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تعزية 
أرسة رشكة االتصاالت الفلسطينية تتقدم بالتعزية من الزميل عامد إسامعيل بارود 

»الدائرة الفنية« بوفاة والدته
الحاجة / أم فتحي

( أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه ويســكنها فســيح  ســائلني املــوىل )عــزَّ وجــلَّ
جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
ا إليه راجعون ا لله وإنَّ إنَّ
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طالب بحملة إعالمية عالمية لشرح الرواية الحقيقية

خطيب األقىص يحذر من 
مخططات متدرجة لتهويد 

األقىص وعزل القدس
القدس املحتلة/ فلسطني: 

وخطيــب  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  أكــد 
املســجد األقــى، الشــيخ عكرمــة صــربي أن انتهــاكات االحتــال بحــق األقــى 

املنــازل  وهــدم  وإبعــاد  اعتقــاالت  يف  وتتمثــل  باســتمرار،  تتكــرر 
ومحاوالت تهويد للمسجد األقى. وحذر صربي يف بيان صحفي، 

أردوغان: عىل األتراك الدفاع 
عن حقوق القدس ولو بأرواحهم

إسطنبول/ فلسطني:
أكــد الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، أنــه "يجــب عــى األتــراك 
الدفــاع عــن حقــوق القــدس ولــو بأرواحهــم"، مشــدًدا عــى أنهــا "رشف األمــة 
اإلســامية". وقــال أردوغــان يف ترصيحات نقلتهــا وكالة "األناضول" الركية: 
"فلنضــع جميًعــا خافاتنــا جانًبــا، ونجتمــع عنــد قاســم اإلســام املشــرك يف 
مواجهــة االعتــداءات عــى مقدســاتنا". وأضــاف: "ناحــظ تصاعــد التطــرف 

األيديولوجــي الــذي ال يختلــف عــن مامرســات تنظيمــي داعــش أو 
غولــن، بــل نرى رؤســاء دول يشــجعونه". ووصــف أردوغان "معاداة 

د إحداث  اتهامات لـ)إرسائيل( بتعمُّ
إعاقات دائمة ألطفال فلسطني

رام الله/ فلسطني: 
إن  أمــس،  فلســطني  األطفــال-  عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  قالــت 

بإعاقــات  التســبب  يتعمــدون  اإلرسائيــي  االحتــال  جنــود 
شــهادات  الحركــة  ونقلــت  الفلســطينيني.  لألطفــال  دامئــة 

إصابة فىت برصاص االحتالل 
يف بلدة سلواد رشق رام هللا

هيئة تؤكد تفاقم حالة ثالثة أسرى مصابين بالسرطان
تحذيرات حقوقية من خطورة الحالة الصحية 

لألرسى المرىض يف سجون االحتالل

ر 100 مواطن هجَّ
وألحق الضرر بـ200 آخرين

»أوتشا«: االحتالل 
هدم وصادر 129 
مبىن فلسطينيًّا 

منذ بداية نوفمرب
القدس املحتلة/ فلسطني:

قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
األرض  يف  اإلنســانية  الشــؤون 
"أوتشــا"  املحتلــة  الفلســطينية 
االحتــال اإلرسائيــي  إن ســلطات 
مبنــى   129 صــادرت  أو  هدمــت 

بدايــة  منــذ  فلســطينيا 
نوفمــرب  الثــاين/  ترشيــن 

مطالبات حقوقية بتشكيل لجنة 
تحقيق بقنص االحتالل فىت برام هللا

رام الله/ فلسطني:
الــدويل  املجتمــع  فلســطينية،  حقوقيــة  مؤسســات  طالبــات 

بــرورة الضغــط عــى ســلطات  واملؤسســات الحقوقيــة، 
حادثــة  يف  تحقيــق  لجنــة  لتشــكيل  اإلرسائيــي  االحتــال 

بعد اغتيال العالم النووي اإليراني

)إرسائيل( ترفع درجة التأهب حول العالم.. وخامنيئ يتوعد

آليات إرسائيلية تتمركز يف حالة تأهب مبرتفعات الجوالن السورية املحتلة أمس                    )أ ف ب(

األشعل: )إرسائيل( دأبت عىل اغتيال 
علماء النووي يف الرشق األوسط

غزة/ أدهم الرشيف:
عدَّ عبد الله األشــعل مســاعد وزير الخارجية املرصي الســابق اغتيال العامل 
اإليــراين محســن فخــري زادة، الجمعــة املاضيــة، رضبــة اســتباقية لجــأت إليهــا 

األشــعل  ــه  ونبَّ املنطقــة.  يف  النــووي  تفوقهــا  لحفــظ  )إرسائيــل( 
مرشوعهــا  صممــت  )إرسائيــل(  أن  إىل  لـ"فلســطني"،  ترصيــح  يف 

"كورونا" ُتلقي بظاللها السلبية 
عىل أوضاع "سائقي غزة"

غزة/ جامل غيث:
ألقــت اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن تفــي جائحــة "كورونــا" بظالها 
الســلبية عــى عمــل الســائقني يف قطــاع غــزة، وســط مطالــب بتقديــم 
الراهنــة.  األزمــة  تخطــي  يف  ومســاعدتهم  لهــم  عاجلــة  مســاعدات 

فالســائق أحمد عزام- أحد الســائقني املتررين من جائحة 
كورونــا- يبــدأ عملــه باكــرًا، حيــث يجــوب شــوارع مدينــة غــزة 

قطر تعلن تغطيتها عجز األكسجني 
السائل لمصايب "كورونا" يف غزة

الدوحة/ فلسطني:
محمــد  الســفري  غــزة،  إعــامر  إلعــادة  القطريــة  اللجنــة  رئيــس  أعلــن 
الســائل  األكســجني  كميــات  عجــز  اللجنــة  تغطيــة  أمــس،  العــامدي، 

ترصيــح  يف  العــامدي  وقــال  بالقطــاع.  "كورونــا"  ملصــايب 
صحفــي: إن اللجنــة "بــارشت ترتيبــات عمليــة توريــد كميــات 

"معاريف": تفرُّد نتنياهو بالقرارات 
الحساسة يهدد بفشل المعركة المقبلة

النارصة/ صفا:
حــذرت صحيفــة "معاريــف" العربيــة، أمــس، مــن اســتمرار رئيــس حكومــة 
االحتال اإلرسائيي بنيامني نتنياهو يف التفرد بالقرارات االســراتيجية 

الجيــش  وزيــري  وخاصــة  حكومتــه  طاقــم  وتهميــش  الحساســة 
"تــال  الصحيفــة  يف  العســكري  املحلــل  وقــال  والخارجيــة. 

رام الله/ فلسطني:
املعــدين  بالرصــاص  طفــل  أمــس  مســاء  أصيــب 
املغلــف باملطــاط يف مواجهات اندلعت مع قوات 
االحتال يف بلدة ســلواد إىل الرشق من مدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية املحتلة.
عاًمــا(   15( الطفــل  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

الصــدر،  يف  معدنيــة  برصاصــة  أصيــب 
وقدمــت الطواقــم الطبيــة العــاج لــه، قبــل 

رام الله-غزة/ محمد األيويب:
الحالــة  خطــورة  مــن  حقوقيــة  مؤسســات  حــذرت 
االحتــال  ســجون  يف  املــرىض  لــألرسى  الصحيــة 

اإلهــامل  سياســة  اســتمرار  ظــل  يف  اإلرسائيــي، 
الطبــي بحقهــم، وتفــي فــريوس "كورونــا" 
ودخــول موســم الشــتاء. وأكــد رئيــس هيئــة 

غزة-عواصم/ محمد األيويب:
يحتفل العامل، اليوم األحد، باليوم العاملي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، الــذي 
ترشيــن   29 يف  املتحــدة،  األمــم  أقرتــه 
الســياق،  هــذا  ويف  عــام،  كل  مــن  الثــاين 

دعــت هيئات ودول وشــخصيات وفصائل، 
تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  أمــس، 
الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  مســؤولياته 
وترجمــة تضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني 
عــى  وملموســة«  »عمليــة  خطــوات  إىل 

األرض. جــاء ذلــك مبناســبة اليــوم العاملــي 
الــذي  للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
أقرتــه األمــم املتحــدة عــام 1977، ويوافــق 
ذكــرى قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة 
نوفمــرب/   29 يف  املتحــدة  لألمــم  العامــة 

ترشيــن الثــاين 1947.وقــال األمــني العــام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش: إن "من 
زالــت دون  مــا  أن قضيــة فلســطني  املــؤمل 

حل حتى وقتنا هذا الذي تحتفل 
بالذكــرى  املتحــدة  األمــم  فيــه 

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..
دعوات للمجتمع الدويل إىل تحمل

مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

وقفة يف أم الفحم -أم النور- إحياء لليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمس                      )فلسطني(

النارصة-طهران/ فلسطني-وكاالت:
درجــة  اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  رفعــت 
يف  العــامل  حــول  ســفاراتها  يف  التأهــب 
أعقــاب التهديــدات اإليرانية باالنتقام لعملية 
محســن  اإليــراين،  النــووي  العــامل  اغتيــال 

أمــس،  مــن  أول  وقعــت  التــي  زادة،  فخــري 
العســكري  املراســل  وقــال  طهــران.  رشق 
للقنــاة 12 اإلرسائيليــة، نــري دفوري، أمس: إن 

