
محافظات/ عبد الله التركماني:
هدمت بلدية االحتالل في القدس، أمس، درًجا قرب المقبرة اليوســفية يؤدي إلى باب األســباط أحد 
أبــواب المســجد األقصــى المبــارك. وقال شــهود عيان: إن جرافــة تابعة لجيش االحتــالل هدمت الدرج 
بذريعة إدخال معدات إلى المقبرة اليوســفية المالصقة لمقبرة باب األســباط شــمال شــرق المســجد 
األقصى المبارك. وأضافوا لوكالة "وفا" التابعة للســلطة، أن مســاحين تابعين لبلدية االحتالل شــرعوا 

في مسح أراضي المقبرة هناك، ووضعوا عالمات في المكان، ولم ُتعَرف أهداف هدم الدرج أو 
ما يجري في منطقة باب األسباط. وكانت سلطات االحتالل أعلنت أنها ستضع أعمدة أسمنتية
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تحذر رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة املواطنني وحفاظًا عىل سالمتهم من عدم التقيد بتعليامتها واتباع إرشاداتها 
املوضحة أدناه، باعتبار أن تجاهل تلك التعليامت قد يؤدي "ال قدر الله" إىل عواقب غري محمودة.

لذلك فإن الرشكة تهيب باملواطنني إىل رضورة االلتزام بالتعليامت الصادرة عنها حفاظًا عىل السالمة العامة واملقدرات.
أبرز التعليمات واإلرشادات:

1 - عدم االقرتاب من األعمدة الحديدية وجميع مكونات شبكة الكهرباء وخاصة  فرتة العواصف واألمطار واملنخفضات.
2 - عــدم االقــرتاب  أو املــرور مــن خــالل تجمعــات وبــرك امليــاه وخاصــة القريبــة مــن أعمــدة الكهربــاء خشــية مــن وجــود 

ترسب كهربايئ لتلك الربك قد يعرض حياتكم للخطر.
3 - عدم االقرتاب أو العبث يف أسالك وكوابل الكهرباء املتدلية أو املقطوعة بفعل أي خلل.

4 - مينع منًعا باًتا االقرتاب من غرف املحوالت أو الدخول لها أو الصعود فوقها  ألي سبب من األسباب.
5 - ال تجتهــد بإزالــة أي خطــر خــاص بشــبكة الكهربــاء بنفســك وبــادر بإبــالغ الجهات  الفنيــة املختصة برشكة الكهرباء من 

خالل االتصال عىل رقم الطوارئ الخاص بالرشكة  133 أو رقم العمليات املركزية التابع لوزارة الداخلية 109.
6 - عدم ربط الدواب عىل أعمدة الشبكة الكهربائية ألنها رسيعة التأثر بأي جهد كهربايئ.

7 - عدم الصعود عىل أعمدة الكهرباء، وعدم العبث بالشبكة الكهربائية ومكوناتها املختلفة تحت أي ظرف من الظروف.

8 - مينع منعًا باتًا تغذية العقار الواحد من أكرث من شبكة، بحيث تكون التغذية من أقرب عمود للعقار من خالل طواقم الرشكة فقط.
9 - مينــع منعــًا باتــًا متديــد شــبكات كهربــاء املولــدات الخاصــة عــىل أعمــدة الشــبكة الكهربائيــة إال بعــد الحصــول عــىل 

املوافقات و الرتاخيص الالزمة من جهات االختصاص .
10 - مينع منعًا باتًا متديد أسالك وشبكات اإلنرتنت عىل أعمدة الشبكة الكهربائية.

11 - رضورة املحافظة عىل خطوط التأريض واألقطاب النحاسية املوجودة أسفل أعمدة الكهرباء ملنع تعرض أي شخص لصعقة كهربائية .

12 - الحــذر مــن العمــل بجــوار شــبكات الكهربــاء وخاصــة ألصحــاب املنوفــات والرافعــات ومضخــات الباطــون وســقاالت 

البناء)البقوم( لخطورة ذلك والتنسيق مع الرشكة عند الرضورة لتأمني املكان.
13 - عدم إلقاء أي أسالك أو كوابل فوق شبكات الكهرباء حيث إن ذلك يشكل خطورة عىل املواطنني ويؤدي لفصل 

التيار الكهربايئ عن مناطق واسعة.
14 - عدم العبث يف يد السكاكني الكهربائية اليدوية املوجودة عىل األعمدة الحديدية، )خطوط الوصل والفصل _ األحامل(.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزةحرر بتاريخ/ 2020/11/29م

تحذير للعموم 
صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

عواصم-غزة/ محمد المنيراوي:
ومحليــة  وشــعبية  رســمية  أوســاط  أحيــت 
اليــوم العالمــي للتضامــن مــع  ودوليــة، أمــس، 
الشــعب الفلســطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي مــن كل عــام، داعيــة إلــى إنصــاف 
الفلســطينيين، ورد حقوقهــم المســلوبة، ورفــع 

الحصانــة عــن االحتالل اإلســرائيلي الــذي يواصل 
جرائمــه في األراضــي الفلســطينية المحتلة منذ 
عــام 1948. وأكد هؤالء في هذه المناســبة حق 
الفلســطينيين فــي الحريــة واالســتقالل وإنهــاء 

دولتهــم  وإقامــة  أرضهــم،  عــن  االحتــالل 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. 

فصائل المقاومة: شعبنا لن يساوم 
عىل حقوقه وسيواصل نضاله

"التغيري واإلصالح" تدعو 
الربلمانات الدولية إىل نرصة 

القضية الفلسطينية
غزة/ فلسطني:

دعــت كتلــة التغيــري واإلصــالح الربملانية، الربملانــات الدولية 
إىل نرصة القضية الفلسطينية وشعبها يف الداخل والخارج. 
وشددت الكتلة الربملانية، يف بيان، مبناسبة اليوم العاملي 
عــىل رضورة محاكمــة  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  للتضامــن 
األرض  بحــق  جرامئــه  عــىل  الدوليــة  املحاكــم  يف  االحتــالل 

إىل  للوقــوف  الحــرة  بالشــعوب  وأهابــت  واإلنســان. 
جانــب الشــعب الفلســطيني لرفــع الظلــم التاريخــي 

"بلدية القدس" تهدم "درج األسباط"
مختصان: االحتالل يسري نحو تغيري  

المعالم التاريخية يف القدس
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

ــا  دراماتيكيًّ ســرًيا  يســري  اإلرسائيــي  االحتــالل  أن  مختصــان  أكــد 
خطــًرا نحــو تغيــري املعــامل التاريخيــة يف القــدس املحتلــة خاصــة 
مشــرَيين  املبــارك،  األقــى  للمســجد  املالصقــة  املناطــق  يف 

إىل أن التغيــري يشــمل الهــدم وتزويــر التاريــخ لتلــك اآلثــار 
إلظهــار املدينــة املقدســة مبظهر "يهــودي". وكانت بلدية 

عمـــرو لــ"فلسطيـــن": وصـــف 
استئناف التنسيق األمين بـ"االنتصار" 

سببــه انعــدام إنجــازات للسلطــة
غزة/ أدهم الرشيف:

أرجع عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية د. نبيل عمرو وْصَف 
عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون املدنية يف السلطة برام الله 
استئناَف التنسيق األمني مع االحتالل اإلرسائيي بـ"االنتصار"، إىل عدم وجود 
إنجــازات للســلطة. وقــال عمــرو لـ"فلســطني": إن وصــف ما حــدث باالنتصار لقي 
انعــدام  ذلــك  اإلرسائيليــني وغريهــم، وســبب  الفلســطينيني وحتــى  اســتهجان 

د عــىل أن األوىل كان إعــادة بنــاء  اإلنجــازات الحقيقيــة واملقنعــة. وشــدَّ
ا ذلــك مســؤولية مشــرتكة بــني حركتــي فتــح  املؤسســات الوطنيــة، عــادًّ

يف أثناء افتتاح مقر رابطة "برلمانيون ألجل القدس"

رئيس الربلمان الرتيك: قضية 
القدس أهم قضايا القرن الـ21 

إسطنبول/ األناضول:
قــال رئيــس الربملــان الــرتيك مصطفــى شــنطوب: إن قضيــة القــدس 
أهــم قضايــا القــرن الحــادي والعرشيــن. جاء ذلك يف كلمة شــنطوب، 
أمس، يف أثناء مشاركته يف افتتاح املبنى الجديد لرابطة "برملانيون 
ألجــل القــدس" يف إســطنبول، تزامًنــا مع اليــوم العاملي للتضامن مع 

القضيــة  تبنــي  أن  شــنطوب  الفلســطيني.وأوضح  الشــعب 
الفلســطينية يعني يف الواقع مناقشــة النظام العاملي الذي 

يف تحدٍّ لقرارها عدم تسلُّمها منقوصة
االحتالل يوافق عىل تحويل 

أموال المقاصة للسلطة 
ويقتطع "رواتب األرسى"

النارصة/ فلسطني:
وافــق املجلــس الــوزاري املصغــر يف دولــة االحتــالل اإلرسائيــي "الكابنيــت"، 
عــىل تحويــل أمــوال املقاصة للســلطة الفلســطينية والبالغــة قيمتها 2.5 مليار 
مها. وقــال موقع والــال العربي،  شــيقل بعــد ســتة أشــهر مــن رفــض الســلطة تســلُّ

الســلطة  تحولــه  مــا  قيمــة  وهــي  شــيقل  مليــون   600 ســُتقتطع  إنــه 
الفلســطينية لــأرسى وعائالتهــم يف العــام األخــري. وبحســب املوقــع 

غزة تدخل 
مرحلة الخطر 
بسبب كورونا 

واإلغالق الشامل
"بات قريًبا"

غزة/ نور الدين صالح:
املصابــني  أعــداد  تتضاعــف 
بفريوس كورونا يف قطاع غزة يوًما 

بلغــت  حتــى  آخــر،  بعــد 
اإلصابات اليومية حاجز الـ 

غزة/ أدهم الرشيف:
تفــى  الــذي  "كورونــا"  فــريوس  مــرىض  يقبــع 
وطــأة  بــني  أشــهر،  بضعــة  قبــل  غــزة  قطــاع  يف 
التنفــي  الجهــاز  يغــزو  الــذي  الخفــي  املخلــوق 

الحاصــل  والنقــص  جهــة،  مــن  اإلنســان  جســم  يف 
عــالج  يف  األســايس  املســتلزم  األكســجني؛  يف 

املصابــني مــن أصحــاب الحــاالت الصعبــة 
التــي تحتــاج إىل أجهــزة تنفــس. ويف هــذا 

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه مــي الكيلــة، أمــس، تســجيل 9 وفيــات 
و1189 إصابــة بفــريوس "كورونــا" يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة، 
يف الـــ24 ســاعة األخــرية. وأوضحــت الوزيــرة الكيلــة يف التقريــر اليومــي 
للحالــة الوبائيــة لفــريوس كورونــا، أنــه ُســِجلت 6 حــاالت وفــاة يف الضفــة: 
"نابلــس )1(، قلقيليــة )1(، جنــني )2(، الخليــل )1(، رام اللــه والبرية )1(" 

و3 حــاالت يف مدينــة القــدس. وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة 
بيــت   ،)206( نابلــس   ،)119( الخليــل  توزعــت حســب اآليت: 

وفاة 7 مواطنني و738 إصابة 
بـ"كورونا" يف القطاع

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، صبــاح أمــس، تســجيل 7 
ســاعة  الـــ24  يف  كورونــا  بفــريوس  إصابــة  و738  وفــاة  حــاالت 

أن  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة  نــت  وبيَّ املاضيــة. 
إجــاميل الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة داخــل 

68 وفاة و3598 

إصابة بـ"كورونا" 
يف األردن
عامن/ فلسطني:

األردنيــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
68 وفــاة و3598  أمــس، تســجيل 
ووفــق  "كورونــا".  بفــريوس  إصابــة 
اإليجــاز الصــادر عــن رئاســة الــوزراء 

ارتفــع  الصحــة،  ووزارة 
يف  الوفيــات  إجــاميل 

9 وفيات و1189 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة والقدس يف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيين

دعوات محلية ودولية إلنصاف الشعب 
الفلسطيين ورفع الحصانة عن االحتالل

61 مليون إصابة 

بفريوس كورونا 
عالميًّا

عواصم/ وكاالت:
أظهــر إحصــاء أن أكــرث مــن 61.77 
بفــريوس  أصيبــوا  نســمة  مليــون 
مســتوى  عــىل  املســتجد  كورونــا 
إجــاميل  وصــل  حــني  يف  العــامل، 

عــن  الناتجــة  الوفيــات 
مليــون  إىل  الفــريوس 

الخان األحمر يواجه الهدم يف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيين   ) أ ف ب(

وصول محطات توليده إىل غزة يستغرق أشهرًا

صعوبة توفري األكسجني لمرىض كورونا 
د حياتهم يف مستشفى الوبائيات ُيهدِّ
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تجريف أراٍض زراعية يف سلفيت واعتقال 3 مواطنني بالخليل

مستوطنون يقتحمون األقىص واالحتالل 
يهــدم درًجــا يـؤدي إلـى أحــد أبوابــه

مؤتمر صحفي للفصائل إحياًء لليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيين بغزة أمس    )تصوير/ يارس فتحي(

4 15

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قــال املتحــدث باســم تجمــع الخــان األحمــر عيــد جهالــني: إن 
تأجيــل ســلطات االحتــالل هــدم قريــة الخــان األحمــر ال ُينهــي 
القــرسي  والطــرد  الهــدم  محــاوالت  تتوقــف  مل  إذ  القضيــة، 

اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  وأرجــأت  للســكان. 
أمــس، هــدم القريــة البدويــة الواقعــة رشقــي مدينــة 

الجهالني: تأجيل هدم تجمع 
"الخان األحمر" ال ُينهي القضية بعد احتجازه 5 أيام

االحتالل ُيسلم جثمان 
الشهيد المقديس نور شقري

القدس املحتلة/ فلسطني:
ســلمت ســلطات االحتــالل مســاء أمــس، جثــامن الشــهيد املقــديس نــور 
جــامل شــقري لذويــه؛ ليــوارى تحــت الــرثى يف مقــربة بــاب الرحمــة رشق 
املســجد األقــى املبــارك. وأوضــح محامــي الهيئــة محمــد محمــود، يف 

ترصيــح، أن ســلطات االحتــالل اشــرتطت أن تتــمَّ عمليــة تســليم 
جثــامن الشــهيد شــقري )33 عاًمــا( عنــد مبنى "قيــادة الرشطة يف 
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حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وطالبــت 
املجتمــع الــدويل بتحقيق العدالة الناجزة وتقديم 
قــادة االحتــال للمحاكــم الدوليــة، ورفــع الحصانــة 

عنه.
وقــف  إىل  لهــا  بيــان  يف  حــاس  حركــة  ودعــت 
الدعــم الامحــدود لاحتــال -خاصــة مــن الواليات 
ارتــكاب  عــى  شــجعه  الــذي  األمريكيــة-  املتحــدة 
بيــوت  وهــدم  وترشيــد  قتــل  مــن  الجرائــم  أفظــع 
واقتــاع أشــجار ورسقــة مقــدرات واغتصــاب أرض، 
عــى مــرأى ومســمع العــامل أجمــع، دون خــوف مــن 

عقاب أو ماحقة.
بالجمعيــة  -ممثــًا  الــدويل  املجتمــع  وحّملــت 
العامــة لألمــم املتحــدة- املســؤولية الكاملــة عــا 
 ٧٣ مــن  أكــر  منــذ  الفلســطيني  الشــعب  يعانيــه 
ترتــب  ومــا  الجائــر،  التقســيم  قــرار  بســبب  عاًمــا، 
عليــه مــن قيــام دولــة االحتــال عى أرض فلســطني 
التاريخيــة بعــد ارتــكاب املجــازر وترشيــد مايــني 

الفلسطينيني.
وطالبــت املجتمــع الــدويل بأن يتجــاوز تضامنه مع 
شــعبنا الشــعارات والكلــات الرنانــة إىل األفعــال، 
ال ســيا أن عــرشات القــرارات التــي اُتخذت لصالح 
شــعبنا تدين جرائم االحتال وسياســاته العنرصية 

بقيت حبيسة األدراج يف املؤسسات الدولية.
العــرب  -خاصــة  العــامل  شــعوب  وطالبــت 
واملسلمني وأنصار العدالة والحرية- برفع صوتهم 
مــا  لبــذل كل  القــرار؛  عــى صنــاع  عالًيــا والضغــط 
إلنهــاء  ومواقــف  وقــرارات  جهــد  مــن  مطلــوب  هــو 
االستعار االستيطاين اإلحايل، الذي ميثل آخر 

استعار عى وجه الكرة األرضية.
ــت حــاس كل مكونــات شــعبنا وقــواه الحيــة  وحثَّ
الوحــدة  تحقيــق  يف  اإلرساع  عــى  وفصائلــه 
وطنــي  عمــل  إســراتيجية  واعتــاد  الفلســطينية، 
مشرك، كونها السبيل األقوى ملواجهة االحتال، 
واالســتقال  بالحريــة  شــعبنا  تطلعــات  وإنجــاز 

والعودة.
وأكدت موقفها اإلسراتيجي أنه من حق شعبنا أن 
يقــاوم هــذا االحتــال البغيــض بــكل مــا أتيــح لــه مــن 
إمكانــات -مبــا فيهــا املقاومــة املســلحة- وهــذا مــا 
كفلتــه الرشائــع الســاوية والقوانــني الدوليــة كافة، 

وأكدته التجارب التاريخية.
هــذا  زوال  بحتميــة  يقيًنــا  "نؤمــن  وأضافــت: 
وعاصمتهــا  الفلســطينية  دولتنــا  وقيــام  االحتــال، 
الاجئــني  مــن  املايــني  وعــودة  القــدس، 
منهــا،  ُهجــروا  التــي  ديارهــم  إىل  الفلســطينيني 
لنســهم مــع كل شــعوب األرض يف صناعــة الخــر 

واألمن والرفاه لكل البرشية".
مسؤولية دولية

الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وشــدد 
االنقســام  أن  عــى  عــزام  نافــذ  الشــيخ  اإلســامي 
الفلسطيني يرض شعبنا، لكنه ال يعفي املسؤولية 
الدوليــة تجــاه الفلســطينيني، ومــا يتعرضــون لــه من 

ظلم من القوى الظاملة.
وعدَّ عزام يف ترصيح صحفي، أمس، إطاق اســم 
اليــوم العاملــي للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني 
"محاولــة لتخفيــف اآلثــار املأســاوية الــذي خلفهــا 
القرار الظامل املتواطئ مع أعداء شعبنا"، موضًحا 
الفلســطيني  الشــعب  ألرض  ســلًبا  كان  القــرار  أن 
عنــه  عــرَّ  مــا  وهــذا  الغــزاة،  للمحتلــني  ومنحهــا 
القــرار الخــاص بتقســيم فلســطني. وبــنيَّ أنَّ هنــاك 
التــي تركهــا هــذا  محــاوالت جــرت لتخفيــف اآلثــار 
القــرار، منهــا تخصيــص يــوم للتضامــن مع الشــعب 
الفلســطيني، وهــو اليــوم الــذي ال تعرف به أمريكا 
التي متثل القوى األوىل الداعمة لـ)إرسائيل( بكل 

ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.

الفلســطينية..  "القضيــة  بعنــوان  أوروبــا"، 
يــرض  مــا  أكــر  التحديــات واملهــام املطلوبــة"، إن 
االســتعداد  الســلطة  إبــداء  الفلســطينية  القضيــة 
املجاين للعودة إىل مســار أوســلو تحت شــعارات 
"حســن النوايا"، واتباع سياســة اســتدراج العروض 
اإلدارة  تعنــت  إىل  ســوى  تُقــْد  مل  التــي  املجانيــة 

األمريكية و)إرسائيل(.
وأضاف أن االستعداد املجاين من شأنه أن يجعل 
ألي  ســقًفا  املختلفــة  بعناوينهــا  القــرن"  "صفقــة 
مفاوضــات مســتقبلية، خاصــة أن اإلدارة األمريكية 
معنــا  ســتتعاطى  أنهــا  بعــد  ُتثِبــت  مل  الجديــدة 
بطريقــة مختلفــة ومتوازنة، بل إن جميع املؤرشات 
تدعونــا ألن نكــون حذريــن يف التعاطــي مــع هــذه 

اإلدارة ومع )إرسائيل(.
مــع  األمنــي  التنســيق  عــودة  الســلطة  قــرار  وعــدَّ 
يف  الضــارة  والسياســات  النــاذج  أحــَد  االحتــال 
طريقــة إدارة الشــأن الوطنــي، وتجاهــًا للمكونــات 
الوطنيــة التــي رأت التنســيق مــع االحتــال والعــودة 
جديــة  جهــود  أي  أمــام  عقبــًة  أوســلو  مســار  إىل 

تسعى إىل إنهاء االنقسام.
وطالبــت حركــة األحــرار الفلســطينية بدعــم شــعبنا 
الواقــع  التاريخــي  الظلــم  ورفــع  صمــوده،  وتعزيــز 
عليه، عاّدًة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 
محطــًة مهمــة لتســليط الضــوء عــى مــا يتعــرض لــه 
من جرائم، ومجازر، وعدوان، واستيطان، وتهويد، 
بالتآمــر  ناهيــك  وقتــل، وظلــم،  واقتــاع، وحصــار، 
شــعبنا  وحقــوق  الوطنيــة  قضيتنــا  عــى  الــدويل 
لهــا  بيــان  يف  األحــرار  وأكــدت  الثابتــة.  األصيلــة 
أمس، رفضها القاطع لقرار التقسيم وكل القرارات 
الباطلــة ضــد شــعبنا وأرضنــا وحقوقنــا،  املجحفــة 
مشــددة يف الوقــت ذاتــه عــى رفضهــا كل أشــكال 
الوطنيــة  املبــادرة  وقالــت  االحتــال.  مــع  التطبيــع 
الفلسطينية: إن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
مــن  عــى  والعقوبــات  املقاطعــة  فــرض  يتطلــب 
يضطهدونــه، ودعــم نضالــه املــرشوع يف وجــه مــا 
يتعرض له من متييز عنرصي وقمع وتنكيل منذ ما 
يزيــد عــن 70 عاًمــا، وفــرض العقوبــات واملقاطعــة 

عى نظام االحتال واألبارتهايد اإلرسائييل.
وأضافت املبادرة يف بيان لها، أمس، أن استنهاض 
حركــة التضامــن الــدويل مــع الشــعب الفلســطيني 
يتطلــب التوافــق عــى إســراتيجية وطنيــة كفاحيــة 
االنقســام  وإنهــاء  لصالحــه،  القــوى  ميــزان  لتغيــر 
الداخيل، واالتفاق عى إطار برنامج وقيادة وطنية 
موحــدة تتصــدى لـ"صفقــة القــرن" وكل مخططــات 

تصفية القضية الفلسطينية.
مناصرة الشعب الفلسطيني

وعــّد خبــر القانــون الــدويل د. حنــا عيــى اليــوم 
العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيًدا 
عــى مركزيــة قيــام الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا 
القدس، مضيًفا أن قضية فلسطني بالنسبة للعامل 
متثل لب قضية الرشق األوسط، وأن العامل يدعم 
بكل ثبات مطالب الشعب الفلسطيني الستعادة 
الحقــوق الوطنيــة املرشوعــة وإقامــة دولــة مســتقلة 

ذات سيادة.
املجتمــع  أن  أمــس،  لــه،  بيــان  يف  عيــى  وأكــد 
الــدويل يتحمــل مســؤولية أخاقيــة وقانونيــة تجــاه 
وعــدم  الفلســطيني،  الشــعب  معانــاة  اســتمرار 
ويف  املرشوعــة،  حقوقــه  اســتعادة  مــن  متكينــه 
الســيادة،  ذات  املســتقلة  دولتــه  إقامــة  مقدمتهــا 
الضغــط  يف  فشــل  الــدويل  املجتمــع  إن  حيــث 
الفعــيل عــى االحتــال؛ مــن أجــل تطبيــق واحــرام 
الــدويل  والقانــون  الدوليــة  والقــرارات  االتفاقيــات 
القانــون  لقواعــد  االنتصــار  يف  وعجــز  اإلنســاين، 

الدويل وقواعد القانون الدويل اإلنساين.

ســيادة،  وذات  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  إقامــة 
بنــاء عــى قــرارات األمم املتحدة ومبادرة التســوية 
العربية. جاء ذلك يف رسالة بعثها الرئيس الريك 
إىل املشــاركني يف افتتــاح املبنــى الجديــد لرابطة 
"برملانيــون ألجــل القــدس" بإســطنبول، تزامًنــا مــع 
اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

املحافــل  كل  يف  "نســعى  أردوغــان:  وأضــاف 
للدفــاع عــن قضيــة القــدس ونعمــل بــكل مــا أوتينــا 
مــن قــوة إلنهاء سياســات االحتــال والظلم واإلبادة 
مشــدًدا  الفلســطينيني"،  إخوتنــا  ضــد  الجاعيــة 
عــى أن القــدس ليســت قضيــة املســلمني الــذي 
العــامل  قضيــة  بــل  فقــط،  فلســطني  يف  يعيشــون 

اإلسامي البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة.
وأكد وزير الخارجة الريك مولود تشاووش أوغلو 
الفلســطيني،  الشــعب  جانــب  إىل  بــاده  وقــوف 

قائا: "القضية الفلسطينية قضيتنا". 
يف  حســابه  عــر  تغريــدة  يف  أوغلــو  وأضــاف 
أشــقائنا  قلوبنــا  أعــاق  مــن  "ندعــم  "تويــر": 
مــع  للتضامــن  الــدويل  اليــوم  يف  الفلســطينيني 
الشــعب الفلســطيني، وســنقف دامئــا إىل جانبــه 

يف قضيته العادلة". 
تجاهل القانون الدولي

وجــددت تونــس دعوتهــا املجتمــع الــدويل لتحمل 
مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد 
للمارســات االســتيطانية التوســعية االســتفزازية 
الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  يف  وأكــدت  لـ)إرسائيــل(. 
الفلســطينية  للقضيــة  الثابــت  دعمهــا  التونســية 
الشــعب  بجانــب  الدائــم  ووقوفهــا  العادلــة 
الفلسطيني يف دفاعه عن حقوقه املرشوعة، مبا 

فيها تأسيس دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
باملعانــاة  االحتــال  اســتهتار  أن  مــن  وحــذرت 
الفلســطيني  للشــعب  واالقتصاديــة  اإلنســانية 
ليــس  والســلم،  األمــن  يهــدد  توتــر  عامــل  ســيكون 

فقط يف منطقة الرشق األوسط بل بكل العامل.
أبــو  أحمــد  العربيــة  للجامعــة  العــام  األمــني  وأكــد 
الغيــط، أن أي محــاوالت لانقضــاض عــى حقــوق 
القانــون  مبــادئ  وتجاهــل  الفلســطيني  الشــعب 

وأشــار إىل أن التضامــن لــه معنــى واضح مل يتحقق 
عــى مــدار أكــر مــن 70 عاًمــا مضت، وهــو الدعم 

واملساندة واالنتصار ملن يتعرض للظلم.
قــرارات  مــع  تتعامــل  )إرسائيــل(  أن  عــزام  وأكــد 
املجتمــع الــدويل بــازدراء ومتــاٍد؛ لعجــزه عــن وقــف 
ولجم جرامئها، وعدم قدرته عى تطبيق القرارات 
التــي أقرتهــا األمــم املتحــدة، نظــًرا للخلــل الواضــح 
يف العــامل وســيطرة القــوى الظاملــة املتمثلــة يف 
أمريكا التي تقدم الدعم لكل ما تفعله )إرسائيل(.

فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  ودعــت 
املجتمــع الــدويل إىل ترجمــة تضامنه مع الشــعب 
يف  حقــه  أمــام  العراقيــل  بإزالــة  الفلســطيني 

االستقال والعودة وتقرير املصر.
الخطــوة  إن  أمــس،  لهــا،  بيــان  الجبهــة يف  وقالــت 
عــام  كل  مــن  نوفمــر   29 يــوم  بإعــان  التاريخيــة 
يوًمــا للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ســتبقى 
ناقصــة مــا مل يعــرف العــامل بالدولــة الفلســطينية 
يف  كامــًا  عضــًوا  الســيادة،  وكاملــة  املســتقلة 

املنظمة الدولية لألمم املتحدة.
وأضافــت أن الخطــوة ســتبقى ناقصــة أيًضــا مــا مل 
ر الحاية الدولية لشعبنا يف مواجهة االحتال  توفِّ
االســتعارية  ومشــاريعه  العدوانيــة  وأعالــه 
إلكســاب  الــدويل  املجتمــع  داعيــة  االســتيطانية، 
قراراتــه مصداقيــة بوضــع حــد للأمســاة التــي حلت 

بشعبنا من جراء االحتال اإلرسائييل ألرضه.
ودعــت الجبهــة الســلطة الفلســطينية إىل التحلــل 
مــن االتفاقــات والتفاهــات مــع االحتــال -مبــا يف 
ذلك التنسيق األمني- والعودة لالتزام مبخرجات 
اجتــاع األمنــاء العامــني، وإســقاط الرهانــات عــى 

مفاوضات تحاول اللجنة الرباعية إحياءها.
مسار أوسلو

للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  ودعــا 
يف  الحــذر  إىل  كليــب،  فتحــي  الدميقراطيــة 
اســتدراج  وعــدم  األمريكيــة،  اإلدارة  مــع  التعاطــي 

العروض املجانية.
الجاليــات  "اتحــاد  مــع  لقــاء  خــال  كليــب  وقــال 
يف  الفلســطينية  والفعاليــات  واملؤسســات 

ودعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العاملية 
لدعــم غــزة الشــعوَب العربيــة واإلســامية لتكثيــف 
الفلســطيني،  الشــعب  منــارصة  يف  جهودهــا 
ورفــض كل تعــاون وتقــارب مــع املحتــل الغاصــب 

لفلسطني.
وأكــد يوســف يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن يــوم 
التضامــن الــذي أقرتــه األمم املتحــدة مهم، ويجب 
يف  الفلســطينيني  مــع  الــدويل  التضامــن  تفعيــل 
وجــه االحتــال والحصــار واالســتيطان، مشــًرا إىل 
أن كل قــرارات الرشعيــة الدوليــة تقــف إىل جانــب 
بشــدة  وتديــن  وحقوقــه،  الفلســطيني  الشــعب 
مارســات االحتــال، لكــن هــذه القــرارات تحتــاج 
إىل أكــر مــن ذلــك بالعمــل الحثيــث وبالرشاكة مع 

الجميع لضان تحقيق ذلك لشعبنا.
الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  وطالبــت 
برجمــة  الــدويل  املجتمــع  "حشــد"،  الفلســطيني 
تضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني لخطوات عملية 
ــن الشــعب الفلســطيني مــن  تنهــي االحتــال، ومتكِّ

حقوقه املرشوعة.
وأكــدت الهيئــة يف بيــان لهــا، أن املجتمــع الــدويل 
مطالب أكر من أي وقت مىض بتحمل مسؤولياته 
الفرديــة والجاعيــة، واتخــاذ  القانونيــة واألخاقيــة 
إىل  تفــي  التــي  العمليــة  والتدابــر  اإلجــراءات 
احــرام مبــادئ وأحكام القانــون والقضاء، والُعرف، 
وإحقــاق  االحتــال  إلنهــاء  الــدويل؛  والعمــل 
الحقــوق املرشوعــة غــر القابلة للترصف للشــعب 

الفلسطيني.
عــى  واإلســامية  العربيــة  الــدول  الهيئــة  وحثــت 
وقــف "مهزلــة التطبيــع" مــع االحتــال، مبا يف ذلك 

احرام مقررات جامعة الدول العربية.
الواحــدة"  الدميقراطيــة  الدولــة  "حملــة  ودعــت 
فــرض  إىل   ،1948 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
عقوبــات عــى )إرسائيــل(، ودعــم الحملــة املدنيــة 
االســتثارات  وســحب  ملقاطعتهــا  الفلســطينية 
ويســرجع  الــدويل،  للقانــون  متتثــل  حتــى  منهــا، 

الشعب الفلسطيني حقوقه األساسية.
وحثت الحملة يف بيان لها لجاَن التضامن ومحبي 
الحريــة يف العــامل عــى الضغــط عــى حكوماتهــم 
حتــى  )إرسائيــل(،  عــى  عقوبــات  تفــرض  يك 
تتوقــف عــن جرامئهــا يف انتهــاك حقــوق اإلنســان 

الفلسطيني.
مركزية القضية الفلسطينية

اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  أكــد  ــا،  عربيًّ
وأهميــة  الفلســطينية،  القضيــة  مركزيــة  الثــاين، 
العــادل  الســام  تحقيــق  نحــو  بالســعي  االســتمرار 
عــى  واملرتكــز  الشــعوب  تقبلــه  الــذي  والشــامل 

القانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية.
وقــال العاهــل األردين يف رســالة إىل رئيــس لجنــة 
الحقوق غر القابلة للترصف للشعب الفلسطيني 
يــوم التضامــن العاملــي مــع  شــيخ نيانــغ، ملناســبة 
جميًعــا  واجبنــا  مــن  إن  الفلســطيني،  الشــعب 
وقــف الخطــوات اإلرسائيليــة أحاديــة الجانــب التــي 
ض فــرص الســام وتأجــج الرصاع، كاالســتيطان  تقــوِّ
ومحــاوالت ضــم أي أراٍض فلســطينية، وفــرض واقع 

جديد يف املسجد األقىص املبارك.
وأشــار إىل أن عمليــة الســام تقــف أمــام خياريــن: 
إما السام العادل الذي يفي إىل إنهاء االحتال 
ذات  املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة 
الســيادة، وفــق حــل الدولتــني، أو اســتمرار الــرصاع 
لحقــوق  املتواصلــة  االنتهــاكات  تعّمقــه  الــذي 
الرشعيــة  غــر  والخطــوات  الفلســطيني  الشــعب 

التي تقّوض كل فرص تحقيق السام.
طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  قــال  جهتــه  مــن 
أجــل  مــن  كفاحهــا  ســتواصل  بــاده  إن  أردوغــان: 

الدويل وقرارات الرشعية الدولية مآلها الفشل.
وقــال أبــو الغيــط يف كلمــة لــه أمــس: إن أي توجــه 
نحــو فــرض أمــٍر واقــع أو طــرح مبــادرات وخطــط ال 
تتــاىش مــع هــذه املبــادئ واألســس واملرجعيات 
الدوليــة لعمليــة الســام القامئــة عــى مبــدأ األرض 
ُمقابل الســام ووفق رؤية حل الدولتني، ســتنتهي 
وُتصبــح مــن املــايض وســيبقى الحــق الفلســطيني 

ثابًتا ال يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أُخرى.
لعلــاء  العاملــي  لاتحــاد  العــام  األمــني  ودعــا 
إىل صياغــة خطــة  داغــي،  القــرة  عــيل  املســلمني 
إسراتيجية ملواجهة االحتال، وتحرير فلسطني.

وقــال القــرة داغــي يف بيــان لــه أمــس: إن فلســطني 
مــا يوجــب  الظــروف وبأيــام عصيبــة،  بأحلــك  متــر 
عــى املؤمنــني بعدالــة قضايــا الشــعوب بــذل كل 
الغــايل  وتقديــم  ورعايتهــا  لخدمتهــا  بوســعهم  مــا 

والنفيس يف سبيلها.
الشــعب  عــن  "تخلــوا  األقربــني  غالــب  أن  ورأى 
الفلســطيني؛ فعقــدوا صفقــات التطبيــع والركيــع 
والقــدس  األقــىص  محتــيل  مــع  والتنــازل  والهرولــة 
والســيد  األكــر  املعلــم  مــن  بأمــر  وفلســطني، 
املتنفذ ترامب الذي منع كل مســاعدة يســتحقها 

الفلسطيني املعذب حتى ولو كان حق التعلم".
ــا، دعــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو  دوليًّ
غوتريــش، املجتمــع الــدويل إىل تجديــد التزامــه 
للحصــول  ســعيه  يف  الفلســطيني  الشــعب  تجــاه 
عــى حقوقــه غــر القابلــة للتــرصف وبنــاء مســتقبل 

يسود فيه السام والكرامة والعدالة واألمن.
وقــال غوتريــش يف بيــان لــه، أمــس، إنــه من املؤمل 
تــزال دون حــل حتــى وقتنــا  أن قضيــة فلســطني ال 
بالذكــرى  األمــم املتحــدة  فيــه  الــذي تحتفــل  هــذا 
الســنوية الـ75 إلنشــائها، مضيًفا "ال تزال مجموعة 
توســيع  منهــا  كبــًرا،  بؤًســا  تســبب  العوامــل  مــن 
املســتوطنات غر القانونية، والتصاعد الكبر يف 

هدم املنازل واملنشآت الفلسطينية، والعنف".
متكني الشعب الفلسطيني

املتحــدة  األمــم  العامــة ملنظمــة  املديــرة  وأكــدت 
أودري  "اليونســكو"  والثقافــة  والعلــم  للربيــة 
أزوالي، الحاجة العاجلة للتذكر بأن املســاعدات 
الدوليــة املقدمــة للشــعب الفلســطيني مــا زالــت 
رضورة حيويــة للفلســطينيني، وال بــد منهــا إليجــاد 

مجتمعات محلية مزدهرة وقادرة عى الصمود.
وأوضحت أزوالي أن الظروف الراهنة تثر مخاوف 
شــديدة عــى الشــباب الفلســطينيني، إذ تجعلهــم 
والفــرص  التعليــم  مــن  الحرمــان  ملخاطــر  عرضــة 

االقتصادية.
إىل  بولنــدا،  يف  ودبلوماســيون  برملانيــون  ودعــا 
الشــعب  مــع  العاملــي  التضامــن  يــوم  تحويــل 
قــرارات  تنفيــذ  أجــل  مــن  للضغــط  الفلســطيني، 
الفلســطيني  الشــعب  الدوليــة، ومتكــني  الرشعيــة 
مــن حقوقــه. جــاء ذلــك يف احتفاليــة افراضيــة يف 
العاصمة البولندية وارسو، أمس، أكد املشاركون 
حقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  نيــل  وجــوب  فيهــا 
السياسية والوطنية. وعرَّ ماتيش كونيشني عضو 
مــع  للصداقــة  الرملانيــة  اللجنــة  ورئيــس  الرملــان 
الشــعب الفلســطيني عن دعم وتضامن بولندا مع 
الشــعب الفلســطيني الــذي يناضــل مــن أجــل حــق 
تقريــر املصــر واألمــن. وأشــار إىل أنــه ال يحــق ألي 
مهــا كان حلفاؤهــا  القانــون  فــوق  تكــون  أن  دولــة 
أقويــاء، وأن احــرام املواثيــق والقانــون الــدويل أمر 
ملــزم للجميــع. مــن ناحيتهــا أشــارت ايفــا كووجــي 
الصداقــة  للجنــة  الثــاين  والرئيــس  الرملــان  عضــو 
البولنديــني يفهمــون جيــًدا  مــع فلســطني، إىل أن 
أهميــة التضامــن، ويعربــون عن تقديرهم للشــعب 

الفلسطيني.

