتىض منصور يف نهايئ 

دوري أبطال أفريقيا بن فريقه واألهيل، املقرر يوم الجمعة املقبل. 
وقالــت اللجنــة يف املخاطبــة الرســمية إنــه "باإلشــارة إىل قــرار مجلــس 
إدارة اللجنــة األوملبيــة املريــة بتاريــخ 4/10/2020 بإيقــاف مرتــىض 
أحمــد منصــور عــن مامرســة أي نشــاط ريــايض ملــدة 4 ســنوات وعــدم 
اعتــامد متثيلــه لنــادي الزمالــك لأللعاب الرياضيــة، )...( يرجى التفضل 
من ســيادتكم باتخاذ كافة اإلجراءات الازمة والحرص عىل عدم حضور 

منصور ملباراة نهايئ دوري أبطال إفريقيا".
عــن  ســنوات  أربــع  منصــور  أوقفــت  األوملبيــة املريــة  اللجنــة  وكانــت 
مزاولــة أي نشــاط ريــايض يف أكتوبــر املــايض، لثبــوت عــدة مخالفــات 

منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل.
وغرّمــت الرئيــس الجــديل للزمالــك مئــة ألــف جنيــه مــري بعــد التحقيق 
يف شــكاوى مقدمــة مــن شــخصيات رياضيــة "يتــررون جميعهــم مــن 
قيــام رئيــس نــادي الزمالــك بســبهم وقذفهــم واإلســاءة لهــم وللمؤسســات 

الرياضية التي ميثلونها.

ممنوع من حضور 
مباراة نهائي إفريقيا

لن يستعجل عودة 
أغويرو للمالعب

مرتضى منصور

غوارديوال

لندن/ )أ ف ب(:
أكد االســباين جوســيب غوارديوال مدرب مانشســرت ســيتي االنجليزي بانه لن 
يســتعجل عــودة مهاجمــه االرجنتينــي وهدافــه التاريخــي ســريخيو اغويــرو اىل 

املاعب عىل الرغم من معاناة فريقه من شح يف الناحية التهديفية.
وجلــس اغويــرو عــىل مقاعــد الاعبــن االحتياطيــن طــوال مبــاراة فريقــه التــي 

خرسها امام توتنهام صفر2- يف الدوري االنجليزي السبت املايض.
وغــاب اغويــرو البالــغ 32 عامــا عــن اواخــر املوســم املــايض وبدايــة املوســم 
اىل  وجيــزة  عــودة  وبعــد  الركبــة.  لعمليــة جراحيــة يف  بعــد خضوعــه  الحــايل 

املاعب اصيب بتمزق يف العضلية الخلفية لساقه الشهر املايض.
ويعــاين ســيتي مــن الناحيــة التهديفيــة حيــث ســجل 10 اهــداف فقــط يف 8 
مباريات هذا املوسم لكنه ابىل باء افضل عىل الصعيد القاري بتسجيله 9 

اهداف يف 3 مباريات حتى االن.
وقال غوارديوال أمس "نريد عودة اغويرو اىل التامرين ليك يشعر بحالة جيدة 

هذا هو االهم بالنسبة الينا".

لندن/ وكاالت:
وضــع نــادي مانشســرت ســيتي اإلنجليــزي خطــة جديــدة مــن أجــل 
اإلســباين،  برشــلونة  قائــد  ميــي،  ليونيــل  األرجنتينــي  إقنــاع 

باالنضامم للفريق يف الصيف املقبل.
وكان السيتي قريبا من التعاقد مع ميي خال فرتة االنتقاالت 
التخــيل عنــه  نــادي برشــلونة رفــض  أن  الصيفيــة املاضيــة، غــري 
بشــكل مجــاين، ليقــرر الاعــب البقــاء حتــى نهايــة املوســم، قبــل 

الرحيل عقب انتهاء تعاقده.
"ســيتي  مجموعــة  إن  الربيطانيــة  "التاميــز"  صحيفــة  وقالــت 
جــروب" املالكــة لنــادي مانشســرت ســيتي وضعــت خطــة طويلــة 

األمد من أجل ضم ميي يف الصيف املقبل.
وأوضحــت الصحيفــة أن املجموعــة ســتعرض عىل ميي توقيع 
عقــد مدتــه 10 ســنوات، يلعــب يف الجــزء األكــرب منهــا مــع فريق 
مانشسرت سيتي تحت قيادة املدرب اإلسباين بيب جوارديوال.

وبعــد انتهــاء مســريته مــع الفريــق الســاموي، ســينتقل الاعــب 
األرجنتيني إىل أي فريق من الفرق الـ8 التي متتلكها املجموعة، 
ليلعب لها حتى انتهاء الـ10 سنوات، حيث سيبلغ عمره حينها 

43 عاما.
وأشارت الصحيفة إىل أن "سيتي جروب" ستعرض عىل ميي 
تــويل منصــب الســفري العاملــي للمجموعــة عقــب انتهــاء الـــ10 

سنوات، التي سيلعب فيها لصالح أندية املجموعة.
ُيذكر أن عقد ميي ينتهي مع برشلونة بنهاية املوسم الحايل، 
فــرتة  بشــكل مجــاين خــال  فريــق  أي  االنتقــال إىل  لــه  يتيــح  مــا 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

لمدة 10 سنوات 

دوري أبطال أوروبا

في مباراة صعبة قد تحدد مصير 
المدربين وبالتحديد كونتي

ميانو/ )أ ف ب(:
يجــدد إنــرت ميــان اإليطــايل املوعــد مــع ريــال 
مدريــد اإلســباين حــن يســتضيفه اليــوم يف 
املجموعــة  منافســات  مــن  الرابعــة  الجولــة 
يف  وذلــك  أوروبــا،  أبطــال  دوري  مــن  الثانيــة 
مبــاراة قــد تحــدد مصــري مدربــه أنتونيو كونتي 
مشــوار  انتهــاء  اىل  تــؤدي  قــد  خســارتها  ألن 
الثالــث  للموســم  الــدور  هــذا  عنــد  الفريــق 

تواليا.
كونتــي  بقيــادة  األول  موســمه  أنهــى  وبعدمــا 
الــدوري  الثــاين ضمــن منافســات  يف املركــز 
يوفنتــوس  عــن  فقــط  نقطــة  بفــارق  اإليطــايل 
الفائــز باللقــب للمــرة التاســعة تواليــا، بدا إنرت 
مرشحا هذا املوسم ليكون الرقم الصعب إن 

كان محليا أو قاريا.
لكن "نرياتزوري" يجد نفســه قابعا يف املركز 
جــاره  عــن  نقــاط   5 بفــارق  محليــا  الخامــس 
ميــان املتصــدر بعــد مثاين مراحــل، ومهددا 
دور  مــن  األبطــال  دوري  مســابقة  بتوديــع 
بعدمــا  تواليــا  الثالــث  للموســم  املجموعــات 
فشــل يف تحقيق أي فوز يف مبارياته الثاث 
حــن  املاضيــة  الجولــة  يف  آخرهــا  األوىل، 
بهــدف   2-3 مدريــد  ريــال  معقــل  يف  خــرس 

متأخر للربازييل رودريغو.
األخــري يف  الرابــع  املركــز  حاليــا  إنــرت  ويحتــل 
بفــارق  فقــط،  بنقطتــن  الثانيــة  املجموعــة 
ثــاث عــن املتصــدر بوروســيا مونشــنغادباخ 
شــاختار  مــن  كل  عــن  واثنتــن  األملــاين 
الــذي  مدريــد  وريــال  األوكــراين  دانيســتك 

حقق يف الجولة السابقة فوزه األول.
عقــدة  مــن  اليــوم  يتخلــص  أن  إنــرت  ويأمــل 
االنتصــارات يف املســابقة القاريــة، إذ اكتفــى 
باثنــن فقــط يف آخــر 13 مبــاراة، لكنــه يعــول 
عــىل ســجله الجيــد عــىل أرضــه يف مواجهــة 
يف  خــرس  أن  يســبق  مل  إذ  امللــيك،  النــادي 
ميانــو أمــام األخــري )فاز خمس مرات وتعادل 

مرتن(.