اليهوديــة  »املجتمعــات والجاليــات 
ُطولبــت كذلــك برفــع درجــة التأهب 

4 وفيات و827 إصابة بكورونا يف غزة 
والداخلية ُتحرِّر عرشات المخالفات

غزة/ فلسطني:
وفــاة و827  4 حــاالت  أمــس،  غــزة،  قطــاع  الصحــة يف  وزارة  ســجلت 
أفــادت  الـــ24 ســاعة املاضيــة، يف حــني  بفــريوس كورونــا يف  إصابــة 

وزارة الداخليــة بتحريــر عــرشات املخالفــات للمواطنــني غــري 
امللتزمني بإجراءات الســامة العامة. وأوضحت الصحة يف 

11 حالة وفاة و634 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة وإغالق 15 مدرسة
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نائل الربغويث.."نجٌم" ُييضُء 
من عتمِة سجنِه دروَب الشباب

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
كانــت  الربغــويث  نائــل  املناضــل  الفلســطينيني  األرسى  أقــدم  ســرية 

رفيقــة الطفولــة لعــدد كبــري مــن الشــبان الذيــن ترشبوهــا منــذ 
13نعومــة أظفارهــم، فــكان ومــا زال يف نظرهــم أيقونة يف الصرب 

11

بدء التسجيل لقرض
الزواج الحسن يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب 

والثقافــة بــدء التســجيل لاســتفادة مــن قــرض الزواج الحســن 
عصــام  الصنــدوق  عــام  مديــر  وقــال   .2020 نوفمــرب  14دورة 
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هنية ُيهاتف ظريف 
م التعازي باغتيال  وُيقدِّ

"فخري زادة"

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اللــه،  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل 11 حالة وفاة و634 إصابة بفريوس 
"كورونــا" الوبــايئ، وتعــايف 704 مصابــني يف 
الضفة الغربية، يف الـ24 ساعة املاضية، يف 
حــني أغلقــت محافظــات ســلفيت وبيت لحم 

ا. وجنني 15 مدرسة احرازيًّ
للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الصحــة  نــت  وبيَّ
الوفيــات  أن  كورونــا،  لفــريوس  الوبائيــة 
املســجلة وقعــت يف محافظــات: بيــت لحــم 
 ،)1( )4(، طولكــرم  )1(، جنــني  الخليــل   ،)1(

نابلس )3(، قلقيلية )1(.

توزَّعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أنَّ  وذكــرت 
حســب اآليت: الخليــل )72(، نابلــس )135(، 
اللــه  رام   ،)23( قلقيليــة   ،)70( لحــم  بيــت 
واألغــوار  أريحــا   ،)97( جنــني   ،)72( والبــرية 

طولكــرم   ،)39( ســلفيت   ،)4(
ضواحــي   ،)44( طوبــاس   ،)61(
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ر 100 مواطن وألحق الضرر بـ200 آخرين هجَّ
ا منذ بداية نوفمرب "أوتشا": االحتالل هدم وصادر 129 مبنى فلسطينيًّ

"هي شرف األمة اإلسالمية"
أردوغان: عىل األتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم

طالب بحملة إعالمية عالمية لشرح الرواية الحقيقية
خطيب األقىص يحذر من مخططات متدرجة 

لتهويد األقىص وعزل القدس

في يوم "التضامن مع الشعب الفلسطيني"
دعوات للمجتمع الدويل إىل تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا يف مدينة القدس 
املحتلة، وخطيب املســجد األقىص، الشــيخ عكرمة 
انتهــاكات االحتــالل بحــق األقــىص تتكــرر  صــري أن 
وهــدم  وإبعــاد  اعتقــاالت  يف  وتتمثــل  باســتمرار، 

املنازل ومحاوالت تهويد للمسجد األقىص.
وحــذر صــري يف بيــان صحفــي، أمــس، مــن خطــورة 
الطلب الذي تقدمت به الجامعات املتطرفة مؤخًرا 
يف  تلموديــة  مدرســة  لبنــاء  االحتــالل  حكومــة  مــن 
الســاحة الرشقيــة لألقــىص، بهــدف وضــع موطئ قدم 
فيهــا بعدمــا فشــلوا يف الســيطرة عــى بــاب الرحمــة 

وتحويله إىل كنيس.
ونبه صري اىل أن االحتالل يحاول سلب صالحيات 
عــى  ــا  تدريجيًّ والســيطرة  األقــىص  يف  األوقــاف 
الــدول  بعــض  اكتفــاء  مســتنكًرا  املقدســة،  املدينــة 

ببيان استنكار فقط تجاه ذلك.
الفلســطينيني  تحــرم  إرسائيــل  أن  صــري  وأضــاف 
مــن الوصــول إىل القــدس مــا يؤكــد أنهــا تتعمــد عــزل 
وجــدار  العســكرية  بالحواجــز  ومحارصتهــا  املدينــة 
القــدس  تذويــب  بهــدف  واملســتوطنات،  الفصــل 
بدولــة االحتــالل، وإجبــار املقدســيني عــى الخــروج 

منها نحو الضواحي ومدن الضفة.
الزمــاين  التقســيم  سياســة  أن  إىل  صــري  ولفــت 
واملــكاين التــي يحــاول االحتــالل فرضهــا بــدأت منــذ 
لكــن تصــدي املقدســيني وأهــل  الســنوات  عــرشات 
الداخل املحتل لذلك املخطط منع فرض السياسة 
اإلرسائيليــة عــى القــدس والتــي تــر إرسائيــل عــى 
تنفيذهــا مــن خــالل زيــادة االقتحامــات وزيــادة الفــرة 
أربعــني  لنحــو  املســتوطنني  القتحامــات  الزمنيــة 

دقيقة.

وأوضح صري أن االحتالل يستغل يف اآلونة األخرية 
لتنفيــذ مخططاتــه  اليهوديــة  األعيــاد  فــرة  أو  كورونــا 
باهظــة  ماليــة  بالقــدس االحتــالل، فيســجل غرامــات 
وهــذه  الكاممــات  يرتــدي  ال  مقــديس  كل  عــى 
األحيــاء  عــى  تطبــق  ال  انتقاميــة  عنريــة  إجــراءات 

اليهودية.
وأشــار صــري إىل أن تجــار البلــدة القدمية يتعرضون 
لرضبــة اقتصاديــة واضحة بعزلهم وحصارهم وضعف 

الحركة االقتصادية.
وتــرية  مــن  زاد  االحتــالل  أن  عــى  كــام شــدد صــري 
هدم البيوت وسياسة هدم الذايت التي تسبب أذى 

نفسًيا كبرًيا للمقديس، إىل جانب ترشيد عائلته.
بــرضورة  اإلعــالم  وســائل  األقــىص  خطيــب  وطالــب 
رشح الرواية اإلسالمية املتعلقة بالقدس، والتحرك 
ا بكل اللغات يف أنحاء العامل لتثبيت الرواية  إعالميًّ

االسالمية ودحض الرواية اليهودية.
ودعــا صــري لــرضورة أال تكــون الحملــة عاطفيــة كــردة 
فعــل، الفًتــا إىل أن األهــم يف مثــل هــذه الحمالت هو 
الدميومة واملتابعة املســتمرة حتى يكون هناك جو 

مهيأ إلثبات حقنا الكامل يف القدس.
الذيــن  املقدســيني  ثبــات  عــى  صــري  وأثنــى 
يتعرضــون لسياســة اإلبعــاد العنريــة التــي لــن تؤثــر 
يف رباطهم وتعلقهم باألقىص ودفاعهم عنه ألنه جزء 
مــن عقيــده املســلمني، مؤكــدا أن تعلــق املســلمني 
باملســجد االقــىص يبطــل تنفيــذ مخططــات االحتالل 
التــي مل تتوقــف عــن بنــاء املســتوطنات بســبب قلــة 
اتحــاد  مــن  ســواء  االحتــالل  عــى  الفعــي  الضغــط 
أورويب أو عــرب، مشــرًيا اىل أن مخططــات االحتــالل 
تســاهم يف متزيق املجتمع ورضب االقتصاد وتبدد 

وهم كل حل سيايس.

القدس املحتلة/ فلسطني:
لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  قــال 
الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية 
االحتــالل  ســلطات  إن  "أوتشــا"  املحتلــة 
 129 صــادرت  أو  هدمــت  اإلرسائيــي 
ترشيــن  بدايــة  منــذ  فلســطينيا  مبنــى 
االفتقــار  بزعــم  الجــاري،  نوفمــر  الثــاين/ 

إىل رخص البناء.
"حاميــة  تقريــر  يف  املكتــب  وأوضــح 
املدنيــني" الــذي ُيغطــي الفــرة من 3-23 
أمــس،   ،2020 نوفمــر  الثــاين/  ترشيــن 
أن عمليــات الهــدم أدت إىل تهجــري 100 
يقــل  ال  مبــا  األرضار  وإلحــاق  فلســطيني، 

عن 200 آخرين.
وأشار إىل أن أكر عمليات الهدم وقعت 
البقيعــة،  يف حمصــة  نوفمــر   3 يــوم  يف 
حيــث ُهــدم 83 مبنــًى مــا أّدى إىل تهجــري 

73 مواطنا، من بينهم 41 طفاًل.