يف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيين

دعوات محليـة ودولية إلنصــاف الشــعب 
الفلسطيـين ورفـع الحصانـة عــن االحتــالل

عواصم-غزة/ محمد المنرياوي:
رســمية وشــعبية ومحليــة  أوســاط  أحيــت 
ودوليــة، أمــس، اليــوم العالمــي للتضامــن 
مع الشــعب الفلســطيين، الــذي يوافق 29 
نوفمــر/ ترشيــن الثــاين مــن لك عــام، داعية 

إىل إنصــاف الفلســطينيني، ورد حقوقهــم 
االحتــال  عــن  الحصانــة  ورفــع  المســلوبة، 
اإلرسائيــي الذي يواصل جرائمه يف األرايض 
.1948 عــام  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية 
حــق  المناســبة  هــذه  يف  هــؤالء  وأكــد 

الفلســطينيني يف الحرية واالستقال وإنهاء 
دولتهــم  وإقامــة  أرضهــم،  عــن  االحتــال 
الرشيــف. القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
األول  كانــون  ديســمر/   2 يف  دعــت  قــد 

مــن  نوفمــر   29 يف  لاحتفــال   1977
مــع  للتضامــن  الــدويل  باليــوم  عــام  لك 
اليــوم  ذلــك  وهــو  الفلســطيين،  الشــعب 
مــن عــام 1947 الــذي اعتمــدت الجمعيــة 
.)181( فلســطني  تقســيم  قــرار  العامــة 

حماس تطالب 
بتقديم قادة 

االحتالل للمحاكم 
الدوليـــــة علـــى 

جرائمهم المتواصلة

"الجهاد": )إرسائيل( 
تتعامل مع قرارات 

المجتمع الدويل 
بتماٍد وازدراٍء

"الديمقراطية" 
تدعو المجتمع 

الدويل لرتجمة 
تضامنه بتحقيق 

االستقالل والعودة 
وتقرير المصري

العاهل األردين 
يؤكد مركزية 

القضية الفلسطينية 
وأهمية تحقيق السالم 

العادل والشامل

أردوغان: 
سنواصل الدفاع 
عن القدس وإنهاء 

سياسات االحتالل 
وإبادته الجماعية 

للفلسطينيني

غوترييش يدعو 
المجتمع الدويل اللزتام 

دعم حصول الشعب 
الفلسطيين عىل حقوقه
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2020/317( توريد أدوية

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، كام 
تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث 
التي تخدم املجتمع املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك 
حقــوق اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة لتوريــد أدويــة للصيدليــات 
املتواجدة يف مراكز الجمعية يف قطاع غزة، ميكن للرشكات ذات االختصاص 
والخــرة يف أعــامل مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 
الجمعيــة  مقــر  مــن   2020/11/30 املوافــق  اإلثنــني  يــوم  مــن صبــاح   10:30

الكائن يف مدينة غزة - تل الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية مقابل 
املناقصــة  لتقديــم  آخــر موعــد  مائــة شــيكل.   وقــدره  غــري مســرد  مــايل  رســم 
بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 2020/12/03 الســاعة 12:00 ظهرًا 
كام سيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم واملكان الساعة 12:30 ظهرًا 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  بتقديــم كفالــة  وذلــك  املناقصــة( 
معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائييل شاملة رضيبة القيمة املضافة )يلتزم املورد 

بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع(. 
• 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. 
• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــني يف الصحــف عــى مــن يرســو عليــه املناقصــة 

من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 

 2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

جمعية األمل لتأهيل المعاقين رفح
إعالن طرح عطاءات

تعلن إدارة جمعية األمل لتأهيل المعاقين -رفح عن طرح عطاء
لتوريد معدات طبية

 ضمــن مــرشوع تنميــة وتأهيــل املجتمــع واعــادة دمــج االشــخاص ذوي االعاقــة يف 
 )JPF-Japan Platform((  املجتمع ومواجهة التحديات يف قطاع غزة املمول من
التوجــه  والراغبــني يف املنافســة  الــرشكات واملورديــن املؤهلــني  .. فعــى 
ملقــر الجمعيــة الكائــن يف منطقــة مصبــح -حــي الزهــور خلــف محطــة العبادلة 
واالســطل برفــح لــرشاء وثائــق العطــاء مقابل مبلغ )200( شــيكل غري مســردة 
ابتداء من يوم االثنني املوافق 2020/11/30 وآخر موعد لتســليم الوثائق 

يوم الثاثاء املوافق 2020/12/08 الساعة الواحدة ظهرًا.
-  رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

-  إدارة الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
- يجب تقديم كفالة بنكية بقيمة 5 % من قيمة العطاء سارية املفعول ملدة 30 يوم.

- ســتعقد جلســة متهيدية )اوناين( للمشــاركني كافة يف العطاء يوم األحد 
مشــاركة  وســيتم  اونايــن  مســاء   12:30 الســاعة   2020/12/06 املوافــق 

رابط االجتامع مع جميع املتقدمني.
 11:00 الســاعة   2020/12/09 املوافــق  االربعــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح   -

صباحا يف مقر الجمعية.
- املشــارك ملــزم بتقديــم فواتــري رضيبيــة رســمية وارفــاق شــهادة خصــم منبع 

من املصدر مع الفاتورة الرضيبية.
- يجــب عــى املــورد الــذى يــرىس عليــه العطــاء تقديــم كفالــة بنكيــة حســن 

تنفيذ بقيمة 10 % من قيمة العطاء سارية املفعول طوال فرة املرشوع.
- دوام العاملــني يف الجمعيــة طيلــة ايــام االســبوع مــا عــدا الجمعــة والســبت 

من الساعة 08:00 ص وحتى الساعة 4:00 م.
لاستفسار يرجى االتصال عى هاتف 082136779 - جوال 0592162484

وماذا بعد االغتيال اإلسرائيلي 
للعاِلم النووي اإليراني؟!

التحضــريات لعمليــة  التقديــرات اإلرسائيليــة بشــأن  رغــم تزايــد 
محســن  النــووي  العــامل  اغتيــال  عقــب  إيــران،  ضــد  عســكرية 
تقديــرات  تظهــر  النوويــة"،  القنبلــة  "أبــو  امللقــب  زادة،  فخــري 
أخــرى تســتبعد أن يكــون جيــش االحتــال اإلرسائيــيل قــد تلقــى 
واليــة  نهايــة  خــال  إيــران  عــى  لهجــوم  باالســتعداد  تعليــامت 
الرئيــس األمريــي الخــارس دونالــد ترامــب، واحتــامل وقــوع مثــل 
ضئيــا  بــات  والقانونيــة،  التكتيكيــة  الناحيــة  مــن  الهجــوم  هــذا 

للغاية. 
اإلرسائيــيل  االحتــال  جيــش  اســتعداد  مــع  يتعــارض  ال  هــذا 
بشــكل روتينــي ملــدة عرشيــن عاًمــا عى األقل لســيناريو الحرب 
مــع إيــران، لكــن موعــدا محــددا ملثــل هــذه الحــرب مــن املرجــح 
اإلعــام  وســائل  يف  الشــائعات  أن  ويبــدو  وشــيكا،  يكــون  أال 
اإلرسائيليــة عــن مهاجمــة إيــران مرتبطــة باالنتخابــات األمريكيــة، 

ونظريتها التي تقرب من "إرسائيل".
ُينظر للحرب مع إيران من قبل بنيامني نتنياهو، أنها خطوة قوية 
ســتجلب الناخبــني لصناديــق االقــراع، وإذا صــح هــذا التعبــري، 
فهــو بصــدد إحبــاط الرنامــج النــووي اإليــراين، لكــن األمــر يعتمد 
عى من يسأل، ألن التقديرات اإلرسائيلية تشري إىل أن األجزاء 
املهمــة مــن الرنامــج النووي اإليراين مدفونة يف أعامق األرض، 
ويتطلــب إحبــاط مثــل هــذا الرنامــج اســتهدافه مــن الجــو فقــط، 

دون أسلحة نووية تكتيكية، قنابل مناسبة. 
الواليــات املتحــدة،  لــدى  الفتاكــة متوافــر  مثــل هــذه األســلحة 
لحمــل  مناســبة  لطائــرات  بحاجــة  أنهــا  كــام  "إرسائيــل"،  وليــس 
مثــل هــذه القنابــل، وحتــى لــو كانــت متوافــرة لديهــا، فليــس مــن 
املؤكد أنها ســتكون كافية الســتهداف هذه األجزاء املهمة، إال 
إن تعاونــت الواليــات املتحــدة مــع "إرسائيــل" ملهاجمــة إيــران 
النــووي  الرنامــج  يتأثــر  أال  يــزال هنــاك ســيناريو  الجــو، وال  مــن 
العسكري اإليراين بهذا، وإال فإن الهجوم الري، واحتال أجزاء 

منها غري وارد.
ترجــح القــراءة اإلرسائيليــة للــرد اإليــراين املتوقــع عــى أي هجوم 
ضدهــا أن طهــران لــن تجلــس بهدوء، يف ظــل امتاكها القدرات 
معروفــة  غــري  رسيــة  قواعــد  يف  بعضهــا  موجــود  الصاروخيــة، 
ورمبــا  كبــري،  بلــد  فإيــران  واألمريكيــة،  اإلرسائيليــة  للمخابــرات 
تعرف أجهزة املخابرات فيهام الكثري عنها، لكن ليس كل يشء، 
ومــن ثــم فــإن هجومــًا أمريكيــًا يرجــح أن يشــعل هجومــًا صاروخيًا 

عى "إرسائيل" والقواعد األمريكية يف منطقة الخليج.
ســيكون هــدف اإليرانيــني مــن ذلــك التســبب بوقــوع أكــر عــدد 
ممكــن مــن الخســائر البرشية، وإلحاق الــرضر بالردع اإلرسائييل، 
الســاحتني  خــال  مــن  "إرسائيــل"  ضــد  اللــه  حــزب  واســتخدام 
اللبنانيــة والســورية، كل ذلــك ســيؤدي لوقــوع عــدة مئــات مــن 

القتى اإلرسائيليني.
هــذه املعطيــات تؤكــد وجــود شــكوك كبــرية يف مدى اســتعداد 
"إرسائيــل" للذهــاب للنهايــة يف مثــل هــذه الحــرب ضــد إيــران، 
ومــن املحتمــل أن تكــون أي شــائعة مــن هــذا القبيــل مختلطــة 

بالكثري من السياسات الحزبية الداخلية.

الجهالني: تأجيل هدم تجمع "الخان األحمر" ال ُينهي القضية

"بلدية القدس" تهدم "درج األسباط"
مختصان: االحتالل يسري نحو تغيري املعامل التاريخية يف القدس

فصائل المقاومة: شعبنا لن يساوم على حقوقه وسيواصل نضاله
"التغيري واإلصالح" تدعو الربملانات الدولية

إىل نرصة القضية الفلسطينية

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قــال املتحدث باســم تجمــع الخان األحمر 
عيد جهالني: إن تأجيل سلطات االحتال 
هدم قرية الخان األحمر ال ُينهي القضية، 
حيــث مل تتوقــف محــاوالت الهــدم والطرد 

القرسي للسكان.
اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســلطات  وأرجــأت 
الواقعــة  البدويــة  القريــة  هــدم  أمــس، 
رشقي مدينة القدس املحتلة، العتبارات 

سياسية وفق قولها.
اإلرسائيليــة  العامــة  النيابــة  مندوبــو  وقــال 
اعتبــارات  توجــد  العليــا:  املحكمــة  أمــام 
قريــة  إخــاء  لتأخــري  واســعة  سياســية 
التــامس  عــى  ا  ردًّ وذلــك  األحمــر،  الخــان 
االســتيطانية  "ريغافيــم"  حركــة  متــه  قدَّ
نتنياهــو،  بنيامــني  الحكومــة،  رئيــس  ضــد 
ووزارة الجيــش طالبــت فيــه بإخــاء القريــة 

الفلسطينية.
"فلســطني"،  لصحيفــة  جهالــني  وأضــاف 
ــق  ُتضيِّ االحتــال  ســلطات  أن  أمــس، 
ملغــادرة  الفلســطينيني  املواطنــني  عــى 
الدوليــة  الظــروف  وتســتغل  التجمــع، 

واإلقليمية من أجل هدم التجمع.
وأوضــح أن حركــة "ريغافيــم" االســتيطانية 
رفعــت عــرشات الدعــاوى أمــام املحاكــم 
العائــات  إخــاء  أجــل  مــن  اإلرسائيليــة 

الفلسطينية من منازلها يف التجمع.
االحتــال  ســلطات  أن  جهالــني  وأضــاف 
أرجــأت عمليــة إخاء وهدم القرية خشــية 
للمحكمــة  العامــة  عيــة  امُلدَّ اتخــاذ  مــن 
موقًفــا  بنســودا،  فاتــو  الدوليــة،  الجنائيــة 

ضد )إرسائيل(.
ــد تنفيــذ قــرار إخاء  وذكــر أن نتنياهــو، جمَّ
الخــان األحمــر يف 20 من أكتوبر/ ترشين 

عيــة  امُلدَّ تحذيــر  بعــد   ،2018 األول 
مــن   17 يف  الجنائيــة،  للمحكمــة  العامــة 
التجمــع وتهجــري  هــدم  بــأن  نفســه  الشــهر 
ان  ُيعــدَّ محتلــة،  أرض  مــن  عنــوة  الســكان 
جرميتــي حــرب مبوجب ميثاق روما، بعد 
حركة تضامن عاملية واســعة مع الشــعب 

الفلسطيني ملنع الهدم.
وأشــار جهالــني إىل أن ســلطات االحتــال 
الهــدم،  عمليــة  لتنفيــذ  الفرصــة  تتحــني 
الــدويل  املجتمــع  وقــوف  كضــامن 
واملحكمــة الجنائيــة إىل جانبهــا يف حــال 

أقدمت عى خطوة الهدم.
وأكد أن االحتال ميارس سياسة التطهري 
العرقــي يف تجمــع الخــان األحمــر، "ولكــن 
أهــايل التجمــع مصممــون عــى البقــاء يف 
أرضهــم، ولــن يتخلــوا عنهــا، وســيتصدون 
الراميــة  اإلرسائيليــة  املحــاوالت  لــكل 

أحــرار  داعًيــا  منازلهــم"،  مــن  لطردهــم 
بجانبهــم  الوقــوف  إىل  العــامل  ورشفــاء 

والتصدي ملحاوالت تهجريهم.
ويف الســياق ذاتــه احتشــد العــرشات مــن 
الفلســطينيني، أمــس، يف خيمــة اعتصــام 
عــى  احتجاًجــا  األحمــر،  الخــان  قريــة 
للمحكمــة  االســتيطانية  الحركــة  مطالبــات 
القريــة،  هــدم  قــرار  يف  النظــر  بإعــادة 
مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  وملناســبة 

الشعب الفلسطيني.
األعــام  الوقفــة  يف  املشــاركون  وحمــل 
التــي  والافتــات  والرايــات  الفلســطينية 
تدعــو إىل وقــف التهجــري ومحــاوالت هدم 
صمــت  دقيقــة  ووقفــوا  األحمــر،  الخــان 
اللجنــة  عضــو  الراحــل  روح  عــى  وحــداد 
املناضــل  األســبق  فتــح  لحركــة  املركزيــة 

حكم بلعاوي.

الــذي  الســادس  االلتــامس  هــذا  وُيعــدُّ 
االســتيطانية  "ريغافيــم"  حركــة  تقدمــه 
األحمــر،  الخــان  ســكان  بإخــاء  للمطالبــة 
ت النيابــة العامــة اإلرسائيليــة عى  وقــد ردَّ
هــذه االلتامســات بــأن ســلطات االحتــال 
ســتطرد الســكان من املكان، مبوجب أمر 

إخاء صدر يف عام 2009.
وكانت النيابة قد أبلغت املحكمة، بداية 
الشهر الحايل، أنه لن ُيخى الخان األحمر 
عــت أن  يف األشــهر األربعــة املقبلــة، وادَّ
التأجيــل نابــع مــن احتياجــات املحادثــات 
إىل  والتوصــل  األحمــر  الخــان  ســكان  مــع 
"اعتبــارات  وبســبب  عليــه،  متفــق  إخــاء 
توقيــت  عــى  تنعكــس  أخــرى"  واســعة 
الفلســطينية،  القريــة  ســكان  طــرد  تنفيــذ 
وكذلــك عــى خلفيــة القيــود النابعــة مــن 

مواجهة فريوس كورونا.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
االحتــال  أن  مختصــان  أكــد 
اإلرسائيــيل يســري ســريا دراماتيكيــا 
خطرا نحو تغيري املعامل التاريخية 
يف  خاصــة  املحتلــة  القــدس  يف 
للمســجد  املاصقــة  املناطــق 
إىل  مشــريْين  املبــارك،  األقــى 
وتزويــر  الهــدم  يشــمل  التغيــري  أن 
التاريخ لتلك اآلثار إلظهار املدينة 

املقدسة مبظهر "يهودي".
يف  االحتــال  بلديــة  وكانــت 
درًجــا  أمــس،  هدمــت  القــدس، 
قــرب املقــرة اليوســفية يــؤدي إىل 
باب األسباط أحد أبواب املسجد 

األقى.
جرأة غير مسبوقة

يف  والخبــري  األكادميــي  وقــال 

عمــرو:  جــامل  القــدس  شــؤون 
االحتــال  ســلوك  يراقــب  َمــْن  "إن 
يكتشــف أنــه مل يتجــرأ منذ احتاله 
لكامــل القــدس عــام 1967م عــى 
والوجدانيــة  التاريخيــة  املواقــع 
إطاقــا،  الفلســطيني  للشــعب 
فــكان يحســب ألــف حســاب لكــون 
فلســطينيًا  مرفوضــا  التغيــري  هــذا 
قطعــي،  بشــكل  اليونســكو  ومــن 
حيث توجد محاذير من املســاس 

بتلك املواقع".
الرئيــس  عهــد  يف  "لكــن  وأضــاف: 
شــهدنا  ترامــب  دونالــد  األمريــي 
االحتــال  مــن  مســبوق  ًغــري  تغــوال 
املواقــع  عــى  متعمــد  بشــكل 
والتاريخــي  الرمــزي  املعنــى  ذات 
مبينــًا  الفلســطيني"،  للشــعب 

الخليــل  بــايْب  يف  بــدأ  التغيــري  أن 
االحتــال  أقــام  حيــث  والعامــود، 
إرسائيليــة  عســكرية  مواقــع  ثاثــة 
التــي غــري  الحليــب  وشــمل مغــارة 
ســليامن  ملغــارة  اســمها  االحتــال 
للنبــي ســليامن،  إياهــا زورًا  ناســبًا 
الســلطان  أنشــأها  حــني  يف 

العثامين سليامن القانوين.
اســتهدافًا  "نشــهد  عمــرو:  وتابــع 
وتاريخيــة  رمزيــة  قيمــة  لــه  مــا  لــكل 
دراماتيــي  بشــكل  فلســطينيًا 
بــاب  يشــهد  حيــث  للغايــة  وخطــر 
إرسائيليــة  عمــل  ورشــة  األســباط 
واسعة النطاق بدأت بإغاق سوق 

الغنم التاريخي".
أنشــأ  "االحتــال  بالقــول:  ومــى 
بــاب  يف  جديــدًا  ســياحيًا  مســارًا 

البلــدة  لجــدار  األســباط املاصــق 
القدميــة مــن ناحيــة الــرشق، وهــذا 
اليوســفية  مقــريْت  بــني  املســار 
درج  هــدم  وينــدرج  والرحمــة، 
بــاب األســباط ضمــن التهيئــة لهــذا 

املسار".
بعمليــة  يقــوم  االحتــال  أن  وأكــد 
منطقــة  يف  واســعة  معــامل  تغيــري 
مخفــرًا  أنشــأ  حيــث  األســباط 
موانــع  أنشــأ  حــني  يف  للرشطــة، 
الســيارات  تنقــل  ملنــع  فوالذيــة 
الفلســطينية لداخل باب األســباط 
املســتوطنني  لســيارات  ويســمح 
املغاربــة  بــاب  مــن  بالدخــول 

للوصول لحائط الراق.
يكــرس  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
"بــاب  عــى  األمنيــة  ســيطرته 

التغيــريات  خــال  مــن  األســباط" 
الجديدة ونصب مئات الكامريات 
طريــق  أن  بحكــم  املنطقــة  يف 
الطــرق  أكــر  هــي  "األســباط" 
الفلســطينيون  يســتخدمها  التــي 
لكونهــا  "لألقــى"  للوصــول 

األقرص.
بــل  بذلــك  االحتــال  يكتــِف  ومل 
بنــاه  الــذي  الســور  حجــارة  نــزع 
الرحمــة  مقــرة  حــول  العثامنيــون 
واســتبدلها بحجارة أخرى، بحسب 
عمــرو، مضيفــا أن االحتــال يقــوم 
منطقــة  عــى  ارتداديــة  بهجــامت 
بعــد  الرحمــة"  و"بــاب  "األســباط" 
املقدســية  الجامهــري  أفشــلت  أن 
خــال  مــن  الســابقة  مخططاتــه 
مخططاتــه  تنفيــذ  محــاواًل  هباتهــا، 
يف املنطقتــني قبيــل انتهــاء واليــة 

ترامب.
إىل  ذاتــه  الوقــت  يف  ولفــت 
والرمــوز  املعــامل  اســتهداف  أن 
مناطــق  كل  شــمل  التاريخيــة 
حيــث  ترامــب  عهــد  يف  القــدس 
يقيــم االحتال مرشوعًا اســتيطانيًا 
غــري  حــني  يف  املكــر  جبــل  عــى 
املخطــط الهيــكيل لشــارعْي صاح 
الدين والسلطان سليامن القانوين 
واســتوىل عــى مكتــب االتصــاالت 
األردنيــة، وحّولــه ملركــز رشطــة يف 
حــني يحــاول إخــراج 1200 مواطــن 

من بيوتهم يف الشيخ جراح.
الهيئــة  رئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
التهجــري  ملناهضــة  املقدســية 
نــارص الهدمــي أن االحتال يســعى 
لتغيــري مامــح القــدس خاصــة يف 

"األقــى"  مــن  القريبــة  املناطــق 
عــر محــو كل مــا لــه هوية إســامية 

وعربية يف املكان.
حديثــه  خــال  الهدمــي  وعــد 
لـ"فلســطني"، أن ذلــك ينــدرج يف 
الهــادف  االحتــال  مخطــط  إطــار 
أنــه  مدعيــًا  الحقائــق،  لطمــس 
يعمــل عــى تطوير األحيــاء العربية 
لتهويدهــا  يســعى  حــني  يف   ،
وتعزيــز ســيطرته األمنيــة مبشــاريع 

هندسية.
التطويريــة  تلــك املشــاريع  وقــال: 
املزعومــة هــي اعتــداء عــى أحقية 
العرب واملسلمني فيها بأن يقرروا 
حيــث  تطويــر،  مــن  يناســبهم  مــا 
وضــع االحتــال يــده عليهــا فيفعــل 
مــا تســمى "ســلطة  يريــده عــر  مــا 
اآلثار" و"وزارة السياحة" من خال 

مرشوعه لتطوير "أورشاليم"".
الســيطرة  هــذه  ســبب  وعــزا 
اإلرسائيليــة املطلقــة مــن االحتــال 
وأذرعــه املختلفــة مبــا فيهــا بلديــة 
لكــون  املدينــة،  يف  االحتــال 
القــدس  تركــت  أوســلو  اتفاقيــة 
"الحــل  مبفاوضــات  عرفــت  ملــا 
يــأيت،  ولــن  مل  الــذي  النهــايئ" 

حسب قوله.
وأضــاف: "بجانــب الضــوء األخــرض 
العربيــة  الــدول  ومــن  األمريــي 
لاحتــال  أكــدت  التــي  املطبعــة 
يفعــل  لــه،  عاصمــة  القــدس  أن 
ومل  يشــاء  مــا  باملدينــة  االحتــال 
لــه فيهــا باطلــة،  تعــد أي إجــراءات 
مبــا فيهــا تهجري الســكان الذي كان 

سابقًا جرمية حرب".

غزة/ فلسطني:
واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  دعــت 
الرملانيــة، الرملانــات الدوليــة إىل 
نرصة القضية الفلســطينية وشــعبها 

يف الداخل والخارج. 
يف  الرملانيــة،  الكتلــة  وشــددت 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة  بيــان، 
للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
عــى رضورة محاكمــة االحتــال يف 
املحاكــم الدوليــة عــى جرامئه بحق 

األرض واإلنسان.
وأهابــت بالشــعوب الحــرة للوقــوف 
الفلســطيني  الشــعب  جانــب  إىل 

لرفع الظلم التاريخي عنه.
وقالت: لقد تجاوز االحتال الظامل 
يف  الدوليــة  واألعــراف  القوانــني 
عدوانه املتواصل عى املقدسات 
األقــى،  املســجد  وخصوًصــا 
عــى  املســتوطنات  بنــاء  وواصــل 
الفلســطينية  األرايض  حســاب 
تحــت  املواطنــني  منــازل  وهــدم 

ذرائع واهية.
وأشــارت إىل أن الحصار اإلرسائييل 
ــد كوارث إنســانية يف  عى غزة جسَّ

مختلف جوانب الحياة.
واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  وناشــدت 
واإلنســانية  اإلغاثيــة  املؤسســات 
املســارعَة يف إنقاذ غزة من النقص 
املســتلزمات  جميــع  يف  الحــاد 

الطبية ملواجهة الجائحة وغريها.
فصائــل  ت  عــدَّ الســياق  ويف 
اليــوم  الفلســطينية،  املقاومــة 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
الفلسطيني، مناسبة لتذكري العامل 
الفلســطينية،  املأســاة  بحقيقــة 
الشــعب  لــه  تعــرض  الــذي  والظلــم 

الفلسطيني نتيجة قرار التقسيم.
يف  املقاومــة  فصائــل  وشــددت 
املجلــس  مقــر  أمــام  نظمتهــا  وقفــة 
أن  عــى  أمــس،  بغــزة،  الترشيعــي 
إال  ُتَحــل  لــن  الفلســطينية  القضيــة 
وهــو  العــودة،  حــق  أســاس  عــى 
وأن  االحتــال،  مــع  الــرصاع  أســاس 
وال  إســامية  عربيــة  أرض  القــدس 

حق لليهود فيها.
مقاومــة  يف  شــعبنا  حــق  وأكــدت 
حقوقــه  اســتعادة  حتــى  االحتــال 
القوانــني  كفلتهــا  التــي  الكاملــة 
والرشائع الساموية والدولية، داعية 
دول العــامل الحــر وأحــرار العــامل إىل 
وجــه  يف  املقاطعــة  ســاح  تفعيــل 

املــوت  جلــب  الــذي  االحتــال، 
والخراب للمنطقة بأرسها.

هــي  الوطنيــة  الوحــدة  إن  وقالــت: 
يف  اإلســراتيجي  شــعبنا  خيــار 
مواجهة االحتال، داعية يف الوقت 
ذاتــه، حركــة "فتــح" إىل العــدول عــن 
قــرار التنســيق األمنــي مــع االحتال، 
واستكامل الحوار الوطني، وتحقيق 

املصالحة الداخلية.
ربــط  بعــدم  "فتــح"  حركــة  وأوصــت 
بالرئيــس  الفلســطينية  امللفــات 
إياهــا  مطالبــة  القــادم،  األمريــي 
األمنــاء  اجتــامع  مخرجــات  بالتــزام 

العامني الذي ُعِقد يف بريوت.
مــن  املقاومــة  فصائــل  وحــذرت 

العــريب  التطبيــع  مسلســل  خطــورة 
مــع االحتــال، مضيفــة: لــن يجلــب 
الحــرة،  وشــعوبها  ألمتنــا  الخــري 
ته تفريًطا بفلسطني واألقى. وعدَّ

العربيــة  أمتنــا  جامهــري  ودعــت 
الَحــراك  رضورة  إىل  واإلســامية 
الفعال لدعم الشــعب الفلســطيني 
وتعزيــز  وجــوده،  أماكــن  كل  يف 
أسباب صموده ورسوخه يف أرضه.

الفســلطينية  الفصائــل  ومثنــت 
والجهــات  واألصــوات  الفعاليــات 
شــعبنا  بحــق  وتنــادي  تدعــم  التــي 
رافضــة  ومقدســاته،  أرضــه  يف 
جرائــم االحتــال ضد أرضنا وشــعبنا 

ومقدساتنا.

جانب من إلقاء البيان               )تصوير/ يارس فتحي(
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إعالن مناقصـة
مشروع توريد وتركيب محطة تحلية مياه عدد 2
مشروع توريد وتركيب أنظمة طاقة شمسية عدد 39

  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصــة ملــروع توريــد 
وتركيــب محطــة تحليــة ميــاه عــدد 2، ومــروع توريــد وتركيــب أنظمــة طاقــة 
شميســة عدد 39 فعىل الراغبني يف االشــراك بالعطاءين املذكورين أعاله 
بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف  الــركات املختصــة  مــن 
مقرهــا الكائــن يف غــزة شــارع الصحابــة بالقــرب مــن مســجد التابعني للحصول 
عىل كراسة العطاء وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة السابعة 

صباحًا وحتى الحادية عرة ظهرًا.
مالحظات: 

• كل مروع عىل حدة وللركات الحرية باالشراك بأحد املروعني أو كليهام.
• يبدأ استالم عرض السعر يوم األحد املوافق 2020/11/29م وحتى يوم 

الثالثاء املوافق 2020/12/1م
• اخــر يــوم لتســليم العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/12/1م الســاعة 

العارشة صباحا يف مقر الجمعية.
• فتــح املظاريــف يف جلســة علنيــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/12/1م 

الساعة العارشة والنصف صباحًا يف مقر الجمعية.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

• لزوم احضار من يرسو عليه العطاء شهادة عدم خصم من املصدر وفاتورة 
رضيبية.

• يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن أحــد 
البنوك العامة يف قطاع غزة بقيمة %5 من إجاميل املبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــاًل وميتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول وأن يكون مسجاًل يف دوائر الرضيبة.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غري مسردة.

لالستفسار االتصال عىل جوال رقم : 0595348888

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة بني سهيال

الثانيــة   الــدورة   / الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  املــروع:  اســم 
)MDPIII-CII(

اسم المشروع الفرعي: تأهيل مركز قلم الجمهور
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــىل منحــة مــن مجموعــة مــن 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مســاهمة  إىل  باإلضافــة  واملمولــني  الــركاء 
بنســبة 10 % من تكلفة يف برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة 
الثانية.  وقد حصلت بلدية بني سهيال عىل منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ  مــروع  تأهيــل مركــز 
قلم الجمهور، وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل 
دفعــات تحــت العقــد رقــم ) MDPIIICII-1522121- 02( الــذي مــن أجلــه 

تم إصدار هذه الدعوة.
مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــىل  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املقاولــون   )2

هاتــف:  ريــدة،  أبــو  عمــر  م.  الســيد/  املشــاريع،  دائــرة  ســهيال،  بنــي  بلديــة 
082071088 فاكــس: 082071077، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة 

2020/11/30 وحتــى تاريــخ  الثانيــة عــر ظهــرًا مــن تاريــخ  صباحــًا وحتــى 
.2020/12/14

3( عروض األسعار يجب أن تقدم عىل العنوان أدناه قبل أو 2020/12/14 

الساعة الثانية عر ظهرًا.
4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   )5
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــني املوافــق 
االجتــامع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2020/12/07

التمهيدي سيعقد يف بلدية بني سهيال وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6( العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية بني سهيال، دائرة املشاريع، 

الطابق الثاين.
بلديـة بني سهيال

بتمويل من:

إعالن طرح عطاء رقم:2020/2
)عطاء توريد حقائب صحية(

تدعوكــم جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل للمشــاركة يف عطــاء توريــد حقائب 
صحيــة ضمــن مــروع الحقــوق والصمــود والذي تنفذه جمعية وفاق لرعاية املرأة 
والطفل بالراكة مع منظمة أكشن أيد- فلسطني/ الدمنارك بتمويل من دانيدا.

ميكنكــم االشــراك يف هــذا العطــاء واســتالم نســخة عــن وثائــق العطــاء مــن مقــر 
جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل ابتداًء من يوم االثنني املوافق 2020/11/30 
من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا. وحتى موعد أقصاه يوم: 
الخميــس املوافــق 2020/12/3 الســاعة الثانيــة ظهــرًا، وذلــك مقابــل رســم مايل 

قدره 200 شيكل فقط ال غري )مائتان شيكل فقط( غري مسردة.
• مكان وموعد تسليم العطاء: يجب أن تعاد وثائق العطاء يف ظرف مغلق 
ومختــوم ومعنــون باســم/ جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل مكتوًبــا عليــه 
اســم ورقــم املــروع، وذلــك حتــى موعــد أقصــاه الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا 

يوم االحد املوافق 2020/12/6.
• سيتم فتح مظاريف العطاء من خالل اللجنة املختصة وذلك الساعة الواحدة 
ظهرًا يوم األحد املوافق: 2020/12/6م ملن يرغب بالحضور من املوردين.

الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء:
• أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

• أن تكون لديه القدرة عىل تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• التقــدم بشــهاديت خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبة الدخل 

سارية املفعول عند تسليم كراس العطاء.
• التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد عىل كافة املطلوبات أعاله.
• يجب أن تتوفر لديه القدرة عىل تقديم كفالة دخول العطاء بنسبة 5 % من قيمة العطاء.

يرفــق  وال  مكتمــل  غــري  عطــاء  اســتبعاد كل  املظاريــف  فتــح  للجنــة  يحــق   •
املعلومــات والوثائــق الالزمــة أعــاله أو مل يســلم العطــاء يف مــكان التســليم 

املذكور أعاله أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
• رسوم اإلعالن ملدة يوم يف جريدة فلسطني عىل من يرسو عليه العطاء.

ميكــن الحصــول عــىل العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن رفــح – دوار الجــوازات 
– عــامرة عرفــات الدبــاري وملزيــد مــن االستفســار ميكنكــم مراجعــة الجمعية أو 
االتصــال عــىل جــوال: املاليــة 0598879888 أو الفنــي 0599155657 أو 
 .wefaqsociety@gmail.com  :هاتف: 082131366 أو بريد الكروين

Declaration of tender

No. 15/ 2020 

Sustainable healthy energy
Sawaed Association for Relief and Development is launching an 

invitation for bids for Sustainable healthy energy to Provide Solar 

Electricity System for for Ahl Al Jannah community center in Gaza, 

Palestine  in accordance to the following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – Nelson 

Mandela street – child care center – 4 rd floor from 30/ 11/ 2020 till 

06/ 12 /2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.

• Tender fees is 50 USD nonrefundable paid to SARD procurement 

department.

• Deadline for submission of tender on 06/ 12/ 2020 at 11.30 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.

• Bid Guarantee shall be equal to  5% of bid Amount  as Banking 

Cheque or Banking Guarantee in the name of SARD valid until 60 

day from bid opening day, Personal Cheques will not accepted.

• PRE BID MEETING AND SITE VISIT on 03/ 12/ 2020 at 

11.30 am in SARD office in Gaza

• Sealed and Stamped tenders only will be opened on  6/ 12/ 2020 

at 11.30 am , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal 5 % of bid Amount  shall be 

provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any required 

additional governmental documents و شهادة خصم منبع 

• SARD is not obligated to select the lowest tender, as well as the 

tenders have to comply with the mentioned specification in the tender.

• The successful contractor will pay the declaration fees.

• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

يف أثناء افتتاح مقر رابطة "برلمانيون ألجل القدس"

رئيس الربملان الرتيك: قضية القدس أهم قضايا القرن الـ21 

ًيا ممثل الملك زار "األقصى" ُمتخفِّ
ثاين وفد بحريني رسميٍّ يزور )إرسائيل( غًدا

عمرو لـ"فلسطني": وصف استئناف التنسيق 
األمني بـ"االنتصار" سببه انعدام إنجازات للسلطة

مسؤول سوداين: الوفد اإلرسائييل
زار منظومة الصناعات الدفاعية

الرجوب: استهداف الكتلة 
اإلسالمية يف الضفة لن 

يدفعها لالستسالم
الخليل/ فلسطني:

أكــد النائــب يف املجلــس التريعــي نايــف الرجــوب أن االســتهداف املتجــدد 
للكتلــة اإلســالمية وطالبهــا يف الضفــة الغربيــة املحتلــة لــن يدفعهــا لرفــع الرايــة 

البيضاء أو االستسالم لالحتالل.
وشــدد الرجــوب يف ترصيــح صحفــي، أمــس، عــىل أن املوقــف ســيبقى واضًحــا 
الذيــن  للطلبــة  التحيــة  موجًهــا  وجرامئــه،  واالحتــالل  األمنــي"  "التنســيق  برفــض 

يقدمون ولو القليل يف ظل األوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقــال: "ال يوجــد أيُّ مــرر وال أيُّ أحــداث تعطــي االحتــالل ســبًبا العتقــال طــالب 
الكتلــة يف هــذه املرحلــة، ولكــن االحتــالل معنــيٌّ بــني الفينــة واألخــرى بــأالَّ يــرك 
املاء يركد حتى ال يعطي فرصة لطالب الجامعات أو غريهم ليلتقطوا أنفاسهم".