وسيدخل ريال مدريد لقاء "جوزيبي مياتزا" 
ناحيــة  مــن  عليــه  يحســد  ال  وضــع  يف  وهــو 
الغيابــات، إذ يفتقــد قائــده ســريخيو رامــوس 
بسبب تعرضه لتمزق يف الفخذ خال مباراة 
الــدوري الســبت املــايض ضــد فياريــال )-1

1( التــي أصيــب فيهــا أيضــا الهداف الفرني 
األوروغويــاين  اىل  لينضــام  بنزميــة،  كريــم 

فيديريكو فالفريدي.
لكــن املبــاراة شــهدت عــودة البلجيــيك إيــدن 
إصابتــه  بعــد  الصحــي  الحجــر  مــن  هــازارد 
بفــريوس كورونــا املســتجد، عــىل غــرار زميلــه 

الربازييل كاسيمريو الذي مل يشف بعد.
اللعــب  مــن  اإلفــادة  مونشــنغادباخ  ويأمــل 
عــىل أرضــه لــيك يضــع قدمــا يف الــدور الثاين 
من خال الفوز عىل شاختار دانيتسك الذي 
يف  مذلــة  بهزميــة  الســابقة  الجولــة  يف  منــي 
العاصمة األوكرانية بسداسية نظيفة عىل يد 

الفريق األملاين.
بايرن وليفربول لحسم تأهلهما

وهناك فريق أملاين آخر ســجل ســتة أهداف 
بشــخص  ملعبــه  خــارج  الســابقة  الجولــة  يف 
البطــل الــذي ال يقهــر بايــرن ميونيــخ الفائــز يف 
بــول ســالزبورغ النمســوي 6-2،  ملعــب ريــد 
مــا ســمح لــه بتعزيــز الرقــم القيــايس من حيث 
املســابقة  يف  املتتاليــة  االنتصــارات  عــدد 

بعدم رفعه اىل 14.
فليــك  هانــزي  املــدرب  فريــق  وســيضمن 
بطاقتــه اىل مثــن النهــايئ يف حــال جدد الفوز 
عىل ضيفه النمسوي، وذلك بغض النظر عن 
أتلتيكــو مدريــد  بــن  نتيجــة املبــاراة األخــرى 

اإلسباين وضيفه لوكوموتيف الرويس.
ويتصدر العماق البافاري ترتيب املجموعة 
األوىل بتسع نقاط، بفارق خمس عن أتلتيكو 
الثــاين، مقابــل نقطتــن للوكوموتيــف الثالــث 

ونقطة لريد بول.
وعىل غرار بايرن، سيكون ليفربول اإلنجليزي 
حــن  تأهلــه  لحســم  جيــدة  فرصــة  أمــام 

تعــرض  الــذي  اإليطــايل  أتاالنتــا  يســتضيف 
لهزمية مذلة يف أرضه عىل يد فريق املدرب 
الســابقة  الجولــة  كلــوب يف  يورغــن  األملــاين 
للربتغــايل  ثاثيــة  بينهــا  نظيفــة،  بخامســية 

جوتا.
بتســع  الرابعــة  املجموعــة  ليفربــول  ويتصــدر 
نقــاط، بفــارق 5 عــن كل مــن الفريــق اإليطايل 
بــدوره  يســتضيف  الــذي  الهولنــدي  وأياكــس 

ميدتياند الدمناريك )من دون نقاط(.
ممثــل  يحــل  الثالثــة،  املجموعــة  ويف 
عــىل  ســيتي ضيفــا  مانشســرت  اآلخــر  إنجلــرتا 
تأهلــه  امــام فرصــة حســم  أوملبياكــوس وهــو 
وبفــارق  نقــاط،  بتســع  يتصــدر  أنــه  مبــا  أيضــا 
ســت عــن ضيفــه اليونــاين الــذي خــرس ذهابــا 
الربتغــايل ضيفــا  بورتــو  يحــل  فيــام  -3صفــر، 
دون  )مــن  األخــري  الفرنــي  مرســيليا  عــىل 

نقاط( وهو يف املركز الثاين بست نقاط.
لكــن فريــق املدرب اإلســباين بيــب غوارديوال 
يخوض اللقاء مبعنويات مهزوزة بعد خسارته 
يف الدوري أمام مضيفه توتنهام صفر2-، ما 
جعلــه يتقهقــر يف املركــز الثالــث عرش بفارق 

8 نقاط عن منافسه اللندين املتصدر.
نتائج مباريات أمس

نتائــج مباريــات أمــس، يف الجولــة  يــأيت  مــا  يف 
الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

المجموعة الخامسة
كراسنودار )روسيا( )1-2( إشبيلية )اسبانيا( 

رين )فرنسا( )1-2( تشلي )انجلرتا( 
المجموعة السادسة

التسيو )ايطاليا( )3-1( زينيت سان بطرسبورغ )روسيا( 
بوروسيادورمتوند )أملانيا()3-0(كلوب بروج )بلجيكا( 

المجموعة السابعة
دينامو كييف )اوكرانيا( )0-4( برشلونة )اسبانيا( 
يوفنتوس )ايطاليا( )2-1( فرنتسفاروش )املجر( 

المجموعة الثامنة
باريس سان جرمان )فرنسا( )1-0( اليبزيغ )أملانيا( 
مان يونايتد )انجلرتا( )4-1( باشاك شهري )تركيا( 

برشلونة/ وكاالت:
غريزمــان،  أنطــوان  برشــلونة،  مهاجــم  نفــى 
زميلــه  مــع  خافــات  وجــود  حــول  تكهنــات 
ليونيل ميي، وقال إنه ال يســتطيع أن يفعل 
الاعــب  عــن  ســلبية  تعليقــات  حيــال  شــيئًا 
األرجنتينــي مــن وكيلــه الســابق، وكذلــك مــن 

عمه.
وقــت  يف  الســابق  غريزمــان  وكيــل  وتحــدث 
ســابق هذا الشــهر، إيريك أولهاتس، وقال إن 
األمور أصبحت صعبة عىل الاعب الفرني 
يف برشــلونة، بســبب هيمنــة ميــي املبالــغ 

ال  لكنهــا  أختــي  هــي  "وكيلتــي  وأضــاف: 
فــا  أيضــًا  الوالديــن  حــال  وكذلــك  تتحــدث، 
أحــد يتحــدث، عــرض إيريــك رأيــه لكــن هــذا 
ميكــن أن يتســبب يف الكثــري مــن املشــكات 
يــدرك  بليونيــل،  عاقتــي  حــول  والشــكوك 
ليونيــل أين أكــن لــه الكثــري مــن االحــرتام، وأنــا 

أتعلم منه".
وتابــع: "ال يعــرف عمــي كيف تســري األمور يف 
كرة القدم، أراد صحايف الحصول عىل جملة 
منــه، أبلغــت ليونيــل أين ال أســتطيع أن أفعــل 

شيئًا معهاًم، ال أتحدث إليهام".

فيهــا عــىل األمــور، بينــام قــال عــم الاعــب إنــه 
ليــس مــن الســهل اللعــب يف الفريــق ذاته مع 

أفضل العب يف العامل ست مرات.
ورد ميــي األســبوع املــايض، وقــال إنه ســئم 
مــن إلقــاء اللــوم عليــه يف أي مشــكلة تتعلــق 

بربشلونة.
يلتــزم  أن  يســتطيع  ال  إنــه  غريزمــان  وقــال 

الصمت أكرث من ذلك.
ونقلــت شــبكة موفيســتار عــن غريزمــان قولــه: 
"لطاملــا وجــدت تعليقــات منــذ فــرتة طويلــة، 

واآلن حان الوقت ليك أقول كفى".
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محكمة االحتالل   ... 