يف  آخــر  مبنــًى   30 هــدم  إىل  ولفــت 
)ج(.  باملنطقــة  آخــر  ســكانيا  تجمًعــا   12

ووقعــت الحــوادث الســتة عــرش املتبقيــة 
يف رشقي القدس املحتلة. 

ســلطات  أن  األممــي  املكتــب  وأضــاف 
االحتــالل اســتأنفت عمليــات الهــدم بعــد 
تعليقها ملدة ثالثة أسابيع عقب اإلعالن 
ترشيــن   1 يــوم  يف  عنهــا  صــدر  الــذي 
األول بوقــف اســتهداف املبــاين الســكنية 

املأهولة يف القدس بسبب الوباء.
وقــال إنــه ُهــدم عــدد أكــر مــن املبــاين أو 
صــوِدر حتــى اآلن يف عــام 2020 مــن أي 
األمــم  مكتــب  بــدأ  أن  منــذ  بأكملــه  عــام 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف 
توثيــق هــذه املامرســة بانتظــام يف العــام 

2009، باستثناء عام 2016.

يف  أصابــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  وأفــاد 
الفرة املذكورة 55 فلسطينًيا بجروح يف 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  مختلــف 
ســياق  يف  هــؤالء  مــن   18 أصيــب  وقــد 
ثــالث عمليــات بحــث واعتقــال يف مخيــم 
قلنديا لالجئني قضاء القدس ومدينة رام 

الله.
 230 نفــذت  االحتــالل  قــوات  أن  وبــني 
عمليــة مداهمــة واعتقــال واعتقلــت 227 
الضفــة،  أنحــاء  مختلــف  يف  فلســطينيا 
وُســجل أكــر عــدد من هــذه العمليات يف 

القدس )61( ومحافظة الخليل )50(.
أشــارت  التقاريــر  فــإن  "أوتشــا"  وبحســب 
مســتوطنون  نفذهــا  حــوادث   5 أن  إىل 
أرضار  إلحــاق  إىل  وأدت  إرسائيليــون، 
محصولهــا،  رسقــة  أو  الزيتــون  بأشــجار 
وشــملت 3 منهــا إتــالف 64 شــجرة زيتــون 

بالقــرب مــن قــرى جالــود يف نابلــس وكفــر 
قدوم يف قلقيلية والخرض يف بيت لحم.

األخريــان  الحادثتــان  شــملت  حــني  يف 
رسقــة محصــول نحــو 1,000 شــجرة زيتون 
يف  أشــجار  وعــرش  بالخليــل  ســعري  قــرب 
أدوات  رُسقــت  حيــث  بنابلــس،  بوريــن 

القطف أيًضا.
الزيتــون،  قطــف  موســم  بدايــة  ومنــذ 
7 ترشيــن األول/ يــوم  الــذي اســُتهّل يف 

عــدوان   35 عــن  يقــل  ال  مــا  أدى  أكتوبــر، 
شــنه مســتوطنون إىل وقــوع إصابــات بــني 
الفلســطينيني أو إتــالف األشــجار أو رسقــة 

محصولها.
وأشــارت "أوتشــا" إىل أن قــوات االحتــالل 
أطلقــت النــار يف 20 مناســبة عــى األقــل 
النــار قــرب الســياج الفاصــل مــع قطــاع غــزة 

وقبالة ساحلها.

إسطنبول/ فلسطني:
طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  أكــد 
عــى  "يجــب  أنــه  أمــس،  أردوغــان، 
األتــراك الدفــاع عــن حقــوق القــدس ولــو 
"رشف  أنهــا  عــى  مشــدًدا  بأرواحهــم"، 

األمة اإلسالمية".
نقلتهــا  تريحــات  يف  أردوغــان  وقــال 
"فلنضــع  الركيــة:  "األناضــول"  وكالــة 

عنــد  ونلتقــي  جانًبــا،  خالفاتنــا  جميًعــا 
مواجهــة  يف  املشــرك  اإلســالم  قاســم 

االعتداءات عى مقدساتنا".
التطــرف  تصاعــد  "نالحــظ  وأضــاف: 
عــن  يختلــف  ال  الــذي  اإليديولوجــي 
مامرســات تنظيمي داعش أو غولن، بل 

نرى رؤساء دول يشجعونه".
اإلســالم"  "معــاداة  أردوغــان  ووصــف 

قائــاًل:  االنتشــار،  رسيــع  بالفــريوس 
هــذا  واجهنــا  كورونــا،  جانــب  "إىل 
األرسع  اإلســالم  معــاداة  فــريوس  العــام 

انتشاًرا".
تابــع اإلســاءات  وأشــار إىل أن "الجميــع 
حريــة  بحجــة  مؤخــًرا  محمــد  النبــي  إىل 
أن  إىل  منبهــا  فرنســا"،  يف  التعبــري 
ال  اآلخريــن،  مقدســات  إىل  "اإلســاءة 

متت بصلة لهذه الحرية".
لسياســة  "يســعى  أنــه  أردوغــان  وأكــد 
متوازنــة وعادلــة حــول الحريــات الدينيــة، 

تقدم منوذًجا للبرشية جمعاء".
ولفت إىل أن "هناك من ال يتحمل أدىن 
نقــد بعــد الهجــوم عــى قيــم املســلمني 
التهجــم  هــذا  يــررون  وأنهــم  املقدســة، 

بحرية الفكر واإلعالم".

ال حل للقضية
وقــال األمــني العــام لألمم املتحدة أنطونيو 
قضيــة  أن  املــؤمل  "مــن  إن  غوترييــش: 
وقتنــا  زالــت دون حــل حتــى  مــا  فلســطني 
املتحــدة  األمــم  فيــه  تحتفــل  الــذي  هــذا 
والســبعني  الخامســة  الســنوية  بالذكــرى 

إلنشائها".
مبناســبة  رســالة  يف  غوترييــش  وأضــاف 
يــوم التضامــن، أن "آفــاق التوصــل إىل حــل 
قابــل للتطبيــق يقــوم عــى وجــود "دولتني" 
تغــدو أبعــد منــاال، حيــث ال تــزال مجموعــة 
منهــا  كبــرًيا،  بؤًســا  تســبب  العوامــل  مــن 
القانونيــة،  غــري  املســتوطنات  توســيع 
والتصاعد الكبري يف سياسة هدم املنازل 

واملنشآت الفلسطينية".
الجهــود  كل  بــذل  رضورة  عــى  وشــدد 
الفلســطيني،  الشــعب  معانــاة  لتخفيــف 
الحالــة  تجــاه  الشــديد  قلقــه  عــن  معرًبــا 
املاليــة التــي تواجهها وكالة األمم املتحدة 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  إلغاثــة 

"أونروا".
األعضــاء  الــدول  غوترييــش جميــع  وناشــد 
لتمكــني  الرسعــة  وجــه  عــى  تســاهم  بــأن 
اإلنســانية  االحتياجــات  تلبيــة  مــن  األونــروا 
واإلمنائيــة الحرجــة لالجئــني الفلســطينيني 
خاصة خالل الظروف الحالية حيث دمرت 
الفلســطيني  االقتصــاد  "كورونــا"  جائحــة 
واالقتصــادي  اإلنســاين  الوضــع  وقوضــت 
ازداد  والــذي  غــزة،  بقطــاع  أصــاًل  الهــش 
تدهــوًرا بســبب القيــود التــي تشــل الحركــة 

والوصول.

دعم وتضامن
ويف رسالة بهذه املناسبة، أكدت حكومة 
جنــوب إفريقيــا، دعمهــا وتضامنهــا الثابــت 

مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
إنهــا  أمــس،  بيــان،  يف  الحكومــة  وقالــت 
تدعــم فلســطني خاصــة يف هــذه املرحلة، 
حيــث تواصــل )إرسائيــل( خططهــا لتنفيــذ 
الضــم والفصــل العنــري والعــزل والهــدم، 
لتغيري التاريخ والسياسة والوضع القانوين 

الدميوغــرايف  والتكويــن 
الفلســطينية  لــألرايض 
عــى  مشــددة  املحتلــة، 
الراميــة  الجهــود  دعــم 
املســتقلة  الدولــة  إلقامــة 
املتواصلة جغرافيا والقابلة 
للقــرارات  وفقــا  للحيــاة، 

واملرجعية الدوليتني.
تأييدهــا  عــن  وأعربــت 
لعقــد مؤمتــر دويل للســالم 
متعــددة  دوليــة  آليــة  ذي 
يف  للمســاعدة  األطــراف 
وإيجــاد  املفاوضــات، 
الوضــع  قضايــا  لجميــع  حــل 

النهــايئ، وتقديــم ضامنــات تكفــل تنفيذهــا 
يف إطار زمني محدد، لتحقيق ســالم عادل 
املعتمــدة  املعايــري  أســاس  عــى  ودائــم 

ا. دوليًّ
للجاليــات  العــام  االتحــاد  دعــا  مــن جانبــه، 
الجاليــات  أبنــاء  أوروبــا  يف  الفلســطينية 
إىل  أوروبــا  يف  الناشــطة  واملؤسســات 
الحــركات  مــع  والتعــاون  الجهــود  تكثيــف 