وفيــام يخــص اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة طلبــة مــن جامعــة النجاح، أكــد الرجوب 
أن تســاوق الســلطة مــع االحتــالل يف هــذه املرحلــة "أمــر مشــني"، خصوًصــا يف 
الشــعب  عــىل  والتكالــب  السياســية،  الحالــة  بــه  متــر  التــي  العصيــب  الظــرف 
الفلســطيني وقضيتــه. وشــدد عــىل أن األســاس واملطلــوب مــن الســلطة أن تجمع 
كل الفلســطينيني يف خنــدق واحــد ملواجهــة األخطــار التــي تهــدد الجميــع، ال أن 
تعتقــل الطلبــة والرفــاء. وأضــاف: "يجــب عــىل الســلطة أن ترمتــي يف حضــن 

الشعب الفلسطيني، وتجتمع مع كل الفلسطينيني يف مواجهة االحتالل".
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت عدًدا من طلبة الجامعات يف الضفة الغربية 
عــىل خلفيــة نشــاطاتهم النقابيــة، كان آخرهــم الطلبــة يف جامعــة الخليــل محمــد 

حسنية وأسيد صري زهور وحسني أبو شيخة.
ســبق ذلــك اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة الطالــب يف كليــة الهندســة 

بجامعة النجاح أنس عبد الفتاح، والخريج يف كلية االقتصاد نجم عواد.

النارصة/ فلسطني-األناضول:
يــزور وفــد بحرينــي رســمي )إرسائيل(، غًدا، برئاســة وزير 
الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي، زايــد بــن راشــد 

الزياين.
الوفــد  هــذا  إن  أمــس:  االحتــالل،  إذاعــة جيــش  وقالــت 
سيكون ثاين وفد بحريني رسمي يصل إىل )إرسائيل(.

ويف 18 مــن نوفمــر/ تريــن الثــاين الجــاري، وصل إىل 
مطــار "بــن غوريــون" اإلرسائييل أول وفد بحريني رســمي 

برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياين.
وزراء  رئيــس  البحرينــي،  الوفــد  يلتقــي  أن  املقــرر  ومــن 
غــايب  الخارجيــة  ووزيــر  نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــالل 
أوكنيــس،  أوفــري  اإلقليمــي  التعــاون  ووزيــر  أشــكنازي، 
بحســب  هكوهــني،  فــركاش  أوريــت  الســياحة  ووزيــرة 

املصدر ذاته.
وســتركز الزيــارة عــىل مســائل اقتصاديــة، مبــا يف ذلــك 
والبحرينــي،  اإلرسائيــيل  الخــاص  القطــاع  بــني  التعــاون 

وبحث آفاق جديدة للتعاون االقتصادي بني البلدين.
وأوضحــت اإلذاعــة أن وصــول وفديــن مــن البحريــن إىل 
)إرسائيل( يف أســبوعني، يشــري إىل "سخونة العالقات" 

بني الجانبني.
ونقلت عن مصادر سياســية قولها: إن الزيارة قد تشــهد 
الجويــة  الرحــالت  بشــأن  تفاهــم  مذكــرة  عــىل  التوقيــع 
املبــارشة بــني )تــل أبيــب( واملنامــة، بعدمــا مل يحــدث 

ذلك يف الزيارة السابقة.
ُيشــار إىل أن وزيــر الخارجيــة البحرينــي أعلــن يف زيارتــه 
حكومــة  إىل  رســمي  بطلــب  تقــدم  أنــه  لـ)إرسائيــل(، 

االحتالل لفتح سفارة يف )إرسائيل(.
مؤمتــر  يف  باملقابــل،  الزيــاين  اللطيــف  عبــد  وأشــار 
صحفي عقده مع نظريه اإلرسائييل غايب أشكنازي، يف 
مقــر وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة غــريب القدس املحتلة، 
الطلــب  عــىل  وافقــت  البحريــن  أن حكومــة مملكــة  إىل 

اإلرسائييل لفتح سفارة يف املنامة.
ويف ســياق متصــل، تحدثــت وســائل إعــالم إرسائيليــة، 
ــل ملك البحريــن "خالد آل  أمــس، عــن زيــارة أجراهــا ممثِّ
الجمعــة  األقــى،  للمســجد  لــه،  مرافقــني  مــع  خليفــة" 

املاضية، دون الكشف عن هوياتهم؛ خشية طردهم.
وذكــرت إذاعــة جيــش االحتــالل أنَّ البحريني أدى الصالة 
املقدســيني  إقــدام  مــن  خوًفــا  ًيــا،  متخفِّ املســجد،  يف 
مــع  وفعلــوه  ســبق  مــا  وهــو  املــكان،  مــن  طــرده  عــىل 

ُمطبِّعني عرب يف زيارتهم لألقى.
وقــال آل خلفيــة لإلذاعــة العريــة: "مل ُنعــرِّف عن أنفســنا 
فيــه"،  الصــالة  وأداء  األقــى  زيــارة  مــن  مُنَنــع  ال  حتــى 
ُمضيًفــا: "األقــى ليــس للفلســطينيني فقــط، بل للعامل 
اإلســالمي بــأرسه، كان مــن املســتحيل إخبارهــم بهويتنــا 

ومنعنا من الصالة يف املسجد".
وكان مــن املقــرر أن يــزور رئيــس وزراء االحتــالل البحريــن 
بنــاء  تأجلــت  زيارتــه  لكــن  الجــاري،  األســبوع  واإلمــارات 

عىل رغبة املنامة، بحسب وسائل إعالم إرسائيلية.
"يديعــوت  صحيفــة  قالــت  املــايض،  واألربعــاء 
نتنياهــو  مكتــب  مــن  طلبــت  البحريــن  إن  أحرونــوت": 
تأجيــل الزيــارة، انطالًقــا مــن رغبتهــا يف أن يــزور اإلمارات 

أيًضا يف الرحلة ذاتها.

غزة/ أدهم الريف:
التحريــر  ملنظمــة  املركــزي  املجلــس  عضــو  أرجــع 
اللجنــة  عضــو  وْصــَف  عمــرو  نبيــل  د.  الفلســطينية 
املدنيــة  الشــؤون  ووزيــر  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة 
األمنــي  التنســيق  اســتئناَف  اللــه  بــرام  الســلطة  يف 
عــدم  إىل  بـ"االنتصــار"،  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــع 
وجــود إنجــازات للســلطة. وقــال عمــرو لـ"فلســطني": 
اســتهجان  لقــي  باالنتصــار  حــدث  مــا  وصــف  إن 
الفلســطينيني وحتــى اإلرسائيليــني وغريهم، وســبب 

ذلك انعدام اإلنجازات الحقيقية واملقنعة.
د عــىل أن األوىل كان إعــادة بنــاء املؤسســات  وشــدَّ
ا ذلــك مســؤولية مشــركة بــني حركتــي  الوطنيــة، عــادًّ
فتح وحامس وســائر القوى السياســية والشــعبية يف 
اجتامعهــم  العاّمــون -يف  األمنــاء  وكان  الوطــن.  كل 
ســبتمر/  مطلــع  وبــريوت،  اللــه  رام  بــني  املشــرك 
أيلــول املــايض- أصــدروا بياًنــا ختامًيــا تنــاول االتفــاق 
عــىل عــدد مــن البنــود، أهمهــا: تشــكيل قيــادة وطنيــة 
موحــدة للمقاومــة الشــعبية، وإنهــاء االنقســام، لكــن 
مل يتحقق ذلك وتعرثت املصالحة مجدًدا بعد لقاء 

جميع بني فتح وحامس يف القاهرة.
وأضــاف عمــرو أن "الحالــة الفلســطينية وصلــت إىل 
قبــل  الوطنيــة  القضيــة  بدايــة  منــذ  االســتواء  مرحلــة 
مكانــة  وتراجــع  الوطــن،  انقســام  القــرن:  أربــاع  ثالثــة 
القضيــة الفلســطينية عربًيــا ودولًيــا، وتراجــع الوضــع 

االقتصــادي إىل حــد االنهيــار، وعــدم وجــود إمكانيــة 
قضيــة  وحــل  الدولــة  إقامــة  نحــو  الفعــيل  للتقــدم 

الالجئني األكرث أهمية".
الوطنيــة  الوحــدة  اســتعادة  "دون  أنــه  عــىل  وشــدد 
ســتذهب اإلنجــازات والتضحيــات ســدى، فــال ميكن 
لشــعب منقســم أفقًيا وعمودًيا وهو تحت االحتالل 

أن ينِجز تحرًرا أو استقالاًل".
البيــت  ترميــم  عــىل  الركيــز  رضورة  عــىل  د  وشــدَّ
الفلسطيني عىل أن تكون االنتخابات العامة كخطوة 

أوىل خيارا أساسيا ووحيدا أمام الجميع.
ويف موضوع إقدام دول عربية عىل توقيع اتفاقيات 
تطبيــع مــع )إرسائيــل( ومنها اإلمــارات والبحرين، رأى 
ــا عــىل مركزيــة  ــد انقالًبــا خطــًرا وجذريًّ أن ذلــك "جسَّ
اســتمرار  أن  مبيًنــا  ــا"،  عربيًّ الفلســطينية  القضيــة 
ال  الــذي  ترامــب  وضغــط  الفلســطيني،  االنقســام 
لتوقيــع  رئيســان  ســببان  املطبعــة،  للــدول  يقــاوم 
عــىل  الســلطة  تعويــل  وبشــأن  التطبيــع.  اتفاقيــات 
قــال  بايــدن،  جــو  برئاســة  املقبلــة  األمريكيــة  اإلدارة 
عــىل  للرهــان  منطقــي  مســوغ  يوجــد  ال  إنــه  عمــرو: 
أي رئيــس أمريــي بحكــم النفــوذ اإلرسائيــيل القــوي 
داخــل مؤسســات صنــع القــرار األمريــي، منبًهــا إىل 
الســابق  الرئيــس  هــو  بذلــك  اعــرف  مــن  أفضــل  أن 
نــر  الــذي  كتابــه  يف  أوبامــا،  بــاراك  الدميقراطــي 

مؤخًرا بعنوان "األرض املوعودة".

الخرطوم/ فلسطني:
قــال عضــو مجلــس الســيادة الســوداين، محمــد الفــي 
سليامن: إن الوفد اإلرسائييل الذي وصل إىل الخرطوم 
مؤخًرا، زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات 

املسلحة.
وأوضح الفي يف مقابلة مع صحيفة "حكايات"، أمس، 
أن زيــارة الوفــد اإلرسائيــيل "ذات طبيعة عســكرية بحتة، 
وليســت زيــارة سياســية، وال ميكــن الحديــث عنهــا يف 

الوقت الحايل".
وأضاف: "الوفد اإلرسائييل بدأ زيارته للسودان بطواٍف 
للقــوات  التابعــة  الدفاعيــة  الصناعــات  منظومــة  عــىل 
مل  اللقــاء  لكــن  بعســكريني،  فيهــا  والتقــى  املســلحة، 
املتعلقــة  السياســية  الجوانــب  مــن  جانــب  أيَّ  يناقــش 
بالتطبيــع بــني الخرطــوم وتــل أبيــب"، دون تفاصيــل عــن 
لزيــارة  محــددة  توقيتــات  ذكــر  ودون  املنظومــة  تلــك 

الوفد.
ا عىل سؤال عن إدارة املكون العسكري يف مجلس  وردًّ
السيادة مللف التطبيع مع سلطات االحتالل اإلرسائييل 
التنفيذيــة،  والحكومــة  املــدين،  املكــون  عــن  بعيــًدا 
أجاب: "هذا الحديث غري صحيح، وكل أعضاء مجلس 

ملــف  مــن مدنيــني وعســكريني مشــاركون يف  الســيادة 
التطبيع، إضافة إىل وزارة الخارجية".

بعــد، حتــى  يكتمــل  امللــف مل  أن  أعتقــد  "لكــن  وتابــع: 
ُتنَر كل تفاصيله".

تحدثــت  أن  )مــكان(،  اإلرسائيليــة  البــث  لهيئــة  وســبق 
إىل  إرسائيــيل  وفــد  مغــادرة  عــن  املــايض  االثنــني 
السودان، لكن مجلس الوزراء السوداين، نفى يف اليوم 

ذاته علمه بزيارة الوفد البالد.
اإلعــالم،  وزيــر  عــن  تربيــون"  "ســودان  موقــع  ونقــل 
املتحــدث باســم الحكومــة، فيصــل محمــد صالــح، قولــه 
آنــذاك: "مجلــس الــوزراء ليــس لديــه أيُّ علــم بزيــارة وفد 

إرسائييل )للسودان(".
الدولــة  يف  جهــة  أيُّ  معنــا  تنســق  "مل  صالــح:  وأضــاف 
بشــأنها، وال نعلــم بتكويــن الوفــد، وال الجهــة التــي دعتــه 

واستقبلته".
أعلــن  املــايض،  األول  تريــن  أكتوبــر/  مــن   23 ويف 
االحتــالل  ســلطات  مــع  عالقتــه  تطبيــع  الســودان 
اإلرسائيــيل، ليكــون بذلــك البلــد العــريب الخامــس الــذي 
 ،)1979( مــرص  بعــد  العالقــات،  تطبيــع  عــىل  يوافــق 

واألردن )1994(، واإلمارات والبحرين )2020(.

إسطنبول/ األناضول:
قــال رئيــس الرملــان الــريك مصطفــى شــنطوب: 
الحــادي  القــرن  قضايــا  أهــم  القــدس  قضيــة  إن 
والعرين. جاء ذلك يف كلمة شنطوب، أمس، 
الجديــد  افتتــاح املبنــى  أثنــاء مشــاركته يف  يف 
لرابطة "برملانيون ألجل القدس" يف إســطنبول، 
تزامًنــا مــع اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني. وأوضــح شــنطوب أن تبنــي القضيــة 
النظــام  مناقشــة  الواقــع  يف  يعنــي  الفلســطينية 
العاملــي الذي نشــأ بعــد الحربني العامليتني يف 
القــرن العريــن. وأضــاف: "نعيــش حقبــة يتعــزز 
وخصوًصــا  املضطهــدة،  الشــعوب  كفــاح  فيهــا 

املسلمني، لنيل حقوقهم املروعة".
وأشــار إىل أن املبنــى الجديــد لرابطــة "برملانيون 
مركــًزا  ســيكون  إســطنبول،  يف  القــدس"  ألجــل 
عــىل  مهمــة  واجتامعــات  مباحثــات  الحتضــان 

صعيد القضية الفلسطينية.
قضيــة  أن  عــىل  الــريك  الرملــان  رئيــس  وشــدد 
القــدس "هــي قضيــة البريــة جمعاء، قضية كل 
إنســان يؤمــن بالقانــون ويتحــىل بالضمــري، بغــض 

النظر عن عرقه أو دينه أو رأيه السيايس".
وأعــرب عــن أهميــة متابعة هذه القضية بوســاطة 
أن  مبيًنــا  أجلهــا،  مــن  والنضــال  دوليــة،  منصــة 
"رابطــة برملانيــون ألجــل القــدس" لديهــا 1500 

برملاين من 73 دولة.
وأوضح شنطوب أن قضية القدس قضية العامل، 
املحتلــة  القــدس  أن  إىل  ذلــك  ســبب  ويرجــع 
مركــز  ولكنهــا  لـ)إرسائيــل(،  ــا  نهائيًّ ليســت هدًفــا 

مهم بالنسبة إليها.
لـ"الصهيونيــة  الرئيســة  املســألة  أن  وتابــع 
اإلرسائيليــة هــي الوصــول إىل هــدف )إرسائيــل( 

الكرى من النيل إىل الفرات".
الهــدف ال يهــم دواًل وشــعوًبا يف  وبــنيَّ أن هــذا 
إىل  النيــل  مــن  املمتــدة  الجغرافيــة  املنطقــة 
ل تهديــًدا  الفــرات فحســب؛ بــل هــو هــدف ُيشــكِّ

ْلم العاملي. لكل الرق األوسط والسِّ
وأكد أن تجاهل أهداف )إرسائيل( ســيؤدي إىل 
عــىل  مشــدًدا  القــادم،  الكبــري  التهديــد  تجاهــل 

رضورة وضع حدٍّ للغطرسة اإلرسائيلية.
الرؤيــة  النعــدام  أســفه  عــن  شــنطوب  وأعــرب 
العميقــة لــدى بعــض الــدول العربيــة يف موقفهــا 

من األهداف اإلرسائيلية.
اإلمــارات  مقدمتهــا  "يف  دواًل  هنــاك  أن  وذكــر 
تتحــرك  التــي  الــدول  العربيــة املتحــدة، وبعــض 
معهــا تحــاول النظــر إىل قضايــا العــامل والقضايــا 
اإلقليميــة مــن منطلــق قبــيل ورئيــس قبيلــة، وهي 
ال تخــون يف الواقــع قضيــة القــدس فحســب، بــل 

تخون أيًضا شعوبها ومعتقداتها".

أهــم  الفلســطينية  القضيــة  بــأن  شــنطوب  وأفــاد 
قضية محورية يف القرن الحادي والعرين.

ولفــت شــنطوب إىل كلمــة ســابقة لرئيــس الوزراء 
غايــة  عــن  أربــكان،  الديــن  نجــم  الراحــل  الــريك 
أربــكان:  قــال  حيــث  املتحــدة،  األمــم  تأســيس 
إن األمــم املتحــدة تأسســت لهــدف واحــد وهــو 
ســالمتها،  وضــامن  )إرسائيــل(  بدولــة  االعــراف 

وهو ما حصل.
وأكــد أن مناقشــة قضيــة القــدس، والنضــال مــن 
أجــل حريتهــا، يعــد نضــااًل مــن أجــل تغيــري نظــام 
القــرن الحــادي والعريــن املتهالــك الــذي عفــا 

عليه الزمن.
وبنّي أن الرئيس أردوغان ال يثري عن عبث قضية 
القــدس وفلســطني باســتمرار يف خطاباتــه أمــام 
جميــع  ويف  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

اجتامعاته الدولية.
طــرح  عــىل  أردوغــان  الرئيــس  إىل إرصار  ولفــت 
املنصــات  يف  العاملــي  النظــام  تغيــري  رضورة 
مــن خمســة"  أكــر  "العــامل  الدوليــة، وأن كلمتــه 
)يف إشارة إىل األعضاء الدامئني مبجلس األمن 
الــدويل( أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
أصبحت شعاًرا. وأكد أن الكثري من الناس كانوا 
جميــل  حلــم  مجــرد  الشــعار  هــذا  أن  يعتقــدون 
األكادمييــني  وأن  للتحقيــق،  قابــل  غــري  مثــايل 

واملثقفــني كانــوا يعــرون عــن مثــل هذه األشــياء 
يف خطاباتهم ومحادثاتهم الخاصة.

مــن جانبــه أشــاد رئيــس رابطــة "برملانيــون ألجــل 
القــدس"، الشــيخ حميــد األحمــر، بالــدور الريك 
شــعًبا  الفلســطينية  للقضيــة  املتواصــل  ودعمــه 
طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  ودعــم  وحكومــة، 
الدوليــة  املحافــل  كل  يف  للقضيــة  أردوغــان 

واملناسبات.
وأكــد األحمــر أهميــة دور تركيــا يف إبقــاء القضيــة 
الــريك  املوقــف  أن  ا  عــادًّ "حيــة"،  الفلســطينية 
موقف مرف يف وقت قلَّ فيه املنارصون، بل 
وظهــر فيــه الكثــري مــن األنظمــة التــي تهــاوت أمــام 

إغراءات "الكتلة الصهيونية".
تركيــا،  الفلســطيني يف  الســفري  عــدَّ  جهتــه  مــن 
فائــد مصطفــى، أن إقــرار األمــم املتحــدة باليــوم 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
عــام 1977، هــو اعــراف منهــا مبســؤوليتها عــامَّ 
حصل نتيجة قرار تقسيم فلسطني عام 1947.

وقال مصطفى: "لقد عاىن الشعب الفلسطيني 
يف الـ72 عاًما الكثري، واستمر يف النضال دفاًعا 
عــن تاريخــه ومقدســاته وعــىل رأســها املســجد 
الفلســطيني،  الشــعب  يختفــي  ولــن  األقــى، 
ولــن يستســلم للقهــر والظلم، وســيواصل كفاحه 

املروع ضد االستعامر الصهيوين".
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات – غزة
للــروط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

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

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

2020/12/09 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح
 املظاريف

انتظــار  معــرش  وتركيــب  توريــد 
المرضى للعيادة الخارجية المدخل 

الجنوبي بمجمع الشفاء الطبي
/111

2020

 11:00

صباحًا
3.  زيــارة املوقــع ملعاينــة املــكان يــوم الخميس املوافق 2020/12/03 الســاعة العارشة 

صباحًا بالتواصل مع املهندس املختص م. زياد أبو حميدان جوال رقم 0599282904.
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

9. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

إعالن عن المناقصة رقم
2020/15 بالظرف المختوم

تعلن جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة عن المناقصة
الخاصة بشراء مركبة تستخدم لعيادة متنقلة.

أســعار شــامله قيمــة الرضيبــة  عــروض  بتقديــم  الــركات املعنيــة  مــن  الرجــاء 
املضافة وذلك حسب ما هو وارد يف كراسة رشوط املناقصة رقم 2020/15 
الخاصــة بهــذا الشــأن .  والتــي ميكــن الحصــول عليها من مقــر الجمعية الرئييس 
– مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف - بغــزة مقابــل جامعــة األزهــر ابتــداء مــن 
يوم االحد املوافق 2020/11/29 خال ساعات الدوام الرسمية من الساعة 
أيــام الجمعــة  الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر مــا عــدا 
واألعيــاد الرســمية . مقابــل رســم مــايل قــدره 100 شــيكل ) فقــط مائــة شــيكل ( 
مع العلم انه سيعقد اجتامع متهيدي يوم السبت املوافق 2020/12/05 .

- آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظرف املختوم يف قســم املشــريات 
يف املركــز الرئيــيس للجمعيــة – الطابــق الثــاين الســاعة الثانيــة عر من ظهر 

يوم الثاثاء املوافق 2020/12/08
 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــىل  االتصــال  يرجــى   : للمراجعــة 
info @hilal.ps - 0097282860019 : 0097282820026، فاكس رقم

إدارة الجمعية 
ماحظة : أجرة اإلعان بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

Declaration of tender No. 14/ 2020 

Supply, install and operate 

gynaecology Ultrasound
Sawaed Association for Relief and Development is 

launching an invitation for bids for to Provide Ultra Sound 

Device in Gaza, Palestine  in accordance to the following 

general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – 

Nelson Mandela street – child care center – 4 rd floor from 30/ 

11/ 2020 till 06/ 12/ 2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.

• Tender fees is 100 ILS nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

• Deadline for submission of tender on 06/ 12/ 2020 at 11.00 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.

• Bid Guarantee shall be equal to  5% of bid Amount  as Banking 

Cheque or Banking Guarantee in the name of SARD valid until 60 

day from bid opening day, Personal Cheques will not accepted.

• PRE BID MEETING AND SITE VISIT on 032020 /12/ at 

11.00 am in SARD office in Gaza

• Sealed and Stamped tenders only will be opened on 06/ 12/ 2020 

at 11.00 am , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal 5% of bid Amount  shall be 

provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 

required additional governmental documents.

• SARD is not obligated to select the lowest tender, as well as the 

tenders have to comply with the mentioned specification in the tender.

• The successful contractor will pay the declaration fees.

• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

تعلــن جمعيــة األدهــم للتنميــة والتطويــر – عزبــة بيــت حانــون عــن طــرح عطاء 
بالظرف املختوم ملروع " توريد وتركيب أنظمة طاقة شمسية لزوم محطة 

املياه " يف منطقة عزبة بيت حانون بتربع كريم من فاعل خري – بريطانيا.
فعىل من يرغب من الركات املختصة يف مجال الطاقة الشمسية التوجه 
الســتام نســخة مــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة األدهــم للتنميــة 
والتطوير الكائنة يف عزبة بيت حانون – الشــارع العام – خلف مســجد عبد 
اللــه عــزام ابتــداًء مــن يوم األحد املوافق 2020/11/29 من الســاعة الثامنة 
صباًحــا وحتــى الثانيــة ظهــرًا إىل موعــد أقصاه نهاية دوام يوم االثنني املوافق 

2020/11/30 م وذلك حسب الروط التالية: 

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

• يجب عىل املتقدم للعطاء تقديم خلو طرف من الدوائر الرضيبية املختصة.
• يجب عىل الركات املشــاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خربة 

سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.
• يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة. 

• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 30 يوم من تاريخ العطاء. 
• مثن كراس العطاء 50 دوالر فقط غري مسردة لكل عطاء. 

• تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2 مــن مثــن العطــاء وهــو عبارة عن شــيك 
بنيك أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 30 يوًما من تاريخ فتح العطاءات. 
• آخر موعد لتسليم املظاريف املختومة يف مقر الجمعية يوم االثنني املوافق 
2020/11/30 م حتى الساعة 2 ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

• رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية. 
• يحق للجمعية تأجيل العطاء أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه.

• ملزيد من االستفسار واملعلومات يرجى االتصال عىل جوال رقم/ 0599442135

اعالن عن توريد وتركيب أنظمة
طاقة شمسية لزوم محطة المياه

عطاء رقم )2020/3(

كعك بطعم الكورونا
خرجت أم العبد من بيتها تريد زيارة سلفتها أم عمر، ويف الطريق 
سلمت عىل جارتها مع بناتها وركبت السيارة وتحدثت مع املرأة 
التي تركب بجوارها دون سابق معرفة، وشكت لها أحوالها بهمس 
عن قرب داخل الســيارة حتى ال يســمعها بقية الركاب، ثم وصلت 
أم العبد لبيت ســلفتها وســلمت عليها بحرارة وعانقتها وجلســت 
عندهــا ثــاث ســاعات لتحــرض "كنايــن" أم عمــر ويســلمن عــىل أم 
ثــم أخــذت أم العبــد ســلفتها لتبــارك  العبــد واحــدة تلــو األخــرى، 
هنــاك  وتلتقــي  الكورونــا،  أثنــاء  يف  ابنهــا  زوجــت  التــي  لعمتهــا 
بعمتهــا وبناتهــا والعــروس وتقبلهــن جميعــًا ثــم تعــود أم العبــد آخــر 
النهــار لبيتهــا وتجــاور امــرأة أخــرى يف الســيارة، ويف صبــاح اليــوم 
التــايل تخــرج نتائــج فحوصــات الكورونــا ليكــون اســم أم العبد ضمن 
املصابــني حيــث أخــذت مســحة قبــل يومــني دون أن تخــرب أحــدا 
ومارست حياتها طبيعيا لتنقل العدوى لعرات املخالطني لها.

هذا املشهد يحدث يوميًا يف قطاع غزة الذي يعد األكرث اكتظاظًا 
بعدد الســكان عىل مســتوى العامل، وهو الســبب األبرز يف تفيش 

الوباء بهذه الصورة التي فاقت جميع دول العامل.
ومــن صــور تفــيش الوبــاء صاحــب البقالــة أبــو محمــود الــذي خالــط 
جميــع ســكان الحــارة وباعهــم احتياجاتهــم اليوميــة طــول النهار ليتم 

اكتشاف إصابته بفايروس كورونا.
عدا عن أبو سعيد الذي يبيع الخرضاوات عىل عربة يجرها الحامر 
"أجّلكــم اللــه" ويطــوف شــوارع وأزقــة املخيــم طــول النهــار ويخالــط 
الجميع ليعرف بعدها أنه مصاب وأن نتيجته إيجابية دون أن يلتزم 

بيته ويعزل نفسه بعد أخذ مسحة منه.
رغــم حملــه  يــر عــىل االســتمرار يف عملــه  الــذي  الكعــك  وبائــع 
الفايروس، وخروج أبناء أبو فخري من الباب الخلفي لبيتهم لقضاء 
احتياجاتهــم وتنفــس الهــواء كــام يقولون وذلــك ألن الرطة تجلس 

أمام باب البيت الرئيس ومتنعهم من الخروج كونهم مخالطني.
هــذه بعــض املشــاهد اليوميــة التــي تحــدث يف قطاعنــا الحبيــب 

لتكون السبب األهم وراء انتشار الفايروس بهذا الشكل.
مــن  والحــد  الوبــاء  محاربــة  وراء  الــر  كلمــة  هــو  املواطــن  فوعــي 
الصحــة  بــوزاريت  واملتمثلــة  الحكوميــة  املنظومــة  ألن  انتشــاره، 
والداخليــة قــد اســتنفدتا طاقتيهــام وإمكاناتهــام يف مكافحة الوباء 
دون أثر واضح والسبب بالتأكيد هو مدى التزام املواطن بإجراءات 

السامة التي تعد الساح األقوى للقضاء عىل الفايروس.  

تحسن الوضع الصحي
لألسري الجريح عيل عمرو

رام الله/ فلسطني:
قــال محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن كريــم عجــوة: إن الحالة الصحية 
لألسري الجريح عيل عمرو من دورا، طرأ عليها تحسن طفيف، وُنِقل من قسم 

العناية املكثفة إىل قسم الجراحة مبستشفى "سوروكا".
وأوضــح عجــوة يف بيــان، أمــس، أنه أزيلــت أجهزة التنفس االصطناعي وأجهزة 
التخدير عن األسري عمرو، كام عقدت املحكمة العسكرية يف "عوفر" جلسة 
متديــد توقيــف غيابيــة لألســري، ومددت توقيفه لخمســة أيــام. وعمرو أصيب 
برصاص جيش االحتال مطلع الشهر الحايل بالقرب من مخيم الفوار جنويب 

الخليل، وُنقل بعدها إىل املستشفى، وهناك أُجِريت له عملية جراحية.

غزة تدخل مرحلة الخطر بسبب كورونا واإلغالق الشامل "بات أقرب"

وصول محطات توليده إلى غزة يستغرق أشهًرا
صعوبة توفري األكسجني ملرىض كورونا 
د حياتهم يف مستشفى الوبائيات ُيهدِّ

أوضاع صحية خِطرة يواجهها 
األسري معتصم رداد

رام الله/ فلسطني:
ســجن  يف  القابــع  طولكــرم،  مــن  رداد  معتصــم  األســري  يواجــه 

"عيادة الرملة" منذ سنوات، أوضاًعا صحية خِطرة وصعبة. 
وأفــاد نــادي األســري يف بيــان، أمــس، بــأن األســري رداد املعتقــل 
عاًمــا،   20 ملــدة  بالّســجن  عليــه  واملحكــوم   ،2006 عــام  منــذ 
تعــرض يف عمليــة اعتقالــه إلصابــات بعــرات الشــظايا، والحًقــا 
واجه ظروًفا اعتقالية قاسية وصعبة ساهمت يف تفاقم وضعه 

الصحي.
وأشــار نادي األســري إىل اســتمرار إدارة ســجون االحتال احتجاز 
لــألرسى  ُتشــكل  التــي  الرملــة"،  "عيــادة  ســجن  داخــل  معتصــم 
"قــرًبا"، أو كــام يطلــق عليــه األرسى "املســلخ"، نظــًرا الفتقارهــا 

إىل أدىن الظروف الصحية الازمة لألسري املريض. 
وُيعاين رداد منذ عام 2008 مرًضا مزمًنا يف األمعاء، يتســبب 
الــدم ودقــات  لــه، كــام يعــاين ارتفاًعــا يف ضغــط  بنزيــف دائــم 
األعصــاب  يف  ومشــكات  التنفــس،  يف  وصعوبــة  القلــب 

والعظام، وضعًفا يف النظر، وأوجاًعا دامئة تحرمه النوم.
ومنــذ ســنوات، ونتيجــة الســتمرار معاناتــه مــن النزيــف؛ أصبــح 
يعــاين فقــر الــدم، حيــث تصــل نســبة دمــه إىل مــا بــني )7-9(، 

وهو بحاجة إىل عاج مكثف ومستمر، وغذاء صحي خاص. 
ويف عام 2018، ُأصيب رداد بفريوس يف يديه وقدميه نتيجة 
ضعــف املناعــة لديــه، الــذي تســبب له بانتشــار بثــور وآالم حادة 

يف جسده، وزاد ذلك من حدة معاناته املستمرة. 
ُيشار إىل أن 16 أسرًيا يقبعون يف سجن "عيادة الرملة"، بينهم 
ســبعة أرسى يقبعــون فيــه دامًئــا منــذ ســنوات، منهــم: )منصــور 
األقــرع،  وناهــض  رداد،  ومعتصــم  الشــاويش،  وخالــد  موقــدة، 
وصالــح صالــح(، وســتة أرسى مــرىض يقبعــون فيــه مؤقًتا، إضافة 

إىل ثاثة أرسى يساعدونهم ويتابعونهم. 
ُيذكــر أن عــدد األرسى املــرىض يف ســجون االحتال قرابة 700 
أســري، منهــم 300 يعانــون أمراًضــا مزمنــة، بينهــم عــرة أرسى 

يعانون الرطان بدرجات متفاوتة.

غزة/ نور الدين صالح:
تتضاعف أعداد املصابني بفريوس كورونا 
يف قطــاع غــزة يوًمــا بعــد آخــر، حتــى بلغت 
اإلصابــات اليوميــة حاجــز الـــ 900 إصابــة، 
وهــو مــا يعــدُّ ناقــوس خطــر أمــام الجهــات 
ــا يف املنظومة  الحكوميــة التــي تعــاين ترديًّ
املســتلزمات  بعــض  يف  ونقًصــا  الصحيــة 

الازمة ملواجهة فريوس كورونا.
وزاد تفــيش جائحــة كورونا داخل املجتمع 
مــن األعبــاء امللقــاة عــىل عاتــق املنظومــة 
نتيجــة  عــّدة  أزمــات  تواجــه  التــي  الصحيــة 
الحصــار اإلرسائيــيل عــىل القطــاع منذ أكرث 
من 13 عاًما، األمر الذي يعدُّ تحدًيا كبرًيا 

أمامها ملجابهة الفريوس.
اليوميــة  اإلصابــات  منحنــى  ارتفــاع  ويضــع 
خليــة  الخطــرية،  الحــاالت  أعــداد  وزيــادة 
أمــام  الحكومــة،  شــّكلتها  التــي  األزمــة 
خيــارات صعبــة حــول االجــراءات التــي قــد 
عــىل  بنــاء  القادمــة  األيــام  خــال  تتخذهــا 
يكــون  فهــل  الحاليــة،  الصحيــة  املعطيــات 

اإلغاق الشامل قريًبا سّيد املوقف؟

دخلنا الخطر
وقال املدير العام لدائرة الطب الحرج يف 
مستشــفيات  يف  املركــزة  العنايــة  أقســام 
غــزة  قطــاع  إن  كــرش،  أبــو  د.إيــاد  غــزة 
دخــل مرحلــة الخطــر وفًقــا للحالــة الوبائيــة 
منحنــى  وارتفــاع  القطــاع،  يف  املنتــرة 

اإلصابات.
"فلســطني"  لصحيفــة  كــرش  أبــو  وأكــد 
اآلونــة  زادت  الخطــرة  الحــاالت  نســبة  أن 
وأمــا   ،30% قرابــة  األخــرية، ووصلــت إىل 
الخفيفــة  بــني  حالتهــم  املتبقيــة  النســبة 

واملتوسطة.
ورّجح أن تصل نسبة الحاالت الخطرة التي 
تحتاج إىل عاج مكثف ورعاية أولية خال 
"وهــذا   40% إىل  القــادم  ديســمرب  شــهر 

ينذر بالخطر".
وبــنّي أن وزارة الصحــة تســتعد للتعامل مع 
السيناريو األسوأ يف القطاع نتيجة اقراب 
ــا،  حاجــز اإلصابــات مــن 1000 إصابــة يوميًّ

مع ارتفاع أعداد الحاالت الخطرة.
الصحــة  وزارة  أن  إىل  كــرش  أبــو  وأشــار 

تســعى للموازنــة بــني الخدمــات األساســية 
التي تقدمها يف املستشــفيات للمرىض، 
ومصــايب فــريوس كورونــا، مــن خــال توفري 
وخاصــة  الطبيــة،  واملســتلزمات  األدويــة 

أجهزة التنفس الصناعي.
وبحســب أبو كرش، فإن الســيناريو األســوأ 
للحــاالت  رسيــًرا   150 توفــري  رضورة  هــو 
شديدة الخطورة وتحتاج إىل عناية مركزة، 
يضــم  األورويب  املستشــفى  أن  إىل  الفًتــا 
بشــديدة  إصابتهــم  ــف  تصنَّ مريًضــا   59

الخطورة.
كان  األورويب  املستشــفى  بــأن  وأفــاد 
األوكســجني  مــن  لــر   900 يســتخدم 
الـــ  اســتخدامه  تجــاوز  واآلن  دقيقــة،  كل 
وجــود  إىل  الفًتــا  دقيقــة،  كل  لــر   2200

الصحــة  وزاريت  لــدى  عــّدة  ســيناريوهات 
الوبائيــة،  الحالــة  مــع  للتعامــل  والداخليــة 
واتخاذ القرار املناسب، مثل إغاق بعض 

املناطق وصواًل لإلغاق الكامل.
تصــل  أال  أملــه  عــن  كــرش  أبــو  وأعــرب 
حالــة  إىل  القطــاع  يف  الصحيــة  املنظومــة 

االنهيار وفقد السيطرة عىل الوباء، خاصة 
مع انتشــاره يف جميع املحافظات دون أن 

يقتر األمر عىل بؤرة ُمعينة.
رضورة  عــىل  الطبــي  املســؤول  وشــدد 
نفســه  عــىل  أمــني  مواطــن  "كل  يكــون  أن 
وشــعبه وأن يكــون عــىل قــدر املســؤولية، 
حجــر  منهــم  األمــر  يتطلــب  الذيــن  خاصــة 
أنفســهم يف املنــزل ملــدة 14 يوًمــا"، الفتــا 
إىل أنه بعد مرور األسبوعني دون أن تظهر 
مضاعفــات عــىل املريــض بإمكانــه الخروج 
طبيــة  ملســحة  الحاجــة  دون  املنــزل  مــن 

جديدة.
إغالق قريب

وقــال رئيــس املكتــب اإلعامــي الحكومــي 
القــرارات  إن  معــروف:  ســامة  غــزة  يف 
الحاليــة يف القطــاع تتجــه نحــو املزيــد مــن 
فــرض إجــراءات تقييــد الحركــة، خاصــًة مــع 

ارتفاع منحنى اإلصابات اليومية.
أن  "فلســطني"  معــروف لصحيفــة  وأوضــح 
بــات  القطــاع  يف  الشــامل  اإلغــاق  خيــار 
مطروًحــا عــىل طاولــة خليــة األزمــة الكــربى 

مبــا  مــى،  وقــت  أي  مــن  وأقــرب  بقــوة، 
يضمن تحقيق أمر إيجايب للحالة الصحية.
صعبــة،  خيــارات  أمــام  أصبحنــا  وأضــاف: 
رغــم رغبتنــا خــال الفــرات املاضيــة بعدم 
لكــن  الشــامل،  اإلغــاق  لقــرار  الوصــول 
حســب املعطيــات املوجــودة حالًيــا، ال بد 
من اتخاذ قرار اإلغاق؛ للحد من تســجيل 
املنظومــة  عــىل  تضغــط  والتــي  اإلصابــات 

الصحية.
اإلغــاق  ســيناريوهات  أن  معــروف  وبــنّي 
وتطوراتــه مرتبطــة مبــؤرشات تضعهــا وزارة 

الصحة، سواء كان أسبوًعا أو أسبوعني.
د.  غــزة  يف  الصحــة  وزارة  وكيــل  وكان 
يوســف أبــو الريــش حــدد أربعــة مــؤرشات 
"إنهــاك  وهــي  الشــامل  لإلغــاق  تــؤدي 
مؤرشاتهــا:  ومــن  الصحيــة،  املنظومــة 
الــكادر  وإجهــاد  الريــرة،  القــدرة  امتــاء 
املســتلزمات  توفــر  وعــدم  البــري، 
وإذا  بالعمــل،  الخاصــة  واملســتهلكات 
تأثــرت جــودة الخدمــات الصحية املقدمة 

وارتفاع عدد الوفيات".