فتح معرب    ... 

24 إصابة بقمع    ... 

األقــى  املســجد  جنــوب  ســلوان  بلــدة  يف  الهــوى 
املبــارك. وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة ولجنة 
حــي بطــن الهــوى، يف بيــان مشــرك، مســاء أمــس، أن 
املحكمــة "املركزيــة" ردت االســتئناف املقدم باســم 
عائلــة دويــك، لكــون البنايــة التــي تقطنهــا تقــع ضمــن 
مخطط "عطريت كوهنيم" للسيطرة عىل 5 دومنات 
و200 مــر مربــع مــن بطن الهوى ببلدة ســلوان، بزعم 

ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
محكمــة  أن  كوهنيــم"  "عطــريت  جمعيــة  وتّدعــي 
بطــن  ألرض  اليهــود  ملكيــة  أقــرت  العليــا  االحتــالل 
تســليم  تــواىل   ،2015 عــام  أيلــول  ومنــذ  الهــوى، 

البالغات القضائية للعائالت يف الحي.
واســتند رد االســتئناف املقــدم مــن العائــالت الثالث 
الــذي  واإلداريــة"  القانونيــة  الرتيبــات  "قانــون  عــىل 
ســّنه "الكنيســت" عــام 1970، الــذي ينــص عــىل أن 
اليهــود الذيــن امتلكــوا ممتلــكات يف رشقــي القــدس 
املحتلــة وخرسوهــا عــام 1948 ميكنهــم اســتعادتها 

من الويص العام اإلرسائييل.
وتعيش عائلة دويك يف عقارها يف حي بطن الهوى 
بعــد رشاء جــد العائلــة لــأرض عــام 1963، ويتألــف 
العقــار مــن 5 طوابــق، وتعيــش فيــه 5 عائــالت يبلــغ 

عدد أفرادها 25 فردا.
االحتــالل  بلديــة  مــن  دويــك  عائلــة  مالحقــة  وبــدأت 
بهــدم  يقــي  قــرارا  أصــدرت  حينــا   ،2008 عــام 
طابقــن مــن العقــار بزعــم البنــاء دون ترخيــص، وبعــد 
سنوات يف املحاكم، رفضت "املحكمة العليا" قرار 
البلديــة، لتفاَجــأ العائلــة بعــد ذلــك ببــالغ قضــايئ مــن 
جمعيــة "عطــريت كوهنيــم" يطالبهــا بــاألرض املقــام 

عليها العقار.
وأصــدرت "محكمــة الصلــح" قــرار إخــالء عائلــة دويــك 
من عقارها نهاية شــهر كانون الثاين/ يناير املايض، 
"املركزيــة"،  للمحكمــة  اســتئنافها  العائلــة  لتقــدم 

التــي ردت بدورهــا االســتئناف وأقــرت قــرار "محكمــة 
الصلح".

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة ولجنــة حــي بطن 
الهــوى أن قــرار إخــالء عقــار بناية عودة وشــوييك، هو 
ســاري املفعــول، بعــد رفــض املحكمــة العليــا تجميد 

قرار اإلخالء الصادر عن املحكمة "املركزية".
وأوضــح قتيبــة عــودة أن البنايــة مكونــة مــن طابقــن، 
الفتــا  شــوييك،  لعائلــة  والثــاين  عــودة  لعائلــة  األول 
إىل أن العائلتــن ســتواصالن رصاعهــا يف املحاكــم 

لحاية العقار من اإلخالء.
مؤسســات  مالحقــات  مــن  عــودة  عائلــة  وتعــاين 
االحتــالل املختلفــة، حيث أوضــح عودة: "عقارنا يف 
حي بطن الهوى يتهدده اإلخالء لصالح املستوطنن 
بعد سنوات يف محاكم االحتالل، أما عقارنا يف حي 
البســتان فيتهــدده الهــدم "وتم تجميــد القرار ملدة 3 
أشــهر"، وعقارنــا الثالــث يف حــي عــن اللــوزة ســيتم 
الشــهر  نهايــة  فيــه  للنظــر  عقــد جلســة يف املحكمــة 

املقبل".
وقــال عــودة: "مــا يجــري معنــا كعائلــة هــو مثــال ملــا 
وســلوان  عامــة  القــدس  يف  العائــالت  مــع  يجــري 
خاصــة، مــن معاناة ناتجة عن مالحقات االحتالل يف 

أبسط الحقوق، الحق يف السكن".
بدوره، قال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهري الرجبي، 
وفقــا للبيــان، إن قــرارات اإلخــالء الصــادرة عــن محاكم 
االحتــالل تتصاعــد خــالل اآلونــة األخــرية، مــا يعكــس 

الدعم الحكومي للجمعيات االستيطانية.
وأضاف الرجبي أن "أهايل حي بطن الهوى يواجهون 
خطــر اإلخــالء والترشيــد مــن منازلهــم يف كل لحظــة، 
فمنهــم مــن أصدرت محاكــم االحتالل قرارات اإلخالء 
لهم، ومنهم من تسلم البالغات القضائية ويخوضون 
رصاعهــم يف املحاكــم، ومنهــم مــن أُخــيل بالفعل من 

عقاره".

غزة عرب معرب رفح صباحا، يف اليوم األول لفتحه يف 
االتجاهن".

ومــن املقــرر وفــق الــوزارة أن يســتمر فتــح املعــرب يف 
الخميــس  )حّتــى  أيــام  ثالثــة  ملــدة  االتجاهــن  كال 

القادم(.
مــن جانبــه تفقــد وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني 
اللواء توفيق أبو نعيم ســري العمل يف املعرب، حيث 
كان يف اســتقباله مديــر عــام هيئــة املعابــر والحــدود 
العميد فؤاد أبو بطيحان وعدد من املديرين بالهيئة.

أيــام  وفتحــت الســلطات املرصيــة معــرب رفــح أربعــة 
 3171 القطــاع  وغــادر  نوفمــرب(،   2-5( الشــهر  هــذا 
وصــل  حــن  يف  املذكــورة،  املــدة  خــالل  مســافًرا 
1337 آخــرون، وأرجعــت الســلطات املرصيــة 171 

مسافًرا.
ومنــذ منتصــف مــارس/ آذار املــايض، ُفتــح معرب رفح 
جزئيــا عــىل فــرات لتســهيل وصــول العالقــن وســفر 
ملنــع  ُمشــددة  إجــراءات  وفــق  اإلنســانية،  الحــاالت 

انتشار فريوس "كورونا".

الوسطى/ فلسطن: 
أنجــزت دائــرة مباحــث املحافظــة الوســطى -قســم ديــر 
التــي مفادهــا رسقــة  العامــة،  النيابــة  البلــح- تكليفــات 
مجهولــن عــدًدا مــن املنــازل، والدراجــات الناريــة يف 
منطقــة الزوايــدة. وقــال رئيــس قســم مباحث ديــر البلح 
لتلقــي  األوىل  اللحظــة  "منــذ  بشــري:  النقيــب معاويــة 
ازدادْت  الرسقــة،  وقائــع  حــول  العامــة  النيابــة  تكاليــف 
جهود البحث والتحري وحرص أســاء املشــبوهن يف 

منطقة الزوايدة".

يف  املراقبــة  كامــريات  اســُرجَعْت  بشــري:  وأوضــح 
املــكان، حيــث تــم الُتعــرّف إىل )س. ق( "50" عاًمــا، 
وُضِبــَط  وجــوِده  ملــكان  دوريــة  تحركــت  الفــور  وعــىل 
متلّبًسا مبحاولته رسقة دراجة نارية من أحد املنازل.