متكــني  أجــل  مــن  األوروبيــة  واألحــزاب 
شــعبنا مــن تجســيد حقــه يف إقامــة دولتــه 
الســيادة  وكاملــة  املســتقلة  الفلســطينية 

بعاصمتها القدس. 
وطالــب االتحــاد يف بيان، أمس، باســتمرار 
العمل الفلسطيني يف أوروبا ومن مختلف 
الجاليات مع حركات التضامن مع شــعبنا، 
مــع  العالقــة  االحتــالل، ومتتــني  ومقاطعــة 
مكونــات هــذه الحركات، وتشــجيع أطرافها 
نشــاطاتهم  تكثيــف  عــى 
التضامنيــة  وحمالتهــم 
واملناهضــة  شــعبنا،  مــع 
اإلرسائيــي  لالحتــالل 
وسياساته وإجراءاته اليومية 

ضده.
قائــاًل:  بيانــه  االتحــاد  وختــم 
لــن نضيــع البوصلــة وســنبقى 
الشــهداء  لدمــاء  أوفيــاء 
وملعانــاة  األرسى  وعذابــات 
ويف  مــكان،  كل  يف  أهلنــا 
يف  األهــل  الجميــع  مقدمــة 
دولتنــا  عاصمــة  القــدس 
يف  شــعبنا  وأبنــاء  العتيــدة 

مخيامت اللجوء والشتات.
فشل دولي

من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطني أّن "يــوم التضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني يأيت يف ظل تصعيد للهجمة 
الوحشــية عــى شــعب فلســطني مــن قبــل 
املخططــات  واتســاع  اإلرسائيــي،  العــدو 
لتصفيــة  الراميــة  العدائيــة  والسياســات 

قادتهــا  والتــي  الفلســطينية،  الحقــوق 
الواليــات املتحــدة مــع بقيــة حلفــاء العــدو 

الصهيوين".
"مــا  أمــس:  بيــاٍن  يف  الشــعبية،  وقالــت 
واملؤسســات  املتحــدة  األمــم  زالــت 
الدوليــة الرئيســة تثبــت فشــلها يف التــزام 

التضامــن،  هــذا  معــاين 
العــدو  داعمــي  بإلــزام  ناهيــك 
تواصلــت  إذ  إيــاه،  الصهيــوين 
عربــدة املــرشوع االســتعامري 
مــع  بالتحالــف  الصهيــوين، 
الكثــري مــن الحكومــات والــدول 
وملخططاتــه،  لــه  الداعمــة 
واالنخــراط مبــارشة يف اإلجهاز 
الفلســطينيني  حقــوق  عــى 
ملقاومتهــم  العــداء  ومناصبــة 
املرشوعــة ونضالهم التحرري، 
يف  املبــارش  واالنخــراط 
ا  حصارهــم ومعاقبتهــم سياســيًّ

ا". واقتصاديًّ
ــدت عــى أنَّ "السياســات  وأكَّ
إرادة  تكــرس  مل  العدائيــة، 
وكل  الفلســطيني،  الشــعب 
تلك الدول والشعوب والقوى 

ورفضــت  حقوقــه،  منــارصة  اختــارت  التــي 
العرقــي  والتطهــري  االحتــالل  اســتمرار 
املســتمرة  الحــرب  وجرائــم  واالســتيطان، 
والسياســات الفاشــية والعنريــة، وكانــت 
يف  الفلســطيني  للشــعب  وســنًدا  عوًنــا 

نضاله التحرري". 
ودعــت الجبهــة إىل "تفعيــل جميع أشــكال 

مقاطعــة هــذا العــدو وأدوات التعبــري عــن 
ا، ومالحقة  رفضــه، والعمــل عى عزلــه دوليًّ
األدوات  بــكل  الصهاينــة،  الحــرب  مجرمــي 

والوسائل املمكنة".
الدميقراطيــة  الجبهــة  قالــت  حــني  يف 
لتحريــر فلســطني: إن "هــذا اليــوم مل يُكــن 
عليــه،  هــو  مــا  إىل  ليتحــول 
فلســطني  لتقســيم  يــوم  مــن 
الكيــان  قيــام  وترشيــع 
الصهيوين، إىل يوم للتضامن 
املعانــاة  لــوال  شــعبنا،  مــع 
والتضحيــات  والصمــود 
شــعبنا،  قدمهــا  التــي  الكــرى 
النكبــة،  مواجهــة  يف  وثباتــه 
بالكرامــة  بحقــه  ومتســكه 
بنــاء حركتــه  وإعــادة  الوطنيــة، 

وكيانه الوطني".
بيــان:  يف  الجبهــة  وأضافــت 
فيــه  يقــف  الــذي  اليــوم  "يف 
شــعبنا  جانــب  إىل  العــامل 
مــن  عــدد  ينحــرف  وقضيتــه، 
وتنحــدر  العربيــة،  العواصــم 
مــع  عالقاتهــا  تطبيــع  نحــو 
واالســتعامر  االحتــالل  دولــة 
العنــري،  والتمييــز  والضــم  االســتيطاين 
يف  االحتــالل  دولــة  مكانــة  تعزيــز  لصالــح 
الحسابات اإلقليمية، وعى حساب الدور 
القضيــة والحقــوق  العــريب وعــى حســاب 

الوطنية الفلسطينية".
واســتطردت: "لقــد أثبتــت موجــة التطبيــع 
العربيــة  الــدول  واســتقبال جامعــة  العــريب 

النظــام  هــذا التطبيــع بالرحــاب، هشاشــة 
ومبادراتــه  قراراتــه  وهشاشــة  العــريب، 
وهشاشــة  الفلســطينية،  القضيــة  بشــأن 
أكــدت  كــام  النظــام،  هــذا  عــى  الرهــان 
هــذه التجربــة أهميــة الرهــان عــى الحركــة 
الشــعبية العربيــة والفلســطينية، باعتبارهــا 
هــي الضامنــة للثبــات والصمــود، والضــامن 

للنر ودحر االحتالل".
وأحزابهــا  العربيــة،  شــعوبنا  الجبهــة  ودعــت 
السياســية وقواهــا ومؤسســاتها املجتمعيــة 
غضــب  يــوم  إىل  اليــوم،  هــذا  تحويــل  إىل 
عــارم ضــد التطبيــع، وضــد الرشاكــة مــع دولــة 
االحتالل، وضد التبعية للواليات املتحدة".

مــن ناحيتــه، أكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
شــؤون  دائــرة  رئيــس  التحريــر،  ملنظمــة 
الالجئــني أحمــد أبــو هــويل، رضورة تحمــل 
تجــاه  ملســؤولياته  الــدويل  املجتمــع 
القضيــة الفلســطينية، ورفــع الظلــم التاريــخ 

عن شعبنا.
أمــس،  بيــان،  يف  هــويل  أبــو  وطالــب 
عــى حكومــة  بالضغــط  الــدويل  املجتمــع 
االحتــالل لالنصيــاع لإلرادة الدولية وتنفيذ 
قراراتهــا، خاصــة القــرار )194( الذي يؤكد 
التــي  ديارهــم  بالعــودة إىل  الالجئــني  حــق 
هجــروا منهــا، ومتكــني شــعبنا الفلســطيني 

من إقامة دولة املستقلة.
وأشار إىل أن العدالة التي ينشدها شعبنا 
ال تــزال غائبــة، يف ظــل اســتمرار )إرسائيل( 
التنكــر  االحتــالل  عــى  القامئــة  الدولــة 
األمــم  قــرارات  تطبيــق  ورفضهــا  لحقوقنــا، 
املتحدة، واستهتارها باملنظومة األممية.

غوترييش: 
من املؤمل 

أن قضية 
فلسطني 

ما زالت 
دون حل

جنوب 
إفريقيا 

تؤكد 
دعمها 
الثابت 

لشعبنا 
وحقوقه 
املرشوعة

غزة-عواصم/ محمد األيوبي:
دعت هيئات و دول وشــخصيات وفصائل، 
تحمــل  إلــى  الدولــي  المجتمــع  أمــس، 
مســؤولياته تجــاه القضيــة الفلســطينية، 

وترجمة تضامنه مع الشــعب الفلسطيني 
إلــى خطــوات "عمليــة وملموســة" علــى 
األرض. جــاء ذلك بمناســبة اليــوم العالمي 
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني الذي 

أقرتــه األمم المتحــدة عــام 1977، ويوافق 
ذكــرى قــرار التقســيم الصادر عــن الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي 29 نوفمبــر/ 

تشرين الثاني 1947.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن طرح عطاء
رقم )2020/18(

"تصميم وتطوير منصة مرئية تفاعلية )موقع إلكتروني 
+ تطبيق موبايل( التابعة لموقع النوى اإللكتروني" 

تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء بعنوان "تصميــم وتطوير منصة 
مرئية تفاعلية )موقع إلكرتوين + تطبيق موبايل( التابعة ملوقع النوى اإللكرتوين"، 
وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، 

فعىل الرشكات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هذا العطاء مفتوح للرشكات املختصة يف مجال تصميم وتطوير املنصات 

إجــراءات  كافــة  مســتوفية  تكــون  وأن  املوبايــل،  وتطبيقــات  التفاعليــة  املرئيــة 
ومتطلبــات الرتخيــص والعمــل، وأن تكــون كافــة الرتاخيــص ســارية املفعــول، وأن 

ا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(. يكون املتقدم مسجل رسميًّ
3. يجــب عــىل الرشكــة عنــد تســليم العطاء إرفاق شــيك بنــي أو كفالة بنكية 

باســم جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مصــدق بقيمــة 5 % مــن إجــايل قيمــة 
العطــاء وال يقبــل التأمــن النقــدي، ويســتبعد نهائًيــا مــن املناقصــة أي شــيك 
غــر مســتويف للقيمــة املذكــورة، ويلتــزم املــورد بعــد الرتســية عليــه بإحضــار 

كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجايل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق 

العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-دير البلح-شارع الرتزي، وذلك 
الــدوام  أوقــات  خــال   ،2020 نوفمــر   29 املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  اعتبــاًرا 

الرسمية من الساعة 00:8 صباًحا حتى الساعة 02:00 مساًء.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــىل االستفســارات يــوم األحــد املوافــق 6 

ديسمر 2020، الساعة 12:00 ظهرَا يف مقر الجمعية.
6. آخر موعد لتســليم العطاءات يوم الخميس املوافق 10 ديســمر 2020 

الســاعة 12:00 ظهًرا يف مقر الجمعية، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد 
هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30ظهًرا.