غزة/ أدهم الريف:
الــذي  "كورونــا"  فــريوس  مــرىض  يقبــع 
تفىش يف قطاع غزة قبل بضعة أشــهر، 
بــني وطــأة املخلــوق الخفــي الــذي يغزو 
اإلنســان  جســم  يف  التنفــيس  الجهــاز 
يف  الحاصــل  والنقــص  جهــة،  مــن 
يف  األســايس  املســتلزم  األكســجني؛ 
عــاج املصابــني مــن أصحــاب الحــاالت 
الصعبة التي تحتاج إىل أجهزة تنفس.

العــام  املديــر  أكــد  الصــدد  هــذا  ويف 
الصحــة  وزارة  يف  والصيانــة  للهندســة 
نقــص يف  وجــود  الحامديــن،  بســام  م. 
الكميــة الازمــة للمــرىض الذيــن بحاجــة 
إىل أكســجني، ويعــد ذلــك خطــًرا عــىل 
حيــاة املــرىض الذيــن يخضعون للعاج 
يف مستشــفى غــزة األورويب، قــد يصــل 

إىل املوت لبعض الحاالت.
ومنــذ وصــول جائحة "كورونا" إىل قطاع 
املــايض  أغســطس  آب/  نهايــة  غــزة، 
املستشــفى  الصحــة  وزارة  خصصــت 
ومــع  بالفــريوس،  املصابــني  الســتقبال 
فقــط  مخصًصــا  أصبــح  األعــداد  زيــادة 
الســتقبال الحــاالت التــي توصــف بأنهــا 
شديدة الخطورة أو حرجة، وتحتاج إىل 

أجهزة تنفس.
تريــح  يف  الحامديــن  وبــنيَّ 
لـ"فلســطني"، أن مصــاب "كوفيــد19-" 
األكســجني  مــن  كبــرية  كميــات  يحتــاج 
تصــل 6 أضعــاف مــا يحتاجــه املريــض 

ة العناية املركزة. العادي يف أرسَّ
وذكــر أن 5 محطــات لتوليــد األكســجني 
مــع  األورويب  املستشــفى  إىل  ُنقلــت 
تصاعــد الحــاالت الصعبــة، بهدف إنقاذ 
تعمــل  ــا  وحاليًّ املصابــني،  املــرىض 
املحطــات عــىل توليــد األكســجني إىل 

حــني وصــول عدد جديــد من املحطات 
مانحــة  جهــات  مــن  بتمويــل  الجديــدة 
اســتعدت لذلــك. وأضــاف: عــدد قليــل 
مــن الجهات املانحة اســتعدت لتمويل 
ورشاء محطــات توليــد أكســجني لصالــح 
نــزال  "ال  مضيًفــا:  غــزة،  مستشــفيات 
تصــل  مل  التــي  املحطــات  هــذه  ننتظــر 
أشــهر  بضعــة  قبــل  تصــل  ولــن  بعــد، 
الطلــب  إىل  ذلــك  مرجًعــا  اآلن،  مــن 
العاملــي عــىل املحطات لعاج مصايب 
الجائحــة الذيــن فاق عددهم 62 مليون 
جميــع  وتابــع:  العــامل.  حــول  شــخص 
توليــد  محطــات  لــراء  تتســابق  الــدول 
األكســجني تزامًنــا مــع األجــواء البــاردة، 
املصابــني  أعــداد  بزيــادة  والتوقعــات 
بفــريوس "كورونــا"، وهــذا يجعل الدول 
املحطــات،  لــراء  تســابق  حالــة  يف 
تصنعهــا  التــي  املصانــع  أن  حــني  يف 
لديهــا برنامــج وجــدول معد مســبًقا لبيع 

منتجاتها وفق الطلبات التي لديها.
جميعهــا  غــزة  مستشــفيات  أن  وبــنيَّ 
كــام  الحالــة،  هــذه  ملثــل  مؤهلــة  غــري 
العديــد مــن املستشــفيات حول العامل 
الســتقبال  مؤهلــة  أصــًا  تكــن  مل  التــي 
أعــداد كبــرية مــن املصابــني بحاجــة إىل 
إلنقــاذ  جهودهــا  وضمــن  األكســجني. 
املــرىض لجــأت وزارة الصحــة بغــزة إىل 
رشاء أســطوانات أكســجني مــن رشكات 

محلية، وفق الحامدين.
وأكمل: ال نزال ننتظر وصول املحطات 
وعــود  وهنــاك  املانحــة،  الجهــات  مــن 
بإدخالهــا خــال فــرة تــراوح بــني شــهر 

و3 أشهر.
محطتــني،  اشــرت  الــوزارة  أن  وأوضــح 
قبــل  غــزة  تصــل  لــن  أنهــا  إىل  ــه  نبَّ لكنــه 

مــارس/ آذار 2021، وهــذا األمــر يعــدُّ 
يف  الصحــة  وزارة  أمــام  كبــرًيا  تحدًيــا 
ويزيــد  بـ"كورونــا"،  املصابــني  عــاج 

األعباء عليها.
والصيانــة  الهندســة  عــام  مديــر  ــه  ونبَّ
وجــود  إىل  بغــزة،  الصحــة  وزارة  يف 
األكســجني يف  لتوليــد  فقــط  محطتــني 
املستشــفى  لــدى  الطبيعيــة  الحــاالت 
وقســطرة  وعنايــة  )علميــات  األورويب 
توليــد  عــىل  قادرتــني  كانتــا  وطــوارئ(، 
يوجــد  واآلن  الدقيقــة،  يف  لــر   800

بقيمــة  محطــات   5 املستشــفى  داخــل 
2200 لر يف الدقيقة، "وهي ال تكفي 

املرىض، ونلجأ إىل دعمهم بأسطوانات 
يف  الــوزارة  اشــرتها  التــي  األكســجني 
محاولــة إلنقــاذ حيــاة املــرىض". وأشــار 
"كوفيــد19-"،  مــرىض  عــدد  أن  إىل 
شــديدة  الصحيــة  حاالتهــم  فــة  املصنَّ
الخطــورة والحرجــة وصل لـ109 مرىض، 
العــدد  هــذا  يف  زيــادة  أي  أن  مؤكــًدا 
سيكون له تبعات وزيادة يف استهاك 
وجــود  عــدم  مــع  خاصــة  األكســجني، 

ضامنات لتوفريه.
محطــات  فــإن  الحامديــن  وبحســب 
التوليــد تعمــل بكامل طاقاتها، وأضيف 
زيــادة  وأي  باألســطوانات،  دعــم  إليهــا 
الســعة  تفــوق  املصابــني  أعــداد  يف 
الوبائيــات  ملستشــفى  الريريــة 
أن  خاصــة  كبــرية،  إشــكالية  سيســبب 

يف  الحرجــة  للحــاالت  األقــى  الحــد 
املستشــفى 150 رسيــًرا، أصبــح 109 

منها مأهولة باملرىض.
بحاجــة  ســنكون  ة  األرسَّ امتــألت  "وإذا 
إىل 2000 لــر إضــايف مــن األكســجني 
يف الدقيقــة الواحــدة، و500 أســطوانة 
التــي  املحطــات  أن  حــني  يف  يومًيــا، 
الكميــة  هــذه  إنتــاج  تســتطيع  ال  لدينــا 
الســاعة،  مــدار  عــىل  عملــت  لــو  حتــى 
الحــاالت  يف  زيــادة  أي  فــإن  ولهــذا 
الحرجــة مــن املصابــني ينتــج عنهــا خلــل 
أو نقص سيعرِّض حياة املرىض للخطر 

واملوت"، كام قال الحامدين.
محمــد  الســفري  أكــد  الســبت،  ومســاء 
القطريــة  اللجنــة  رئيــس  العــامدي 
بــارشت  اللجنــة  أن  غــزة  إعــامر  إلعــادة 
يف ترتيبــات عمليــة توريــد كميــات مــن 
ملصــايب  الــازم  الســائل  األكســجني 
األورويب  املستشــفى  يف  كورونــا 
بقطــاع غــزة. وأوضــح الســفري العــامدي 
يف  أيــام  خــال  ســتبدأ  اللجنــة  أن 
عمليــة توريــد وتجهيز خزان األكســجني 
األورويب،  غــزة  يف مستشــفى  الســائل 
الوبائيــات  مستشــفى  ــه  أنَّ واملصنــف 
منذ بدء انتشار جائحة كورونا يف قطاع 
املقــرر  الكميــات  أن  إىل  وأشــار  غــزة، 
املستشــفى  احتيــاج  تكفــي  توريدهــا 
ملــدة أســبوعني، بتكلفــة 55 ألف دوالر 

أمرييك.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ليســتعرض ويكشــف تفاصيــل الربنامــج النــووي اإليــراين، ومــا قــال إنــه نجــاح 
إرسائييل يف اخرتاقه عىل الصعيد االستخباري.

نشاط املوساد يف اخرتاق املستويات األمنية ألعدائه التقليديني مل يتوقف 
منــذ تأســيس الكيــان الصهيــوين، لكــّن أي نظــام أو كيــان لــن يكــون مطمئنًا إىل 
خــوض أي مغامــرة عســكرية وهــو مكشــوف الظهــر، وهــذا االنكشــاف األمنــي 
بــل ألن سياســات  التقليــدي،  نتــاج نشــاط املوســاد  يكــن فقــط  اإليــراين مل 
الداخليــة  التفــكك، فبيئتهــا  الداخليــة والخارجيــة ســاهمت يف هــذا  إيــران 
ليســت متاســكة، ومعارضــو سياســاتها يف ازديــاد، مثلــا أن وضعهــا عــىل 
صعيد األمتني العربية واإلســامية يف أســوأ حاالته، بعد سياســاتها الدموية 

والتمددية يف عواصم عربية عديدة خال السنوات األخرية.
عىل هامش الجدل الناشئ يف املجال العريب عقب عملية االغتيال األخرية 
مــا بــني شــامت ومســتنكر وغــري مكــرتث، وهــو بــات يعيــد نفســه عقــب كل 
عمليــة مشــابهة أو اســتهداف إليــران يف املنطقــة، ليــس مهــًا إثبــات صوابيــة 
وجهــة نظــر مــا عــىل حســاب غريهــا، بقــدر مــا يجــب أن يقولــه هــذا االختــاف 
إليــران قبــل غريهــا، ذلــك أن أكــر النــاس عــىل مســتوى األمــة ال متنــح أحــدًا 
شــيكًا عــىل بيــاض حتــى لــو رفــع شــعارات العــداء ألمريــكا و"إرسائيــل"، وإن 
كانــت إيــران ســتخوض حربــًا قــد تفــرض عليها يف أية لحظة، فعليها أن تفعل 
كل مــا مــن شــأنه أن يرمــم شــيئًا مــن صورتهــا عــىل مســتوى األمــة، ومثلــا أن 
إيــران ســتكون بحاجــة ألن يكــون ظهرهــا مؤّمنــًا عىل الصعيــد األمني الداخيل 
إن ُفــرض عليهــا خــوض الحــرب، أو حتــى رّد العــدوان، فهــي بحاجة ماثلة إىل 
أن يكــون ظهرهــا مســنودًا عــىل صعيــد األمــة، رمبــا مل يفــت األوان عــىل جهد 
كهــذا بعــد، لكنــه الحقــًا قــد يكــون عبثيــًا وغــري ممكــن، املهــم أن تعــي إيــران 
حاجتهــا للتصالــح مــع عمقهــا العــريب واإلســامي، وإصاح ما أفســدته حراب 

سياساتها خال السنوات األخرية.

األخرية.
وإن  إيــران،  حــدود  خــارج  األوىل حدثــت  أن  االغتيــال  بــني عمليتــي  الفــارق 
كانت يف مجال نفوذها، وأن أمريكا اعرتفت بتنفيذها مبارشة، فيا الثانية 
حصلــت يف العمــق اإليــراين، دومنــا اعــرتاف مبــارش باملســؤولية عنها من أي 
طــرف، وإن كانــت مســؤولية املوســاد اإلرسائيــيل عــن تنفيذها شــبه واضحة، 

مع شبه احتفاء بها من ترمب واملستوى السيايس اإلرسائييل.
بطبيعــة الحــال مل يعــد مناســبًا إليــران، بوزنهــا وقدراتهــا ومــدى شــعاراتها أن 
تــردد بعــد كل انتهــاك إرسائيــيل أو أمريــي ألمنهــا، عىل أرضها أو يف ســوريا 
أو العراق، أسطوانة النظام السوري حول الرد يف املكان والزمان املناسبني، 
ولعــّل النظــام اإليــراين بــات اليــوم يــدرك مــدى حاجتــه لــرد رادع بعــد أشــكال 
التــي طالــت منشــآته وعنــارصه البرشيــة  االســتهداف واالســتباحة العديــدة 
ومــوارده التســليحية يف مناطــق نفــوذه، ذلــك أن صمتــه بــات يغــري أعــداءه 
مبزيد من الرضبات املركزة، وإن كان لهذا الصمت أو التأين ما يربرها من 
وجهــة نظــر النظــام يف إيــران، فإنــه ال يبــدو كذلك يف نظــر اآلخرين، ولن يقرأه 

أعداؤه إال ضعفًا ناجًا عن أزمة إيرانية داخلية وخارجية.
مــع حاجــة إيــران لرتميــم صورتهــا وهيبــة منظومتهــا األمنيــة، قــد تلجــأ إىل رد 
مــدروس ومحــدود عــىل عمليــة االغتيــال، وإن كان الــرّد مطلوبــًا لرتميــم الهيبة 
وصناعــة ردع ولــو كان شــكليا، فــإن محدوديتــه تبــدو خيــارًا إيرانيــًا اضطراريــا، 
ليــس فقــط إلدراكهــا أن هنــاك محاولــة مــن نتياهــو وترمــب الســتدراجها إىل 
حرب أو جعلها عرضة لهجات مركزة تطال منشــآتها العســكرية قبل مغادرة 
ترمب إدارة البيت األبيض، بل كذلك ألن هناك رضورة –أو هكذا يفرتض- 
ملعالجــة االخــرتاق األمنــي الحاصــل يف مؤسســاتها األكــر حصانــة ورسيــة، 
وهــو اخــرتاق مل تدلــل عليــه فقــط عمليــة االغتيــال األخــرية وآليــة تنفيذهــا، 
بــل بــدا واســعًا وعميقــًا منــذ ظهــور نتنياهــو يف مؤمتــره الصحفــي عــام 2018 

مثلــا انشــغل العــامل عــىل الصعيديــن الســيايس واإلعامــي بتحليــل وترقب 
أفــق ومــدى الــرد اإليــراين عــىل اغتيــال الجرنال قاســم ســلياين، مطلــع العام 
الجــاري، بغــارة جويــة أمريكيــة قــرب مطــار بغــداد، ها هو ينشــغل اليوم أيضا، 
العــامل  اغتيــال  تبعــات  وترقــب  بتحليــل  العــام،  نهايــة  مشــارف  عــىل  ونحــن 
النــووي اإليــراين محســن فخــري زادة، الــذي يعــّد عنــوان برنامج إيــران النووي، 
ووزنه وأثر خسارته رمبا ال يقّل عن وزن وأثر خسارة سلياين، مع كون فخري 
زادة العامل النووي اإليراين السادس الذي يتم اغتياله خال العرش سنوات 

إيران.. بني معالجة االخرتاق والحاجة للرد

لمى خاطر

لعّل النظام اإليراني بات اليوم يدرك مدى 
حاجته لرد رادع بعد أشكال االستهداف 
واالستباحة العديدة التي طالت منشآته 
وعناصره البشرية وموارده التسليحية في 
مناطق نفوذه، ذلك أن صمته بات يغري 
أعداءه بمزيد من الضربات المركزة

قلوبنــا مســاحاٍت أكــرب وأجمــل، وهــو يضــع الحطــة الفلســطينية 
 .. فلســطيني  قلبــي  مدويــة:  رصيحــة  ويعلنهــا  كتفيــه،  عــىل 
يقولها مغموســة يف صدق مصّفى، ملحمود عباس وكأنه كان 
يحــاول أن يعلمــه كيــف يكــون فلســطينًيا بحــق، أو كأنــه يهمــس 
يف أذنه أن يكون حّبه لفلســطني مقدًما عىل عشــقه وإخاصه 
للتنسيق األمني مع عدو فلسطني، أو يسأله يف دهشة: كيف 
قلــب  مــع عــدوك يف  للتطبيــع  والــوالء  الوفــاء لوطنــك  تحمــل 

واحد؟
قلبي فلسطيني .. يا لها من ملسة عبقرية من ملسات الاعب 
األعظــم يف التاريــخ، ينطقهــا فتحــرّك األىس عــىل عــرٍب بدلــوا 
قلوبهــم بقلــوب صهيونيــة، وصــاروا ال يخجلــون وهــم يهتفــون: 

قلبي إرسائييل.
قلوب مثل تلك التي يف صدور أشخاص مثل محمد بن زايد 
محمــود  وحتــى  الســييس،  الفتــاح  وعبــد  ســلان  بــن  ومحمــد 
عبــاس، هــي قلــوب إرسائيليــة، أكــر مــن كونهــا عربيــة .. قلــوب 
مرهفــة، عامــرة بالــوالء للعــدو، لكنهــا كالحجــارة أو أشــد قســوة 

عىل الشقيق الفلسطيني.
فيهــا  يبــدو  لحظــٍة  يف  فلســطني،  قلبــه  ويف  مارادونــا،  يرحــل 
النظــام الرســمي العــريب وكأنــه خــارج مــن عمليــة قلــب مفتــوح، 
مكانهــا  وثبــت  األصليــة،  ورشايينــه  أوردتــه  مــن  فيهــا  تخلــص 

مل يكــن دييغــو أرمانــدو مارادونــا العــب كــرة قــدم خرافًيــا يف 
موهبتــه، وخارًقــا يف أدائــه، فقــط، بــل كان عنــدي، ورمبــا عنــد 
كثريين من أبناء جييل، مناضًا حقيقًيا فوق العشب األخرض، 

يجّسد أسطورة ميتزج فيها الكروي بالسيايس باإلنساين.
هــو عنــدي املعــادل الريايض ألرنســتو تيش جيفــارا، املناضل 
الســيايس األممــي، الــذي هــو منــوذج املواطــن العاملــي، الذي 
يعتــرب كل أرض مزروعــة بالكفــاح مــن أجــل االســتقال والعــدل 

والحرية وطًنا له.
بالنســبة  وخصوًصــا  القــدم،  كــرة  عــامل  يف  ثــورة  مارادونــا  كان 
ســابقه  تجربــٍة  مــن  األخــرية  اللمحــات  ســوى  يعيشــوا  مل  ملــن 
يف قيــادة الكــون كروًيــا، الربازيــيل بيليــه. مشــاهدته يامــس 
الساحرة املستديرة مل تكن مجرّد متعة كروية، بل كان مينحنا 
خــال تســعني دقيقــة فقــط فرصــة ســاع موســيقى الفامنكــو 
الغجرية، مع بعض موسيقى بوب ماريل ، ويفتح لنا صفحات 
كتــب نضــاالت جيفــارا، ويقــرأ علينــا بعــض أشــعار بابلــو نــريودا 
وروايــات ماركيــز، فيكــون الســفر يف رحلــٍة نحلــم أال تنتهــي يف 
عــامل مفــارق، هــو مزيــج مــن الرياضــة والسياســة والفــن .. هــذا 
كلــه بلمســة قــدم، أو ملســة يــٍد غــري رشعيــة، مل يرصدهــا حكــم 

عريب، استحّقت منا اإلدانة، لكنها مل تجعلنا نكره مرتكبها.
بعيًدا عن املستطيل األخرض، أضاف مارادونا إىل رصيده يف 

مكونات صهيونية بديلة.
مــات مارادونــا وهــو أصــدق يف إميانــه بقضيــة عروبــة فلســطني 
مــن كثرييــن يحملون مامح العرب، ويتحّدثون بلســان العرب، 
ويرتــدون أثــواب العــرب، ويســوقون شــعوبهم بالحديــد والنــار، 
لــي يتجّرعــوا ســّم التطبيــع، ويتحّولــوا إىل عالــٍة رخيصــٍة يف 

مرشوع تحقيق حلم "إرسائيل الكربى".
مــات املحــب لفلســطني، العارف بقضيتهــا، املؤمن بحقوقها، 
مثلــه مثــل شــبيهه يف النضــال الســيايس تــيش جيفــارا، الــذي 
قطــع املســافة مــن أقــى غرب الدنيــا إىل الرشق، لي يصافح 
غــزة الفلســطينية، ويربــت عــىل كتفيهــا يف زيارتــه التاريخيــة 
ضــد  نضالهــم  وحيــا  "الفدائيــني"،  عانــق  حيــث   ،1959 عــام 
ونقــل  التدريــب  يف   املســاعدة  عليهــم  وعــرض  املســتعمر، 
أســلحة املقاومــة، ليصبــح لهــذه الزيــارة الــدور األكــرب يف وضــع 
قضية تحرير فلســطني يف قلب ســكان أمريكا الاتينية، ولي 
اســمه  أرجنتينــي،  الزيــارة صبــي  لهــذه  التــايل  العــام  يولــد يف 
دييغــو أرمانــدو مارادونــا، يبهــر البرشيــة بفنونــه، وقبــل أن يرحل 
لنــا جميًعــا عــىل  إدانــة  تكــون كلمتــه "قلبــي فلســطني" وثيقــة 

تفريطنا يف حقها.
وداًعا أيها الفلســطيني األصيل .. ما أحوجنا لقلبك نزرعه يف 

حكام عرب، قلوبهم ُغْلٌف.

لو نزرع قلب مارادونا يف محمود عباس
وائل قنديل

العريب الجديد

بعيًدا عن المستطيل األخضر، أضاف مارادونا إلى 
رصيده في قلوبنا مساحاٍت أكبر وأجمل، وهو يضع 
الحطة الفلسطينية على كتفيه، ويعلنها صريحة 
مدوية: قلبي فلسطيني .. يقولها مغموسة في 
صدق مصّفى، لمحمود عباس وكأنه كان يحاول أن 
يعلمه كيف يكون فلسطينًيا بحق، أو كأنه يهمس 
في أذنه أن يكون حّبه لفلسطين مقدًما على عشقه 
وإخالصه للتنسيق األمني مع عدو فلسطين، أو 
يسأله في دهشة: كيف تحمل الوفاء لوطنك والوالء 
للتطبيع مع عدوك في قلب واحد؟

الرئيس األمريي املنتخب يتعهد فيها بـ"مبحاربة التحريض يف مناهج التعليم" 
الفلســطينية وعــدم االنضــام للمنظــات الدوليــة وذلــك لتطمــني "إرسائيــل" بــأن 
الســلطة لن تاحقها عىل جرائم الحرب التي نفذتها وتنفذها؛ إىل جانب تعهده 

بـ "إصاح نظام" دفع املخصصات املالية لألرسى والجرحى وعوائل الشهداء.
وعىل الرغم من أنه مل يتم إيضاح ما يقصده بهذا "اإلصاح" فإنه يرجح أنه يقصد 
االســتجابة لبعــض رشوط "إرسائيــل" بشــأن حرمــان أرسى وجرحــى وعوائــل شــهداء 

من املخصصات.
وإزاء مــا تقــدم، فــإن الفصائــل الفلســطينية، وتحديــدا حركــة حــاس بوصفهــا أكــرب 
هــذه الفصائــل، ســتتحمل املســؤولية عــا يرتكبــه عبــاس مــن خطايــا، يف حــال مل 
تتبنــى اســرتاتيجية شــاملة تهــدف إىل إســدال الســتار عــىل عبــاس ومــن معــه ونــزع 

الرشعية عنهم بشكل مطلق.
الرفض الشعبي الواسع وإجاع الفصائل باستثناء "فتح" عىل رفض خطوة عباس 
يــدالن داللــة ال تقبــل التأويــل عــىل أنــه يجــب التوقــف عــن ترديــد معزوفــة "طــريف 

االنقسام"، فاالنقسام بات بني عباس ومن معه والشعب الفلسطيني بأرسه.
عــن  نهــايئ  وبشــكل  التوقــف  حــاس  وتحديــدا  الفصائــل  مــن  يســتدعي  وهــذا 
اســتئناف مهزلــة "جهــود املصالحــة"، مــع العلــم أن عباس مل يعــد معنيا بها حاليا؛ 
ألن مجرد االنشغال بهذا املسار العبثي يعني إضفاء رشعية وطنية عىل الخطايا 

التي يرتكبها وستكون أيضا باسم الفصائل التي تتحاور معه.
ويف الوقت ذاته، يتوجب أن تنصب الجهود حاليا عىل بلورة اسرتاتيجية وطنية 
شاملة تهدف إىل إسدال الستار عىل حقبة عباس وفريقه، ألن بقاءه عىل مرسح 

األحداث سيكون مرتبطا مبزيد من االنهيارات عىل املوقف الفلسطيني.

وما مل تقدم الفصائل الفلسطينية، وعىل رأسها حاس عىل هذا التحرك، فإنها 
ســتكون رشيكــة يف توفــري البيئــة التــي تســمح لعبــاس مبواصلــة اســتهداف قضيــة 

شعبنا.

ال يرقــى موقــف الفصائــل الفلســطينية، وضمنهــا حركــة حاس، ملســتوى الخطورة 
التــي ينطــوي عليهــا إعــان ســلطة محمــود عبــاس اســتئنافا للتعــاون األمنــي مــع 
االحتــال؛ الــذي جــاء تحديــدا يف الوقــت الــذي كانــت تلتقــي فيــه هــذه الفصائــل 

يف القاهرة مبمثيل حركة "فتح" يف إطار مهزلة ما يعرف بـ "جهود املصالحة".
بلــورة  الجــرم، دون  بـــ "التنديــد" و"الرفــض" وخلــع األوصــاف عــىل هــذا  االكتفــاء 
الفصائــل،  هــذه  أن  يعنــي  ذلــك،  مخاطــر  ملواجهــة  شــاملة  وطنيــة  اســرتاتيجية 

وضمنها حاس، ستتحمل تبعات ما أقدم عليه عباس.
لكــن قبــل الخــوض يف رسد مــا يتوجــب عملــه ردا عىل قرار عباس البائس، فإن من 
األهميــة مبــكان اســتعراض مــا يعكــس خطورتــه؛ فقــرار عبــاس ميثــل إقــرارا واضحــا 
وجليا أن ما أقدمت عليه نظم الحكم العربية التي سارعت للتطبيع مع االحتال 
وأســهمت يف تحســني قدرتــه عــىل املــس بالقضيــة الوطنيــة الفلســطينية، بــات 

يحظى بدعم عباس وسلطته.
والدليــل عــىل ذلــك، أن عبــاس ســارع بعيــد اإلعــان عــن اســتئناف التعــاون األمنــي 

إىل إعادة سفرييه يف كل من اإلمارات والبحرين.
إىل جانــب ذلــك، فــإن اســتئناف التعــاون األمنــي )الــذي يشــك يف أنــه قــد توقــف 
أصــا( يضفــي صدقيــة عــىل كل التوقعــات الســابقة مــن أن عبــاس يوظــف "جهــود 
املصالحــة" لــرشاء الوقــت حتــى تتبني نتيجة االنتخابــات األمريكية، بحيث إنه يف 
حــال أســفرت عــن فــوز املرشــح الدميوقراطــي، فأنــه ســينكص عــىل عقبيــه ويعلــن 

براءته من هذه الجهود.
يف الوقــت ذاتــه، فــإن اندفــاع عبــاس يف حرصــه عــىل اســرتضاء بايــدن أكــرب مــا 
ميكــن تصــوره؛ حيــث إنــه، كــا كشــفت قنــاة كان الصهيونية، أرســل رســالة لفريق 

حىت ال تكونوا رشكاء عباس

صالح النعامي
السبيل األردنية

الرفض الشعبي الواسع وإجماع الفصائل 
باستثناء »فتح« على رفض خطوة عباس 
يدالن داللة ال تقبل التأويل على أنه 
يجب التوقف عن ترديد معزوفة »طرفي 
االنقسام«، فاالنقسام بات بين عباس ومن 
معه والشعب الفلسطيني بأسره.

مساحة حرة
د. عصام شاور

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  قالــت 
مــع  التضامــن  إن  عــرشاوي:  حنــان  د.  الفلســطينية 
عــىل  القامئــة  قوالبــه  مــن  يخــرج  أن  يجــب  شــعبنا، 
الشعارات واالحتفاالت، إىل حيز التنفيذ الفعيل عىل 
األرض، عــرب ترجمتــه لخطــوات عمليــة وملموســة، جــاء 
ذلــك يف يــوم التضامــن مــع شــعبنا الفلســطيني الــذي 
يوافــق الذكــرى 73 لقــرار التقســيم الــذي مكــن العــدو 
اإلرسائييل وأضاع فلسطني، ويف السياق ذاته طالبت 
قيــادات يف منظمــة التحريــر الخــروج مــن إطــار األقــوال 
عــىل  الحقائــق  وفــرض  األفعــال  إطــار  إىل  والشــعارات 

األرض.
يــوم  فلســطني  تقســيم  قــرار  ذكــرى  تكــون  ان  األصــل 
الــدويل  واملجتمــع  املحتــل  عــىل  فلســطيني  غضــب 
بتنفيــذ  ومطالبتهــم  املتآمريــن  اســتجداء  يــوم  وليــس 
والشــعب  فلســطني  حــق  يف  اتخــذوه  قــرار  أســوأ 
هــو  انطاقتنــا  مربــع  يكــون  ان  ميكــن  ال  الفلســطيني، 
االعــرتاف للمحتــل بثاثــة اربــاع الوطــن ومطالبــة العــامل 
مبســاعدتنا يف التمكــني عــىل الربــع الباقي، باملخترص 
الذعــان  اال  لتحــدث  تكــن  مل  مهزلــة  هــو  يحــدث  مــا 
لــإرادة الدوليــة وألهــواء  منظمــة التحريــر الفلســطينية 
قيــادات فلســطينية قضــت عمرهــا يف ماحقة الرساب 

واالكاذيب اإلرسائيلية.
التحريــر  منظمــة  اىل  يســتمع  ال  الــدويل  املجتمــع 
الشــعب  كل  متثــل  ال  انهــا  يعلــم  ألنــه  الفلســطينية 
املفاوضــات  مــن  املزيــد  يريــد  وال  الفلســطيني، 
الشــعب  مــن   40% مــن  اكــر  متثــل  ال  جهــات  مــع 
مــن  بكثــري  ذلــك  مــن  واقــل  الداخــل  يف  الفلســطيني 
الشــعب الفلســطيني ككل، أي ان منظمــة التحريــر ال 
متلك القوة لتفاوض او حتى لتســمع صوتها للمجتمع 

الدويل.
إن كانــت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حريصــة 
النضــال  نقــل  الفلســطينية وتســعى اىل  القضيــة  عــىل 
الفلســطيني مــن منزلــة الشــعارات واألقــوال اىل منزلــة 
االفعــال عليهــا ان تتعــاون يف انهــاء االنقســام وتجديــد 
بالذهــاب  الفلســطينية  املؤسســات  لــكل  الرشعيــات 
اىل انتخابــات عاجلــة مــن اجــل ايجــاد قيــادة متثــل كل 
الشعب الفلسطيني وكل اطيافه يف الداخل والخارج، 
مــن  بــدال  الداخــيل  البيــت  ترتيــب  املطلــوب  ان  أي 
اســتجداء املجتمع الدويل الذي ال يســتمع اىل صوت 
الضعفــاء ممــن ال ميلكــون أي ورقــة ضغــط. مــن يريد ان 
ميثــل الشــعب الفلســطيني عليــه ان ميتلــك الكثري من 
اســباب القوة؛ عســكريا وسياســيا وشــعبيا، ودون ذلك 

سيستمر اللهاث خلف الرساب. 

قرار التقسيم 
واستجداء المتآمرين
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غزة/ عالء شاميل: 
انطلقت، أمس، منافسات الجولة السابعة من دوري املحرتفني 
بفوزان لشباب الخليل ومركز بالطة عىل حساب مؤسسة البرية 
طولكــرم  ثقــايف  احتكــم  فيــام  التــوايل  عــىل  الظاهريــة  وشــباب 

وشباب السموع للتعادل السلبي.
وألحــق مركــز بالطــة الخســارة األوىل مبنافســه شــباب الظاهريــة، 
بعــد الفــوز، بهدفــني لهــدف، يف املبــاراة التي جمعت الفريقني 

عىل استاد دورا.
وافتتح أرشف نعامن التســجيل ملركز بالطة الدقيقة )65(، قبل 
أن يعــزز قائــد الفريــق عبــد اللطيــف البهــداري النتيجــة بالهــدف 
الثــاين يف الدقيقــة )92( مــن ركلــة جــزاء، فيــام متكــن الظاهريــة 
مــن تقليــص النتيجــة بهــدف وحيــد عــن طريــق عــي نعمــة )94( 

من ركلة جزاء.
وبهــذا الفــوز عــوَّض بالطــة خســارته الســابقة رسيعــًا أمــام جبــل 
املكــر، واســتطاع العــودة مــرة ثانيــة للصــدارة بعدمــا رفــع رصيده 
إىل )16( نقطــة، فيــام تجمــد رصيــد شــباب الظاهريــة عنــد )10( 

نقاط يف املركز الخامس.
الرابــع  هــو  مثــريًا  فــوزًا  الخليــل  شــباب  انتــزع  ثانيــة  مبــاراة  ويف 

عــىل التــوايل مــن أنيــاب مؤسســة البــرية بثالثــة أهــداف مقابــل 
هدفــني يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عىل ملعب فيصل 

الحسيني.
ســجل أهــداف شــباب الخليــل، محمــد الجعــري )24(، ورامــي 
مســاملة )70(، وحســني جوهر )95(، فيام ســجل هديف البرية، 

عنان ذيب )55(، ومحمد عبد الكريم )83( من ركلة جزاء.
ورفــع شــباب الخليــل رصيــده إىل )14( نقطــة يف املركــز الثالث، 

فيام تجمد رصيد البرية عند )7( نقاط يف املركز التاسع.
ويف املباراة الثالثة احتكم فريقا ثقايف طولكرم وشباب السموع 
للتعــادل الســلبي بــدون أهــداف، لريفــع الثقــايف رصيــده إىل )4( 
نقــاط يف املركــز الحــادي عــر، فيــام رفــع الســموع رصيــده إىل 

)9( نقاط يف املركز السادس. 
مباريات اليوم

وُتختتــم منافســات الجولــة الســابعة مــن دوري املحرتفــني بثــالث 
مباريــات أخــرى تجمــع األوىل بــني شــباب األمعــري وترجــي واد 
مــع  صادمــة  مواجهــة  يف  الخليــل  أهــي  يدخــل  فيــام  النيــص، 
هــالل القــدس يف املبــاراة الثانيــة، بينام ســتجمع املباراة الثالثة 

طوباس مع جبل املكر عىل استاد الجامعة األمريكية.

فوزان لشباب الخليل ومركز 
بالطة في دوري المحترفين فحجان خاض مباراة رسمية 

وهو مصاب بفيروس كورونا

غزة/ عالء شاميل: 
أعلنــت نــادي خدمات رفــح تأكيد إصابة 
كورونــا  بفايــروس  فحجــان  عــامد  العبــه 
خوضــه  عــىل  ســاعة   24 مــن  أقــل  بعــد 
مــن  األوىل  الجولــة  يف  الفريــق  ملبــاراة 

الدوري املمتاز أمام الهالل. 
إيجابيــة  املخــري  الفحــص  وأظهــر 
يــوم  فحجــان  لهــا  خضــع  التــي  املســحة 
الخميــس املايض وخاض املباراة عرص 
الســبت قبــل أن تظهــر النتيجــة الرســمية 

التي ظهرت صباح األحد. 
بفايــروس  فحجــان  إصابــة  وأصبحــت 
كورونــا حديــث الشــارع الريــايض أمــس 
يف تبادل تحميل املســؤوليات واعتباره 
مؤرش خطر الســتكامل مباريات الدوري 
بهــذه الطريقــة دون أي إجــراءات صحيــة 

بخالف الفحص الحراري لالعبني. 
تحمــل  مــن  رفــح  خدمــات  يتهــرب  ومل 

مســؤولية مــا جــرى من اســتدعاء فحجان 
لخــوض املبــاراة رغــم علمهــم بخضوعــه 
النتيجــة  صــدور  وعــدم  طبيــة  ملســحة 

الرسمية.
وقــال حذيفــة اليف عضــو مجلــس إدارة 
خدمــات رفــح إن مســؤولية مــا جــرى هــي 
الــذي  رفــح  خدمــات  بــني  مــا  مشــرتكة 
نتحمل مسؤولية خوض الالعب للمباراة 
دون التأكــد مــن ســالمته إضافــة التحــاد 
كرة القدم الذي يتحمل مســؤولية كبرية 
بعــدم إخضــاع جميــع األنديــة ملســحات 

طبية والتأكد من سالمتهم. 
وأضــاف اليف أن ســالمة الالعبــني أهــم 
النقــاط  وحصــد  والخســارة  الفــوز  مــن 
أن  إىل  مشــريًا  بالبطــوالت،  والتتويــج 
طبيــة  ملســحات  ســيخضعوا  الالعبــني 
الهــالل  فريقــي  فحجــان  خالــط  أن  بعــد 

وخدمات رفح. 