"إقــرارَه  معــه  األّويل  التحقيــق  أثنــاَء  يف  بشــري  وبــن 
برسقــة 3 منــازل، ودراجتــن نارّيتن مبشــاركة املدعو: 
املذكوريــن  أن  بشــري  وذكــر  عاًمــا.   33 س(  )س. 
الســتكال  العامــة  للنيابــة  أحيلــوا  واملضبوطــات 

اإلجراءات القانونية بحقهم حسب األصول".

القدس املحتلة/ فلسطن:
أبلــغ رئيــس حــزب "كاحول لفــان"، بيني غانتس، قادة 
جولــة  إىل  تتجــه  )إرسائيــل(  بــأن  أمــس،  حزبــه  فــروع 
العامــة  اإلذاعــة  ذكــرت  مــا  وفــق  جديــدة"،  انتخابيــة 

)اإلرسائيلية( "كان".
وحســب اإلذاعــة فــإن قيــادة الحــزب تــدرس إمكانيــة 
أن يطرحوا بأنفســهم قانون حل الكنيســت، األســبوع 
املقبــل، يك يقــودوا خطــوة كهــذه وأال يظهــر حــزب 
"ييــش عتيــد"، برئاســة يائــري لبيــد، كمن قــاد نحو حل 

الكنيست وإسقاط حكومة بنيامن نتنياهو.
وأعلــن لبيــد أمــس، أنــه ســيطرح مــرشوع قانــون حــل 
كانــون  ديســمرب/  مــن  الثــاين  يف  أمــس،  الكنيســت 
مــرشوع  ســقوط  حــال  يف  أنــه  إىل  ويشــار  أول.  
القانــون، فلــن ُيَتَمّكــَن طــرح مــرشوع قانون مشــابه يف 
األشهر الستة املقبلة، إال يف حال صادق عىل ذلك 
رئيــس الكنيســت، ياريــف ليفــن، مــن حــزب الليكــود 

وأكرث املقربن من نتنياهو.
ــا بشــأن حــل  وذكــرت "كان" أن غانتــس مل يقــرر نهائيًّ
الكنيســت، ونقلــت عــن مقربــن منــه قولهــم: إنه بعد 
بشــأن  ونتنياهــو  غينتــس  بــن  الترصيحــات  تبــادل 
تشــكيل لجنة تقيص الحقائق يف قضية الغواصات، 
ــا وال توجــد طريقــة ملنــع  انتهــت عمليًّ "القصــة  فــإن 

االنتخابات".
بــدوره، قــال وزيــر العلــوم، يزهــار شــاي، مــن "كاحــول 
يــدرس  حزبــه  إن  أمــس:  نفســها  لإلذاعــة  الفــان"، 

عــىل  عتيــد"  "ييــش  مــع  ســوية  التصويــت  إمكانيــة 
مرشوع قانون حل الكنيست، وأنه "سنتعاون مع أي 

جهة لديها قاسٌم مشرٌك معنا".
يف  االنتخابــات  تبكــري  احتــال  إىل  غانتــس  وتطــرق 
اجتــاع كتلــة حزبــه يف الكنيســت أمــس، وقــال: "ال 
)إرسائيــل(،  لـــ  املطلــوب  األمــر  هــو  هــذا  أن  أعتقــد 
وسأســتمر بالعمــل بقــدر مــا ميكننــي مــن أجــل خدمــة 
عــىل  املصادقــة  إىل  وســيدفع  الحكومــة"،  هــذه 

ميزانية للعام 2021.
كتلــة  اجتــاع  أثنــاء  يف  نتنياهــو:  قــال  جانبــه،  مــن 
الليكود يف الكنيست، إنه يأمل بأن يتعقل غينتس، 

وأن يعمل إىل جانبه. 
وأضــاف: "توجــد تحديــات أخــرى كبــرية، وهــذا ليــس 
وقــت املنــاورات، وإمنــا العمــل بتعــاون حقيقــي، وال 
يتبــدد  إنــه  أقــول  أن  عــيّل  لكــن  هــذا طموحــي،  يــزال 

ا". يوميًّ
وهاجم نتنياهو غانتس بســبب تشــكيل لجنة تقيص 
الحقائق حول قضية الغواصات، واتهمه باالستغالل 

السيايس ملؤسسة الجيش كأداة للمناكفة.
"يديعــوت  لصحيفــة  مقابلــة  يف  غانتــس  وقــال 
مســتعًدا  "لســت  األول:  أمــس  ُنــرشت  أحرونــوت"، 
لتحمــل مســؤولية حكومــة ال تقــوم بعملهــا. والدولــة 
تعمــل اليــوم عــىل نــريان هادئــة؛ ألن نتنياهو منشــغل 
فلتكــن  أواًل،  باملحكمــة  ويفكــر  أخــرى،  مبواضيــع 

فوىض".

الخليل/ فلسطن:
افتتحــت الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة الخليــل أمس، 
معرض القرطاسية الخاص بها لهذا الفصل الدرايس، 
تحــت عنــوان "بالعلــم والبندقيــة نخــط درب الحريــة"، 
حيث توافد الطلبة فور افتتاح املعرض، الستكشاف 
أعدتهــا  التــي  القيمــة  واملفاجــآت  املميــزة،  الزوايــا 

الكتلة لطلبتها.
وتخلل املعرض زوايا بارزة من بينها زاوية "االنطالقة" 
والكتلــة  حــاس،  حركــة  مســرية  عــن  عــربت  التــي 
التــي حفلــت  الغــراء، والزوايــا اإللكرونيــة  اإلســالمية 

بالعديد من العروض واألسعار املنافسة.
وزاويــة  الصحيــة،  الزاويــة  كذلــك:  الزوايــا  بــن  ومــن 
اليدويــة  الحــرف  وزاويــة  الخشــب،  عــىل  الحفــر 
بالحنــاء  الرســم  زاويــة  وللطالبــات  واإلكسســوارات، 
الطلبــة  ولعمــوم  التجميــل،  مســتحرضات  وزاويــة 
فهنــاك الزاويــة الثقافيــة التــي حفلــت بآخــر إصــدارات 
األدب والنــرش العــريب والعاملــي، وزاويــة القرطاســية، 
وتضمن املعرض كذلك زوايا بنكهة الشــتاء تضّمنت 

املعجنات الدافئة والحلويات اللذيذة.
وأعــرب عــدٌد مــن الطلبــة عــن إعجابهم وفرحتهــم بزوايا 
املعــرض، حيــث جــذب انتباههم بأســعاره املنافســة، 
وقدرته عىل توفري القرطاسية واملستلزمات الدراسية 

التخصصــات،  مختلــف  مــن  الطلبــة  يحتاجهــا  التــي 
إضافــًة لوجــود زوايــا جديــدة ومبتكــرة، متنــح الجامعــة 
لوًنا جديًدا وتضفي بهجة عىل استعداداتهم للفصل 

الدرايس الجديد.
اإلســالمية يف  الكتلــة  ممثــل  أكــد  أثنــاء حديثــه  ويف 
يــأيت يف إطــار األهــداف  الجامعــة عــىل أن املعــرض 
أال  مــن أجلهــا،  الكتلــة  ُوجــدت  التــي لطاملــا  الســامية 
حقوقهــم،  ودعــم  ومســاندتهم،  الطلبــة  خدمــة  وهــي 
والوقوف بجانبهم منذ اليوم األول وحتى التخرج؛ لذا 
فــإن كل زاويــة مــن زوايا املعرض جاءت لتغطي حاجًة 
الجامعــة، ولراعــي متطلباتهــم  مــن احتياجــات طلبــة 

دون االستسالم لضغوط السوق وارتفاع األسعار.
"بالعلــم  وعنوانــه  املعــرض  شــعار  أن  إىل  وأشــار 
يف  واضًحــا  يظهــر  الحريــة"  درب  نخــط  والبندقيــة 
مختلــف الزوايــا وبطــرٍق مختلفــة، لتظــل بصمــة الكتلــة 
واضحًة يف أنحاء الجامعة، وراسخًة يف ذهن الطالب 

الجامعي.
الســادس  الخميــس،  يــوم  حتــى  املعــرض  وسيســتمر 
والعرشيــن مــن هــذا الشــهر، وســيتخلله العديــد مــن 
إضافــًة  القيمــة،  والجوائــز  والســحوبات  املســابقات 
ملفاجــآت أخــرى تعــد بهــا الكتلــة طلبتهــا يف أثنــاء كل 

يوٍم من أيام املعرض.