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي شاملة لرضيبة القيمة املضافة، 

وتشــمل جميــع أنــواع العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعىل املتقــدم إحضار 
باســم الرشكــة وشــهادة خصــم مــن املصــدر وعــىل أن يكــون  فاتــورة رســمية 

الحساب البني باسم الرشكة.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوًما من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )100( فقط مائة شيكل ال غر، غر مسرتدة.

13. رسوم اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــن  عــىل 
الــرتزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:تلفون(

إعالن طرح عطاء
تدعوكم الجمعية الفلســطينية الكويتية للرعاية االجتاعية لتقديم عرضكم 
لتقديــم   )PKS-T08 /2020( رقــم  عطــاء  يف  لاشــرتاك  والفنــي  املــايل 
خدمــات استشــارية ملــرشوع تأهيــل وتجهيــز غرفتــي عمليــات يف مستشــفى 
مراعــاة  العــرض  لهــذا  التقــدم  يف  الراغبــن  فعــىل  التخصــي،  الكويــت 

الرشوط التالية: 
1. أن يكــون رشكــة أو مكتبــًا استشــاري هنــديس مســجًا رســميًا لــدى جهــات 

االختصاص ولديه خرات سابقة وموثقة يف هذا املجال. 
2. أن يكــون مســجًا يف دوائــر الرضيبــة، وهــو ملــزم بتقديــم فواتــر رضيبيــة 

وشهادة خصم من املنبع.
3. ميكنكــم الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء ابتــداًء مــن يــوم األحــد 

املوافق 2020/11/29م، وحتى يوم الخميس املوافق 12/03/ 2020م، 
من مقر الجمعية، وذلك مقابل مبلغ غر مسرتد وقدره )100( شيكل.

4. ترسل العروض املالية والفنية مبغلفات منفصلة ومختومة مكتوًبا عليها 

اســم ورقــم العطــاء إىل مقــر الجمعيــة– غــزة- الرمال – شــارع دمشــق – مقابل 
يــوم  وزارة املاليــة، وذلــك حتــى موعــد أقصــاه الســاعة )12:00( ظهــًرا مــن 
الخميس املوافق 2020/12/10م، ولن يقبل أي عرض بعد هذا املوعد. 

5. رسوم اإلعان يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

الجمعية الفلسطينية الكويتية للرعاية االجتاعية

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

املياه " يف منطقة عزبة بيت حانون بترع كريم من فاعل خر – بريطانيا.
فعىل من يرغب من الرشكات 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 االثنن املوافق 

2020/11/30 م وذلك حسب الرشوط 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 الرشكات املشــاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خرة 

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 غر مسرتدة لكل عطاء. 

• تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2 مــن مثــن العطــاء وهــو عبارة عن شــيك 
بني أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 30 يوًما من تاريخ فتح العطاءات. 
• آخر موعد لتسليم املظاريف املختومة يف مقر الجمعية يوم االثنن 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 الرتسية. 
• 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(

تحضيرات إسرائيلية لسياسة 
أمريكية جديدة نحو الفلسطينيين

مــع اقــرتاب العــد التنــازيل لدخــول الرئيــس األمريــي الدميقراطــي املنتخــب 
ف اإلرسائيليــون مــن تصــدر مــا تعــرف  جــو بايــدن إىل البيــت األبيــض، يتخــوَّ
مبدرســة "فلســطن أوال"، التــي متيــز كبــار مستشــاريه، مــن خــال احتضــان 
القضيــة الفلســطينية، لاعتقــاد بأنهــا يف قلــب الــراع العــريب اإلرسائيــي، 

والقضية الرئيسة عىل األجندة العربية.
تذهب التقديرات اإلرسائيلية باتجاه أن بايدن سيعيد العاقات مع السلطة 
الفلســطينية، ويجــدد املســاعدات الخارجيــة الســنوية، ويعيــد فتــح مكتــب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف واشــنطن، والقنصليــة األمريكيــة بالقــدس، 
ويعيد الواليات املتحدة إىل حل الدولتن، ومعارضة خطة الضم يف الضفة 

الغربية.
الغريب أنه عىل عكس مدرسة "فلسطن أواًل"، ورغم الضغوط والتهديدات 
الفلسطينية، تواصل دول الخليج توسيع تعاونها األمني والتجاري والسيايس 
مــع "إرسائيــل"، باعتبارهــا محــركا رئيســا يف إبــرام اتفاقيــات التطبيــع، وتجــاوز 

القضية الفلسطينية، والرتكيز عىل مصالحها.
يعــرتف اإلرسائيليــون بكثــر مــن االمتنــان للسياســة الســعودية الرســمية، بأنهــا 
حطمــت مبــادرة الســام العربيــة مع "إرسائيل"، وهمشــت مدرســة "فلســطن 
أوال" عــىل صخــور الواقــع الــرشق أوســطي، بســبب االفــرتاض أن بقــاء القضيــة 
الــراع  وجــذور  اإلقليميــة،  الصدامــات  بــؤرة  هــو  حــل  بــدون  الفلســطينية 
العــريب اإلرسائيــي، مــا يفســح املجــال للتفســر اإلرسائيي ملعارضة مدرســة 
"فلسطن أوال"، بزعم أنها تتجاوز واقع الرشق األوسط، ألنها تؤمن باملركزية 

الفلسطينية كطريق لحل مريح ورسيع لقضية معقدة ومحبطة.
أدى االعــرتاف بالواقــع املعقــد للــرشق األوســط، وهيمنــة املصالــح اإلقليميــة 
عــىل القضيــة الفلســطينية، إىل عقــد اتفاقيــات تطبيــع إرسائيليــة مــع مــر 
واألردن واإلمارات والبحرين والسودان، وُتظهر السوابق التاريخية أن مبادرات 
السام اإلضافية تبتعد عن مدرسة "فلسطن أواًل" ممثلة بالفيتو الفلسطيني 
عىل أي تطبيع قبل إنجاز حل لهذه القضية، خاصة كلا زادت فرصة انضام 
التطبيــع عــىل  مبــادرات  تركــز  وبينــا  التطبيــع.  دائــرة  الــدول إىل  مــن  املزيــد 
مصالــح الــدول العربيــة الضيقــة، بزعم أن التهديدات الوجودية واملبارشة أهم 
بكثــر مــن القضيــة الفلســطينية، يــزداد حافزها لتعزيز التطبيــع مع "إرسائيل"، 
الــدول العربيــة  وهــذا عــىل عكــس مدرســة "فلســطن أواًل"، حتــى أن بعــض 
املوالية ألمريكا لديها تخوف بأن إقامة دولة فلســطينية قد تزيد الوقود عىل 
نار الرشق األوسط، يف حن تساهم "إرسائيل" يف الحد من أرضار الحرائق، 
أركان  تشــكيل  بايــدن  يواصــل  وبينــا  للمفارقــة! يســتذكر اإلرسائيليــون،  ويــا 
إدارتــه الجديــدة، العديــد مــن املفاوضــن األمريكيــن الســابقن زمــن إداريت 
بيــل كلينتــون وبــاراك أوبامــا، حــن ترفــوا لســنوات عديــدة عــىل افــرتاض أن 
الســام مــع الفلســطينين هــو الــرشط الوحيــد للســام مــع العــرب.  ومــع أن 
معظم أتباع مدرسة "فلسطن أواًل" يف الواليات املتحدة، يعتقدون أن الردع 
اإلرسائيــي خــط دفــاع فعــال ضــد إيــران والجاعــات املســلحة الجهاديــة، فإنــه 
يف الوقــت ذاتــه، يقــوي األنظمــة الضعيفــة للــدول العربيــة املعتدلــة نســبيًا، 

وبالتايل يعطي زخًا التجاه التطبيع.