وقــال عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمــني 
للشــباب  األعــىل  للمجلــس  العــام 
الجهــات  أخــر  املجلــس  إن  والرياضــة 
الصحيــة مبــا حدث، وأصبح األمر مرتبط 
مســحات  بإجــراء  ســاعة   72 مــرور  بعــد 
ملن تظهر عليهم أعراض من املخالطني 

املبارشين للمصاب فحجان.
يشــار إىل أن اتحــاد كــرة القــدم كان قــد 
إخضــاع  عــن  ســابقة  أوقــات  يف  أعلــن 
مخــري  لفحــص  األنديــة  العبــي  جميــع 
قبــل بدايــة املوســم الجديــد لكــن ذلــك 
املســحات  تأخــر  بســبب  يحــدث  مل 
الخاصــة بالرياضيــني والتــي وصلــت غزة 

قبل أيام. 
واكتفى اتحاد كرة القدم واللجنة الطبية 
لالعبــي  فقــط  الحــرارة  درجــات  بفحــص 
األنديــة خــالل املباريــات الرســمية التــي 

انطلقت الجمعة املايض. 

غزة/مؤمن الكحلوت:
تجميــد  الهــالل  نــادي  إدارة  مجلــس  قــرر 
نشــاط فريــق كــرة القــدم للفريــق األول ملــدة 
48 ســاعة لحــني عمــل مســحة طبيــة لالعبني 
والجهــاز الفنــي واإلداري بعــد اختالطهــم مــع 
العــب خدمــات رفح عــامد فحجان، الذي تم 

اإلعــالن عــن اصابتــه بفــريوس كورونا أول من 
أمس.

الكــرة،  التحــاد  طلبــا  الهــالل  نــادي  وقــدم 
للتواصــل مــع وزارة الصحــة، لعمــل مســحات 

لجميع الالعبني .
الالعبــني  ســالمة  أن  الهــالل  نــادي  وأكــد 

واألجهــزة الفنيــة واالداريــة أهــم من كل يشء 
متمنيا الســالمة لجميع أعضاء فريقه وفريق 

نادي خدمات رفح.
وكان الهــالل واجــه خدمــات رفــح يف الجولــة 
مشــاركة  ظــل  يف  املمتــاز  للــدوري  األوىل 

فحجان مع الخدمات.

المسؤولية يتحملها اتحاد الكرة وخدمات رفح

اتحاد الكرة يبحث اليوم قضية 
مشاركة "فحجان" وهو ُمصاب

غزة/مؤمن الكحلوت:
يعقــد اتحــاد كــرة القــدم اجتامعًا طارئًا اليوم، ملناقشــة قضية 
اكتشــاف إصابــة العــب خدمــات رفــح عامد فحجــان، بفريوس 
"كورونــا"، ومشــاركته يف مبــاراة فريقــه أمــام الهــالل أول مــن 
الــدوري  لبطولــة  األوىل  الجولــة  منافســات  افتتــاح  يف  أمــس 

املمتاز ملوسم 2020-2021.
بحــق  وقــرارات صارمــة،  اجــراءات  أنــه ســيتخذ  االتحــاد  وأكــد 

أنــه  إىل  مشــريًا  للوائــح،  واملخالفــة  املحافظــة،  غــري  األنديــة 
ســيناقش القضيــة مــن كافــة أبعدهــا، وســيطبق اللوائــح عــىل 

الجميع.
وتنــص الالئحــة التــي وزعهــا اتحــاد الكــرة عــىل األنديــة، عــىل 
فرض عقوبة مالية بقيمة ألف دينار أردين، عىل النادي الذي 
ُيرك العبًا يف مباراة وهو يعلم بإصابته أو خضوعه ملسحة 

طبية.

عقوبات تنتظر خدمات رفح

غزة/فلسطني:
طــرح  للرياضــة  األعــىل  املجلــس  أعلــن 
ســعد  الشــهيد  صالــة  تجهيــز  مناقصــة 
"الباركيــه"،  بأرضيــة  غــزة  مبدينــة  صايــل 
املجلــس  مــن  املمولــة  املشــاريع  ضمــن 
األعــىل لتطويــر البنيــة التحتية، وكان عبد 
الســالم هنية مســاعد أمني عام املجلس 
قبــل  كشــف  والرياضــة  للشــباب  األعــىل 
أيــام عــن انطــالق املرحلــة الرابعــة لتطويــر 

الرياضيــة  املنشــآت  يف  التحتيــة  البنيــة 
مبحافظات غزة بقيمة )100( ألف دوالر.
وتبلــغ مســاحة أرضيــة امللعــب املغطــاة 
بالباركيه )900( مرت مربع، وأعلنت وزارة 
املالية طرح املناقصة األسبوع املايض، 
عــىل أن يكــون غــدا االثنــني موعــدًا نهائيــا 

للتقدم للعطاء من الركات.
يذكر أن مشاريع تطوير البنية التحتية يف 
الرياضيــة  واملالعــب  والصــاالت  األنديــة 

منــذ  للرياضــة  األعــىل  املجلــس  برعايــة 
 )1.275.000( بلغــت  العــام  بدايــة 

دوالر.
ومن الجدير بالذكر أن صالة سعد صايل 
محافظــات  يف  الرئيســية  الصالــة  متثــل 
الــدوري  مباريــات  تســتقبل  التــي  غــزة 
واليــد،  والســلة  الطائــرة  كــرة  ألعــاب  يف 
وبطــوالت كــرة القــدم الخامســية، عدا عن 

االحتفاالت والبطوالت األلعاب األخرى.

ضمن المرحلة الرابعة لتطوير البنية التحتية
المجلس األعلى للرياضة

يطرح مناقصة تجهيز صالة سعد صايل "بالباركيه"

يجمد نشاطه لمدة
48 ساعة بسبب فحجان الهالل

غزة /فلسطني:
كشــف االتحاد الفلســطيني لكرة الســلة النقاب، عن قامئة مرشــحي انتخابات 

االتحاد للدورة الجديدة املمتدة من 2021 وحتى 2024.
الحــايل،  االتحــاد  رئيــس  حبــش  إبراهيــم  الرئيــس  ملنصــب  القامئــة  وضمــت 
وللعضويــة مــن املحافظــات الشــاملية كال مــن، منــر  أيــوب، وحنــني منصــور ، 

وأنيس سامعنة، وأحمد دعنا، ولؤي حنون، وعودة عواد.

وجاءت قامئة املرشحني عن املحافظات الجنوبية، أحمد حمدان، وإبراهيم 
العــي، وحســني حمــدان، وخليــل أبــو شــاملة، ومحمــد ريــان،   وعبــد الحــي 
حتــي  ترشــيحه  مرتبــط  واألخــري  الســنوار،  وعــامد  عيــي،  ومحمــد  قاســم، 

تسديد ناديه خدمات خانيونس الرسوم املاليه لصالح االتحاد.
يذكر أن كافة االتحادات الرياضية تستعد النعقاد انتخاباتها للدورة الجديدة 

يف ديسمر املقبل.

مرشحًا النتخابات 
14اتحاد كرة السلة
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شباب الزوايدةبيت حانون األهلي  12

بطاقة المباراة:
امللعب: بيت حانون

التاريخ: 29/11/2020
الفريقان: بيت حانون األهيل x شباب الزوايدة

النتيجة: )2-1(
أصحاب األهداف:

بيت حانون األهيل: نور عامر )92(
شباب الزوايدة: أحمد املنايعة )85( محمد حسونة )88(

العقوبات:
بطاقة صفراء: )4(

بيت حانون األهيل: أحمد أبو شاملة )75(
شباب الزوايدة: إبراهيم أبو عمري )10( محمود بدوان )38( 

مؤمن البواب )40( محمد حسونة )88(
بطاقة حمراء:  )0(

بيت حانون األهيل: ال يوجد
شباب الزوايدة: ال يوجد
طاقم الحكام واملراقبني

-حكم ساحة: حازم الصويف
مساعد أول: نادر أبو هجرس
مساعد ثان: محمد النجار

حكم رابع: عبد السالم أبو سليسل
مراقب املباراة: أمين املغاري

ُمقيم الُحكام: محمد الشيخ خليل

الكابتن: ناجي الكفارنة
المدرب: نادر النمس

الكابتن: محمد حسونة
المدرب: حازم الحجار

محمد قشطة، لباد األخرس،
مؤمن البواب ، إبراهيم أبو عمري، 
محمد أبو عبيد، ثائر أبو خطاب، 

يوسف العيش )محمد أبو سبلة 68(، 
خالد السيد )عمرو عبد الرحمن 46(، 

محمد الحايك )محمد حسونة 56( 
محمود بدوان )ماجد بريك 46(، 
محمد متراز )أحمد املنايعة 68(.

أحمد عليان، ناجي الكفارنة،
مروان شيخ العيد، محمود الحبيبي، 

أحمد أبو رشيب، يوسف مصلح
)حازم البيوك 82(، عبد الله أبو شاملة 

)نور عامر 82(، أحمد أبو كوش،
محمد السطري، غسان أبو عودة

)عالء ظهري 46(، أمني الحلو
)بالل مقبل 59(

شباب الزوايدة:بيت حانون األهلي: 

غزة/ وائل الحلبي: 
عــاد فريــق شــباب الزوايــدة بفــوز مثــني مــن أمــام 
مقابــل  بهدفــني  األهــيل  حانــون  بيــت  مضيفــه 
هــدف، يف املبــاراة التي جمعتهام عىل ملعب 
منافســات  افتتــاح  يف  البلــدي،  حانــون  بيــت 

دوري الدرجة األوىل.
مــن  الثالثــة  النقــاط  اقتنــاص  نجــح يف  الزوايــدة 
صعوبــة  مــن  الرغــم  عــىل  األرض  أصحــاب  أمــام 
للدرجــة  صعــوده  بعــد  للفريــق  األوىل  املهمــة 
األوىل، فيــام فــرط الحوانــني يف حصــد أي نقــاط 
يف بدايــة مشــواره الســاعي مــن خاللــه للصعــود 

للدوري املمتاز.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

هجوميــة  بقــوة  املبــاراة  األرض  أصحــاب  دخــل 
عــر  مبكــرًا  الزوايــدة  مرمــى  تهديــد  يف  ونجــح 
محمــد الســطري الــذي ســدد كــرة قويــة تصــدى 
لهــا الحــارس، لكــن رد الزوايــدة جــاء رسيعــًا بعــد 
فرصة سهلة أهدرها محمد متراز بغرابة شديدة 

بعدما وضع الكرة برأسه بجانب املرمى.
اســتمر ضغط بيت حانون يف ظل بســالة العبي 
املرتــدة،  الهجــامت  الدفــاع وشــن  الزوايــدة يف 
تســديدة  بعــد  مؤكــد  هــدف  العارضــة  ومنعــت 
الســطري مــن ركلــة ثابتــة، وكاد حــارس الحوانــني 
أن يكلــف فريقــه هــدف بعد خروجه الخاطئ من 
مرمــاه ليســدد متــراز الكــرة باتجــاه املرمــى إال أن 

الدفاع أنقذها.
الشوط الثاني

اســتمر الضغط املكثف للحوانني بداية الشــوط 

الزوايــدة اســتثمر اندفــاع أصحــاب األرض بنجــاح 
ومتكــن مــن تســجيل هــدف التقــدم عــر أحمــد 
حســونة  محمــد  مــن  كــرة  تلقــى  الــذي  املنايعــة 
ليسددها قوية يف الشباك )85(، زاد الحوانني 
ضغطهــم لكــن حــارس الزوايــدة منع هدف مؤكد 
من تســديدة بالل مقبل، ليتمكن بعدها محمد 

هجــامت  بنــاء  يف  نجــح  الزوايــدة  أن  إال  الثــاين 
عــىل  خطــورة  األكــر  كانــت  منظمــة  مرتــدة 
تكثيــف  األهــيل  حانــون  بيــت  وحــاول  املرمــى، 
والحــت  تبديــالت،  بعــدة  الهجومــي  الضغــط 
الفرصة أمام البديل عالء ظهري للتســجيل إال أن 
الحارس محمد قشطة تألق يف التصدي للكرة.

حســونة مــن تعزيــز النتيجــة بالهــدف الثــاين مــن 
نــور  وذلــل   ،)88( الشــباك  أســكنها  رأســية  كــرة 
عامــر النتيجــة للحوانــني بعدمــا وضــع كــرة قويــة 
 ،)92( ابعادهــا  مــن  الحــارس  يتمكــن  مل  برأســه 
يف  الفريــق  يســعف  مل  املتبقــي  الوقــت  لكــن 

تعديل النتيجة.

غزة/ إبراهيم أو شعر:
تتواصــل وتختتــم اليــوم منافســات الجولــة األوىل لــدوري 
الدرجة األوىل بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقي غزة الريايض 
مــع خدمــات املغــازي عــىل ملعــب فلســطني، وخدمــات 
الريــج مــع القادســية عــىل ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة، 

وخدمات خانيونس مع مناء عىل ملعب خانيونس.
غزة الرياضي × خدمات المغازي

يســتهل غــزة الريــايض مشــاركته يف دوري الدرجــة األوىل 
مبواجهــة صعبــة مــع خدمــات املغــازي، حيــث يأمــل فيهــا 
تحقيق بداية قوية تؤكد رغبته يف العودة رسيعًا للدوري 
املمتاز، بعد هبوطه يف املوســم املايض، وســط صدمة 

كبرية لجامهريه ومحبيه.
ويــدرك "العميــد" أن مرحلــة البــكاء عىل اللنب املســكوب 
بــكل جديــة  القتــال  إال  اآلن  أمامــه  خيــار  وال  انتهــت،  قــد 
مــن أجــل العــودة برسعــة ملكانــه الطبيعــي بــني الكبــار يف 
الــدوري املمتــاز، ومبــاراة اليــوم ســتعطي أول مــؤرش حــول 

تلك الرغبة.
اســتعد غــزة الريــايض جيدًا لهذه املغامــرة، وعزز صفوفه 
ببعض الالعبني، وباتت الكرة اآلن يف ملعبه إلعادة رسم 
البســمة عــىل شــفاه جامهــريه التــي عانــت كثــريًا ومل تكــن 

تتوقع يومًا رؤية فريقها يف دوري الدرجة األوىل.
وال شك أن مهمة الريايض لن تكون سهلة يف ظل األسامء 
والتــي  األوىل،  الدرجــة  دوري  يف  املوجــودة  الثقيلــة 
للصعــود  فقــط  بطاقتــني  عــىل خطــاف  تتنافــس جميعهــا 

للدوري املمتاز، وهو ما يزيد من حدة املنافسة.
الرغبــة يف االنتصــار والصعــود التــي ميلكهــا الريــايض، ال 

املمتاز.
فخدمــات  املــايض،  الــدوري  يف  الفريقــني  كال  وعــاىن 
يهبــط  أن  وكاد  العــارش،  املركــز  يف  أنهــاه  خانيونــس 
املركــز  منــاء  احتــل  حــني  الثانيــة، يف  الدرجــة  دوري  إىل 

تقــل عنــه بالنســبة للمغــازي، الــذي لطاملــا صــال وجال يف 
الــدوري املمتــاز، قبــل أن يعــاين عــىل مــدى ســنوات مــن 

الفشل يف الصعود للدوري املمتاز.
يف  لــه  نقــاط   3 أول  كســب  اليــوم  املغــازي  وســيحاول 
البطولــة، إلعطــاء رســالة واضحــة مفادهــا أنه يريــد التواجد 
بني الكبار يف املوســم املقبل مهام كانت األســامء التي 

سيواجهها يف البطولة.
يذكــر أن آخــر مــرة التقــى فيهــا الفريقان كانــت يف الدوري 
املمتاز موسم 2016-2015، ووقتها تعادال بنتيجة 1-1 
يف مبــاراة الذهــاب، وفــاز غــزة الريــايض 2-3 يف مبــاراة 

اإلياب.
خدمات البريج × القادسية

نظــريه  الريــج  خدمــات  يســتقبل  الثانيــة،  املبــاراة  يف 
لقــاء  الــدرة، يف  الشــهيد محمــد  القادســية عــىل ملعــب 
بدايــة  لتحقيــق  منهــام  كل  ويتطلــع  الفريقــني  لــكال  مهــم 
قويــة تؤكــد رغبتهــام يف الصعــود للــدوري املمتــاز بعد أن 

فشلت مساعيهام يف السنوات األخرية.
الريــج أنهــى دوري الدرجــة االوىل يف املوســم املــايض 
رابعــًا وفشــل بالتــايل يف انتــزاع احــدى بطاقتــي الصعــود، 
بينام حل القادسية يف املركز السابع، علاًم أن الريج فاز 
عىل القادســية يف مبارايت الذهاب واإلياب بنتيجة 1-0 

و1-2 عىل التوايل.
خدمات خانيونس × مناء

املبــاراة الثالثــة تجمــع خدمــات خانيونــس مــع منــاء عــىل 
ملعــب خانيونــس، وفيهــا يريــد كل فريــق تحقيــق الفــوز، 
للــدوري  الصعــود  يف  برغبتــه  توحــي  مــؤرشات  إلعطــاء 

السادس.
وخــالل الــدوري املــايض فــاز خدمــات خانيونــس بهدفــني 
دون رد يف الــدور األول، بينــام تعــادال بــدون أهــداف يف 

املباراة الثانية.

تشكيلة الفريقين:

في ختام أولى جوالت دوري الدرجة األولى

خدمات البريج وخدمات خانيونس يستقبالن القادسية ونماء
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دوري غزة للدرجة األولي 2021

نصار ينتصر لألهلي بثالثية نظيفة في المجمعالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

األهليالمجمع اإلسالمي  03

بطاقة المباراة:
امللعب: فلسطني

التاريخ: 29/11/2020
الفريقان: املجمع اإلسالمي × األهيل

النتيجة: )3-0(
أصحاب األهداف:

األهيل: حاتم نصار) 48و63 و79(
العقوبات:

بطاقة صفراء: 6
املجمع اإلسالمي: جامل األفغاين )45(، يوسف حسب الله )82(.

األهيل: سليامن السكايف )33(، محمد الربدويل )40(, سعيد املرصي )85(, إياد 
أبو دياب.

بطاقة حمراء: 1
املجمع اإلسالمي: تامر أبو فارس "84"

األهيل: ال يوجد
طاقم الحكام واملراقبني:
حكم ساحة: عامد مرجان

مساعد حكم أول: محمد السدودي
مساعد حكم ثان: مارسيل أبو شدق

حكم رابع: محمد العقاد
مراقب املباراة: فريد الربيم

ُمقيم ُحكام: سعود حمد

- قائد الفريق: يوسف شلدان
- مدرب الفريق: هاني المدهون

- قائد الفريق: محمد داود
- مدرب الفريق: حمادة شبير

إياد أبو دياب، أحمد مهنا،
أدهم املقادمة، أحمد أبو العطا، 

فارس عوض، محمد داوود، 
سليامن السكايف،

حامدة صالح، محمد شبري
)حاتم نصار 39(، محمد إسليم 

)سعيد املرصي70(،
إسامعيل أبو نادي

)عامر الرشيف 94(

بالل أبو حمدان، جامل األفغاين،
عمرو عطاالله، محمد الجرجاوي، 

محمد الشنتف )تامر أبو فارس 26(، 
يوسف شلدان، أحمد عجور

)يوسف حسب الله 26(،
شادي بصلة، سعد جندية

)أحمد الصواف 26(، صالح العيش 
)لؤي حويلة 56(، محمود عليان 

)محمود البحييص 56(.

األهليالمجمع اإلسالمي

غزة/مؤمن الكحلوت:
الدرجــة  دوري  يف  موســمه  األهــيل  افتتــح 
األويل لكرة القدم ألندية غزة، التي هبط إليها 
املجمــع  عــى  كبــري  بفــوز  املــايض,  املوســم 
الــذي  اللقــاء  يف  نظيفــة,  بُثالثيــة  اإلســالمي 
جمعهــام أمــس، عى ملعب فلســطني مبدينة 
مــن  األويل  الجولــة  منافســات  ضمــن  غــزة, 
أول  الفريــق  ليحصــد   ,2020-2021 البطولــة 

ثالث نقاط يف املوسم الجديد.
ويعود الفضل يف تحقيق الفوز لالعب الفريق 
العائد حاتم نصار يف الدقائق )48و63 و79( 

عى التوايل.

عــى ركلــة جــزاء, بعــد تعــرض الالعــب محمــود 
لهــا  إنــربي  الصنــدوق,  داخــل  للدفــع  عليــان 
نفــس الالعــب ووضعها خــارج املرمى, لينتهي 

الشوط االول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

بدأ األهيل الشوط الثاين بقوة, ومل ينتظر أكرث 
مــن ثــالث دقائق ليفتتح حاتم نصار التســجيل, 
برأســية ُمتقنة ســكنت الشــباك, بعد اســتقباله 

كرة حامدة صالح من رضبة ركنية.
األهــيل,  مرمــى  عــى  الهجــوم  املجمــع  حــاول 
ويف الدقيقــة "59" باغــت العــب املجمع لؤي 
حويلــة الحــارس إيــاد أبــو ديــاب بتســديدة قوية 

تفاصيل الُمباراة
الشوط األول

بــدأت امُلبــاراة بحــذر شــديد وجــس نبــض مــن 
عــرشون  ملــدة  ذلــك  واســتمر  الفريقــني,  قبــل 
األويل  الفرصــة  ســنحت  ذلــك  بعــد  دقيقــة, 
داخــل  مــن  بتســديدة  اإلســالمي  للمجمــع 
أبعدهــا  شــلدان  يوســف  لالعــب  الصنــدوق 
الالعب أدهم املقادمة من عى خط املرمى.

الدقيقــة "24" شــهدت تســديدة ُمخادعــة مــن 
العــب األهــيل فــارس عــوض, أخرجهــا الحــارس 

بالل أبو حمدان بصعوبة بالغة.
املجمــع  فريــق  حصــل   "43" الدقيقــة  ويف 

مــن عــى بعــد أربعني ياردة تقريبــًا, أخرجها أبو 
دياب بصعوبة.

األهيل استغل اندفاع املجمع وسجل الهدف 
مــن  نصــار,  حاتــم  الالعــب  نفــس  عــرب  الثــاين 
رأســية أيضــًا, بعــد تلقيــه عرضيــة زميلــه فــارس 

عوض.
عــى  تغيــريات   "5" املجمــع  ُمــدرب  أجــري 
الفريــق, وُمحاولــة  أمــل تنشــيط  دفعتــني عــى 
تســجيل هــدف والعــودة ملجريــات اللقاء, لكن  
حاتم نصار قيض عى امال املجمع بتســجيله 
مل  فيــام   ,"80" الدقيقــة  يف  الثالــث  الهــدف 
تشهد بقية الدقائق أي خطورة عى املرميني.

دوري غزة للدرجة األولي 2021

"ديربي النصيرات" األول "خدماتي أصفر" بقدم أبو يوسفالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

األقصىخدمات النصيرات  10

بطاقة المباراة:
– امللعب: الشهيد محمد الدرة 

– التاريخ: 29/11/2020
– الفريقان: خدمات النصريات × األقىص

– النتيجة: )0-1(
– أصحاب األهداف:

خدمات النصريات: جالل أبو يوسف )90+(
العقوبات:

– بطاقة صفراء: 3
خدمات النصريات: محمد مايض )5(، محمد أبو كرش )62(.

األقىص: محمد أبو شعيب )27(.
بطاقة حمراء: ال يوجد

* طاقم الحكام واملراقبني
-حكم ساحة: أمني عويص

-مساعد حكم: أحمد شبري 
مساعد حكم ثان: محمد الزعانني 

-حكم رابع: خالد الشيخ خليل 
-مراقب: إياد حامد

-ُمقيم ُحكام: عصام بشري 

قائد الفريق: جالل أبو يوسف 
- المدرب: محمد صيدم 

قائد الفريق: ماجد عبد الرازق 
- المدرب: أحمد اسعيفان 

عيل الحواجري، ميمنة الناجي، 
حسن جودة، املهدي حجازي، 

ماجد عبد الرازق، محمد أبو 
شعيب )عبد الله إسامعيل 

61(، محمد الغول )محمود أبو 
خصيوان 77(، عبد الحميد 

الحاج، إسامعيل أبو جراد 
)محمد جودة 87(، طارق الهور، 

إبراهيم الهندي.

أمني الهيس، محمد مايض، 
أمين الحواجري، جالل أبو 

يوسف، أحمد مهدي، خالد 
عياش، محمد أبو كرش، 

محمد أبو يوسف )محمود 
الراعي 39(، عطايا جربوع 

)مجدي أبو كرش 92(، تامر 
مكرم )نادر جروان 79(، حسام 

العصار )خالد العصار 92(.

األقصىخدمات النصيرات

غزة/فلسطني:
مهــاًم  انتصــارًا  النصــريات  خدمــات  خطــف 
بعدمــا  األقــىص  "أنيــاب"  بــني  مــن  وغاليــًا 
تغلب عليه )0-1( يف اللقاء الذي جمعهام 
وســط  الــدرة  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــى 
مــن  األوىل  الجولــة  مباريــات  القطــاع، ضمــن 

دوري الدرجة األوىل.
املبــاراة  هــدف  يوســف  أبــو  جــالل  وســجل 
يف  النصــريات  خدمــات  ملصلحــة  الوحيــد 

الدقيقة )91(.
نقــاط   )3( أول  النصــريات  خدمــات  وحصــد 
الدرجــة  لــدوري  الصعــود  نحــو  مشــواره  يف 
املمتــازة، فيــام خــر األقــىص أول )3( نقــاط 

له يف الدوري.
تفاصيل الُمباراة
الشوط األول

بــدأ لقــاء خدمــات النصــريات واألقــىص حذرًا 
جدًا من كالل الطرفني، خوفًا من تلقي هدف 
مبكــر، وانحــر اللعــب يف وســط امليــدان، 
الســيطرة  يف  لألقــىص  بســيطة  أفضليــة  مــع 
للتقــدم  الكبــرية  ومحاوالتــه  الكــرة،  عــى 
للمناطــق األماميــة لخدمــات النصــريات، لكن 
مدافعــي  متاســك  ظــل  يف  جــدوى،  دون 

خدمات النصريات بشكل جيد.
خدمــات  العبــي  حــاول  اآلخــر  الجانــب  عــى 
النصــريات كثــريًا الوصــول للمناطــق األماميــة 
لفريق األقىص، إال أن الضغط الكبري والعايل 
مــن العبــي األقــىص حــرم الفريــق مــن تشــكيل 

دون  امليــدان،  وســط  يف  اللعــب  وانحــر 
خطورة عى الحارســني أمني الهيس أو عيل 
عــى  اللعــب  الطرفــني  فحــاول  الحواجــري، 
الهجــامت املرتــدة، إال أن الفرصــة مل تكتمــل 
الهجوميــة  التبديــالت  رغــم  الفريقــني،  لــكال 
التــي أجراهــا املدربــني، يف محاولــة لتنشــيط 

الجبهة الهجومية.
يف  التقــدم  أخــرى  مــرة  األقــىص  وحــاول 
اللــه  عبــد  البديــل  اســتغل  بعدمــا  النتيجــة، 
إســامعيل هجمة مرتدة، انفرد فيها بالحارس 
فريقــه  حــرم  الالعــب  أن  إال  الهــيس،  أمــني 

الحــارس عــيل  هجــامت خطــرية عــى مرمــى 
تهديــد  ألي  يتعــرض  مل  الــذي  الحواجــري، 
حتــى نهايــة الشــوط األول الــذي انتهى ســلبيًا 

بني الفريقني نتيجة وأداء.
الشوط الثاني:

التقــدم  األقــىص  فيــه  وحــاول  مغايــرًا  بــدأ 
املهاجــم  حرمــت  العارضــة  أن  إال  بالنتيجــة، 
األول  الهــدف  تســجيل  مــن  العطــار  طــارق 
لفريقه، بعد تسديدة من عى حدود منطقة 

الجزاء.
الفريقــني  أداء  تراجــع  العطــار  فرصــة  بعــد 

يــد  يف  ســهلة  وضعهــا  بعدمــا  التقــدم،  مــن 
الحارس.

ومن رضبة حرة مبارشة أرســلها أحمد مهدي 
 ،)91( الدقيقــة  يف  الجــزاء،  منطقــة  داخــل 
الكــرة  إبعــاد  يف  األقــىص  مدافعــي  أخطــأ 
جــالل  املدافعــني  رقابــة  عــن  للبعيــد  لتصــل 
أبــو يوســف ويضعهــا يف مرمــى الحارس عى 
الفــوز  هــدف  تســجيل  معلنــًا  الحواجــري، 
القاتــل للنصــريات، وخطــف 3 نقــاط مثينــة، 
عويــص  أمــني  اللقــاء  حكــم  بعدهــا  ليطلــق 

صافرة النهاية بفوز خدمات النصريات.

تشكيلة الفريقين:

تشكيلة الفريقين:
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الدوري اإلسباني

الدوري اإلنجليزي

برشلونة يحتفل بالذكرى 
الـ121 لتأسيسه برباعية

ميسي ُيكرم مدربه 
السابق األسطورة 

مارادونا
برشلونة/ )أ ف ب(:

بأفضــل  لتأسيســه  الـــ121  بالذكــرى  برشــلونة  احتفــل 
طريقــة، وذلــك مــن خــال تحقيــق فــوزه الثــاين فقــط يف 
آخر ست مراحل، عىل حساب ضيفه أوساسونا -4صفر 
أمــس يف املرحلــة الحاديــة عــرة مــن الــدوري اإلســباين 

لكرة القدم.
ورفــع برشــلونة الــذي يجــد نفســه يف أســوأ موقــع لــه منــذ 
قرابــة ثاثــة عقــود، رصيــده إىل 14 نقطــة بعد فــوزه الرابع 
بعــد  نظيفــة  أهــداف  بأربعــة  تواليــًا  والثــاين  الــدوري  يف 
الــذي حققــه يف منتصــف األســبوع عــىل ملعــب دينامــو 

كييف األوكراين يف دوري األبطال.
وصعد برشلونة موقتًا من املركز الرابع عر إىل السابع 

مــع مباراتــن مؤجلتــن يف جعبتــه، فيــا تجمــد رصيــد 
أوساســونا عنــد 11 نقطــة بعــد تلقيــه هزميتــه الخامســة 

للموسم.
أن  بعــد   )30( األول  الهــدف  برايثوايــت  مارتــن  وســجل 
اصطــدم أوال بتألــق الحــارس ســريخيو هرييــرا، لكــن الكــرة 

عادت اليه فتابعها بالركبة يف الشباك.
مــن  الثــاين  الهــدف  غريزمــان  أنطــوان  الفرنــي  وأضــاف 
تسديدة رائعة "عىل الطاير" من مشارف املنطقة )43(.
صانــع  اىل  الثــاين  الشــوط  بدايــة  يف  غريزمــان  وتحــول 
ســجله  الــذي  الثالــث  الهــدف  كــرة  مــرر  حــن  ألعــاب 
الربازيــي فيليبــي كوتينيــو )57(، وأضــاف ليونيل ميي 

الهدف الرابع )73( بعد مجهود فردي رائع.

برشلونة/)ا ف ب(:
خيــم الحــزن عــىل مبــاراة برشــلونة مــع أوساســونا، التــي أقيمــت 
أســطورة  الســابق  الفريــق  نجــم  رحيــل  نتيجــة  وذلــك  أمــس، 
األرجنتن دييغو مارادونا الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوين 
بــن 1982 و1984، وقــد كــرم "باوغرانــا" بطــل مونديــال 1986 
ارتــداه  الــذي   10 رقــم  القميــص  وباســتعراض  صمــت  بدقيقــة 

"الفتى الذهبي" خال مروره بالفريق.
وكــرم برشــلونة العبــه الســابق مــن خــال تحقيــق فــوزه الثــاين يف 
ملارادونــا،  املبــاراة  يف  األفضــل  التكريــم  كان  حيــث  الــدوري، 
بعــد تســجيل ليونيــل ميــي الهــدف الرابــع حيــث احتفــل بانتزاع 
دافــع  الــذي  بويــز"  أولــد  "نيولــز  فريــق  قميــص  وإظهــار  قميصــه 
عــن ألوانــه مارادونــا موســم 1994-1993، موجهــًا أصابعــه نحــو 
الســاء ترضعًا يف خطوة تكرميية ملدربه الســابق يف املنتخب 

األرجنتيني )2008-2010(.

لندن/ )أ ف ب(:
اإلنجليــزي املمتــاز  الــدوري  توتنهــام هوتســبري صــدارة  اســتعاد 
لكــرة القــدم بالتعــادل دون أهــداف أمــس، مــع مضيفــه تشــيلي 
الســابق  والعبــه  مورينيــو  الزائــر جوزيــه  املــدرب  بــن  مبــاراة  يف 

فرانك المبارد.
وقــى تشــيلي، الــذي تــوج بثاثــة ألقاب للــدوري تحت قيادة 
مورينيــو، فــرات طويلــة يف منتصــف ملعــب توتنهــام لكنــه عاىن 
الدفاعــي والــذي كان  مــع انضبــاط توتنهــام  الفــرص  يف صناعــة 
يشتهر به املدرب الربتغايل خال فرتن يف ستامفورد بريدج.

واجتــاز توتنهــام منافســه ليفربــول حامــل اللقــب بفــارق األهــداف 

وبــات يتصــدر املســابقة برصيــد 21 نقطــة وبفــارق نقطتــن عــن 
تشيلي ثالث الرتيب بعد مرور عر جوالت.

ويف مبــاراة ثانيــة أمــس، ســجل البديــل األوروغويــاين إديســنون 
كافــاين ثنائيــة ليقــود فريقــه مانشســر يونايتــد اىل العــودة مــن 
تأخر بهدفن وفوز قاتل 2-3 عىل حساب مضيفه ساومثبتون.

وتقــدم ســاومثبتون يف الشــوط االول عــن طريــق البولنــدي يــان 
بيدناريك )23( وجيمس وارد-براوز )33(، قبل أن يعود يونايتد 
الــذي  بهــدف الربتغــايل برونــو فرنانديــش )59( وثنائيــة كافــاين 

دخل بعد االسراحة )74 و90+2(.
الفرنــي  جرمــان  ســان  باريــس  يســتضيف  الــذي  يونايتــد  ورفــع 

االربعــاء يف دوري أبطــال أوروبــا، رصيــده اىل 16 نقطــة مــن تســع 
مباريــات بعــد فــوز ثالــث توالًيــا )لديــه مبــاراة مؤجلــة( يف املركــز 
بعــد  األوىل  بالخســارة  ســاومثبتون  منــي  فيــا  مؤقًتــا،  الســابع 
سلســلة مــن ســبع مباريــات مــن دون هزميــة يف الــدوري ليتجمــد 

رصيده عند 17 نقطة يف املركز الخامس.
ودفــع املــدرب الرنوجــي اويل غونار-سولســكاير بالوافــد الجديد 
الهولنــدي دوين فــان دي بيــك للمــرة االوىل أساســًيا يف الدوري، 
الفرنــي  غــاب  فيــا  أساســًيا  غرينــوود  مايســون  شــارك  كــا 
أنطوين مارسيال عن املباراة بداعي املرض، اضافة اىل مواطنه 

بول بوغبا بداعي االصابة.

كافاني البديل 
يقود يونايتد 

إلى فوز صعب 
بعد تأخره 

بهدفين
توتنهام يستعيد الصدارة بعد تعادل سلبي مع تشيلسي

القاهرة/ )أ ف ب(:
بعــد  العامــة  النيابــة  إىل  أشــخاص  ثاثــة  أمــس،  املرصيــة  الســلطات  أحالــت 
توقيفهم يف محافظة األقرص بجنوب الباد بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات 

إىل قائد فريق الزمالك بكرة القدم، بحسب ما أفاد مسؤول قضايئ.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس "أوقفت السلطات األمنية يف األقرص ثاثة 
أشــخاص وأحالتهــم للنيابــة بســبب تنمرهــم ضــد العــب الزمالــك محمــود عبــد 
الــرازق امللقــب بـ+شــيكاباال+ وجــاري التحقيــق معهــم"، مشــريًا إىل "ماحقــة 

ثاثة آخرين".
أفريقيــا  أبطــال  دوري  بطولــة  التاســع يف  لقبــه  األهــي  النــادي  تحقيــق  وبعيــد 
بفــوزه الجمعــة عــىل غرميــه التقليدي الزمالك واألهي 1-2، خرج املشــجعون 

لاحتفال بقمصان وأعام ناديهم الحمراء يف مختلف محافظات مرص.
لكــن مقطــع فيديــو مــن األقــرص انتــر عــىل وســائل التواصل االجتاعــي، يظهر 
مجموعــة تحمــل كلبــًا أســود وتهتــف لــه باســم شــيكاباال )34 عامــًا(، أثــار غضب 
كثرييــن نــددوا بالعنرصيــة، خصوصــًا وأن هــذا النهــايئ التاريخــي أقيــم مــن دون 
جمهــور جــراء فــريوس كورونــا املســتجد، وتحــت شــعار "ال للتعصــب" احــرازًا 

ألية مواجهات قد تحصل بن الجاهري خارج امللعب.

 توقيف 3 أشخاص بتهمة 
إهانة ضد شيكاباال

برشلونة/ وكاالت:
تلقى برشلونة اإلسباين رضبة قوية بإصابة مدافعه الفرني كليمنت لينغليه ليصبح 

الفريق يف موقف ال يحسد عليه بسبب الغيابات يف الخط الخلفي.
وأصيــب لينغليــه يف فــوز برشــلونة عــىل أوساســونا )0-4( أمــس يف الجولــة الـــ11 مــن 
الــدوري اإلســباين، وخــرج للتبديــل يف الدقيقــة 67 مــن اللقــاء الــذي أقيــم مبلعــب 

"كامب نو".
وقالــت إذاعــة "راديــو كتالونيــا" إن الدفــاع الفرني تعرض إلصابــة بالتواء يف الكاحل، 

لكن إصابته ليست خطرية، ومن املتوقع عودته للماعب يف وقت مبكر.
يف املقابــل، أشــارت صحيفــة "آس" اإلســبانية إىل أن غيــاب لينغليــه ســيمتد لعــدة 
أســابيع، وأن مدة غيابه ســتتحدد بناء عىل شــدة االلتواء يف كاحله، األمر الذي يضع 
دفــاع برشــلونة يف موقــف محــرج، يف ظــل لعنــة اإلصابات التي يعــاين منها مركز قلب 

الدفاع يف الفريق.
ويعــاين كل مــن اإلســباين جــريارد بيكيــه والفرنــي صامويل أومتيتــي من إصابات يف 
الركبــة، فيــا يغيــب األوروغوايــاين رونالــد أراوخــو بســبب إصابــة عضليــة، وبهــذا لــن 
يكون متاحا أمام رونالد كومان مدرب البارسا سوى املدافع الشاب أوسكار مينغيزا.