غزة/ فلسطن:
ــا  تفصيليًّ تقريــًرا  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  أصــدرت 
الحجــر  ملراكــز  املقدمــة  الخدمــات  بشــأن  لعملهــا 
غــزة،  قطــاع  مناطــق  مختلــف  يف  واملنتــرشة  الصحــي 
أغســطس  منــذ  منازلهــا  يف  حجــرت  التــي  وكذلــك 

املايض.
التنميــة  أن  حمــد،  غــازي  د.  الــوزارة  وكيــل  وأوضــح 
ــا  يوميًّ الخدمــات  تقديــم  يف  مســتمرة  االجتاعيــة 
لنحــو )20( مركــز حجــر صحــي، ُتــؤوي )2500( مصاب 
بكورونــا، مشــرًيا إىل أن هــذه الخدمــات تشــمل تقديــم 
عــن  فضــاًل  اإليــواء،  ومســتلزمات  الطعــام  وجبــات 
املرشوبــات الســاخنة واألجهــزة الكهربائيــة، كــا تقــدم 
خدمــات  رشيكــة  مؤسســات  مــع  وبالتعــاون  الــوزارة 

الدعم النفيس مبراكز الحجر.
وأضــاف: "إن الــوزارة تتابــع البيــوت املحجــورة كذلــك، 
)5158( أرسة، تضــم  نحــو  اليــوم  بلغــت حتــى  والتــي 
)27731( فــرًدا، يف حــن قدمــت مســاعدات عينيــة 
مــن مــواد غذائيــة أو طــرود خضــار وغريهــا لــأرس التــي 
ُعوِمَل معها، والتي بلغ عددها )13532( أرسة، تضم 

)86349( فرًدا".
ولفــت إىل أن نحــو )1588( أرسة مــن إجــايل األرس 
الــوزارة،  مــن  مســاعدات  تتلــَق  مل  ــا  منزليًّ املحجــورة 
وجــاِر العمــل عــىل توفري املســاعدات لهــا بالتعاون مع 

املؤسسات الدولية واملحلية.
وأفاد بأن عدد الطرود الغذائية التي قدمت منذ بداية 

انتشار كورونا يف قطاع غزة بلغ نحو )18( ألف طرد.
وبــن حمــد أن قيمــة املبالــغ التــي رصفــت عــىل مراكــز 
الحجــر والبيــوت املحجــورة منــذ بدايــة كورونــا بلغــت 
الــوزارة  أن  إىل  منبًهــا  شــيقل،  مليــون   )5.2( نحــو 
ذوي  مــن  لعــدد  املســاعدات  مــن  جــزًءا  خصصــت 
اإلعاقــة، وكذلــك للبيــوت الفقــرية والتــي تســتفيد مــن 
الفرشــات  توفــري  عــىل  "وعملــت  الوطنــي،  الربنامــج 
بهــا  تقدمــت  مبشــاريع  املســاعدة  والوســائل  الطبيــة 

العديد من املؤسسات والجمعيات".
وأكد أن الوزارة تسعى حثيًثا إلنجاز بطاقة ذوي اإلعاقة 
التــي تســهل عليهــم الحصــول عــىل مختلــف الخدمــات 
وورشــات  لقــاءات  عقــد  "وجــرى  وغريهــا،  الحكوميــة 
عمل عديدة مع شبكة املنظات األهلية والجمعيات 
املحوســبة  الربامــج  لتجهيــز  اإلعاقــة  بــذوي  الخاصــة 

والبيانات واآلليات الالزمة لتنفيذ البطاقة".
كــا تحــدث عــن العديــد مــن املشــاريع التــي نفــذت 
بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات رشيكة، ركزت عىل 
دعــم األرس الفقــرية يف الحصــول عىل إيجارات وتوفري 

مبالغ مالية لعدد من األرس ألشهر متوالية.
املحليــة  والجمعيــات  املؤسســات  دور  حمــد  ومثــن 
والدوليــة التــي قدمــت منوذًجــا يف تحمــل املســئولية 
االجتاعية، ويف الوقوف إىل جانب الفئات املهمشة 
والضعيفــة، واصًفــا الوضــع يف قطــاع غــزة بأنــه "صعــب 
جًدا" وأن كورونا تســتلزم جهوًدا أكرب من املؤسســات 

لتكثيف املساعدات".

وأشــارت إىل أن طواقــم الجمعيــة تعاملــت ميدانيا مع فتاة 
أصيبــت باالعتــداء بالــرضب، و21 إصابــة بحــاالت اختنــاق 

بعد استنشاقهم الغاز املسيل للدموع.
الرصــاص  االحتــالل  قــوات  أطلقــت  ســابق  وقــت  ويف 
املســرية  عــىل  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  املطاطــي 
قريــة  أرايض  عــىل  فلســطينية  فصائــل  لهــا  دعــت  التــي 
"حمصــة الفوقــا" التــي تعرضــت لعملية هدم مطلع الشــهر 

الجاري.
االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
منعــت عــرشات الفلســطينين من الوصــول لقرية "حمصة 
وقنابــل  واملطاطــي  الحــي  الرصــاص  مســتخدمة  الفوقــا"، 

الغاز املسيل للدموع.
وأشار الشهود، إىل أن القوات حاولت اعتقال مصاب من 

داخل مركبة إسعاف.
فلســطينية  عائــالت  االحتــالل  قــوات  طــردت  األثنــاء  يف 
التدريبــات  بذريعــة  الشــالية؛  باألغــوار  مناطــق  عــدة  يف 

العسكرية.
االحتــالل  بــأن  دراغمــة،  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
طــرد أكــرث مــن 10 عائــالت )60 فــردا تقريبــا(، تســكن يف 
بذريعــة  الشــالية  باألغــوار  "وامليتــة"،  "الــربج"  منطقتــي 

إجراء تدريبات عسكرية يف املنطقة.
وقــت  يف  شــفويا  أخطــرت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
للتدريبــات  تــرك خيامهــا؛  بــرضورة  العائــالت  ســابق هــذه 

العسكرية.
تجريف وإخطارات

مــن جانــب آخــر رشعــت جرافات االحتالل أمــس، بتجريف 

أراٍض يف قرية رأس كركر غرب رام الله.
وقــال املواطــن نعــان نوفــل إن جرافــات االحتــالل رشعــت 
بشق خط ملياه الرصف الصحي القادمة من املستوطنات 

املحاذية ملنطقة رأس أبو زيتون شال رشق القرية.
ولفت إىل أن االحتالل كان قد شق طريقا ترابية يف تلك 
املنطقة قبل نحو شــهرين، وأتت الطريق عىل طول أرضه 

البالغة نحو 50 دومنًا.
إال  أريض  دخــول  مــن  االحتــالل  "مينعنــي  نوفــل:  وتابــع 
مبوجب ترصيح، بعد أن أحاط األرض بسياج شائك وأقام 

عىل مدخلها بوابة حديدية".
وأشــار إىل أنــه متكــن الســنة املاضيــة من اســتصالح أرضه، 
معظــم  واقتــالع  بتســويتها  تخربيهــا  أعــاد  االحتــالل  لكــن 

أشجارها.
إىل ذلك أخطرت سلطات االحتالل، مساء أمس، املواطن 
عرفــات محمــد أبــو رزق بوقــف البنــاء يف منزلــه الواقــع يف 
قرية الولجة غرب محافظة بيت لحم، واستدعته للتحقيق.