في اليوم العالمي للتضامن 
ا القضية الفلسطينية حارضة شعبيًّ

والتطبيع "طعنها غدرًا"

)إرسائيل( تتهيَّأ الستجالب 
ألفي مهاجر من إثيوبيا

النارصة/ فلسطن:
كشفت مصادر إعامية عرية عن استعدادات تجريها حكومة االحتال 
اإلرسائيــي عــىل قــدم وســاق لوصــول ألفــي مســتجلب إىل )إرسائيــل( 

ينتظرون منذ عقود يف إثيوبيا، يف عملية أطلق عليها "زور إرسائيل".
وأشــارت القنــاة الســابعة العريــة، أمــس، إىل وجــود العديد مــن الهيئات 
اإلرسائيليــة عــىل األرض يف إثيوبيــا تعمــل عــىل ترسيع هذه الهجرة، من 
بينهــا ممثلــون عــن: وزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة والوكالــة اليهوديــة 
لـ)إرسائيــل( ووزارة الهجــرة واالســتيعاب ممثلــة بوزيــرة الهجرة اإلرسائيلية 

"نينا تامانو شطا"، التي ترشف عىل العملية شخصيا.
وأوضحــت القنــاة أن كل هــذه الهيئــات تعمل عىل التنفيذ الرسيع لقرار 
حكومــة االحتــال الــذي اتخــذ يف ترشيــن األول/أكتوبــر باملوافقــة عــىل 

استجاب 2000 من "األوليم اإلثيوبين".
متنهــا  وعــىل  أبيــب"  "تــل  األوىل يف  الرحلــة  ســتهبط  القنــاة  وبحســب 
األول/ كانــون   3( الخميــس املقبــل  500  مســتجلب،  صبــاح  حــوايل 

لهــذا  طائرتــن  اســتأجرت  اليهوديــة،  الوكالــة  أن  إىل  مشــرة  ديســمر(، 
الغرض.

هيئة تؤكد تفاقم حالة ثالثة أسرى مصابين بالسرطان
تحذيرات حقوقية من خطورة الحالة الصحية 

لألرسى املرىض يف سجون االحتالل

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
#فلسطني_قضيتي.. حملة إعالمية دولية 

بعدة لغات نرصة للقضية الفلسطينية

رام الله-غزة/ محمد األيويب:
حــذرت مؤسســات حقوقيــة مــن خطــورة الحالــة الصحيــة 
لــأرسى املــرىض يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، يف 
ظــل اســتمرار سياســة اإلهــال الطبــي بحقهــم، وتفــي 

فروس "كورونا" ودخول موسم الشتاء.
وأكــد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، قــدري أبــو 
بكر، تفاقم الحالة الصحية لأرسى املصابن بالرسطان، 
نضــال أبــو عاهــور، وعــاد أبو رموز، وعمــر عرايب، محمًا 
الطبــي  اإلهــال  سياســة  مســؤولية  االحتــال  ســلطات 

املتعمدة يف سجونها.
وقــال أبــو بكــر يف تريــح صحفــي، أمــس، إن األســر أبــو 
عاهــور يف حالــة صحيــة خطــرة نتيجــة فشــل كلــوي تفاقم 
إىل رسطــان بالــكىل نتيجــة اإلهــال الطبــي، مشــًرا إىل 
أن معانــاة األرسى يف ســجون االحتــال تــزداد مــع دخــول 
واأللبســة  األغطيــة  يف  نقــص  بســبب  الشــتاء  فصــل 

املسموح بإدخالها، إضافة إىل سوء يف التدفئة.
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ر  حــذَّ الســياق  ويف 
أنَّ  مــن  كعبــي،  عــام  األرسى  لجنــة  مســؤول  الشــعبية 
هــذه  صعبــة  وصحيــة  حياتيــة  بظــروف  ميــرون  األرسى 
األيــام بســبب اشــتداد وطــأة فــروس "كورونــا" ودخــول 
موســم الشــتاء وتداخلهــا مــع سياســات اإلهــال الطبي 

وحمات القمع امُلَنظم التي متارسها إدارة السجون.
ــد كعبــي يف تريــح، أمــس، أنَّ "املعلومــات التــي  وأكَّ
بــأن  وَتــي  بســوء  ُتنــذر  مؤخــًرا  الســجون  مــن  َرَشــَحت 
األيــام القادمــة ســتكون قاســية عــىل األرسى مــع افتقــار 
الســجون لوســائل الوقايــة مــن األوبئــة وحالــة العجــز يف 
طواقمهــا  وتعامــل  أقســامها  داخــل  واألغطيــة  املابــس 
الطبيــة مبنطــق إجــراء التجــارب عــىل األرسى واســتغال 

ما يعصف بهم من أمراض كوسائل ضغط البتزازهم".
د كعبــي عــىل أنَّ استشــهاد األســر كــال أبــو وعــر  وشــدَّ
ل محطــة فارقــة يف حيــاة الحركــة األســرة وَسُيَســجل  شــكَّ
قبلــه يف طبيعــة  عــاَّ  بعــده  مــا  كيــوٍم مفصــي يختلــف 

حياتهــا وشــكل االســتهداف الــذي ينصــُب عليهــا لكــون 
العدو نفذ جرميته عىل امتداد سنوات وعىل مرأى من 
الجميــع ليــأيت الــرد بعــد ذلــك دون مســتوى الجرميــة مــا 

ه الكيان ضوًءا أخرض ليقتل األرسى بدٍم بارد. عدَّ
أن  األرسى  لدراســات  فلســطن  مركــز  أكــد  جانبــه  مــن 
العرشات من األرسى املرىض قد يكون مصرهم الوفاة 
داخــل ســجون االحتــال يف حــال مل تقــدم لهــم الرعايــة 

الطبية املناسبة.
وعــدَّ مديــر املركــز الباحــث ريــاض األشــقر يف تريــح، 
أمس، األرسى املرىض أصحاب األمراض الصعبة، بأنهم 
شــهداء مــع وقــف التنفيــذ، حيــث يعانــون ظروًفــا صحيــة 
اســتهتار االحتــال بحياتهــم  اســتمرار  مــع  للغايــة  خطــرة 
وعــدم تقديــم أي رعايــة طبيــة أو عــاج مناســب لهــم، مــا 
قــد يــؤدى بهــم إىل املــوت يف أي لحظة. وأوضح األشــقر 
أن هنــاك مــا يزيــد عــىل 700 أســر مريــض يف ســجون 
خطــرة  أمراًضــا  يعانــون  أســر   )150( منهــم  االحتــال، 
الــكىل، وأمــراض القلــب،  مبــا فيهــا الرسطــان، والفشــل 
مــن  وغرهــا  الرشايــن،  وانســداد  العضــات  وضمــور 
األمراض التي قد ال متهل األسر كثًرا عىل قيد الحياة.

يف  مشــكلة  يواجهــون  األرسى  غالبيــة  أن  إىل  وأشــار 
احتجازهــم يف  ظــروف  لــرتدي  نظــًرا  الصحيــة  أوضاعهــم 
ســجون االحتال، ســواء يف أثناء التحقيق حيث يحتجز 
املعتقلون يف زنازين ضيقة ال تتوفر فيها أدىن مقومات 
والــرضب  لســوء املعاملــة،  ويتعرضــون  العامــة،  الصحــة 

والتعذيب، واإلرهاق النفي والعصبي. 
الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  منظــات  األشــقر  وطالــب 
املحقــق،  املــوت  مــن  األرسى  حيــاة  إلنقــاذ  التدخــل 
وإرســال لجنــة طبيــة عاجــًا لفحــص الظــروف التــي تــؤدي 
إىل إصابــة األرسى باألمــراض الصعبــة داخــل الســجون، 
ووقف املجزرة الصحية التي يتعرضون لها منذ ســنوات 
طويلــة، يف تجاهــل االحتــال لكل املواثيق واالتفاقيات 

الدولية.

غزة/ فلسطن:
بعنــوان  إعاميــة  حملــة  عــرب،  ومغــردون  نشــطاء  أطلــق 
"فلســطن قضيتــي"، بهــدف إســناد القضيــة الفلســطينية 
وتحشــيد الدعــم العــريب واإلســامي لهــا ولتأكيــد رفــض 

التطبيع مع االحتال اإلرسائيي بأشكاله كافة.
وأشار مطلقو الحملة إىل أنها بدأت يف 27 يوليو/ متوز 
2020 عــىل أن تســتمر حتــى األول مــن ديســمر/ كانــون 

األول 2020، وتبلغ ذروتها يف الـ29 من الشهر الجاري، 
داعية لرضورة املشاركة الواسعة فيها.