إصابة جديدة تضرب دفاع برشلونة

يتولى تدريب 
النجم الساحلي فييرا

تونس/ وكاالت:
أعلــن النجــم الســاحي املنافــس يف الــدوري التونــي املمتــاز لكــرة القــدم 

استكال التعاقد مع املدرب الربازيي جورفان فيريا أمس.
وقــال النجــم الســاحي يف بيــان مقتضــب إنــه تعاقــد مــع فيــريا ملــدة موســم 

واحد قابل للتجديد دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.
وكان النجم أعلن يف وقت مبكر أمس، وصول املدرب الربازيي ومساعده 

فيليبي سيلفانو إىل تونس إلمتام التعاقد.
وسيشارك النجم الساحي يف كأس االتحاد األفريقي بعد أن احتل املركز 

الرابع بالدوري املحي املوسم املايض.
واملــدرب فيــريا البالــغ مــن العمــر 67 عامــًا صاحــب خــربة تدريبيــة كبرية يف 

املنطقة العربية وقاد العراق إلحراز لقب كأس آسيا 2007.
كا توىل فيريا تدريب العديد من األندية من بينها الزمالك واإلساعيي 
طنجــة  واتحــاد  البيضــاوي  والــوداد  امللــي  والجيــش  مــرص  يف  وســموحة 

باملغرب وبني ياس والشارقة يف اإلمارات.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2020 /534(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: امان 
خالــد يوســف االغــا مــن ســكان خــان يونــس هويــة رقــم 900316662 بصفته 

وكيال عن وسام خالد يوسف االغا وسالم خالد يوسف االغا 
مبوجب وكالة رقم: 2018/27 الصادرة عن أوسلو + 2018/28 عن اوسلو 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف القطعة 95 القسيمة 

8 املدينة  خان يونس + قطعة 2353 قسيمة 13 املدينة السمريي 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

مسجل أرايض غزة سلطة األرايض، التاريخ: 11/29 / 2020م
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة 
صفتها محكمة نقض 

يف الطعن املدين رقم 633 / 2020   
مذكرة حضور 

يف الطعن املدين رقم 633 / 2020 - يف الطلب رقم 687 / 2020
املســتدعيان )الطاعنــان(:1 -نــداء كامــل هاشــم عايــش – مــن ســكان غــزة الرمــال مفــرتق 
شارع احمد عبد العزيز والنرص – بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة والدها وجدها 
وباإلضافــة لورثــة وتركــة والدهــا 2 -انــس جــامل كــامل عايــش – بصفتــه احــد ورثــة والــده 
باإلضافــة لورثتــه وتركتــه بواســطة وكيلتهــم / نــداء كامل عايش مبوجــب وكالة صادرة عن 

القنصلية الفلسطينية يف واشنطن. وكيلهام املحامي/ محمد أبو راس - غزة
املستدعى ضدهم )املطعون ضدهم(: 1 -أسامة مصباح هاشم عايش – غزة الرمال شارع 
احمد عبد العزيز )مجهول محل اإلقامة( 2 -عبد الغني مصباح هاشم عايش – غزة الرمال 
شــارع احمــد عبــد العزيــز )مجهــول محــل اإلقامــة( وجميعهــم ورثــة وتركــة والدهــم: مصبــاح 
عايــش بصفتهــم الشــخصية وباإلضافــة لورثتــه وتركتــه 3 -خالــد محمــد كامــل هاشــم عايش – 
مفــرتق احمــد عبــد العزيــز والنــرص )مجهــول محــل اإلقامــة( – بصفتــه احد ورثــة وتركة والده / 

محمد عايش وجده / كامل عايش بصفتهم الشخصية وباإلضافة لباقي ورثتهم وتركتهم
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

قــد  املذكوَرْيــن  املســتدعَينْي  ان  مبــا  أعــاله  املذكوريــن  ضدهــم  املســتدعى  اىل 
تقدما بالطعن رقم )633 / 2020( والطلب املتفرع عنه رقم )687 / 2020( لدى 
املحكمــة العليــا بغــزة بصفتهــا محكمــة نقض واملودع نســخة عنه ومــن ملحقاته لدى 
املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور لهذه املحكمة للرد عىل الئحة الطعن كام 
يقتــي عليكــم ان تودعــوا لقلــم هــذه املحكمــة  ردكــم التحريري خالل خمســة عر 
يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة وان ترســلوا نســخة عنهــا اىل املســتدعَينْي 
يجــوز  ذلــك  عــن  تخلفتــم  اذا  انكــم  لديكــم  معلومــا  وليكــن  عناوينهــم  حســب 

للمستدعيني ان يسريا يف دعواهام حسب األصول، حرر يف: 2020/11/25
األستاذ: سامل العيش /رئيس قلم محكمة العليا بغزة 

إعالن تغيير اسم صيدلية
تعلــن صيدليــة الســيد هاشــم الكائنــة فــي معســكر جباليــا 
بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين عن تغيير اسمها ليكون 

االسم الجديد صيدلية النجمة المركزية

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
اخطــار لتنفيــذ حكــم صــادر عن دائــرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 8819 / 2020 
اىل املنفــذ ضــده / محمــد نــارص محمــد النونــو طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك 
مــن محكمــة بدايــة غــزة يف ســند الديــن املنظــم يحمــل رقــم 5400 / 2017 
والصادر بتاريخ 2017/3/16 لصالح طالب التنفيذ / رشكة امللتزم للتامني 
لذلــك   $ 8674 قيمتــه  والبالــغ  الســيد / جابــر عيــاش  واالســتثامر وميثلهــا 
عليــك دفــع قيمــة املبلــغ محــل التنفيــذ من ســند الدين املنظــم والبالغ قيمته 
القضيــة  رســوم ومصاريــف  باإلضافــة اىل  التنفيــذ  لطالــب  وذلــك   )$ 544(
لذلــك عليــك الحضــور اىل دائــرة التنفيــذ يف غضون أســبوعني واذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 
التنفيذ إجراءات التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي، التاريخ: 2020/11/25

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ . رامي صلوحة 

غزة/ رامي رمانة:
قالت اللجنة الفنية املخولة دراسَة أوضاع املولدات 
التجارية بغزة، إنها أوشكت عىل االنتهاء من دراسة 
التكلفة الحقيقية لعمل املولدات يف القطاع، وأنها 
ســرتفع تقريرهــا إىل لجنــة املتابعــة الحكوميــة مللف 

الكهرباء البديلة منتصف الشهر املقبل.
وأوضــح ممثــل الغــرف التجاريــة والقطــاع الخــاص يف 
اللجنــة الفنيــة، وائــل العــاوور، أن اللجنــة تجــري يف 
ثــالث شــبكات  الوقــت الراهــن تقييــم أنشــطة عمــل 
من أصل )184( شبكة تجارية يف غزة، وهي شبكتا 
الخالــدي وغــزال، وشــبكة املجــدالوي يف املحافظــة 

الوسطى.
وبني العاوور لصحيفة "فلسطني"، أمس، أن اللجنة 
الحقيقيــة  القيمــة  وحياديــة  مهنيــة  بطريقــة  تــدرس 
"كيلــو  ســعر  كان  إذا  ومــا  الكهربــاء،  وحــدة  إلنتــاج 
يناســب  التجاريــة  املولــدات  تبيعــه  الــذي  الــواط" 

حجم التكلفة.
والفنيــة  املاليــة  األوضــاع  تــدرس  اللجنــة  أن  وذكــر 
يراعــي  مبــا  الثالثــة،  التجاريــة  للشــبكات  واإلداريــة 
كأخــذ  الطاقــة،  لســلطة  التابعــة  واألنظمــة  اللوائــح 
والطاقــة  الســوالر  عــدادات  يف  الصفريــة  القــراءات 
املنتجة، واملشرتكني، وتوثيق كل عمليات الصيانة 
الدورية عىل مبدأ النسبة والتناسب، واالطالع عىل 

الحسابات التاريخية للمشرتكني.
وأشــار العــاوور إىل أن اللجنــة الفنيــة تضــم ممثلــني 
عن الحكومة، والقطاع الخاص، وأصحاب املولدات 

التجارية، ومكتب هنديس محايد.
مــن جهتــه، أكــد مديــر دائــرة تنظيم الطاقة يف ســلطة 
الطاقــة م. يــارس حســونة، تلقيهــم شــكاوى عــدة مــن 
التــزام  عــدم  حــول  تجاريــة،  مولــدات  مشــرتكني يف 
عليهــا، مشــرًيا  املتفــق  التســعرية  املولــد  أصاحــب 

إىل أنه جرى حل الخالف عرب اللجنة الفنية.

وشدد حسونة يف حديثه لصحيفة "فلسطني" عىل 
رضورة أالَّ يتجاوز التحصيل قيمة ٢,٥ شيقل عن كل 
"كيلــوواط/ ســاعة"، لحــني انتهــاء الفــرتة التجريبيــة 

واختتام اللجنة الفنية املشكلة لعملها.
ودعــا حســونة املشــرتكني لعــدم دفــع مــا يزيــد عــىل 
املبلــغ املقــر مــن اللجنــة الحكوميــة، وإبــالغ جهــات 
االختصــاص عــن املتجاوزيــن من أصحاب املولدات 

التجارية.
طالبــت  الطبيعيــة  واملــوارد  الطاقــة  ســلطة  وكانــت 
بتســعريتها  بالتقيــد  التجاريــة،  املولــدات  أصحــاب 
الجديــدة، وهــي بيــع كيلــوواط/ ســاعة للمســتهلك 
مبــا ال يزيــد عــىل )2.5( شــيقل اعتبــاًرا مــن األول من 

أكتوبر املايض.
غري أن هذا القرار أثار استهجان أصحاب املولدات 
"غــري  الطاقــة  ســلطة  تســعرية  أن  عاديــن  التجاريــة، 
يف  تأخــذ  وال  ربــح  هامــش  لهــم  تحقــق  وال  منصفــة 

الحســبان درجــة املخاطــرة وأجــرة العاملــني"، وعلــق 
بعضهم أنشطته.

بيد أن ســلطة الطاقة دافعت عن تســعريتها، وقالت 
إنها متت وفق دراســة معمقة راعت كامل النفقات 
التشــغيلية وأن نســبة الربح ألصحاب املولدات )70 

.)%
أكتوبــر   24 يف  الحكوميــة  اللجنــة  أعلنــت  وقــد 
املــايض، توصلهــا التفــاق مــع األطــراف كافــة أفــى 
جميــع  خاللهــا  يلتــزم  تجريبيــة،  فــرتة  تثبيــت  إىل 
أصحاب املولدات تشغيلها فوًرا لحني إمتام دراسة 

ميدانية حول واقع املولدات العاملة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن قطــاع غــزة يعــاين أزمــة حــادة 
يف إمــداد الكهربــاء بــدأت عــام 2007، وهــذا دفــع 
تجاريــة  مولــدات  جلــب  إىل  املســتثمرين  ببعــض 
لتزويد املنشــآت املنزلية والصناعية باحتياجها من 

الكهرباء.

غزة/ فلسطني: 
بحث وكيل وزارة الحكم املحيل م. أحمد 
مــع  املشــرتك  التعــاون  تعزيــز  راس،  أبــو 

الغرفة التجارية يف قطاع غزة.
وشــدد أبــو راس يف أثنــاء اســتقباله وفــًدا 
أول  الحــرصي،  وليــد  برئاســة  الغرفــة  مــن 
التعــاون  تعزيــز  أهميــة  عــىل  أمــس،  مــن 
ضمن جهود دعم القطاع الخاص وتحقيق 
البلديــات  ودعــم  العامــة  املصلحــة 
املــوارد  حســب  االســتثامرية  باملشــاريع 

املتاحة للبلديات.
مــن  املبذولــة  الجهــود  تضافــر  أن  وأكــد 
املصلحــة  خدمــة  شــأنه  مــن  الطرفــني 
العامــة، وتقديــم أكــرب قــدر مــن الخدمــات 

للمواطنني كامًّ وكيًفا.
تتمثــل  قضايــا  عــدة  الحــرصي  وناقــش 
بالشــوارع الضيقــة، ووضــع بعــض أصحاب 
أمــام محالتهــم  كبــرية  املحــالت صناديــق 
عــن  معــرًبا  البســطات،  ســوق  إىل  إضافــة 
املصلحــة  تخــدم  حلــول  بإيجــاد  أملــه 

العامة.
واتفــق الطرفــان عــىل عقــد لقــاءات دوريــة 

للخروج برؤية شاملة وواضحة إليجاد بيئة 
استثامرية مشجعة مع القطاع الخاص.

مــع  لقــاء  راس  أبــو  عقــد  آخــر  ســياق  ويف 
الطاقــة  ســلطة  ورئيــس  البلديــات  رؤســاء 
مــن  البلديــات  اســتفادة  آليــة  ملناقشــة 

الديــن البطــة، ورئيــس بلديــة رفــح د. أنــور 
الشاعر، والنائبني عن رئيس بلدية غزة م. 

هاشم سكيك، ومصطفى قزعاط.
اســتفادة  آليــة  عــن  راس  أبــو  وتحــدث 
املولــدات  تشــغيل  مــن  البلديــات 

تشــغيل املولــدات الكهربائيــة االحتياطيــة 
لديها.

وجمع الوفد نائب رئيس سلطة الطاقة م. 
سمري مطري، ورئيس بلدية جباليا م. مازن 
النجــار، ورئيــس بلدية خــان يونس م. عالء 

املواطنــني  يخــدم  مبــا  لديهــا  االحتياطيــة 
يف  الحاصــل  العجــز  مــن  جــزًءا  ويغطــي 

الكهرباء. 
البلديــات  مشــاركة  أن  راس  أبــو  وأوضــح 
ــا سيســاعد  يف تشــغيل املولــدات تجاريًّ
لتغطيــة  إيــرادات  توفــري  يف  البلديــات 
تكاليف السوالر الالزم لتشغيل آبار املياه 

أكرب عدد ممكن من ساعات التشغيل. 
الطاقــة  ســلطة  أن  مطــري  أكــد  جهتــه،  مــن 
لتغطيــة  تســعيان  الكهربــاء  توزيــع  ورشكــة 
بتشــجيع  الكهربــاء  يف  العجــز  مــن  جــزء 
لتوليــد  مشــاريع  إلنشــاء  الخــاص  القطــاع 
الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو من 

املولدات الكهربائية.
الحكــم املحــيل  وزارة  بــدور  وأشــاد مطــري 
البلديــات  اســتغالل  وإدارة  تشــجيع  يف 

املولدات االحتياطية لديها.
القطــاع  إرشاك  أهميــة  الحضــور  وناقــش 
للمدينــة  املهمــة  القطاعــات  يف  الخــاص 
مــن أجــل توفــري أفضــل خدمــة للموطنــني 
وتطويــر الخدمــات املقدمــة لهــم وتحقيــق 

التنمية املستدامة.

"رجال األعمال": أكرث 
من مليار دوالر خسائر غزة 

من جراء "كورونا"
غزة/ فلسطني:

قدر رئيس جمعية رجال األعامل الفلســطينيني يف قطاع غزة، عيل 
الحايك، الخســائر املبارشة وغري املبارشة لالقتصاد يف قطاع غزة، 
نتيجــة تفــيش فــريوس كورونــا، وبــدء إجراءات اإلغالق يف أغســطس 

املايض، بأكرث من مليار دوالر أمرييك.
تشــمل  الخســائر  إن  أمــس:  صحفــي،  ترصيــح  يف  الحايــك  وقــال 
واملواصــالت،  والنقــل  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  قطاعــات 

والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأكــد أن عــام 2020 هــو األكــرث رضًرا عــىل قطاع غزة عىل املســتوى 
االقتصــادي واالجتامعــي والصحــي، نتيجــة تفــيش فــريوس كورونــا، 
واســتمرار الحصــار اإلرسائيــيل واالنقســام الفلســطيني، والذيــن أدوا 
لتعطــل عجلــة اإلنتــاج يف مختلف القطاعات التجارية واالقتصادية، 
وترسيــح عــدد كبــري مــن العــامل، وتــدين الدخــل اليومــي لهــم، وتأثــر 
ســواء،  حــد  عــىل  والكبــرية  واملتوســطة  الصغــرية  الدخــل  مشــاريع 

بالسلب.
وأوضــح أن أكــرث مــن 47 ألــف نشــاط اقتصــادي يف غــزة تأثــر ســلًبا 
ومبــارشة بالجائحــة، ناهيــك بتــرضر 160 ألــف عامــل، منهــم 90 % 
عاجــزون عــن توفــري احتياجــات أرسهــم األساســية، بحيــث ارتفعــت 

نسبة البطالة يف أوساطهم لـ80 %، والفقر ألكرث من 75 %.
وأضــاف الحايــك أن مرحلــة التعايــش مــع الفــريوس مل تســمح ســوى 
بعــودة 20 % مــن النشــاطات االقتصاديــة للعمــل، يف حــني ال يــزال 
80 % من السوق املحيل متأثًرا تأثًرا واضًحا وخطًرا بأزمات البطالة 

والفقر، وتدين السيولة النقدية يف جيوب املواطنني.
وأشار إىل تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز %60 مقارنة بالفرتة 
التــي ســبقت جائحــة كورونــا، وهــو مــا انعكــس بالســالب عــىل الناتج 
املحــيل وواقــع التجــار وأصحــاب املنشــآت، وأوجــد مئــات حــاالت 

اإلفالس واإلغالق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
وقال الحايك إن كل املؤرشات تدلل عىل أن االقتصاد الفلسطيني 
ســيخرج منهــًكا بعــد انتهــاء كورونــا، فقطــاع غــزة أصبــح مبنزلــة قنبلــة 
موقوتة مع اقرتاب فصل الشتاء، واحتاملية تفيش الفريوس تفشًيا 
مــن  الكامــل  لإلغــالق  العــودة  وإمــكان  الســكان،  أوســاط  يف  مهــواًل 

جديد.
وشــدد عىل رضورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خســائر 
حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات االقتصادية، تكون أبرز 
ركائزهــا اعتــامد برامــج وحوافــز جديــدة لالقتصــاد املحــيل والفئــات 

والقطاعات املترضرة.
واملؤسســات  اللــه  بــرام  الحكومــة  تدخــل  لــرضورة  الحايــك  ودعــا 
الدوليــة والجهــات املانحــة لتحمــل مســؤولياتها تجــاه غــزة وســكانها، 
وحل املشكالت القامئة وعىل رأسها مشكلتا البطالة والفقر وتوفري 
الخــاص، وتعويضــه عــن خســائره  بالقطــاع  للنهــوض  الــكايف  الدعــم 

التي تحملها عىل مدار مرحلة الوباء وسنوات االنقسام والحصار.

المالية: رصف رواتب  الموظفني 
والمتقاعدين اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة يف قطــاع غــزة، أمــس، رصف رواتــب موظفــي 

القطاع العام واملتقاعدين اليوم االثنني.
وأوضحت الوزارة يف بيان لها، أن الرصف سيكون بنفس نسبة وآلية 
الشــهر املــايض، وذلــك وفًقــا ملعايــري الســالمة والوقايــة وإجــراءات 
التباعــد الشــخيص التــي تحددهــا وزارتــا الصحــة والداخليــة واألمــن 

الوطني.
وأشــارت إىل أن الــرصف ســيكون عــرب كل فــروع بنــك الربيــد وبنــيك 

الوطني واإلنتاج، يف متام الساعة 12 ظهًرا.

لندن/ وكاالت:
املصــدرة  الــدول  منظمــة  تجتمــع 
اليــوم  ورشكاؤهــا  )أوبــك(  للنفــط 
نفطيــة  ســوق  إلنعــاش  ســعًيا  وغــًدا 
وبــاء  تفــيش  وقــع  عــىل  تراجــع  يف 

"كورونا".
وبعــد عــام مــن التدهور شــهد تدين 
اســتهالك النفــط وهبــوط األســعار، 
قــد يقــرر أعضــاء "الكارتيــل" متديــد 
املطبــق  اإلنتــاج  خفــض  مســتوى 
حاليــا إىل مــا بعــد األول مــن كانــون 

الثاين/ يناير.
والــدول  أوبــك  بلــدان  ولزمــت 
يف  لهــا  الريكــة  األخــرى  املنتجــة 
بــالس" ويف طليعتهــا  إطــار "أوبــك 
حــادا  خفضــا  الســنة  هــذه  روســيا، 
محاولــة  يف  النفطــي،  إنتاجهــا  يف 
للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.
أقــر  الــذي  الســاري  االتفــاق  وينــص 
تخفيــف  عــىل  نيســان/أبريل،  يف 
خفض اإلنتاج من 7,7 مليون برميل 
ماليــني   5,8 إىل  حاليــا  اليــوم  يف 
برميــل يف اليــوم اعتبــارا مــن كانــون 
الثاين/ينايــر 2021، غــري أن معظم 
املراقبــني يتوقعون متديد الخفض 

الحايل لثالثة إىل ستة أشهر.
النافذيــن  الــوزراء  عــن  وصــدرت 
املاضيــة  األســابيع  يف  أوبــك  يف 
غــري  ومــن  الشــأن،  بهــذا  مــؤرشات 
املتوقــع أن تحملهــم األنبــاء الســارة 

ضــد  اللقاحــات  بشــأن  الــواردة 
فريوس كورونا عىل تغيري موقفهم.

فقــد أعلنــت مختربات أســرتازينيكا 
يف  وموديرنــا  وفايزر/بيونتيــك 
فاعليــة  عــن  األخــرية  األســابيع 
للقاحاتهــا ضــد كوفيــد19-،  عاليــة 
النشــاط  انتعــاش  يف  األمــل  باعثــة 
قطــاع  ســيام  وال  االقتصــادي 
اســتهالك  وبالتــايل  املواصــالت 

النفط.
لــن  اللقاحــات  هــذه  تأثــري  أن  غــري 
يظهــر قبــل عدة أشــهر، بينام تتعلق 
مــن  األول  بالفصــل  أوبــك  قــرارات 
2021، ورمبــا الفصــل الثــاين عــىل 

أبعد تقدير.
لكــن األمــور ال تكــون أبــدا محســومة 
بــالس"،  "أوبــك  إطــار  يف  مســبقا 
بأوضــاع  إن املجموعــة محكومــة  إذ 
داخلية مختلفة بني الدول األعضاء 
بشــأن  بينهــا  متباينــة  وبــآراء  الـــ23، 

سياسة العرض الواجب اتباعها.
أبــدت  املثــال،  ســبيل  وعــىل 
يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الثاين/نوفمــرب  تريــن  منتصــف 
تحفًظا عىل االســتمرار يف التطبيق 
لإلنتــاج  الطوعــي  للخفــض  الكامــل 

إىل ما بعد نهاية العام.
كــام يتحتــم عىل "الكارتل" التعامل 
مــع التبايــن يف مــدى التــزام الــدول 
األعضــاء بحصــص اإلنتــاج املحــددة 

يف  وخاضتــا  مــارس،  آذار/  مطلــع 
غضون شهر حرب أسعار ضارية.

مــن  يراقــب  "الكارتيــل"  كان  وإن 
كثب أسعار النفط التي عادت إىل 
مســتويات مــا قبــل الوبــاء، مــع بلــوغ 
يف  املرجعيــني  النفطــني  أســعار 
وغــرب  الشــامل  بحــر  برنــت  العــامل 
 50 إىل   45 الوســيط  تكســاس 
يتابــع كذلــك  فهــو  للربميــل،  دوالًرا 
رابطــة  خــارج  مــن  اإلنتــاج  بيانــات 

الطاقــة  زيــر  يوجــه  مــا  وغالبــا  لهــا. 
بــن ســلامن  العزيــز  الســعودي عبــد 
الــذي تعــد بــالده كــربى دول أوبــك 
التــي يتجــاوز  الــدول  انتقــادات إىل 
إنتاجها املستوى املحدد لها، ويف 

طلعتها العراق ونيجرييا.
قمــة  أول  فشــل  ذكــرى  تــزال  وال 
ماثــاًل  الســنة  هــذه  أوبــك  عقدتهــا 
روســيا  غــادرت  حــني  األذهــان،  يف 
فيينــا عــىل خــالف يف  والســعودية 

طاقــات  امتــالء  ومســتويات  دولــه، 
التخزين يف العامل.

ويســجل عــرض الواليــات املتحــدة، 
تراجًعــا  العــامل،  يف  األول  املنتــج 
القياســية  مســتوياته  بلوغــه  منــذ 
التاريخيــة يف مطلــع العــام، ليصــل 
يف  برميــل  مليــون   11 إىل  ــا  حاليًّ
اليــوم. كــام أن انتخاب الدميقراطي 
معــه  يحمــل  الذيــن  بايــدن  جــو 
ا لخفض  مروًعا محدوًدا إمنا فعليًّ

بــالده،  يف  الصخــري  النفــط  إنتــاج 
النفطــي  اإلنتــاج  ذروة  بــأن  يوحــي 

األمرييك باتت من املايض.
الواليــات  اعتمــدت  حــال  ويف 
املتحــدة سياســة أكــرث ليونــة حيــال 
إيــران، الدولــة املنتجــة غــري املعنية 
أيضا بالحصص، فإن ذلك قد يعيد 
عــىل املــدى املتوســط مئــات آالف 
براميــل النفــط يف اليوم إىل الســوق 
التي ستجد صعوبة يف استيعابها.

"اللجنة الفنية" تنهي دراسة أوضاع المولدات التجارية يف 15 ديسمرب

عقدت لقاء مع رؤساء بلديات القطاع

الحكم المحيل تبحث التعاون المشرتك مع غرفة تجارة غزة

"أوبك" تسعى إلنعاش سوق نفطي 
منهار تحت تأثري وباء "كورونا"

جانب من اللقاء
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

اعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
اىل املدعى عليه محمد حسن مسلم أبو سويرح من خارج قطاع غزة ومجهول 
محــل اإلقامــة االن يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة يــوم الخميــس املوافــق 
أســاس  القضيــة  للنظــر يف  الثامنــة صباحــا وذلــك  الســاعة  2020/12/31م 
2020/693 وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنزاع واملرفوعة عليك 
من قبل املدعية نداء جامل محمد محجز وإن مل تحر يف الوقت املعني او 
ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مرشوعة سيجري بحقك املقتىض 

الرشعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/11/25م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية - دائرة التنفيذ

إعالن إخطار تنفيذ حكم قضائي
إىل املنفــذ ضــده/ خــر خالــد أحمــد عــزام مــن غــزة وســكان الزيتــون ســابقا 
واملقيــم حاليــا يف االمــارات  ومجهــول اإلقامــة فيهــا أبلغك أنه وطبقا لاللتزام 
املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة الشــجاعية الرشعيــة 
لصالــح طالبــة التنفيــذ/ ســارة جــامل ســعيد اشــنينو مــن غــزة وســكان التفــاح 
والــذي يلزمــك بتنفيــذ قــرار املحكمــة املذكــور بدفــع مبلغ وقــدره 100 دينار 
بتاريــخ  صــادر   2020/408 اســاس  زوجــة  نفقــة  حكــم  قيمــة  شــهريا  اردين 
2020/7/21م وذلــك حتــى الوفــاء التــام لقيمة الســند التنفيذ لصالح طالبة 
التنفيــذي ســارة املذكــورة باإلضافــة للرســوم واملرصوفــات القانونيــة وقدرهــا 

154 شيكل وذلك عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/290م.
التنفيــذ  دائــرة  اىل  بحضــورك  وذلــك  املذكــور  بااللتــزام  بالوفــاء  ونكلفــك 
مبحكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية وذلك خالل اسبوعني من تاريخ هذا 
االعــالن وإن مل تحــر فــإن دائــرة التنفيــذ ســتبارش اجــراءات التنفيــذ بحقــك 

حسب القانون وحر يف 2020/11/29م
مأمور التنفيذ/ االستاذ: جامل صالح الدين العيل

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

واالســتثامر  للتجــارة  الصــايف  رشكــة  أن  الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
واملســجلة كرشكــة ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ نــارص ســلامن الحلــو واملســجلة 
لدينــا تحــت رقــم 563136464 بتاريــخ 2003/7/14 انــه تــم اعتامد طلب 
الرشكة فتح فرع جديد لها ليكون يف غزة شــارع عمر املختار فندق القدس 
الــدويل، ويحــق للرشكــة مامرســة االعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف 

الفرع الجديد وفقا للقانون، تحريرا يف 2020/11/29م.
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة
دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2011/6029 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمة بدايــة غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة 2011/6029 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيذ/ وليد 
خليــل ابراهيــم الحاممــي واملنفــذ ضده/ ســليم ســعدو ســليم املدهــون لبيع 
مــن   68 القســيمة  الواقعــة يف  الســكنية  العــامرة  مــن  الســدة والطابــق األول 
القطعــة رقــم 692 محلــة الــدرج الواقعــة يف شــارع الوحــدة الشــعبية يحدهــا 
من الغرب شــارع اســفلتي 8م عام أبو عبيدة الجراح ومن الرشق رشكة ســليم 
لالدوات الصحية ومن الشــامل أرض فراغ ومن الجهة الجنوبية الشــوا وشــارع 
مــرت   72.5 الطابــق األول  امــا  مــرت   51 الســدة  تبلــغ مســاحة  الوحــدة حيــث 

ونصف وهي عبارة عن اربع غرف وصالون وحامم.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشرتي، علاًم بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األربعاء 

بتاريخ 2020/12/30. تحريرا يف 2020/11/29م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة/أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

 دائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة 
إعداد قائمة شروط بيع في القضية التنفيذية

2020 / 3656

قــرار الســيد قــايض التنفيــذ الصــادر بتاريــخ 2020/10/12 والقــايض بتكليــف 
مأمــور التنفيــذ بإعــداد قامئــة رشوط البيــع عــىل ذمــة القضيــة املذكــورة أعــاله 
واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ عيىس عبد الله خليل أبو مشايخ واملنفذ 
ضدهــا/ رشكــة الوليــد للمحروقــات والتجــارة وميثلهــا )أحمــد عبــد اللــه عودة أبو 

زايد، نجية عبد الله عودة أبو زايد، عبد الله أحمد عبد الله أبو زايد(. 
وموضــوع القضيــة التنفيذيــة هــو تنفيــذ االلتــزام الــوارد يف الســند التنفيــذي 
وهــو عبــارة عــن تحصيــل مبلــغ وقــدره ) 600.000 شــيكل( ســتة مائــة ألــف 
شــيكل قيمــة شــيكات مســحوبة عــىل بنــك فلســطني عــدد )3 شــيكات( قيمــة 
كل شــيك ) 200.000 شــيكل( مائتان ألف شــيكل وهي التي تحمل األرقام 

 .)30000167 ، 30000517 ، 30000516(
وتــم فتــح القضيــة التنفيذيــة بتاريــخ 2020/1/6 لــدى دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية دير البلح وتبلغ املنفذ ضدهم بالقضية حســب األصول حيث بتاريخ 
2020/1/19 تم تقديم طلب اعرتاض من املنفذ ضدهم حسب األصول، 
وبتاريــخ 2020/7/5 تــم إحالــة القضيــة التنفيذيــة لــدى دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية شامل غزة وقد تبلغ املنفذ ضدهم باإلحالة بتاريخ 2020/7/28م. 

وتــم إيقــاع الحجــز التحفظــي عــىل محطــة رشكــة الوليــد للمحروقــات والتجــارة 
العامة بتاريخ 2020/1/15م.

املنفــذ  حصــة  عــىل  التنفيــذي  الحجــز  إيقــاع  تــم   2020/6/18 وبتاريــخ 
الكائنــة يف  العامــة  والتجــارة  للمحروقــات  الوليــد  ضدهــم يف محطــة رشكــة 
غــزة الصفطــاوي. وتــم وضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــىل حصــة املنفــذ ضدهــم 
يف محطــة رشكــة الوليــد للمحروقــات والتجــارة العامــة بتاريــخ 2020/11/3 
م املتمثلــة يف )مبنــي عــىل مســاحة 97م مكــون مــن طابقــني األريض يتكــون 
مــن حاصلــني والطابــق األول يتكــون مــن مكتبني ومطبخ وحــامم، أثاث مكتبي 
يتكــون مــن مكتــب مديــر ومكتــب محاســب وطقــم كنــب ســبع مقاعــد وطقــم 
50 بوصــة وخزانــات أرشــفة،  5 مقاعــد وشاشــة تلفزيــون  مقاعــد للضيــوف 
لــرت، وأربــع مکــن ســوالر   106.000 وتنــكات ســوالر وبنزيــن بســعة إجامليــة 
وبنزیــن حديثــة الكرتونيــة كل مكينــة مكونــة مــن أربــع فــرود بنظــام الغاطــس 
لــكل مكينــة يف التنــك، مــكان مجهــز لغســيل الســيارات مــع معــرش، نظــام 
مراقبة مكون من 16 كامريا، نظام إطفاء كامل يشمل نظام إطفاء لطبلونات 
الكهربــاء، نظــام إمــدادات كامــل ملواســري الســوالر والبنزيــن، أرضيــة باطــون 
ســمك 12ســم مبســاحة 635م نظــام إنــارة كهربائيــة كامــل، مولــد كهربــايئ 
 UBS 36 لوحــة و3 أجهــزة  20 کیلــو واط، نظــام طاقــة شمســية مكــون مــن 
و16 بطاريــة 200 أمبــري، وبــر ميــاه غاطــس 3 فــاز(. وبتاريــخ 2020/8/10 
 )$ 220.000( تــم تثمــني حصــة املنفــذ ضدهــم املحجــوزة مببلــغ وقــدره 
مائتــان وعــرشون ألــف دوالر أمريــي وبنــاء عــىل مــا ســبق يتــم تعيــني جلســة 

لالعرتاضات بإذن الله يوم األربعاء املوافق 2020/12/30م .
فعــىل مــن لديــة أي اعــرتاض التقــدم بــه لدائــرة تنفيذ محكمة بداية شــامل غزة أمام 
مأمور التنفيذ حتى موعد أقصاه 2020/12/27 وعىل أن يتم تحديد جلسة بيع 
باملزاد العلني يوم األحد املوافق 2021/1/31 لدى محكمة بداية شامل غزة. 

مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة 
أ. جامل النمرة 

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ عبــد اللــه اليف محمــد اليف مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم: 
900570151 عن فقد الشيك املرصيف رقم )30000020( البالغ قيمته 
البنــك  عــىل  املســحوب  شــيكل  وخمســامئة  االف  ثالثــة  شــيكل(   3500(
الوطنــي االســالمي واملســحوب مــن/ رشكــة عبــد اللــه اليف وأحمــد ســكيك 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ مصعــب ســمري عبــد بــدوي مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم: 
802758219 عن فقد الشــيك رقم )30005893( البالغ قيمته )1700 
شــيكل( املســحوب عىل بنك االســكان فأرجو ممن يجده أن يســلمه ألقرب 

مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

فيينا/ وكاالت:
عاش العامل اإليراين محسن فخري زاده الذي اغتيل 
يــوم الجمعــة حيــاة تكتنفهــا الرسيــة لدرجــة أن ســنه 
كان رسا من األرسار املحكمة غري أن جانبا كبريا من 
الربنامــج الــرسي الــذي يعتقــد أنــه أداره لصنــع ســالح 

نووي كان معروفا منذ فرتة طويلة.
فقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تشتبه 
لرتكيــب  أبحــاث رسيــة  عــىل  زاده أرشف  فخــري  أن 
مــواد  واختبــار  باليســتي  صــاروخ  عــىل  حربيــة  رأس 
وكذلــك  النــووي  الســالح  تالئــم  االنفجــار  شــديدة 

تخصيب اليورانيوم.
هــذا  مثــل  لديهــا  يكــن  مل  أنهــا  عــىل  إيــران  وتــرص 
الربنامج أو أي طموح لصنع القنبلة النووية. وتعتقد 
الوكالــة الدوليــة واملخابــرات األمريكيــة أن إيــران كان 
أوقفتــه يف  وأنهــا  نــووي  برنامــج لصنــع ســالح  لديهــا 

العام 2003.
أن  خشــية  الغــرب  تــراود  التــي  الشــكوك  وكانــت 
تســتأنف إيــران ذلــك الربنامــج محــور االتفــاق الــذي 
مبقتضــاه  طهــران  ووافقــت   2015 عــام  إبرامــه  تــم 
مــع القــوى العامليــة عــىل تقييــد أعاملهــا يف املجال 

النووي مقابل رفع العقوبات املفروضة عليها.
وعارضــت )إرسائيــل( ألــد أعــداء إيــران هــذا االتفــاق 
دونالــد  األمريــي  الرئيــس  منــه  وانســحب  بشــدة 

ترامب يف 2018.
ضــوء  يف  إليــران  رضبــة  زاده  فخــري  اغتيــال  ويعــد 
الحراســة اللصيقــة التــي كان يتمتــع بهــا وابتعــاده عن 
العيــون. غــري أن مســؤولني إيرانيــني يقولــون إن إيــران 

لديها شبكة من العلامء لشغل أي فراغ ينشأ.