وقــال الناشــط الشــبايب يف الولجــة إبراهيــم عــوض اللــه، إن 
قوة من جيش االحتالل اقتحمت "حي صنيع" يف منطقة 
"عــن جويــزة" شــال غــرب القريــة، وأخطــرت املواطــن أبــو 

رزق بوقف البناء يف منزله، بدعوى عدم الرخيص.
اقتحام األقى

باحــات  متطرفــون،  مســتوطنون  اقتحــم  ثانيــة،  جهــة  مــن 
بحايــة  املغاربــة  بــاب  مــن  املبــارك  األقــى  املســجد 

مشددة من رشطة االحتالل.
للمســتوطنن  الكاملــة  الحايــة  االحتــالل  رشطــة  ووفــرت 
بــدًءا مــن دخولهــم عــرب بــاب املغاربــة وتجولهــم يف باحــات 

األقى، وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس املحتلة أن 86 
مستوطًنا اقتحموا املسجد األقى يف الفرة الصباحية، 

وتجولوا يف أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي.
منهــا  أزالــوا  خارطــة  مســتوطنون  حمــل  االقتحــام،  وخــالل 
مخطًطــا  مكانهــا  ووضعــوا  املرشفــة،  الصخــرة  قبــة  صــورة 

لهيكلهم املزعوم.
ويتعــرض املســجد األقــى يومًيــا القتحامــات وانتهــاكات 
من املســتوطنن ورشطة االحتالل، فيا تزداد وتريتها يف 

األعياد اليهودية.
اعتقاالت

يف ســياق منفصــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس، 
)11( مواطنــًا مــن الضفــة بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات 

عىل املواطنن ومواجهات.
اعتقــل ثالثــة مواطنــن  االحتــالل  إن  األســري:  نــادي  وقــال 
مــن رام اللــه والبــرية وهم: مجد ســمري الخواجا )27 عاًما(، 
وأحمــد وائــل عفانــة )25 عاًمــا(، وأرشف ســليم الــروم )29 

عاًما(.
ومــن جنــن اعتقــل االحتــالل طــارق زيــاد الجــال، ومحمــد 
عامــر جــرادات، وعــيل مهنــد مرزوق، يف حن جرى اعتقل 
ثالثــة مواطنــن مــن بلــديت بيت فوريــك وعورتا يف نابلس 
وهــم: نســيم مــوىس الجعــدة، ومجدي جــالل نصار، ومعن 

فيصل عواد.
ومــن مخيــم العــروب اعتقــل االحتــالل الفتــى أنــس أحمــد 
عيــى  دورا حســن  مــن  واعتقلــت  عاًمــا(،   16( شــاهن 

العواودة.

غانتس وقادة الحزب يدرسون 
حل الكنيست وتبكري االنتخابات

ْي رسقا دراجَتْي مباحث دير البلح ُتلقي القبض عىل لصَّ

التنمية االجتماعية ُتصدر تقريرًا 
حول خدماتها لمترضري كورونا 

معرض "بالعلم والبندقية نخطُّ درب الحرية" 
يفتتح أبوابه أمام طلبة جامعة الخليل

انطالق فعاليات برنامج 
"أنا جوال" التدرييب 

يف جامعة فلسطي
غزة/ فلسطن:

االتصــاالت  مجموعــة  رشكات  إحــدى  »جــوال«  رشكــة  أطلقــت 
الفلســطينية فعاليــات برنامــج "أنــا جــوال" التدريبــي -الــدورة الثانيــة 
عــرشة يف جامعــة فلســطن، بالتعــاون مــع عــادة شــؤون الطلبة يف 

الجامعة.
وأفــاد بيــان صــادر عــن الجامعــة، أمــس، أن تلــك الفعاليــات يشــارك 
الدامئــة  رعايتهــا  مــن  انطالًقــا  "وذلــك  وطالبــة،  طالًبــا   )20( فيهــا 
وتطويــر  بتدريــب  املتواصــل  واهتامهــا  فلســطن  يف  للتعليــم 

املهارات اإلدارية والقيادية للطالب".
ومثــن عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليان وايف، جهــود رشكــة 
جــوال نحــو إســهامها يف صقــل مهــارات الطلبــة بتقديــم عــدد مــن 
الــدورات التــي تنمــي مهــارات الطالــب وتســاهم يف أن يندمــج يف 

سوق العمل.
وأوضــح أن عمليــة اختيــار الطــالب املشــاركن يف فعاليات الربنامج 
التدريبــي "أجريــت بنــاًء عــىل معايــري خاصــة، مــن ضمنهــا أن يكــون 
الطالب قد اجتاز عامه الدرايس األول، إجادة استخدام الحاسوب 
وتطبيقاته، إجادة اللغة اإلنجليزية، أن يتجاوز التحصيل األكادميي 
الطالــب  لــدى  تتوفــر  أن  جانــب  إىل   ،75% املشــارك  للطالــب 
املشــارك إمكان تخصيص جزء من الوقت للمشــاركة يف الربنامج، 

والتزام املتطلبات طوال العام الدرايس".
"أنــا جــوال" يف  قائــد فريــق  فــراس مهنــا  الطالــب  مــن جانبــه شــكر 
جامعــة فلســطن عــادة شــؤون الطلبــة عــىل تعاونهــا وتوفــري كل مــا 
يلــزم إلنجــاح الربنامــج، مبيًنــا أن فكــرة الربنامــج التدريبــي تقــوم عــىل 
الخطــط  وتجهيــز  املشــاركون،  ســيتلقاها  التــي  املهــارات  تطبيــق 
الرويجية للجامعة يف نهاية الربنامج، متمنًيا التوفيق لكل الطالب 

والطالبات املشاركن لهذا العام.

بلدية دير البلح ُتطلق 
حملتها اإللكرتونية حول 

أهمية الوقاية من كورونا
الوسطى/ فلسطن: 

أعلــن رئيــس بلديــة ديــر البلــح ديــاب الجــرو إطــالق حملــة إلكرونيــة 
البلديــة  منصــات  جميــع  عــىل  ننتــرص"  "بوعيــك  شــعار  تحــت 
اإلعالميــة، بهــدف تعزيــز إجــراءات الســالمة وتأكيــد االلتــزام بهــا يف 

ظل التزايد املستمر ألعداد اإلصابات بكورونا داخل املجتمع.
وتضّمنــت الحملــة إطــالق سلســلة مــن النصائــح اليوميــة للمواطنــن 

لزيادة وعيهم يف أخذ إجراءات الوقاية.
وبــايئ  منحــى  عــىل  مقبلــون  أمــس:  لــه  وقــال يف ترصيــح صحفــي 
خطــر وارتفــاع غــري متوقــع يف عــدد اإلصابــات يف حال عــدم االلتزام 

بإجراءات الوقاية املعلن عنها.
وأكــد أهميــة دور املجتمــع يف تعزيــز جهــود جهــات االختصــاص، 
خاصة وزاريت الصحة والداخلية، لكرس حدة انتشار املرض داخل 
املجتمــع بأكــرِب حجــٍم، منبًهــا إىل رضورة تحمــل الــكل ملســؤولياته 

وأن يظهروا قدًرا عالًيا من االلتزام.
وعــرب عــن شــكره وتقديــره لجميــع امللتزمــن عــىل حرصهــم املقــدر 
يف تعزيــز إجــراءات الوقايــة وإنجــاح الحملــة اإللكرونيــة مبشــاركة 
والتغريــدات  #بوعيك_ننتــرص،  بالحملــة  الخــاص  )الهاشــتاج( 

الخاصة بالحملة.
تعزيــز  وهــو  الحملــة؛  هــدف  لتحقيــق  ــا  جاعيًّ نعمــل  وأضــاف: 
ُتعــد إضافــة لحلقــات  إجــراءات الســالمة، خاصــة أن هــذه الحملــة 
العمل املتواصلة مع الجهاِت الرسمّيِة كاّفة، ومكونات املجتمع.
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أ.د. يوسف رزقة

اتهامات هي جزء من 
المناورات والكذب!