الحملــة  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  النشــطاء  وأضــح 
ســتكون بعــدة لغــات منهــا: اللغــة العربيــة، واإلنكليزيــة، 

والرتكية، والرتغالية، واإلسبانية، واملالوية.
وتتزامن الحملة مع اليوم العاملي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني الــذي تحييــه وتنظمــه األمــم املتحدة يف كل 

عام.
ويتضامن العامل يف هذا اليوم مع الشــعب الفلســطيني 
وحقوقه املرشوعة التي أقرتها األمم املتحدة وجمعيتها 
العامــة ومجلــس األمــن الــدويل وخاصــة حقــه يف العــودة 

إىل دياره.
ودعت الحملة النشطاء كلَّ الدول إىل التفاعل والتغريد 
عــىل  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  يف  حســاباتهم  عــر 

هاشتاق #فلسطن_قضيتي.
وتهــدف الحملــة إىل مضاعفــة حجــم الوعــي بــن صفــوف 
مــع  املتبــادل  التعــاون  خطــورة  مــن  للتحذيــر  املواطنــن 

االحتال اإلرسائيي.
عــىل  حافــظ  )#فلســطن_قضيتي(  وســم  أن  إىل  يشــار 
اإلمــارات  توقيــع  بعــد  خاصــة  تويــرت  مبوقــع  صدارتــه 

والبحرين اتفاقي تطبيع العاقات مع االحتال.
عــرب  وكان سياســيون ونشــطاء وأكادمييــون وإعاميــون 
#فلســطن_ وســم  عــىل  والتغريــد  النــرش  يف  شــاركوا 

قضيتــي عــر حســاباتهم عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي 
مؤكديــن رفضهــم القاطــع لتطبيــع للعاقــات مــع ســلطات 

االحتال اإلرسائيي.
 وعــّر مــن خالــه نشــطاء ُكــر عــن رفضهــم للتطبيــع الــذي 
وصفوه "بالطعنة" يف ظهر قضية األمة، معلنن متسكهم 
بالقضية الفلسطينية لكونها قضية األمة اإلسامية كلها.

غزة/ نور الدين صالح:
للتضامــن  العاملــي  اليــوم  يــأيت 
يف  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
القضيــة  فيــه  تتعــرض  الــذي  الوقــت 
عــّدة، تجّلــت  الفلســطينية ملخاطــر 
والعــدوان  الحصــار  اســتمرار  يف 
اإلرسائيي واالستيطان يف األرايض 
ُجملــة  إىل  إضافــة  الفلســطينية، 
واإلقليميــة  العربيــة  املتغــرات  مــن 

الصعبة.
 29 يف  املتحــدة  األمــم  وتحتفــل 
نوفمــر/ ترشيــن الثاين من كل عام، 
باليوم الدويل للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني. 
 29 يف  ألنــه  التاريــخ  هــذا  واختــر 
اتخــذت   ،1947 عــام  مــن  نوفمــر 
)د-  181 القــرار  العامــة  الجمعيــة 
2(، الــذي أصبــح يعــرف باســم "قــرار 

التقســيم"، وقــد نــص عــىل أن ُتنشــأ 
يف فلســطن "دولــة يهوديــة" و"دولة 
كيانــا  القــدس  اعتبــار  مــع  عربيــة"، 

متميزًا يخضع لنظام دويل خاص.
بــرزت  التــي  املتغــرات  أبــرز  ومــن 
ظاهــرة  تفــي  األخــرة  اآلونــة  يف 
التطبيــع العــريب مــع دولــة االحتــال، 
القــرن"  "صفقــة  تنفيــذ  ومحــاوالت 
األمريــي  الرئيــس  أعلنهــا  التــي 
الســابق دونالــد ترامــب وتطبيــق قرار 
الضــم، وهــو مــا يــرتك تســاؤاًل حــول 
حجــم التضامــن الــدويل مــع القضيــة 

الفلسطينية؟
الناشــط يف حركــة التضامــن الدوليــة 
حالــة  إن  قــال  دلبــح،  الكريــم  عبــد 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن 
املتغــرات  رغــم  ترتاجــع"،  "مل 
العربيــة  املنطقــة  يف  الحاصلــة 

واإلقليمية.
حديــث  خــال  دلبــح  وأوضــح 
عــددًا  أن  "فلســطن"،  مــع  خــاص 
الدوليــن  املتضامنــن  مــن  كبــرًا 
ينظمــون فعاليــات منــارصة للشــعب 
أماكــن  يف  وقضيتــه  الفلســطيني 
وجودهــم، نظــرًا لعــدم قدرتهــم عــىل 
الفلســطينية  لــأرايض  القــدوم 

بسبب تفي جائحة كورونا.
املتضامنــن  غالبيــة  أن  إىل  وأشــار 
مــع الشــعب الفلســطيني خاصــة يف 
الاتينيــة  وامريــكا  األوروبيــة  الــدول 
مقاطعــة  حركــة  إىل  ينضمــون 
)ارسائيــل(، الفتــًا إىل أن هــذا األمــر 
الزيتــون  قطــف  موســم  خــال  ظهــر 
املتضامنــون  قــّدم  املــايض، حيــث 
دعًا للمزارعن نتيجة عدم قدرتهم 

عىل القدوم لفلسطن.
املتضامنــن  جهــود  أن  دلبــح  وبــّن 
حــق  إثبــات  عــىل  ترتكــز  الدوليــن 
الحريــة  يف  الفلســطيني  الشــعب 
كرميــة،  حيــاة  والعيــش  والعدالــة 
مشــرًا إىل أن قــرار التقســيم )181( 

أن  علــًا  االحتــال  جانــب  مــن  ُنفــذ 
كان يشــرتط يف بنــده األخــر إقامــة 

الدولة الفلسطينية. 
ولفــت إىل أن املتضامنن الدولين 
مــع  عاقاتهــم  عــىل  يعتمــدون 
يف  الشــعبية  والحمــات  النشــطاء 
اســتقاء املعلومــات حــول انتهــاكات 
االحتــال يف األرايض الفلســطينية، 
وليس عىل املسؤولن السياسين.

التضامــن  فــإن  دلبــح،  وبحســب 
الشــعب  مــع  الــدويل  الشــعبي 
هــو  كــا  مســتمر  الفلســطيني 
ويــزداد، كونــه يعتمــد عــىل املصــادر 

والحركات الشعبية يف الوطن.
العــريب  التطبيــع  أن  أكــد  األثنــاء  يف 
مــع  التضامــن  حالــة  يف  ســلًبا  أّثــر 
تســتغل  حيــث  الفلســطينين، 
املنظات الصهيونية املوجودة يف 
الدول األوروبية لقلب الحقائق أمام 

املتضامنن الدولين.
جائحــة  بتفــي  يتعلــق  فيــا  أمــا 
عــىل  أّثــرت  بأنهــا  دلبــح  أفــاد  كورونــا 
لــأرايض  املتضامنــن  قــدوم 
اقتــر  حــن  يف  الفلســطينية، 
األمــر مؤخــرًا عــىل البلــدان امُلصنفــة 

خرضاء بالنسبة لـ )ارسائيل(.
ونبه إىل وجود حركة تضامن "جيدة" 
يف القــدس ومــع البيــوت املهدمــة، 
مــن املتضامنن الدولين، الفتًا إىل 
اســتمرار التواصــل مــع املتضامنــن 
الشــعب  معانــاة  ونقــل  إلكرتونيــًا 
التــي  واالنتهــاكات  الفلســطيني 
حيــث  االحتــال،  مــن  لهــا  يتعــرض 
هــذه  مثــل  مــن  أســبوع  أي  يخلــو  ال 

اللقاءات. 
تصاعد التضامن

الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 
إن  العاطــي،  عبــد  صــاح  )حشــد( 
العــامل  هنــاك تضامنــا يتصاعــد يف 
عــىل  الفلســطينية  القضيــة  مــع 

مستوى أوروبا وامريكا الاتينية.
وأوضــح عبــد العاطــي خــال حديثــه 
مع "فلســطن"، أن التضامن يرتاجع 
بســبب  العــريب  املســتوى  عــىل 
وتغليــب  االحتــال  مــع  التطبيــع 
القوميــة  عــىل  الُقطريــة  املصالــح 

والقضية الفلسطينية.
إىل  يحتــاج  التضامــن  أن  وبــّن 
عــىل  تقــوم  وطنيــة  اســرتاتيجية 
الدبلومــايس  االشــتباك  تعظيــم 
الشــعب  مــع  والشــعبي  والقانــوين 
نضــال  ارتفــع  "فكلــا  الفلســطيني، 
حركــة  زادت  الفلســطيني  الشــعب 

التضامن".
وبحســب عبــد العاطــي فــإن النضــال 
الوطني يحتاج إىل تعزيز دور الجالية 
الفلسطينية للقيام مبسؤولياتها يف 

دعم الجهود الفلسطينية.
للتنســيق  الســلطة  عــودة  واعتــر 
كل  ظهــر  يف  "طعنــة"  األمنــي 
الجهــود الهادفــة ملقاطعــة االحتــال 
التضامــن  وتعزيــز  ومحاســبته 
الــدويل مــع نضــال وحقــوق الشــعب 

الفلسطيني.
التطبيع العربي

التطبيــع  أن  العاطــي  عبــد  وأكــد 
العــريب عــىل املســتوى الرســمي أّثــر 
يف حالــة التضامــن باعتبــاره يتجــاوز 
الحقــوق الوطنيــة املكفولــة مبوجــب 
واألمــم  العربيــة  الجامعــة  قــرارات 
املتحــدة والقانــون الــدويل والــدويل 

اإلنساين.
أثــّر  "التطبيــع  أن  عــىل  وشــدد 
باتجــاه فتــح مجــال وبوابــات جديــدة 
مببــادرة  ذلــك  رهــن  دون  لاحتــال 
تجاوزهــا  تــم  التــي  العربيــة  الســام 
التطبيــع  عمليــة  اشــرتطت  التــي 
باحــرتام دولــة االحتــال لكل الحقوق 
إقامــة  ذلــك  يف  مبــا  الفلســطينية 
وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة 