.2015

وعــىل مــدى ســنوات نــرشت الوكالــة الدوليــة، بفضل 
تقاريــر  تدقيقــا،  أكــر  جديــدة  تفتيــش  صالحيــات 
تظهــر أن إيــران ملتزمــة بالقيــود الجديــدة املفروضــة 
مبوجب االتفاق النووي الذي يهدف إىل إطالة أمد 
الفــرتة التــي تحتــاج إليهــا إيران إلنتاج كمية كافية من 
املــواد النوويــة الالزمــة لصنــع القنبلــة، إذا كان هــذا 
هــو مــا تســعى لتحقيقــه، إىل ســنة بــدال مــن شــهرين 

أو ثالثة أشهر.
وبعــد دخــول ترامــب البيــت األبيــض وإطالقــه وعــدا 
حملــة  )إرسائيــل(  صعــدت  النــووي  االتفــاق  بإلغــاء 
مبــدى  يتعلــق  فيــام  تكــذب  إيــران  أن  فيهــا  رددت 

أنشطتها النووية السابقة.
ويف 2018 زعــم رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــيل 
بنيامــني نتنياهــو أن )إرسائيــل( وضعــت يدهــا عــىل 
أن  يظهــر  اإليرانيــة  الوثائــق  مــن  ضخــم  “أرشــيف” 
طهران أنجزت أعامال أكر مام كان معروفا من قبل.

وأطلعــت )إرسائيــل( الوكالــة الدولية وحلفاءها عىل 
األرشــيف  إن  دبلوماســيون  ويقــول  األرشــيف.  هــذا 
أنشــطة  عــن  إضافيــة  معلومــات  يبــدو  فيــام  تضمــن 
متــت خــالل فــرتة قيادة فخري زاده لخطة “آماد” يف 

أوائل سنوات األلفية الثالثة.
وقــال نتنياهــو يف اســتعراض األرشــيف عــام 2018 

“تذكروا هذا االسم، فخري زاده”.
االنتقال للعمل السري

يقول دبلوماســيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تفقــدت منــذ ذلــك الحــني عدة مواقع رمبــا يكون لها 
صلــة بخطــة “آمــاد” األمــر الــذي أدى إىل ســد بعــض 

عــيل  األعــىل  اإليــراين  الزعيــم  وعــد  الســبت  ويــوم 
خامنئــي صاحــب القــول الفصــل يف البــالد باالنتقــام 
ملقتل فخرى زاده وقال إن عىل املسؤولني مواصلة 
“الجهود العلمية والتقنية التي بذلها الشهيد فخري 

زاده يف كل املجاالت التي كان يعمل فيها”.
وكانــت إيــران قــد رفعت مســتوى العمل يف املجال 
 2015 اتفــاق  مــن  واشــنطن  انســحاب  بعــد  النــووي 
االتفــاق  يف  عليهــا  املنصــوص  الحــدود  فتجــاوزت 
الــذي  املخصــب  اليورانيــوم  بإنتــاج  يتعلــق  فيــام 
ميكن تطوير تخصيبه ليصبح جاهزا لالستخدام يف 
الســالح النووي ولكن طهران التزال متلك كمية أقل 

بكثري من املخزون الذي كان لديها قبل 2015.
دور رئيس

رغــم بقــاء فخــري زاده يف الظل فقد توصلت الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة يف 2011 إىل أنــه الشــخص 
الــذي تشــري الشــبهات إىل أنــه رئيــس خطــة أمــد التي 
يعتقــد أنهــا وضعــت قبــل حــوايل 20 عامــا لإلرشاف 

عىل العنارص الرئيسية يف برنامج السالح النووي.
العســكري  الربنامــج  أن  املعتقــد  مــن  أن  حــني  ويف 
يف  الدوليــة  الوكالــة  قالــت  فقــد   2003 يف  ألغــي 
تقريرهــا لعــام 2011 إن بعــض األعــامل املتصلــة بــه 
اســتمرت وإن فخــري زاده احتفــظ “بالــدور التنظيمي 
الرئيــي” وذلــك اســتنادا إىل معلومــات مــن إحــدى 

الدول األعضاء.
صــدر  نهــايئ”  “تقييــم  يف  الدوليــة  الوكالــة  وقالــت 
عــام 2015 إن مثــة مــؤرشات عــىل أن هــذه الجهــود 
املعنيــة توقفــت يف 2009. لكــن فخــري زاده كان 
العــامل اإليــراين الوحيــد الــذي ورد اســمه يف تقريــر 

عــن  الكشــف  دون  لكــن  املعلومــات  يف  الثغــرات 
مجاالت جديدة كربى فيام يتعلق بتصنيع السالح.
التــي  الفــرتة  طــول  التحديــد  وجــه  عــىل  يتضــح  ومل 
تحتــاج إليهــا إيــران لصنــع ســالح نــووي إذا مــا قــررت 

ذلك.
ويعمــل مصنــع التخصيــب الرئيــي لــدى إيــران يف 
نطنــز، املبنــي تحــت األرض لحاميتــه مــن القصــف، 
بنســبة يســرية مــن طاقتــه اإلنتاجيــة قبــل عــام 2015 
تخصــب  إيــران  أن  غــري  النــووي  االتفــاق  بفعــل 
اليورانيــوم يف منشــآت أخــرى أيضــا كــام أن مخزونهــا 

من اليورانيوم منخفض التخصيب يتزايد.
ونقلــت إيــران أيضــا مزيــدا مــن أجهزة الطــرد املركزي 
األكر كفاءة والتي تستخدم يف تخصيب اليورانيوم 

إىل املنشأة املبنية تحت األرض.
وقالــت أريــان طباطبــايئ الباحثــة يف شــؤون الــرشق 
وجامعــة  األملانيــة  مارشــال  بصنــدوق  األوســط 
كولومبيــا لوكالــة رويــرتز، إن مــوت فخــري زاده رضبــة 
ســليامين  قاســم  مبقتــل  شــبهتها  لطهــران  موجهــة 
القائــد العســكري اإليــراين الكبــري يف هجوم أمريي 

بطائرة مسرية يف يناير كانون الثاين املايض.
لكنهــا قالــت إن عملــه يف إقامــة بنيــة أساســية لدعــم 
األبحــاث النوويــة اإليرانيــة معنــاه أن “موتــه لــن يغــري 

مسار برنامج إيران النووي بصفة جوهرية”.
وردد مسؤولون إيرانيون هذا الرأي.

النــووي اإليــراين  العــامل  قــال فريــدون عبــايس  فقــد 
اإليرانيــة  الذريــة  الطاقــة  ملنظمــة  الســابق  والرئيــس 
والــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال يف 2010 إن فخــري 

زاده “كّون شبكة من العلامء ستواصل عمله”.

أديس أبابا/ وكاالت:
أن  زودي  ورق  ســهيل  اإلثيوبيــة  الرئيســة  أكــدت 
عــىل  شــددت  كــام  ميكيــيل،  عــىل  ســيطر  الجيــش 
أن  معتــربة  النهضــة،  ســد  بالدهــا مبــرشوع  متســك 
إقليــم  بأحــداث  تتأثــر  لــن  امللــف  هــذا  مفاوضــات 
تيغراي. وأثناء زيارتها لدولة جيبويت قالت الرئيسة 
اإلثيوبية ملراســلة قناة الجزيرة إن الجيش الفدرايل 
إقليــم  عاصمــة  ميكيــيل  يف  القانــون  ســيادة  فــرض 

تيغراي بالكامل، وإن الحرب قد انتهت.
وشــددت ورق زودي عــىل أن "األقليــة ال ميكــن أن 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  متهمــة  األغلبيــة"،  تحكــم 

شعب تيغراي بزرع الفوىض وزعزعة االستقرار.
وقالــت الرئيســة اإلثيوبيــة "لــن نتنــازل عــن حقنــا يف 
الطاقــة  لتوليــد  قومــي  مــرشوع  فهــو  النهضــة،  ســد 
الكهربائيــة"، معتــربة أن الحــوار هــو الطريــق الوحيــد 

لحل كل الخالفات بشأن سد النهضة.
النهضــة  ســد  مفاوضــات  أن  زودي  ورق  وأضافــت 
إقليــم  يف  القانــون  ســيادة  فــرض  بعمليــة  تتأثــر  لــن 
تيغــراي. وأكــدت قنــاة الجزيرة نقال عن مراســلها يف 
أديــس أبابــا أن الجيــش ســيطر بالفعــل عــىل املــدن 
بعــض  بقيــت  ولكــن  اإلقليــم،  يف  الرئيســية  الـــ14 

الجيوب خارج سيطرة الحكومة.

باريس/ وكاالت:
نددت منظمة "مراســلون بال حدود" الفرنســية، أمس، 
باعتــداء الرشطــة الفرنســية، عــىل متظاهريــن ومصــور 
صحفــي ســوري، بصــورة عنيفــة األمــر الــذي تســبب يف 

إصابات بالغة له.
وعرّب األمني العام لـ"مراســلون بال حدود"، كريســتوف 
ديلوار، يف تغريدة عرب حســابه يف "تويرت" عن رفضه 
لقانــون  املناهضــة  االحتجاجــات  يف  الرشطــة  عنــف 

"األمن الشامل".
الصحفــي  للمصــور  بصــورة  تغريدتــه  ديلــوار  وأرفــق 
املســتقل الســوري أمري الحلبي، وهو يف املستشــفى 
لــه مــن رضب بالهــراوات، مــن قبــل  بســبب مــا تعــرض 
"نحــن  بقولــه:  للمنظمــة  العــام  األمــني  وأفــاد  الرشطــة. 
متضامنون بشــكل كامل مع أمري الحلبي. هذا العنف 

البوليي غري مقبول".
للعنــف  حلبــي  يتعــرض  أن  ينبغــي  ال  أنــه  إىل  ولفــت 
والتهديــد بــل تجــب حاميتــه يف فرنســا، حيــث إنــه أىت 

مع عدد قليل من الصحفيني السوريني كالجئني.
وأفــادت املصــورة الصحفية الفرنســية غابرييل ســيزار، 
قنابــل  أطلقــت  الرشطــة  بــأن  الصــورة،  التقطــت  التــي 
الغــاز املســيل للدمــوع يف املنطقــة التــي تواجــد فيهــا 
الصحفيــون واملتظاهــرون، وفــق مــا نقلتــه عنها وســائل 
إعــالم محليــة. وأوضحــت ســيزار أن الرشطــة تدخلــت 

عــن  نقــال  بلومبــريغ  وكالــة  ذكــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
مصــادر دبلوماســية أجنبيــة أن مســلحني مــن منطقــة 
اإلريرتيــة  العاصمــة  عــىل  أطلقــوا صواريــخ  تيغــراي 

أسمرا، وذلك لليوم الثاين عىل التوايل.
وكانــت وكالــة رويــرتز قالــت إن الخارجيــة األمريكيــة 
عــن  أنبــاء  بوصــول  تويــرت  عــىل  تغريــدة  أفــادت يف 
وقــوع 6 انفجــارات يف أســمرا بوقــت متأخــر مســاء 

السبت.
كام أعلنت الســفارة األمريكية يف إريرتيا عن وقوع 
6 انفجارات ليل السبت، داعية يف بيان األمريكيني 
الحــذر والبقــاء يف منازلهــم،  املقيمــني إىل توخــي 
ومحــذرة األمريكيــني خــارج إريرتيــا مــن الســفر إليهــا 

يف الوقت الحايل.
عــىل  ســيطرته  الســبت  اإلثيــويب  الجيــش  وأعلــن 
مدينــة ميكيــيل، مشــريا إىل أن العمليــة العســكرية 
املدنيــني  ســالمة  لضــامن  وعنايــة  دقــة  بــكل  متــت 

واملؤسسات، وذلك بعد 24 يوما من املعارك.
جــرب  دبرصيــون  تيغــراي  تحريــر  جبهــة  زعيــم  أمــا 
قتــال  ســتواصل  قواتــه  إن  الســبت  فقــال  ميكائيــل 
الحكومة، مضيفا يف رســالة لرويرتز أن "وحشــيتهم 
لــن تزيدنــا إال إرصارا عــىل محاربــة هؤالء الغزاة حتى 

النهاية".

بالهــراوات لتفريــق مجموعــة مــن الصحفيــني كانــوا يف 
زاوية قرب جدار.

وأضافت: "الحلبي كان املصور الوحيد الذي مل يكن 
يرتــدي شــارة صحفيــة، فقدتــه فجأة، ثــم وجدته محاًطا 

بالناس، ووجهه مغطى بالدماء والضامدات".
 "AFP" والحلبــي يعمــل لصالــح وكالــة األنبــاء الفرنســية
الدوليــة،  الجوائــز  مــن  بالعديــد  وفــاز  "بولــكا"،  ومجلــة 
منهــا جائــزة املرتبــة الثانيــة لفئــة "ســبوت نيــوز" لصــور 

الصحافة العاملية "وورلد برس فوتو" يف 2017.
وكان حصل عىل جائزة "نظرة الشــباب يف ســن الـ15" 
عــن صــورة التقطهــا لوكالــة "فرانــس بــرس" تظهر رجلني 
يحتضــن كل منهــام رضيعــا ويســريان يف شــارع مدمــر 

يف مدينة حلب السورية.
مــن جانبــه قــال وزير الداخلية الفرنــي جريار دارمانان 
يف تغريــدة عــرب "تويــرت"، الســبت: "مــرة أخــرى، أديــن 

العنف غري املقبول ضد قوات األمن".
واجتاحــت عمــوم فرنســا، مســاء الســبت، احتجاجــات 
واســعة تحت عنوان "مســريات الحرية" لرفض مرشوع 
الضــوء  عــىل  حصــل  الــذي  الشــامل"،  "األمــن  قانــون 
مــواده  إحــدى  الفرنــي وتنــص  الربملــان  مــن  األخــر 
عــىل عقوبــة الســجن ســنة ودفــع غرامــة قدرهــا 45 ألف 
يــورو يف حــال بــث صــور لعنــارص مــن الرشطــة والــدرك 

بدافع "سوء النية".

61 مليون إصابة 
بفريوس كورونا عالميًّا

عواصم/ وكاالت:
أظهــر إحصــاء أن أكــر مــن 61.77 مليــون نســمة أصيبــوا بفــريوس 
كورونــا املســتجد عــىل مســتوى العــامل يف حــني وصــل إجــاميل 
حالــة،  مليــون و446,899  إىل  الفــريوس  عــن  الناتجــة  الوفيــات 

بحسب وكالة رويرتز.
وتــم تســجيل إصابــات بالفــريوس يف أكــر مــن 210 دول ومناطق 
منــذ اكتشــاف أوىل حــاالت اإلصابــة يف الصــني يف كانــون األول/ 

ديسمرب 2019.
وســّجلت أكــر مــن 400 ألــف وفــاة بكوفيــد19- يف أوروبــا، ثــاين 
أكر املناطق تررا من فريوس كورونا املســتجد، وحيث تعيد 
دول عدة يف نهاية األســبوع فتح مؤسســاتها التجارية اســتعدادا 

ألعياد نهاية السنة.
مــن جهــة أخــرى، قــال بروفيســور علم األوبئة يف بريطانيا، ســتيفن 
إيفانــس، إن لقــاح "ســبوتنيك" الــرويس فعــال بدرجــة كافيــة، مــا 

تظهر املعطيات والنتائج.
ولفــت يف ترصيحــات لـــ"cbc" إىل أن فعاليــة "ســبوتنيك" تعطي 
رسالة هامة للعلامء حول العامل تؤكد قدرتنا عىل مكافحة هذه 

الفريوسات عرب اللقاحات.
وقبل أيام، اتفق صندوق الروة السيادية الرويس ورشكة هيتريو 
100 مليــون  مــن  أكــر  إنتــاج  عــىل  الدوائيــة  للمنتجــات  الهنديــة 

جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك" يف الهند.
وجاء يف البيان الرويس، أن هيتريو وصندوق االستثامر املبارش 
الــرويس الــذي يدعــم اللقــاح ويســّوقه عامليــا يعتزمــان البــدء يف 

إنتاج اللقاح بالهند يف بداية 2021.
أنهــا  الســبت  أعلنــت رشكــة هنديــة عمالقــة  يف ســياق متصــل، 
ســتتقدم بطلــب يف غضــون أســبوعني للحصــول عــىل ترخيــص 
طــارئ إلنتــاج لقــاح مضــاد لفــريوس كورونــا، مشــرية اىل أن حالــة 

اإلرباك التي تحيط مبدى فعاليته لن تتسبب بتأخري توزيعه.
فريوس جديد بالصني

يف هذه األثناء، كشفت وسائل إعالم حكومية صينية، الجمعة، 
عن انتشار مرض جديد شديد العدوى بني األطفال، يحمل اسم 

"نوروفريوس"، يف مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البالد.
داخــل  بالعــدوى  طفــال   50 إصابــة  إىل  املــرض  انتشــار  وأدى 
أعراضــه  أبــرز  مــن  أن  الصحيــة  الســلطات  ذكــرت  فيــام  روضــة، 
التقيــؤ واإلســهال واالنتشــار الرسيــع، وفقا لصحيفــة غلوبال تاميز 

الصينية.
ويفــرز املصابــون بعــدوى "نوروفــريوس"، مليــارات مــن جزيئاتــه 
شــتى  مــن  مــرىض  اآلخريــن  تجعــل  أن  منهــا  للقليــل  التــي ميكــن 

األعامر.

أكرب عالِم نووي يف إيران عمل يف الظل لكن عمله انكشف

أكَّدت السيطرة عىل إقليم تيغراي

الرئيسة اإلثيوبية: مفاوضات 
سد النهضة لن تتأثر بالمعارك

تنديد حقويق باعتداء الرشطة 
الفرنسية عىل مصور سوري
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أبريــل/ يف  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  وأرست 
نيســان 1978 الربغــويث مــن منزلــه يف قريــة كوبــر 
شامل غرب رام الله بالضفة الغربية، وهو بعمر 19 
عاًما، ويف 18 ترشين الثاين/ نوفمرب عام 2011، 
أفرج عنه ضمن صفقة "وفاء األحرار" ثم أعيد أرسه 

يف 2014.
متقدمــة  نضاليــة  أيقونــة  شــكل  الربغــويث  "األســر 
للحركــة  األســايس  البنيــان  يف  فاعــًا  دوًرا  ولعــب 
اإلرسائيــي"،  االحتــال  بســجون  األســرة  الوطنيــة 

الحديث هنا لألسر املحرر مصطفى مسلامين.
يؤكــد  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع  حديــث  يف 
ســجون  يف  ســنة   20 قــى  الــذي  مســلامين 
االحتــال، أن الربغــويث حــرص عــى تجميــع األرسى 
وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة ومتاســك األرسى خلــف 
القضبــان؛ ملجابهــة كل املشــاريع الرامية للنيل من 

صمودهم.
مراحــل  كل  أرسه  فــرة  طــوال  الربغــويث  وعايــش 
يشــر  الــذي  مســلامين،  وفــق  األســرة،  الحركــة 
وحــدة  تحقيــق  عــى  الربغــويث  األســر  حــرص  إىل 
ومتاســك الحركــة األســرة؛ "ألنهــا الســاح الوحيــد 

واألقوى ملجابهة االحتال".
ويضيف أن الربغويث عمل طوال فرة اعتقاله عى 
تجميــع األرسى وجعــل التناقضــات الرئيســة ثانويــة 
يف داخــل بنيــة الحركــة الوطنيــة األســرة، مــا جعلهــا 

موحدة وتخوض خطواتها االحتجاجية بقوة.
ويبني أن األسر نائل واجه محاوالت متزيق الحركة 
وخــوض  األرسى  بــني  العاقــة  بتوطيــد  األســرة 
خطــوات احتجاجيــة وحدويــة ضــد محــاوالت إدارة 

السجون التفرد باألرسى. 
وحاول الربغويث جاهًدا –يتابع مســلامين- ترســيخ 
مبدأ اســتنزاف االحتال بتحميله كامل املســؤولية 

عن زج األرسى يف سجونه.
كانتينــا  قاطــع  الربغــويث  األســر  "إن  ويــردف: 
السجن، ألنها مرشوع استثامري يستنزف االحتال 
من خاله األرسى مالًيا ويحاول جعلهم عبء عى 
مجتمعهــم وأرسهــم، وكان يرفــض إدخــال أي قطعــة 
مابس من أهله، وكان يطالب االحتال بتوفر كل 

احتياجاته".
"حالة إجماع"

كذلك األسر املحرر عام الكعبي يقول إن األسر 
الربغــويث شــكل حالــة إجــامع وطنــي داخــل ســجون 
االحتــال؛ الرتــكازه عــى تضحياتــه ونضاالتــه ولحبــه 

أبناء شعبه وقضيته الفلسطينية.
ويؤكــد الكعبــي، الــذي أمــى 14 عاًمــا ونصــف يف 
ســجون االحتــال لصحيفــة "فلســطني" أن توجهــات 
الربغــويث داخــل األرس كانــت بعيــدة عــن الحزبيــة، 
عــى  وتحريضهــم  األرسى  صمــود  لتعزيــز  وهادفــة 
مواجهة الظلم الذي متارسه إدارة السجون بحقهم.

مــع  يتعامــل  الربغــويث  األســر  أن  الكعبــي،  ويبــني 
األرسى كأبنــاء لــه فــكان مبنزلــة األب لهــم ويوعيهــم 
عــى  للحفــاظ  جانبهــم  إىل  ويقــف  ويســاندهم 
وحدتهــم وقضيتهــم العادلــة ضــد إجــراءات الســجان 

الرامية للنيل منهم.
الوفــاء  مــن  مدرســة  الربغــويث  "شــكل  ويضيــف: 
واالحتضان لكل من عايشه انطاًقا من محبته ألبناء 
شــعبه ووعيــه مبــا تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية 
عــى يد ســلطات االحتال اإلرسائيــي ومخططاتها 

الرامية للنيل من صمود وعزمية األرسى".
مــن  العديــد  صنــع  الربغــويث،  األســر  أن  ويذكــر 
املواقف الراسخة بني األرسى فكان مدرسة للحركة 
األســرة عــى مــا قدمــه مــن تضحيــات داخــل وخارج 
الســجون فتحــرره يف صفقــة "وفــاء األحــرار" وإعــادة 
أرسه أكد خالها حرصه الشــديد عى حبه وتشــبثه 

بوطنه وثوابت شعبنا الفلسطيني.
يقــول  –كــام  تــدرس  أن  يجــب  الربغــويث  وتجربــة 
الكعبــي- ويطلــع الــكل الفلســطيني وأحــرار ورشفــاء 
العامل عليها وعى معاناته داخل األرس؛ فهو أقدم 
لــألرسى  الكثــر  وقــدم  العــامل  يف  ســيايس  أســر 

وللقضية وللشعب الفلسطيني.
"إن األســر  يقــول:  مــن جهتــه  عــزارة  رامــي  املحــرر 
الوطنيــة  الوحــدة  نحــو  البوصلــة  شــكل  الربغــويث 
والقــدس وإعــادة اللحمــة الوطنيــة لنصابهــا الصحيح 

وإنهاء أي حالة ترشذم".
ويضيــف املحــرر عــزارة لصحيفــة "فلســطني": "إن 
األرسى  رفاقــه  بــني  متواضــع  الربغــويث،  األســر 
ومعلمهم يف التصدي لعنجهية السجان وإجراءاته 

الرامية للنيل من صمودهم وعزميتهم".
الــذي قــى مثــاين ســنوات ونصــف  ويؤكــد عــزارة 
حريًصــا  كان  الربغــويث  أن  االحتــال،  ســجون  يف 
بــني األرسى،  الوطنيــة  الوحــدة  وزرع  تحقيــق  عــى 
ويسعى جاهًدا إلفشال مخططات االحتال الرامية 
بــني  والبغضــاء  الفتنــة  وزرع  االنقســام  الســتغال 

صفوف األرسى.
مــن  إجــامع  محــل  الربغــويث  األســر  أن  ويؤكــد 
يوجههــم  ومــن  لهــم  املعلــم  "فــكان  األرسى  قبــل 
مخططــات  يكشــف  ومــن  الصحيــح  الطريــق  نحــو 
االحتال"، داعًيا الكل الوطني للوقوف إىل جانب 
عــى  والعمــل  الربغــويث،  رأســهم  وعــى  األرسى 

إطاق رساحهم.
ودخــل الربغــويث الســنة الـــ41 يف ســجون االحتــال 

اإلرسائيي.
وقبل ســنوات كتب الشــاعر الراحل ســميح القاســم 
عــن األســر نائــل الربغــويث: "أنــا أخجــل مــن حريتــي 
أمــام أرسك العظيــم، وعــى كل فلســطيني وعــريب 
وإنســان حــر أن يخجــل حقيقــًة، ويف كل لحظــة أمام 

هؤالء األبطال".

نائل البرغوثي.. 
جامُع األسرى وقت الشدائد

ل لوحات فنية بخيط الصوف.. آية مغاري ُتَشكِّ

غزة/ جمال غيث:
األقســام  بعــض  وهجــرت  األبــواب  صِدئــت 
وهدمــت وبنيت ســجون جديدة، وما زال األســير 
نائــل البرغوثــي، صامــًدا خلــف قضبــان االحتــالل 
اإلسرائيلي مؤمًنا بعدالة قضيته ويسعى جاهًدا 

إلــى لّم شــمل األســرى رغــم محــاوالت االحتالل 
الرامية إلى تفريقهم وزرع الفتنة في صفوفهم.

ل البرغوثــي، الــذي بــات أقــدم أســير فــي  وشــكَّ
العالم أيقونة نضالية متقدمة، ولعب دورا فاعال 
فــي البنيان األساســي للحركة الوطنية األســيرة 

فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، وهــو حريــص 
علــى لــم األســرى وتوحيدهــم، وبــث الحماســة 
فــي صفوفهــم، ومواجهة إجراءات إدارة ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي الرامية للنيــل منهم، وفق 

محررين.

غزة/ هدى الدلو:
للنبــش  دفعهــا  املنــزيل  الحجــر  الطويــل يف  الفــراغ  وقــت 
عــامل  يف  جديــد  هــو  عــام  للبحــث  موهبتهــا  يف  مجــدًدا 
اإلبــداع الفنــي ولتطويرهــا، فخطــر ببالها اســتخدام الصوف 
املســتخدم يف صناعة الســجاد وبعض مكمات الديكور، 
بطريقــة ابتكاريــة جديــدة بحيــث تدمــج "الغــرزة األجنبيــة" 
والهويــة الفلســطينية، ونبعــت فكرتهــا مــن حبهــا للخياطــة 

واألعامل اليدوية وموهبة الرسم.
الشــابة آيــة مغــاري )22 عاًمــا(، مــن ســكان مخيــم الربيــج 
وســط قطــاع غــزة، تــدرس إدارة األعــامل، وتبــدع يف عــامل 
مجتمعيــة،  ناشــطة  وتعــد  أعــوام،  منــذ  التشــكيي  الفــن 

وتعمل يف مجال األعامل اليدوية.
لجــأت  بــل  التشــكيي  الفــن  حــد  عنــد  تقــف  أن  رفضــت 
الصــوف،  خيــط  باســتخدام  الفنيــة  لوحاتهــا  لتشــكيل 
فجســدت منــه رســومات لشــخصيات، وملشــاهد طبيعيــة 

وفنية.
الفــن  مهــارة  "امتلــك  "فلســطني":  لصحيفــة  آيــة  تقــول 
والخياطــة منــذ صغــري، ومنــذ مثانيــة أعــوام تقريًبــا أنشــأت 
خيــط  اســتخدام  عــى  يعتمــد  الــذي  "نســيج"  مــرشوع 
الصــوف بطريقــة ابتكاريــة وجديــدة بحيــث ُيدمــج فيهــا بني 

الغرزة األجنبية والهوية الفلسطينية".
رتابــة  ينهــي  جديــد  يشء  يف  البحــث  بــدأت  هنــا  ومــن 
العمــل التقليــدي ، ليكــون ابتكارهــا مصــدر دخــل لهــا يف 
الصــوف  شــغل  لتعلــم  فلجــأت  الصعبــة،  الظــروف  ظــل 
عــى االنرنــت وواجهــت صعوبــات فيــه ألن املهــارات فيــه 
محــدودة جــًدا، عــدا أن األدوات املســتخدمة يف صناعتهــا 

من الصعب أن تجدها"، كام تقول.
يف مدة قصرة اســتطاعت تعلمه كونها متلك بني يديها 
مهــارة الخياطــة، مــا جعلهــا تتعمــق أكــر فيهــا لكونهــا قابلــة 
الشــخصيات،  رســم  يف  فأقحمتــه  واالبتــكار،  للتجديــد 
مضيفة: "كان األمر صعًبا لكوين أود إتقان رسم التفاصيل 

بالخيط".
وترى آية أن الرسم باستخدام الصوف من "الطرق النادرة" 
يف العامل، ويف غزة أيًضا لنقص األدوات واإلمكانات التي 

تحتاج إليها لذلك.
الجرافيــك  باســتخدام  شــخصيات  رســم  واســتطاعت 
وجهــه  مامــح  أظهــرت  ثــم  واألســود،  األبيــض  باللونــني 

باستخدام اللون الرمادي.
وتتابــع آيــة: "األمــر معقــد بعــض الــيء، وصعــب، لكــوين 
أعتمــد يف رســم الشــخصيات خيــط الصــوف، وكل عمــل 

فنــي يحتــاج منــي لســت ســاعات متواصلــة مــن العمل وقد 
تزيــد، لذلــك فاألمــر يحتــاج إىل تركيز ودقة وطول بال حتى 

ينتهي العمل بشكل تام".
الفنيــة،  اللوحــات  رســم  تجــارب  خاضــت  أن  وســبق 
تطويــر  عــى  وعملــت  املعــارض،  بعــض  يف  واملشــاركة 
موهبتهــا بالحصــول عــى دورات تتعلــق بالفــن التشــكيي 
وتــم  لهــا  زبائــن  وفــق رغبــات  لوحــات  املعــارص، ورســمت 

بيعها.
ذلــك املشــوار الفنــي الطويــل مل يخــُل مــن دعــم وتشــجيع 
بقــدر اســتطاعتهم ألجــل  لهــا  والديهــا، ومســاعدة إخوتهــا 

تخفيف ضغط العمل عنها.
وتذكــر أنهــا تتميــز عــن غرهــا بدمجهــا اإلدارة مــع خربتهــا 
بالخياطــة وموهبتهــا بالرســم، مــا جعلهــا تخــرج بـ"كوكتيــل" 
والدراســة  االبتــكار  حيــث  مــن  ناجــح  مــرشوع  عــن  هــو 

الصحيحة واالستمرارية.
تطمــح آيــة إىل أن تطــور عملهــا وتكــون لهــا بصمــة خاصــة 
باســم  تجاريــة  عامــة  لهــا  وتكــون  تفاصيلهــا،  كل  تحــوي 
"نســيج"، وُتنشــئ ورشــة خاصــة تكــون مصــدر دخــل لفريــق 
عــى  النجوميــة  إىل  أعاملهــا  تصــل  أن  حاملــة  نســايئ، 

املستويني املحي والعاملي.

تصوير/ ياسر فتحي
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - إعادة تدوير المواد 

الطبيعية + فرقة 
عظيمة في الجيش 

2 - صبي – أجِبر 
3 - وجع + سبيل 

معكوسة 
4 - ماء متدفق من 

أعلى الجبال – مختلفان 
5 - أحرف متشابهة – 

عماد 
6 - حرف + يرمي 

7 - مدينة سعودية + 
سبب 

8 - صغير األسد 
معكوسة – من 
العمالت الصغيرة 

9 -ما بعده 

العمودي:
1 - اثنان باالنجليزية – 
شدة مبعثرة – للنهي 

2 - الميت ال ولد له وال والد 
– من مشتقات الحليب 

معكوسة 
3 - ملكة حكمت ثمانين 

يوما معكوسة + حرف 
4 - دين 
5 - تام 

6 - فقر وبؤس + 
لالستفهام + خاصتي 

7 - ُيفقد + بضائع + حرف 
8 - من الموازين معكوسة 
– أقطع ما طال من أوراق 

الشجر 
9 -احتياجات المكتب من 

ورق وأقالم وغير ذلك 
 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

ما يطلق على الوقت بعد الغروب 
وقبل العتمة، يتكون من 5 أحرف 

المساء – الصباح – البكور – الظهيرة – الشروق 
– الغروب – الغسق – العشاء – العصر – السحر – 

ساعة – دقائق – المغرب – ضحى – شهور – أيام 
– عام – عد – لن – د - ق - ر 

حل الكلمة الضائعة

الشفق

 

المزارع الفلسطيين عبد هللا أبو حليمة يزرع يف مزرعته المائية أنواعًا مختلفة من الخرضاوات، مثل الخس 
والبقدونس،والبصل األخرض.

مقهى مته الثقايف.. للنساء فقط
طولكرم املحتلة/ وكاالت:

مل ال؟ هكذا تساءلت الشابة شهد رسوجي من طولكرم شامل الضفة الغربية يف بداية 
فكرتها املبدعة عن سبب عدم وجود مقهى خاص بالفتيات كام هو األمر لدى الرجال 

لتقرر أخريا افتتاح مقهى ثقايف خاص بالفتيات.
بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة مل يحالفهــا الحــظ يف إيجــاد فرصــة عمــل، فبــدأت يف تغيــري 
اتجاهــا نحــو العمــل عــى اســتغالل فنــاء منزلهــا وغرفتهــا الخاصــة وتحويلهــام إىل مقهــى 
خاص بالفتيات، فبارشت العمل بنفسها يف تجهيز كل ما يحتاج إليه املكان ليضاهي 

املقاهي األخرى وقد استغرق العمل منها عاما كامال.
مقهى مته هكذا أطلقت عليه شهد ومن وحي الحاجة اىل مكان خاص للفتيات جاءت 
فكرتهــا بجعلــه مقهــى ثقافيــا فبــدال من تقديم األطعمة واملرشوبات عملت عى تقديم 
الكتــب ومــكان هــادئ للرســم والدراســة وكذلك إقامة حفالت ذكــرى أيام ميالد الزبائن، 
ومــا مييــز املــكان ذلــك الجــو العائــي الســائد بــن جدرانــه الــذي تخلقه جلســات النســاء 
والفتيات يف املقهى، فتأيت سيدات أعامل وبائعات داخل متاجر يف املدينة وفتيات 

جامعة وخريجات من مختلف فئات العمر واملناطق.
مــرشوع شــهد يشــكل مصــدر رزق لهــا وقــد منحهــا هــذا املــكان الخصوصيــة التــي تحتــاج 
الفتيــات يحتجــن إىل مــكان مريــح  إليهــا وأكســبها العديــد مــن الصداقــات، وتقــول إن 
يشعرن فيه باألمان والخصوصية ولقد وفر هذا املقهى كل ذلك، وكان سببا يف تكوين 

صداقات بن الفئات النسوية التي اعتادت الحضور إليه.
وعــن العقبــات فقــد واجهــت شــهد عقبــات يف أعــامل تجهيــز املقهى الذي اســتمر ســنة 
التواصــل  بوســائل  فاســتعانت  محيطهــا  يف  الجديــدة  الفكــرة  لهــذه  بالرتويــج  وكذلــك 
االجتامعــي للرتويــج للمقهــى والتعريــف بــه ولقــد نجحــت يف ذلــك رغــم أن مرشوعهــا ما 

زال حديثا.
طمــوح شــهد يف الفــرتة املســتقبلية هــو توســيع املقهــى وإنشــاء مكتبــة كبــرية داخلــه، 
لكنها يف الوقت نفســه تواجه كغريها يف الفرتة الحالية صعوبات بســبب جائحة كرونا 
التــي قللــت مــن عــدد الزبائــن ورغــم ذلــك فهــي ســعيدة بنجــاح مرشوعهــا الــذي أمــى 

حلمها الذي تحقق.

سفينة عمالقة "قابلة للتمدد" 
بأكرب أرشعة يف العالم

ستوكهومل/ وكاالت:
لبنــاء ســفينة عمالقــة حاملــة للســيارات تعمــل بطاقــة  أطلقــت رشكــة ســويدية مرشوعــا جديــدا 
الرياح، مزودة بأرشعة قابلة للتمدد والدوران. وبالرغم من أن السفينة الجديدة التي أطلق عليها 
اســم "Oceanbird"، تبــدو ســفينة املســتقبل، إال أنهــا عــادت للتاريــخ القديــم مــن أجــل اســتثامر 
طاقة تكاد تختفي يف عامل السفن العمالقة وهي طاقة الرياح. وبحسب "يس إن إن" يتم تصميم 
حاملة السيارات الجديدة من قبل رشكة "Wallenius Marine" السويدية، بدعم من الحكومة 
الســويدية وعدد من املؤسســات البحثية يف البالد. وســتكون الســفينة الرشاعية العمالقة قادرة 
عــى عبــور املحيــط األطلــي محملــة بحــوايل 7 آالف ســيارة ومركبــة بطــول يبلــغ حــوايل 650 
قدما )حوايل 198 مرتا(. لكن الســفينة الجديدة ســتبدو مختلفة متاما بســبب تصميم ارشعتها 
الغريــب والقابــل للتمــدد والــدوران، حيــث يعلــو بــدن الســفينة خمســة "أرشعة مجنحــة" متداخلة 
يبلــغ ارتفــاع كل منهــا 260 قدًمــا، قــادرة عــى الــدوران 360 درجــة دون ملــس بعضهــا البعــض. 
وبحســب املصــدر تســتطيع األرشعــة املصنوعــة مــن الفوالذ واملواد املركبة توليــد قوة دفع كافية 

للسفينة التي تزن 35000 طن.

درّاجة إسعاف كهربائية 
لالستخدام يف حاالت الطوارئ

باريس/ وكاالت:
صممت رشكة فرنســية دراجة إســعاف كهربائية لالســتخدام يف حاالت طوارئ، وتســهل 
الوصــول إىل املريــض برسعــة أكــر مــن خــالل تجنــب االختناقــات املروريــة يف املــدن 

املزدحمة. 
وتتألف الدراجة الكهربائية من صندوق تخزين معزول سعة 150 لرًتا، مزوًدا باإلمدادات 
الطبيــة، مــع ضــوء أزرق، وجهــاز »جــي يب إس« وإطــارات مضــادة للثقــب. ويتــم تشــغيل 
محــرك الدراجــة بواســطة بطاريتــن مــن الليثيــوم بقــدرة 500 وات يف الســاعة، مع فرامل 
هيدروليكيــة متنحهــا قــوة أكــر يف حــال التوقــف خــالل الرسعــة. وأجــرى طبيــب فرنــي 
اختبــاًرا عــى قــدرة الدراجــة عــى إجــراء االســتجابة ملكاملــات الطــوارئ داخــل العاصمــة 
قيــايس،  وقــت  املــرىض يف  إىل  الوصــول  عــى  قدرتهــا  إىل  وأشــار  باريــس،  الفرنســية 

وتنفيذ املهمة.