التتــايل، التــوازي، يف االنتخابــات. الرشاكــة، وإصــاح املنظمــة. 
الجامعــة.  واملباحثــات  الثنائيــة،  املباحثــات  العامــون،  األمنــاء 
لقــاءات القاهــرة، ولقــاءات إســطنبول. عزام والرجــوب والعاروري، 
والداخــل والخــارج، هــي جــلُّ املفــردات السياســية املتداولــة يف 
ملــف املصالحــة بــن األطــراف، ويف كل مفــردة رؤيتان كل واحدة 

تناقض األخرى.
التتــايل يف االنتخابــات هــي مطلــوب فتــح وعبــاس، والتــوازي يف 
االنتخابــات هــو مطلــوب حــاس وغريهــا مــن الفصائــل عــدا فتــح. 
االنتخابــات ثاثــة: ترشيعيــة يف الضفــة وغــزة، ورئاســية، ومجلــس 
وطنــي يف الداخــل والخــارج. فتح تطــرح الترشيعي، وتتوقف عند 
طــرح حــاس للمجلــس الوطنــي، وبعــض الفصائــل تتهــم حــاس 

بالتنازل حن تبدي مرونة يف مسألة املجلس الوطني.
حلهــا  ميكــن  فنيــة  مشــكات  ذات  تكــون  أن  إمــا  القضايــا  هــذه 
تكــون ذات  أن  وإمــا  الوســطية،  وبالحلــول  وباملقاربــات  بالبدائــل 
مشكات من نوع آخر، كحب التفرد يف القيادة والحكم، والعمل 
الســيايس  للمــرشوع  والتعصــب  فتــح،  ســيطرة  اســتمرار  عــى 

املعتمد يف مؤسسات كل فريق؟!
أنــا شــخصيا أقــول ال مشــكات فنيــة ميكــن أن تعيــق املصالحة من 
التقــدم، ولكــن ميكــن أن تعيقهــا العوامل األخــرى املذكورة أعاه، 
وهذه ال حل لها باملباحثات الدورية الكاذبة واملراوغة، حيث إن 
فتح ال تريد التنازل عن بعض ما تعودته ليك تقرتب منها حاس 
مــع حــاس  تــرى أن مصالحهــا  وبقيــة الفصائــل، ولــو كانــت فتــح 
راجحــة، كــا رأت اإلمــارات والســودان مصالحهــا مــع )إرسائيــل(  
لتمــت املصالحــة، كــا تــم التطبيــع، رغــم كل االعتبــارات الفنيــة 

ا. والقومية املوروثة عربيًّ
الشــعب، والــرأي العــام، الفلســطيني عــى نحــو خــاص، والعــريب 
عى نحو عام،  هو ميدان اللعب. فتح تريد أن تخربه أن حاس 
والشــيخ  والرجــوب  فتــوح  قالــه  مــا  هــذا  املعطــل،  الطــرف  هــي 
والجاغــوب وغريهــم. وحــاس تحــاول تفنيد ما تقوله قيادات فتح 
لتخــرب الشــعب أن فتــح هــي الطــرف املعطــل، وهنــا أقــول إذا كان 
رأي الشــعب مهــاًّ عندكــم عــى هــذه الدرجــة، فــإن اســتطاعات 
الــرأي قالــت كلمتهــا يف املعطــل، وقــادة الفصائــل قالــوا كلمتهــم 
أيضــا، واملــاء الــذي يكــذب الغطــاس ميكنــه أن يقــول كلمتــه، ال 
البيــت األوســع للفلســطينين أعنــي  ســيا إذا بدأنــا يف إصــاح 
املجلــس الوطنــي الــذي يــود أن يدخلــه جميــع الفصائــل، والتــي ال 
تخضــع انتخاباتــه لســقف أوســلو، والتــي ِهــي القــرار األعــى. فــا 

الحل؟ أم االنتظار سيد املوقف؟!

لندن- غزة/ فلسطن:
والصحفيــة  الحقوقيــة  حصــدت 
جائــزة  الحســيني  مهــا  الفلســطينية 

"مارتن أدلر" الدولية املرموقة.
بيــك"  "روري  مؤسســة  ومنحــت 
الجائــزة  املرموقــة  الربيطانيــة 
للحسيني أمس، خال مهرجان ُعقد 
عرب اإلنرتنت ألول مرة بسبب جائحة 

فريوس كورونا املستجد.
آي"  إيســت  "ميــدل  موقــع  وكان 

للجائــزة  الحســيني  رّشــح  الربيطــاين 
لعملهــا مــع املوقــع يف نهايــة متــوز/
إىل  وصلــت  وقــد  املــايض،  يوليــو 
مئــات  بــن  مــن  النهائيــة  التصفيــات 
شــهر  خــال  الدوليــن  املرشــحن 

ترشين أول/أكتوبر املايض.
املديــر  منصــب  الحســيني  وتشــغل 
التنفيذي ملؤسســة إمباكت الدولية 
ومقرهــا  اإلنســان  حقــوق  لسياســات 
لنــدن، بجانــب عضويــة مجلــس إدارة 

لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد 
وعملهــا  جنيــف،  ومقــره  اإلنســان 
ميــدل  ملوقــع  مســتقلة  كصحفيــة 

إيست آي الربيطاين.
فولــك"  "ريتشــارد  وعقــب 
املرصــد  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
األممــي  واملقــرر  األورومتوســطي 
الخــاص األســبق عــى فــوز الحســيني 
بالقــول "لطاملــا كانــت مهــا مدافعــة 
اإلنســان"،  حقــوق  عــن  مبدعــة 
الصحفــي  "نشــاطها  أّن  إىل  مشــرًيا 
للمجــال  فهمهــا  كبــري  بشــكل  طــور 
اإلنســاين". وبدأت الحســيني عملها 
االحتــال  عــدوان  خــال  كصحفيــة 
عــى قطــاع غــزة صيــف عــام 2014، 
ومعــدة  كمراســلة  عملــت  حيــث 
الفــرتة  تلــك  وأعــدت خــال  تقاريــر، 
انتهــاكات  حــول  التقاريــر  عــرشات 

االحتال ضد الفلسطينين.
منظمــة  يف  التحكيــم  لجنــة  وقالــت 
"روري بيــك" إّن الحســيني "منحــت 
العذوبــة  مــن  شــيًئا  قصصهــا 
واإلنســانية، وطريقــة روايتهــا للقصــة 
يف  ومهارتهــا  كتابتهــا،  وأســلوب 

وصف األشخاص واألماكن والظروف 
متفوًقــا"،  كان  كاملــة  الصــورة  لنقــل 
مضيًفــة أن "بعــض األســطر يف تلــك 

القصص ستبقى معك لألبد".
إّن  الحســيني  قالــت  جهتهــا،  مــن 
بيــك  روري  جائــزة  عــى  حصولهــا 
"ليــس تكرمًيــا شــخصيا لكنهــا تقديــر 
لكل الصحفين الفلسطينين الذين 
تحــت  قاهــرة  ظــروف  يف  يعملــون 
االحتال اإلرسائييل الذي يفعل كل 

ما بوسعه إلسكات أصواتهم".
يف  بيــك  روري  وتأسســت 
الصحفيــن  أفضــل  لتكريــم   1995
النــزاع،  مناطــق  يف  املســتقلن 
"روري  الراحــل  للصحفــي  تكرمًيــا 
الــذي  الشــالية،  إيرلنــدا  مــن  بيــك" 
املواجهــات  تغطيتــه  أثنــاء  ُقتــل 
املســلحة خــال األزمــة الروســية يف 

.1993

وقدمــت املنظمــة منــذ ذلــك الحــن 
25 جائــزة ســنوية لصحفيــن دوليــن 
عملــوا لصالــح جهــات إعاميــة دوليــة 
France-و CNNو BBC عدة، مثل

Press وغريها.

حقوقيــــة وصحفيــــة فلسطينيــة 
تحصـــد جـــائزة "مــارتن أدلر" الدوليــــة

الكشف عن طائرة 
ركاب نفاثة تستطيع 

الهبوط عىل أي سطح
كيب تاون/ وكاالت:

طائــرة  عــن  أفريقيــا  جنــوب  طائــرات يف  تصنيــع  كشــفت رشكــة 
جديدة تحل معضلة من أعقد املعضات التي تواجه الطائرات 
يف العــامل، وهــي مشــكلة الهبــوط يف حــاالت الطــوارئ، حيــث 
والعمــودي  األفقــي  الهبــوط  الجديــدة  النفاثــة  الطائــرة  تســتطيع 

وعى أي سطح.
وصممت رشكة "Pegasus"، التي تتخذ من مدينة يوهانسربغ 
مــن  فريــدة  نفاثــة  ركاب  طائــرة  لهــا،  كمقــر  أفريقيــا  جنــوب  يف 
نوعهــا وميكــن اعتبارهــا األوىل يف العامل من حيث ميزة الهبوط 

العمودي التي زودت بها.
والدفــع  النفــاث  الدفــع  ميــزة  دمــج  خــال  مــن  الطائــرة  وطــورت 
العمــودي املروحــي املتواجــدة يف أجنحــة الطائــرة، مــا أعطاهــا 

قوة الدفع العمودي واألفقي.
وأشــارت الرشكــة إىل أن الطائــرة الجديــدة تســتطيع الهبــوط عــى 
أي ســطح تقريبــا ســواء كان مــدرج أو بنــاء أو ملعــب أو غريهــا، 

."autoevolution" بحسب موقع
وأشارت الرشكة إىل أن الطائرة الجديدة أقل ضوضاء وأرسع من 

مثياتها وأقل اهتزازا.
وقــال الدكتــور رضــا ميــا، مؤســس رشكــة "Pegasus"، إن الطائــرة 
"تســتخدم مــراوح يف األجنحــة لتوفــري قــدرة دفــع )VTOL( ثــم 
واألمــان  واملــدى  الرسعــة  مينحهــا  مــا  األمــام،  إىل  انتقــاالت 

بالنسبة لطائرة ذات الجناح الثابت".
بأربعــة أضعــاف   )VBJ( وأضــاف: "مــن املتوقــع أن تطــري طائــرة
رسعــة ومــدى طائــرات الهليكوبــرت التقليديــة و33 ضعــف رسعــة 

ومدى طائرات )VTOL( ذات الدوران املائل".
وزودت الطائــرة بأربــع مــراوح يف األجنحــة وبعــد اإلقــاع تتحــول 

طاقة هذه املراوح من خال قنوات إىل الخلف.
بــن  لاســتخدام  متاحــة  ســتصبح  الطائــرة  أن  الرشكــة  ونوهــت 

عامي 2025 و2027.
وتصل رسعة الطائرة والتي تشبه طائرة الركاب الصغرية الخاصة 
لنحو 796 كيلومرتا يف الساعة )495 ميل يف الساعة( وارتفاع 

10668 مرتا )35000 قدم(.

خرباء إيطاليون: التعليم المزنيل 
يؤثر يف الصحة العقلية للطالب

روما/ وكاالت: 
يف ضــوء اللوائــح طويلــة األمــد املتمثلــة يف تقديــم دروس للطــاب 
األكــرب ســنا عــرب اإلنرتنــت فقــط، يــرى خــرباء يف إيطاليــا أن لهــذا تأثريا 

عى منو األطفال. 
وقــال الطبيــب النفــي ماســيمو دي جيانانتونيــو يف رومــا إن وضــع 
الدراســة يف املنــزل لــه تأثــري عــى الحالــة العقليــة والنمــو الشــخيص 

للطاب.
وأوضــح الطبيــب أن الخلــط بــن الحقيقــي واالفــرتايض يتزايــد لــدى 
الشــباب املتأثريــن بالفعــل بالتكنولوجيــا والوســائط الرقميــة، مشــريا 
إىل أنــه مــن املعتقــد أن هــذا ميكــن أن يبطــئ الوقــت الــذي تســتغرقه 

مرحلة النضج واالستقالية وتنمية الشعور باملسؤولية. 
ويعــارض طــاب يف العديــد مــن املــدن اإليطاليــة ما يســمى بالتعليم 
املنزيل.  ويف روما وتورينو، اعتصم عرشات الشباب أمام مدارسهم 
خــال الـــ 14 يومــا املاضيــة للمطالبــة بالســاح لهــم مــرة أخــرى بتلقــي 

حصصهم الدراسية بالحضور الشخيص يف املدرسة.

موسكو/ وكاالت:
األشــخاص  مــن  الكثــري  يشــرتي 
يف  كبــرية  بكميــات  الفيتامينــات 
محاولة لتقوية جهاز املناعة، األمر 
الذي قد يتسبب بفرط يف تناولها 
االســتخدام  أن  اال  واســتخدامها، 
قــد  الفيتامينــات  لهــذه  املفــرط 
خطــورة  تقــل  ال  بأمــراض  يتســبب 

عن نقصها.
لـ"ســبوتنيك"،  حديــث  ويف 
أمــراض  أخصــايئ  تحــدث 
ألكــي  واملناعــة،  الحساســية 
ذلــك،  مخاطــر  عــن  بيســمريتني، 
يف  متحــر،  مجتمــع  "يف  قائــا 
ال  جيــدة،  تغذيــة  مــع  عــادي،  بلــد 
ميكن أن يعاين الشخص من نقص 
عــى  وجميعهــا  الفيتامينــات.  يف 
الوحيــدة  واالســتثناءات  مائدتنــا. 
هــي لبعــض املناطــق حيــث يحتاج 
األطفــال دون ســن الثالثــة لفيتامن 
عــى  إعطــاؤه  يجــب  والــذي  "د"، 
عــدة  منــذ  فيتامينــات،  شــكل 
إىل  ينظــر  كان  اآلن  حتــى  ســنوات 
املتعــددة  الفيتامينــات  تنــاول  أن 
ليــس فقــط غري صحي، ولكنه أيضا 
غــري آمــن". ووفقــا لــه، فإن الشــغف 
بتناول الفيتامينات ميكن أن يؤدي 
إىل فــرط الفيتامــن، والــذي غالبــا 
نقــص  مــن  خطــورة  أكــر  يكــون  مــا 

الفيتامينات.
فيتامينــات  تنــاول  "فــرط  مضيفــا 

كفيتامــن )د( أو فيتامــن )أ( غــري 
عــى  عــاوة  للصحــة.  متامــا  آمــن 
مــن  العديــد  أن  يعتقــد  ذلــك، 
مســجلة  املتعــددة  الفيتامينــات 
كمكمــات غذائيــة وليــس كأدويــة. 
الكبــد  تلــف  مبــرض  وتتســبب 

السام، بحسب اإلحصاءات ".
وتابع بأن نقص بعض الفيتامينات، 
تأثــري جــذري عــى جهــاز  لــه  ليــس 
الصحــة  عــى  يؤثــر  لكنــه  املناعــة، 

العامة.

طبيب يرشح مخاطر 
تناول الفيتامينات بكرثة