يكشف أرسارًا خِطرة.. العثور عىل 
هيكل عظمي لحوت عمالق يف تايالند

بانكوك/ وكاالت:
اكتشف علامء بقايا هيكل عظمي قديم لحوت، من شأنه أن يعّمق املعرفة بأنواع هذا الحيوان، 

ويفسح املجال أمام تقدير ارتفاع مستوى سطح البحار يف املستقبل.
وعرث باحثون غريب بانكوك يف تايالند، عى هيكل عظمي لحوت من نوع "برايد" قدروا عمره 

بحوايل 50 آالف عام، ويبلغ طوله 12 مرتا، وطول جمجمته 3 أمتار.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" الريطانية عن وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف تايالند، فاراوت 
ســيلبا أرتشــا، قولــه: إن "البقايــا التــي عــرث عليهــا ستســاعد العلــامء عــى فهــم تطــّور الحيوانــات، 

وتتبع تغرّي مستويات سطح البحر عى مدى آالف السنن".
وأفادت الصحيفة نقال عن أحد أســاتذة جامعة ســنغافورة الوطنية، ويدعى ماركوس تشــوا، أن 
"وجــود حــوت أحفــوري كبــري يرجــع تاريخــه إىل آالف الســنن بالقــرب مــن بانكــوك ســيقدم دليــال 

قويا عى موقع البحر خالل تلك الفرتة".
وأضــاف تشــوا أن "االكتشــاف سيســهم يف تحديــد املناطــق التــي ميكــن أن تغمرهــا امليــاه مــع 

تنامي ظاهرة االحتباس الحراري".
وتابــع قائــال: "ميكــن للعلــامء أيضــا دراســة الرواســب املوجــودة عــى الحــوت ملعرفــة مزيــد مــن 
البيانــات ذات الصلــة باملجتمعــات البيولوجيــة التــي كانت موجودة يف ذلك الوقت، ومقارنتها 

بأنظمة اليوم".
جديــر بالذكــر أن حيتــان "برايــد" ال تــزال موجــودة يف تايالنــد، إال أنهــا تصّنــف مــن الحيوانــات 

املهّددة باالنقراض والتي تخضع للحامية من الصيد.
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68 وفاة و3598 إصابة  ... 

مستوطنون يقتحمون األقىص  ... 

وفاة 7 مواطنني و738 إصابة   ... 

9 وفيات و1189 إصابة   ...  االحتالل يوافق عىل تحويل   ... 

االحتالل ُيسلم جثامن  ... 

تعزية
هاشــم الشــوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلســطني املالية، واملدير 
العــام رشــدي الغاليينــي وأرسة البنــك يشــاطرون الزميــل حســام خــر، مــن 
فــرع جباليــا وعائلتــه، وعمــوم آل خر الكرام األحزان، بوفاة والده وفقيدهم 

املرحوم بإذن الله تعاىل:
السيد/ صالح خضر

ســائلني املــوىل عــز وجــل بــأن يتغمــده بواســع رحمته ورضوانه، وأن يســكنه فســيح 
جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء. وأن يجنبهم كل مكروه.

إنا لله وإنا اليه راجعون

أعلــن أنــا/ صحــي عــزات عبــد الكريم العطل عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926721051 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ حنان قدورة حسن حموده عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 946666765 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ جرب عبد الفتاح عبد الرحمن كراز عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   942361221 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ إسالم تيسري عودة حامد عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803724509 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ عز الدين صالح الدين محمود البغدادي عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 407170901 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ بالل رشــيد توفيق مصلح عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401153564 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  أبــو شــاملة  احمــد  نهــاد  احمــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803918812 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فــادي عبد الفتاح خر الخطيب عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802344820 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  شــحادة شــعت  فيصــل  أنــا/ صالــح  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801153859 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســامر مصطفــى عبــد الخالــق الحويحــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802401570 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد ســمري عبــد الوهاب حالوه عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801580986 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا/ خالــد منــر عبــد الكريــم النجــار عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803686740 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ امنــه حســن عمــر عطيــه شــعت عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   412297350 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يوســف احمــد عبــد اللــه التلبــاين عــن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   403241821 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رزق عــي محمــد العطــار عــن فقــد هويتــي وتحمل 
الرقم 925868879 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رمــزي محمــد عبــد اللــه ابراهيــم عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   901493197 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد ســفيان محمــد الجــوراين عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800610891 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد ابراهيــم شــعبان ســلامن عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   409283751 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد اميــن احمــد احمد عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 400815510 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهنــد نعيــم احمد العطار عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803449601 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إغالق "كورونا" ُيكلف 
بريطانيا 1.2 مليار دوالر يوميًّا

لندن/ وكاالت:
ل خســائر  خلــص خــرباء اقتصاديــون إىل أن إنجلــرا وحدها تتحمَّ
ــا  تتجــاوز 900 مليــون جنيــه إســرليني )1.2 مليــار دوالر( يوميًّ
انتشــار  أجــل مكافحــة  مــن  املفــروض  الشــامل  اإلغــالق  بســبب 

فريوس "كورونا".
وبــدأت بريطانيــا إغالًقــا شــاماًل منــذ الخامــس مــن نوفمــرب عــىل 
أن ينتهــي يف الثــاين مــن ديســمرب، لكــن مبوجــب الخطــة الراهنــة 
أنفســهم يف  البــالد  مــن   % 99 للحكومــة فســوف يجــد حــوايل 
إغالق جديد ولكن مبستويات أقل من املستوى الحايل، حيث 
ــا مــن  تعــد الحكومــة ثــالث مناطــق فقــط صغــرية هــي اآلمنــة حاليًّ

كورونا، وهي: كورنويل، وأيل أوف وايت وجزر سيي.
والتجاريــة  االقتصاديــة  البحــوث  مركــز  أجــراه  تحليــل  وبحســب 
)CEBR(، فــإن هــذا اإلغــالق ســيخفض الناتج املحي اإلجاميل 

ملقاطعــة إنجلــرا بنســبة 13 % أو 900 مليــون جنيــه إســرليني 
ا، مقارنة بشهر ديسمرب من العام املايض.  يوميًّ

ويتوقــع املركــز أن إجــاميل 20 مليــار جنيــه إســرليني ســُتمحى 
من الناتج املحي اإلجاميل عىل مدار شهر واحد من اإلغالق.

وتعني القواعد الجديدة التي ُتفرض عىل البالد أن أكرث من 34 
مليــون شــخص سيعيشــون يف ظــل قيــود أكــرث رصامــة مــن تلــك 
التي واجهوها قبل بدء اإلغالق الوطني ملدة شهر يف 5 نوفمرب 

.2020

واإلغــالق يف بريطانيــا مقســم إىل ثالثــة مســتويات، حيــث إن 
اإلغالق الشامل هو املستوى الثالث، وبعد انتهاء هذا اإلغالق 
يف الثــاين مــن ديســمرب، أي يــوم األربعــاء املقبــل، ســوف تنتقــل 
العديد من املناطق إىل املســتويني األول والثاين، ما يعني أن 

القيود ستظل مفروضة ولكن بنسبة أقل. 
وتم وضع مساحات شاسعة من بريطانيا يف املستوى الثالث، 
مــام يعنــي منــع 23 مليون شــخص من مقابلــة األصدقاء والعائلة 

باستثناء األماكن العامة يف الهواء الطلق. 
كــام ال ُيســمح بإعــادة فتــح املقاهي واملطاعــم حتى تتم مراجعة 

القواعد يف غضون أسبوعني. 
املحــي  الناتــج  يف  اليوميــة  الخســارة   )CEBR( مركــز  وقــدر 
اإلجاميل للرشكات يف املستوى الثالث بنحو 20 %، يف حني 
تقــدر الخســارة يف املســتوى الثــاين مــن اإلغــالق بنحــو 10 % 

فقط.

لحم )103(، قلقيلية )47(، رام الله والبرية )133(، جنني )127(، 
أريحا واألغوار )12(، سلفيت )59(، طولكرم )86(، طوباس )43(، 

ضواحي القدس )22(، ومدينة القدس )232(.
وأكــدت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني بلغــت 
 ،%  20.5 النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،%  78.7

ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل اإلصابات.
وفيــام يخــص األوضــاع الصحيــة للمصابني، لفتــت وزيرة الصحة إىل 
وجــود 67 مريًضــا يتلقــون العــالج يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 

12 موصولون عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

املستشفى 342 حالة، منها 108 حاالت خطرة.
وأشارت إىل تسجيل 334 حالة تعاٍف من فريوس كورونا.

وذكــرت أن املختــرب املركــزي فحــص 2589 عينــة جديــدة يف الفــرة 
نفسها.

وبذلك يبلغ إجاميل عدد املصابني بالفريوس يف القطاع منذ آذار 
املــايض 19898 إصابــة، منهــا 8933 حالــة نشــطة، و10898 حالة 

تعاٍف و97 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة يف غزة، مساء أمس: إّنها "بصدد إعادة دراسة 
لعمليــة  مــة  املنظِّ والربوتوكــوالت  واإلجــراءات  السياســات  جملــة 

فحص اإلصابة بفريوس كورونا الوبايئ".
وأوضحــت الــوزارة يف ترصيــح مقتضــب أّن الخطــوة جــاءت عقــب 
زيادة أعداد املصابني بالفريوس الوبايئ، وزيادة األعداد املسّجلة 
كمخالطني وتلك التي ُيشتبه بإصابتها، موضحة أّن إجراء فحوصات 

لكل هذه األعداد يفوق قدرة مختربها املركزي.

اململكة إىل 2,694، واإلصابات إىل 214,307. 
63,041 حالــة، وبلــغ  ــا  النشــطة حاليًّ الحــاالت  بلــغ عــدد  يف حــني 
ا  إجــاميل عــدد الحــاالت التــي تتلقــى العالج يف املستشــفيات حاليًّ

ة العناية الحثيثة. 1,941 حالة، منها 462 حالة عىل أرِسَّ

 تخــص مــرشوع "تــل فريــك" وهــو مــرشوع 
تهويدي تنوي إقامته قرب البلدة القدمية 
وصــواًل إىل جبــل الزيتــون الــذي يطــل عــىل 

املسجد األقىص.
املســتوطنني  عــرشات  اقتحــم  ذلــك  إىل 
باحات املســجد األقىص، بقيادة الحاخام 
ومبســاندة  غليــك"،  "يهــودا  املتطــرف 
يف  وذلــك  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات 

املدة الصباحية لالقتحامات اليومية.
وأفادت مصادر مقدسية بأن 38 مستوطًنا 

بينهم طلبة معاهد دينية متطرفة، اقتحموا 
باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية 

من جنود االحتالل.
اقتحامــات  أن  إىل  املصــادر  ولفتــت 
مصــىل  منطقــة  يف  تركــزت  املســتوطنني 
مــن  الرشقيــة  واملنطقــة  الرحمــة  بــاب 
أثنائهــا  يف  وأدوا  األقــىص،  املســجد 

طقوًسا دينية وتلمودية استفزازية.
ضمــن  املســتوطنني  اقتحامــات  وتــأيت 
قطعــان  بهــا  يقــوم  دوريــة  جــوالت 

الواقــع  تغيــري  إىل  تهــدف  املســتوطنني، 
يف املدينــة املقدســة واملســجد األقــىص 

املبارك.
للمســتوطنني،  تابعــة  آليــات  جرَّفــت  كــام 
أمس، أرايض زراعية يف مدينة سلفيت.

مــن  عــدًدا  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املنطقــة  أرايض يف  املســتوطنني جرَّفــوا 
املســامة "الــرأس" شــامل غــرب ســلفيت، 
بـــ50 دومًنــا، مزروعــة  تقــدر  عــىل مســاحة 

بأشجار الزيتون.

إىل ذلــك اعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، 
بيــت كاحــل، ومخيــم  ثالثــة مواطنــني مــن 

العروب، شامل الخليل.
وأفــادت مصــادر أمنيــة بــأن قــوات االحتالل 
داهمــت مخيــم العروب واعتقلت الشــاب 
عاًمــا(،   24( الحســينية  مصطفــى  محمــد 
واعتــدت عــىل شــقيقه بالرب واســتولت 

عىل جهاز حاسوب "البتوب".
قــوات  أن  ذاتهــا،  املصــادر  وأضافــت 
عــامد  إبــاء  املواطــن  اعتقلــت  االحتــالل 

جنــويب  الديــك  منطقــة  مــن  وزوز،  الديــن 
بعــد أن داهمــت منزلــه وفتشــته  الخليــل، 

وعبثت مبحتوياته.
الطالــب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
عاًمــا(   19( عصافــرة  الديــن  عــز  الجامعــي 
الخليــل،  شــامل  كاحــل  بيــت  بلــدة  مــن 
عــىل  عســكرية  حواجــز  عــدة  ونصبــت 
مركبــات  وأوقفــت  بلــدات،  عــدة  مداخــل 
املواطنني وفتشتها ودققت يف بطاقاتهم 

الشخصية.

العمادي: الخميس موعد 
رصف المنحة القطرية 

لألرس الفقرية بغزة
غزة/ فلسطني:

محمــد  الســفري  غــزة  إعــامر  إلعــادة  القطريــة  اللجنــة  رئيــس  أعلــن 
للتنميــة  قطــر  صنــدوق  مــع  وبالتعــاون  اللجنــة  أنَّ  أمــس،  العــامدي 
ستبدأ عملية رصف املساعدات النقدية لألرس املتعففة يف قطاع 

غزة يوم الخميس املوافق 03/12/2020.
وأوضــح الســفري العــامدي، يف ترصيــح، أنَّ 100 ألــف أرسة مســتورة 
ومتعففــة يف قطــاع غــزة ستســتفيد مــن املســاعدة النقديــة، بواقــع 

$100 لكل عائلة.

وبــني أن عمليــة التوزيــع ســتتم عــرب فــروع بنك الربيــد يف محافظات 
القطــاع، ضمــن إجــراءات الوقايــة املتبعــة ملواجهــة تفــي فــريوس 
التزامهــم  ولضــامن  املســتفيدين  ســالمة  عــىل  حفاًظــا  "كورونــا"؛ 

بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد االجتامعي.
اللجنــة  بــإرشاف كامــل مــن طواقــم  التوزيــع ســتتمُّ  وأكــد أن عمليــة 
القطرية وبالتعاون مع الجهات املعنية، بشكٍل يضمن تحقيق أعىل 
معايــري األمــان والســالمة التامــة للمســتفيدين والعاملــني يف مراكــز 

التوزيع، يف ظل تفي وانتشار فريوس "كورونا" يف قطاع غزة.
آلالف  ا  شــهريًّ دوالر   100 مببلــغ  ماليــة  منحــة  قطــر  دولــة  وتــرصف 
األرس املحتاجــة يف القطــاع، يف وقــت ُيعــاين فيــه ســكان الرشيــط 
بســبب  التعقيــد  يف  غايــة  ا  ومعيشــيًّ ــا  اقتصاديًّ واقًعــا  الســاحي 

الحصار اإلرسائيي.

الســلطة،  مــع  ُعقــدا مؤخــًرا  اســتمراًرا الجتامعــني  يــأيت  القــرار  فــإن 
حيث أبلغوا بهذا القرار.

وشــارك يف االجتامع رئيس الهيئة العامة للشــؤون املدنية، حســني 
الفلســطينّية،  األرايض  يف  االحتــالل  نشــاطات  ومنّســق  الشــيخ، 

كميل أبو ركن.

حــي الشــيخ جــراح يف القــدس" الســاعة العــارشة مســاء أمــس، ثــم 
نقلــه إىل مستشــفى املقاصــد ثــم إىل املقــربة مبــارشة، وأن يشــارك 
30 شــخًصا يف جنازتــه، عــىل أن يدخــل منهــم 20 شــخًصا فقــط إىل 

املقربة.
كــام اشــرط االحتــالل عــدم رفع األعــالم أو الرايــات وترديد الهتافات 
خــالل الجنــازة، والتوقيــع عــىل كفالــة ماليــة قيمتها 10 آالف شــيكل، 

بحسب املحامي.
وذكر محامي هيئة شؤون األرسى واملحررين أّن وحدة التحقيق يف 
رشطــة االحتــالل "ماحــش" أنهــت التحقيقــات األوليــة حــول ظــروف 
إطــالق النــار عــىل الشــاب شــقري، مشــرًيا إىل أّن قــرار تســليم جثامنــه 
يــّدل عــىل أّن جنــود االحتــالل أعدمــوه دون ســبب، وينفــي اّدعــاءات 

محاولته تنفيذ أي عملية.
املــايض  األربعــاء  مســاء  شــقري  نــور  املقــديس  الشــاب  واستشــهد 
متأثــًرا بجراحــه يف إثــر إطــالق جنــود االحتــالل النــار عليــه عــىل حاجز 

الزعيم رشقي القدس، بزعم "محاولته تنفيذ عملية دهس".

غزة/ فلسطني:
قالــت بلديــة غــزة إن طواقــم لجنــة 
يف  جهودهــا  واصلــت  الطــوارئ 
الجــوي  املنخفــض  آثــار  معالجــة 
الــذي تتعــرض لــه املدينــة، وعززت 
ميــاه  مصــايف  تفقــد  أعــامل  مــن 
املختلفــة،  الشــوارع  يف  األمطــار 
تواجههــا،  التــي  الصعوبــات  رغــم 
يف  الحــاد  النقــص  مقدمتهــا  ويف 

الوقود الالزم للعمل.

وذكــر رئيــس اللجنــة رمــزي أهــل أن 
طواقم البلدية رشعت يف معالجة 
وكســح  الجــوي،  املنخفــض  آثــار 
املتجمعــة  األمطــار  ميــاه  وشــفط 
وكشــط  املنخفضــة،  املناطــق  يف 
مــع  املنجرفــة  واألتربــة  الرمــال 
الشــوارع  يف  واملتجمعــة  األمطــار 

املعبدة، وتسوية الطرق الرابية.
عملــت  اللجنــة  أن طواقــم  وأوضــح 
عىل مدار الساعة وتعاملت يومي 

الجمعــة والســبت مــع 280 إشــارة 
مناطــق  يف  صحــي  رصف  طفــح 
لــت  وعزَّ غــزة،  مدينــة  مــن  متفرقــة 
شــبكات الترصيف يف 13 شــارًعا، 
مليــاه  تجمعــات   9 مــع  وتعاملــت 
واملناطــق  الشــوارع  يف  األمطــار 
القريــة  ســيام  ال  املنخفضــة، 

البدوية وشارع عاشور.
فــرق  متابعــة  إىل  أهــل  وأشــار 
األمطــار  ميــاه  مصــايف  الطــوارئ 
كشــف  وإجــراء  غــزة،  مدينــة  غــرب 
بســبب  وتنظيفهــا  املصــايف  عــىل 
الشــوارع  مــن  األتربــة  انجــراف 
الرابيــة إىل داخــل الشــبكات بعــد 

انتهاء املنخفض.
الــرصف  مبحطــات  يتعلــق  وفيــام 
الطــوارئ  لجنــة  أن  أكــد  الصحــي 
محطــات  ثــالث  تشــغيل  تابعــت 
ضخ ملياه الرصف الصحي الرئيسة 
الفوايــدة  ومضخــة  املدينــة  رشق 
يف غربها، وكذلك متابعة تشــغيل 

مضخات تجميع مياه األمطار.
وأوضــح أهــل أن فــرق التعزيــل -فور 
الغــرف  لــت  عزَّ األمطــار-  توقــف 
ضــخ  محطــات  لجميــع  الرطبــة 
األمطــار  وميــاه  الصحــي  الــرصف 
الســامر،  محطــة  املنــارة،  )محطــة 
البقــارة،  محطــة  الزيتــون،  محطــة 

محطة الفوايدة، محطة املنتدى(، 
األمطــار  ميــاه  الســتقبال  زتهــا  وجهَّ

يف األيام القادمة.
ولفــت أهــل النظــر إىل الصعوبــات 
يف  البلديــة  عمــل  تواجــه  التــي 
مقدمتهــا  ويف  الحاليــة،  الفــرة 
مــن  تحــد  التــي  املاليــة  األزمــة 
الوقــود  رشاء  عــىل  البلديــة  قــدرة 
اآلليــات  وضعــف  للعمــل،  الــالزم 
الخاطــئ  والتــرصف  وقدمهــا، 
إتبــاع  وعــدم  املواطنــني،  لبعــض 
يف  النفايــات  وإلقــاء  اإلرشــادات 
ســيول ميــاه األمطــار، مــا يــؤدي إىل 

انسداد املصارف وتجمع املياه.
الطــوارئ  لجنــة  رئيــس  وحــثَّ 
إتبــاع  رضورة  عــىل  املواطنــني 
البلديــة  عــن  الصــادرة  اإلرشــادات 
التي تنرشها عرب منصات التواصل 
اإلعــالم  ووســائل  االجتامعــي 
قــد  أرضار  أي  لتــاليف  املختلفــة؛ 

تقع بفعل املنخفض الجوي.
يذكــر أن كميــة األمطــار املتســاقطة 
املنخفــض  خــالل  املدينــة  عــىل 
األخــري بلغــت نحــو 90 ملــم، وهــي 
مــن   %  25 نحــو  تعــادل  كميــة 
الــذي  الطبيعــي  الســنوي  املعــدل 
يصــل يف متوســطه إىل نحــو 400 

ملم.

إطالق حملة "فلسطني  
قضييت"  بـ10 لغات إىل العالم

غزة/ فلسطني:
أطلــق منتــدى فلســطني الــدويل لإلعــالم واالتصــال "تواصــل"، حملة دولية 
للتعريــف بحقــوق الشــعب الفلســطيني يف اليــوم العاملــي للتضامــن معــه 

الذي وافق أمس، وذلك بعنوان "فلسطني قضيتي".
وأكــد املديــر التنفيــذي لـ"تواصــل" بــالل خليــل، أن الحملــة ســتكون بعــرش 
لغــات موجهــة لــكل الشــعوب العربيــة واإلســالمية وأحــرار العــامل، مــن أجــل 
تســليط الضــوء عــىل التفــاف الجامهــري العربيــة واإلســالمية وأحــرار العــامل 

حول القضية الفلسطينية.
الفلســطينية  القضيــة  أن  عــىل  أمــس،  وشــدد خليــل يف ترصيــح مكتــوب 
ليست للفلسطينيني وحدهم، بل قضية حق مرتبط ببعد قانوين ورشعي 

وإنساين قائم عىل العدالة.
وأوضــح أنهــم يســعون مــن خــالل هــذه الحلمــة إىل إيصــال مجموعة رســائل 
أوالهــا للمجتمــع الــدويل بأنــه بــات مــن الــروري اتخــاذ خطــوة متقدمــة من 

أجل عودة فلسطني إىل وضعها األسايس كدولة عربية.
واإلســالمية  العربيــة  الجامهــري  إىل  موجهــة  رســالة  هنــاك  أن  إىل  وأشــار 
وأحــرار العــامل مفادهــا "أنتــم صانعــو القــرار وليــس ســواكم"، مضيفــا أنــه تم 
إرسال رسالة للمطبعني مع االحتالل اإلرسائيي تؤكد أن هذا التطبيع مل 

ولن يخدم أي قضية عربية، ولن مير.
يف  الوحيــد  "أنــت  بأنــه  لالحتــالل  موجهــة   رســالة  هنــاك  أن  إىل  ولفــت 

املنطقة ومعزول متاما، ولن تكون أي يشء فيها".
وبني خليل أن الحملة تنطلق يف عدة دول عرب أنشطة إلكرونية وإعالمية 

فقط؛ بسبب جائحة "كورونا".
ونبــه إىل أنــه ســيتم وألول مــرة عمــل حملــة باللغــة الصينيــة موجهة إىل أكرث 
مــن مليــار صينــي، مضيفــا "نحــاول باللغــات إرســال الرســائل إىل شــعوب 
وجامهــري مل نصــل لهــا مــن قبــل، فهنــاك الكثــري مــن األحــرار حــول العامل مل 
يعرفــوا القضيــة الفلســطينية مــن قبــل، ألنهــم ســمعوا بهــا مــن خــالل الروايــة 
اإلرسائيليــة املقدمــة مــن االحتــالل عــرب وســائل إعــالم أجنبيــة كــربى تتبنــى  

روايته".
من جهته، رحب املتحدث باسم كتلة التغيري واإلصالح الربملانية النائب 
مشــري املــرصي، بإطــالق حملــة "فلســطني قضيتــي"، معتــربا أنهــا تــأيت يف 
مرحلة ُيدق فيها ناقوس الخطر تجاه القضية املركزية لألمة، وهي القضية 

الفلسطينية.
وقــال املــرصي يف حديــث لـ"قــدس بــرس" إن القضية الفلســطينية متر يف 
مرحلــة حرجــة وتحديــات كــربى أمــام حالــة الغطرســة اإلرسائيليــة، تتمثــل 
بتهويد القدس وتدنيس املقدســات وابتالع األرض باالســتيطان وسياســة 
التحيــز  حالــة  ظــل  ويف  واإلنســان،  األرض  تطــال  التــي  واإلجــرام  العــدوان 
األمريــي لالحتــالل ومنحــه الغطــاء اآلمــن لتكريــس احتاللــه عــىل حســاب 

الحقوق والثوابت الفلسطينية.

عالجت 280 إشارة طفح و9 تجمعات للمياه

د مصايف األمطار بلدية غزة تعالج آثار المنخفض الجوي وتتفقَّ
هنية يعزي بوفاة زعيم 

حزب األمة السوداين
الخرطوم/ فلسطني:

هاتــف إســامعيل هنيــة، رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس، 
أمــس، عائلــة زعيــم حــزب األمــة الســوداين الصــادق املهــدي، وقــدم 
لهم التعازي الحارة بوفاته متأثًرا بفريوس كورونا الخميس املايض.
كــام هاتــف هنيــة األمــني العام لهيئة شــؤون األنصــار يف الحزب عبد 
املحمــود أمــني، ونقــل لهــم خالــص التعــازي بوفــاة فقيــد الســودان 
واألمــة العربيــة، مشــيًدا مبوافقــه العروبيــة والقوميــة التاريخيــة مــن 

فلسطني ورفضه التطبيع حتى آخر لحظة يف حياته.
الوطنــي  النضــال  تجــاه  الســوداين  الزعيــم  مواقــف  هنيــة  واســتذكر 
الفلســطيني واملقاومة وحقوق شــعبنا ورفضه االحتالل ومامرســاته 
العدوانيــة، إىل جانــب مواقفــه الثابتــة تجــاه قضايــا الوحــدة العربية، 
ســائاًل املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 

جنانه.
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أول عالمة خطرة 
لوجود مشكلة يف 

الضغط لدى الرجال
موسكو/ وكاالت:

كشــف طبيب رويس عن أول عالمة من عالمات وجود مشــكلة يف 
ضغــط الــدم يشــعر بهــا الرجــل، والتــي مــن شــأنها أن تدمــر حياتهــم 

األرسية والعائلية.
وكشف الطبيب واملقدم التلفزيوين ألكسندر مياسنيكوف، خالل 
برنامــج تلفزيــوين بــث عــى الهــواء مبــارشة يف قنــاة "روســيا 1"، عــن 
مشكلة خطرية قد يعاين منها الرجال يف حال وجود خلل أو ارتفاع 

يف الضغط لديهم.
وكشف الطبيب الرويس عن هذه املشكلة خالل إجابته عن سؤال 
طرحتــه إحــدى املشــاركات يف الربنامــج، حول مشــكلة الضغط التي 

يعاين منها زوجها، ورفضه الذهاب إىل الطبيب.
وأكــد الطبيــب مياســنيكوف، أن أول أعــراض وجــود ارتفــاع لضغــط 
الــدم لــدى الرجــال أو وجــود خلــل فيــه هــو حــدوث مشــاكل تتعلــق 
بالعالقة الزوجية، والتي من شانها أن تدمر الحياة األرسية يف بعض 

األحيان.
ونوه الطبيب إىل أن هذه املشكلة تحدث عند وجود ارتفاع بضغط 

الدم غري معالج، والتي تتسبب بهذه التبعات.
قال الطبيب:"إذا كان لديك ضغط غري متحكم فيه، فإن أول يشء 

يتوقف عن العمل لدى الرجال سيتعلق بهذه املسألة".

نابلس املحتلة/ الجزيرة نت:
ومل  رقــم،  مجــرد  يكــون  أن  يــرد  مل 
يقــف يف وســط الطريــق ويرفع يديه 
مسلام لألمر الواقع والحياة النمطية 
األرسى  مــن  كثــري  يعيشــها  التــي 
املحرريــن أقرانــه، فقبل اعتقاله كان 
يعــرف طريقــه جيــدا وهــو اآلن يقاوم 
بطريقتــه الخاصــة بعيدا عن الســجن 

الذي يرفض بشدة العودة إليه.
البلــدة  هنــاك يف حــارة الغــرب مــن 
القدميــة يف مدينــة نابلــس )شــامل 
الضفة الغربية( وجد األســري املحرر 
انة ضالته، واستطاع  الشاب باسل كتَّ
اللحظــة  منــذ  بــدأه  حلــام  يكمــل  أن 
األوىل العتقالــه عندمــا حــّول محنتــه 
إىل منحــة، وأكمــل تعليمه الجامعي 
مــا  وأســقط  معتقلــه،  داخــل  مــن 

تعلمه واقعا بعد اإلفراج.
مــن  أكــر  قبــل  عنــه  اإلفــراج  ومنــذ 
االحتــالل  ســجون  مــن  عامــن 
 38( كتانــة  ميهــل  مل  اإلرسائيــي 
عامــا( نفســه ســوى 3 أســابيع ليعــود 
إىل حياتــه العاديــة، ويشــغل فراغــه 
وشــقيقه  فاختــار  مبــارشة،  بالعمــل 
عبد الرحمن كتانة -وهو أسري محرر 
يف  بيــوت  برتميــم  العمــل  أيضــا- 

نابلس القدمية واالنتفاع بها.
)القديــم(  التــي تعنــي  "أنتيــك"  مــن 
يف اللهجــة الدارجــة بــدأ الشــقيقان 
كتانــة رحلتهــام يف الرتميــم، فأبدعــا 
مقهــى  إىل  قديــم،  منــزل  بتحويــل 
بعد ترميمه بالكامل مع اإلبقاء عى 
أو  البنــاء  هيئتــه القدميــة يف شــكل 
األدوات  وحتــى  املســتخدم  األثــاث 

التي تقدم بها املرشوبات الساخنة 
والباردة واألطعمة مبختلف أنواعها.

يف أنتيك يعد أيضا طعام الضيوف 
يف ُنُزل "تركواز"، وهو املبنى الثاين 
الــذي رممــه الشــقيقان عــى النمــط 
اللــون  مســتخدمن  أيضــا،  القديــم 
يف  الباهــت(  )األزرق  الرتكــوازي 
طــالء جدرانــه ومقتنياتــه املختلفــة، 
فهو اللون نفسه الذي استخدم قبل 
دورهــام  فيــأيت  الســنن،  عــرشات 
بصــورة  املــايض  رســالة  ليكمــال 

أحدث.
تســري  و"تركــواز"  "أنتيــك"  وبعــد 
نحــو  األســريين  الشــقيقن  خطــى 
"مشــوار"، وهــو املرحلــة الثالثة بعد 
عــن  عبــارة  فهــو  والتثقيــف،  الرتميــم 
التعليميــة  الوســائل  مــن  مجموعــة 
إىل  تهــدف  للشــباب  والتثقيفيــة 
وتراثهــم خاصــة  بثقافتهــم  توعيتهــم 

عن البلدة القدمية وتاريخها.

وألن املقهى كان متنفس الناس يف 
القــدم وخاصــة بنابلس وقع االختيار 
عليــه ليــؤدي الغــرض ذاته ملــن يأتيه 
زائــرا، ليــس لتناول الطعــام والرشاب 

فحسب، بل للتثقيف أيضا.
الرحمــن  وعبــد  باســل  هــدف  وهــذا 
"تعمــري الحجــر وتثقيــف البرش"، وال 
سيام الشباب الذين تم "تجهيلهم" 
خــالل الســنوات املاضيــة عرب إزاحة 
التــي  القدميــة  واملعايــري  القيــم 

يفتقرون إليها.
و"مشــوار"  و"تركــواز"،  "أنتيــك"، 
حققهــا  أفــكار  و3  مبــان   3 هــي 
الشــقيقان كتانــة يف عمليــة الرتميــم 
الثالثــة  للســنة  يخوضانهــا  التــي 
الوصــول  بهــدف  التــوايل  عــى 
األبحــاث  مركــز  وهــو  "مرســم"،  إىل 
خدمــة  لهــم  ســيتيح  الــذي  العلمــي 
وثقافيــة  علميــة  بوســائل  الشــباب 

أوسع.

أنزيم لتجويع البكترييا 
المسببة للسل

أوتاوا/ وكاالت:
اكتشف علامء من جامعة جويلف الكندية، أنزمًيا جديًدا يستهدف 
تجويــع البكترييــا املســببة ملــرض الســل، أطلــق عليــه »أســيل«، مــا 

يسهم يف تطوير عالجات تقيض عى املرض برسعة.
واســتخدم العلــامء يف دراســتهم التــي أطلــق عليهــا »ثقــب املفتاح« 
مصــدر ضــوء الســنكروترون »وهــو إشــعاع كهرومغناطيــي« لتصوير 

األنزيم ما أسهم يف تحديد بنيته.
وقــال مايــو كيمــرب، مــن جامعــة جويلــف، ومؤلــف مشــارك بالدراســة: 
قــدرات عاليــة يف تغيــري  كشــفت الدراســة أن هــذا األنزيــم ميتلــك 
لثقــب  الدقيــق  الشــكل  فهــم  شــكله خــالل مهامــه، وسيســاعدنا يف 

املفتاح إليقافه.
وتابع: نسعى إىل عالجات جديدة ملرض السل تتغلب عى مشكلة 

البكترييا املقاومة لألدوية، أو جعل األدوية الحالية أكر فاعلية.

مان بيوت نابلس القديمة شقيقان فلسطينيان ُيرمِّ

كيف نوظف اغتيال 
زادة لصالح المنطقة؟!

الطغيــان  عــى  القاهــرة  قوتهــا  قاهــرة، تحملهــا  بقــوة  مــا  دولــة  تتفــرد  حــن 
والظلــم، وحــن يكــون هنــاك تــوازن يف القــوة بــن الــدول، وبــن الدولتــن 
ــا يف رفــع القهــر والطغيــان، حيــث  الكبريتــن يكــون هــذا التــوازن عمــاًل قويًّ
تخىش كل دولة من عدوتها، فيحدث توازن يف العلم يف مسألتي الحرب 
والســلم. نعــم مثــة حــرب بــاردة بــن الــرشق والغــرب، ولكــن ال حــرب ســاخنة 
بينهــام منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانية بســبب توازن القوة، وخشــية كل 
طــرف مــن الطــرف اآلخــر. يف منطقــة الــرشق األوســط تتفــرد دولــة االحتــالل 
الصهيــوين بامتالكهــا قــوة نوويــة، تهــدد بهــا جميــع دول املنطقــة، وتبتزهــا 
بهــذه القــوة الطاغيــة، وإنــه ملــن األخطــاء اإلســرتاتيجية التــي ترتكبهــا دول 
املنطقــة أن تبقــى )إرسائيــل( هــي الدولــة النوويــة الوحيــدة يف منطقــة تعــج 
بالرصاعات؛ لذا كان عى دول املنطقة عقاًل أن تعمل عى امتالك سالح 
ــا كانــت دولــة  نــووي، وعــى تخليــة املنطقــة مــن الســالح النــووي. هــذا وملَّ
االحتــالل الصهيــوين ترفــض أن تتخــى عــن ســالحها النــووي، فــإن منطــق 
إىل  وغريهــام  والســعودية،  إيــران،  تســعى  أن  يقتــيض  واملامثلــة  العقــل 
ــا كانــت إيــران تســري يف هــذا االتجــاه فــإن  الحصــول عــى ســالح نــووي. وملَّ
مخابرات دولة االحتالل تتابع النشــاط اإليراين لتمنع إيران من إنتاج قنبلة 
نوويــة، وقــد أســفر هــذا التتبــع عــن إجــراءات عدائيــة مختلفــة ضــد إيــران، 
ومنهــا الحصــار األمريــي، ومنهــا تهديــد )إرسائيــل( املعلــن مبنــع إيــران من 
التقــدم يف الربنامــج النــووي بــكل الوســائل، ومنهــا عمليــات االغتيــال التــي 
طالــت مؤخــًرا محســن فخــري زادة كبــري خــرباء الربنامــج النــووي اإليــراين. 
وميكــن القــول بــأن اغتيــال زادة ليــس هــو العمــل األخــري يف اإلســرتاتيجية 

الصهيونية، بل هناك أعامل أخرى قيد املتابعة والتنفيذ.
خالصــة مــا تقــدم يقــول إن )إرسائيــل( دولــة عدوانيــة تهــدد أمــن املنطقــة 
واستقرارها، سواء بامتالكها السالح النووي الذي يشجعها عى الطغيان، 
أو مبقاومتها للدول التي تســعى إىل امتالك املثل من الســالح، إلحداث 
التــوازن يف املنطقــة. هــذا وإن دولــة االحتــالل هــي الدولــة الوحيــدة التــي 
الخبــري  اغتالــت  تراكميــة يف املنطقــة، حيــث  اغتيــال  مارســت عمليــات 
نــووي عراقــي،  النــووي املــرصي يحيــى املشــد، واغتالــت أكــر مــن عــامل 
وعملــت ضــد علــامء باكســتان، ثــم عملــت ضــد إيــران واغتالــت زادة، ولــو 
فإنهــا ســتعمل ضدهــام،  نــووي  إنتــاج ســالح  مــرص  أو  الســعودية  حاولــت 
وســتغتال علــامء الدولتــن.  ومــن مثــة فــإن عــى قــادة املنطقــة العمــل مًعــا 
إمــا عــى إجبــار دولــة العدو عى التخلص من ســالحها النووي برعاية األمم 
املتحدة، وإما أن تعمل مًعا للحصول عى السالح النووي الالزم إلحداث  
التــوازن، املانــع للحــرب وللطغيــان. وأعتقــد أن اغتيــال محســن زادة يعطــي 
فرصــة لــدول املنطقــة للعمــل املشــرتك يف كال االتجاهــن، حتى ال تطغى 
الدولــة الصهيونيــة بتفردهــا النــووي. مــن دون ذلــك ســتتجه املنطقــة نحــو 

الخراب وعدم االستقرار!