القدس".
األمــر  هــذا  أن  العاطــي  عبــد  ورأى 
دعــم  يف  كبــرًا  تراجعــًا  ُيشــّكل 
القضيــة الفلســطينية، إضافــة إىل أن 
الســلطة مل تحــل لجنــة التواصــل مــع 
يرأســها  التــي  اإلرسائيــي  املجتمــع 
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو 

محمد املدين.
وقــال: "القضيــة الفلســطينية كانــت 
أنظمــة  قضيــة  ليســت  زالــت  ومــا 
فحســب، إمنــا قضية شــعوب، وهذا 
مــا ينبغــي العمــل عليــه باتجــاه تعزيز 
وعــي املواطــن العريب وإعــادة إحياء 

القضايا الوطنية والقومية".
وأضــاف عبــد العاطــي أن "املطلــوب 
فلســطينيًا االلتــزام بقــرارات اإلجــاع 
الوطنــي وعىل رأســها اجتاع األمناء 
الوطنــي  واملجلســن  العامــن 
ســحب  اشــرتطت  التــي  واملركــزي 
مــن  والتحلــل  باالحتــال  االعــرتاف 

التزامات أوسلو".
املجتمــع  العاطــي،  عبــد  وطالــب 
االحتــال  إلنهــاء  بالتحــرك  الــدويل 
مــن  الفلســطيني  الشــعب  ومتكــن 
حقه يف تقرير املصر وإقامة دولته 
املســتقلة وعاصمتها القدس، وحق 

العودة وفق قرار١٩٤.
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جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغب جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل بطرح عطاء رقم 2020/24 والخاص 
بتوريد منظفات ضمن مذكرة تفاهم من أجل تنمية وتوعية املجتمع ونرش التوعية 

األرسية ومساعدة األطفال من الفئات املستهدفة وذلك من خالل دعمهم .
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الســتالم كراس العطاء، 
حيــث ســيكون االســتالم بــدءًا مــن يوم األحــد املوافــق 2020/11/29 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة.
•  لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

• رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء .
• عىل الرشكة التي يرسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم 

املصدر مختومة اصل وحديثة التاريخ .
• يجب عىل الرشكات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 
او تعديــل كمياتــه او تعديــل مناطــق توريــده دون إبــداء األســباب ودون أي 

تعويض للمتقدمني بالعطاء.
•  يف حــال تجزئــة العــرض، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعــالن بــني 

املوردين نسبة وتناسب.
• التوريــد مطلــوب يف اكــر مــن منطقــة جغرافيــة )محافظــة غــزة ، محافظــة 

الشامل ، محافظة الجنوب (.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يوم االحــد املوافق 

2020/12/06الساعة  12:00مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األحد املوافق 2020/12/06 الساعة  12:30 مساء.
لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم  0593500045.

إدارة الجمعية 

إعالن عطاء 
توريد منظفات

إعالن عطاء توريد
حقائب األم والطفل

جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكل أشكاله 

يف قطاع غزة .
ترغب جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل بطرح عطاء رقم 2020/25 والخاص 
بتوريــد حقائــب األم والطفــل وتشــمل )ألعــاب , قرطاســية , أدوات رســم , قصــص( 

ضمن مبادرة Covid-19 بالرشاكة مع مؤسسة انقاذ الطفل الدولية .
فمــن يرغــب بــرشاء العطــاء الحضــور إىل مقر الجمعية الســتالم كراس العطاء، 
حيــث ســيكون االســتالم بــدءًا مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/11/29 خــالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بنايــة رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

• األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

• يجب عىل الرشكات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحاميــة املرأة والطفــل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء . 

• التوريد مطلوب يف اكر من منطقة جغرافية تشمل مراكز الحجر الصحى .
الخميــس   يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •

03.12.2020الساعة  12:00مساًء .

 03.12.2020 املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  12:30 مساء.

لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم  0593500045
إدارة الجمعية 

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 ملــرشوع توريــد 
وتركيــب محطــة تحليــة ميــاه عــدد 2، ومــرشوع توريــد وتركيــب أنظمــة طاقــة 
شميســة عدد 39 فعىل الراغبني يف االشــرتاك بالعطاءين املذكورين أعاله 
بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف  الــرشكات 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 عرشة ظهرًا.
مالحظات: 

• كل مرشوع عىل حدة وللرشكات الحرية باالشرتاك بأحد املرشوعني 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 بنــيك 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 غر ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.

لالستفسار االتصال عىل جوال رقم : 0595348888

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-CII(  اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
المشروع الفرعي: استكمال تطوير شارع معاذ بن جبل 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   )1
مليــون   130 بقيمــة  عــىل منحــة    - الهيئــات املحليــة  وإقــراض  تطويــر  - صنــدوق 
يــورو مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــني ) االتحــاد األورويب ، البنــك الــدويل ، 
البنــك األملــاين للتنميــة ، الوكالــة الفرنســية للتنميــة ، الحكومــة الدمناركية ، الوكالة 
الفنــي  للدعــم  األملانيــة  )الوكالــة  األملــاين  التعــاون   ، الدوليــة  للتنميــة  الســويدية 
والبنك األملاين للتنمية ( ، الوكالة البلجيكية للتنمية ، الوكالة السويرسية للتنمية 
، اتحــاد البلديــات الهولنــدي ( باإلضافــة اىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف إطار 
برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة )MDPIII-CII(.  وقــد 
حصلت بلدية جباليا النزلة عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع  استكامل تطوير شارع معاذ بن جبل ، 
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 

رقم )MDPIIICII-1321113- 09( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

جباليا النزلة، دائرة املشاريع، السيد/ م. اياد الهالول ، هاتف: 082479336 
فاكس: 082477020، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عرشة ظهرًا من تاريخ 2020/11/29 وحتى تاريخ 2020/12/29.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2020/12/29 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4( املــرشوع غــر شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــىل املقاولــني التســعر 

بدون الرضيبة املضافة وتقديم فاتورة صفرية .
5( زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف 

الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي يوم الخميس املوافق 2020/12/17م 
يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث إن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 

بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6( العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

مطالبات حقوقية بتشكيل لجنة تحقيق يف قنص االحتالل فتى يف رام الله

د إحداث إعاقات دامئة ألطفال فلسطني اتهامات لـ)إرسائيل( بتعمُّ

رام الله/ فلسطني:
فلســطينية،  حقوقيــة  مؤسســات  طالبــات 
الحقوقيــة،  واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع 
االحتــالل  ســلطات  عــىل  الضغــط  بــرضورة 
اإلرسائيــي لتشــكيل لجنــة تحقيــق يف حادثــة 

قنص فتى فلسطيني يف رام الله.
ــة(:  وقــال تجمــع املؤسســات الحقوقيــة )حريَّ
مُتعــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  إن 
املتناســب  وغــر  املفــرط  االســتخدام  يف 
املدنيــني  مواجهــة  يف  العســكرية  للقــوة 

الفلسطينيني بالضفة الغربية املحتلة.
وأشار التجمع الحقوقي، يف بيان، أمس، إىل 
ر نرشتــه وســائل  مــا أظهــره مقطــع فيديــو مصــوَّ
االحتــالل،  جنــود  قنــص  يكشــف  إعالميــة؛ 

ا يف أثنــاء مشــاركته  الجمعــة، فتــى فلســطينيًّ
بإقامــة  ة منــددة  يف تظاهــرات شــعبية ســلميَّ
بــؤرة اســتيطانية يف قريــة كفــر مالــك رشقــي 

مدينة رام الله.
وأوضــح أن هــذا يعكــس االســتخدام املفــرط 
أي  الفتــى  يشــكل  أن  دون  العســكرية  للقــوة 
خطر حقيقي عىل جنود االحتالل املدّججني 
بأعتــى األســلحة، حيــث أظهر الفيديــو ابتهاج 
جنــود االحتــالل بعــد إصابــة الفتــى يف ســاقه 

بالرصاص املعدين امُلغّلف باملّطاط".
عــن  فصلهــا  ميكــن  ال  الجرميــة  أن  وأكــد 
يف  االحتــالل  لقــوات  املســتمرة  االنتهــاكات 
األرايض الفلســطينية املحتلــة، وأنهــا ُتشــّكل 
دليــاًل دامًغــا عــىل اســتخدامها للقوة املفرطة 

ضد الفلسطينيني.
للمواثيــق  ُمرّكًبــا  انتهــاًكا  االعتــداء  وعــّد 
والقــرارات الدوليــة، فهــو مــن جانــب، ينتهــك 
مل  الــذي  الســلمي  التجمــع  حريــة  يف  الحــق 
املنــددة  الفلســطينية  التظاهــرة  عنــه  تخــرج 
ــا مكفــواًل مبوجــب  باعتبــاره حقًّ باالســتيطان، 
املــادة )20/1( مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق 
اإلنســان، إضافــة إىل املــادة )21( مــن العهــد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسّية، 
واملــادة )11( مــن امليثــاق األورويب لحقــوق 

اإلنسان.
وأشــار إىل أن مامرســات قوات االحتالل ضد 
املدنيني واســتخدامها املفرط للقوة ينتهك 
بشــأن  املتحــدة  لألمــم  األساســية  املبــادئ 

استخدام القوة.
ولفــت "حريــة" إىل أن املــادة )3( مــن مدونــة 
قواعــد الســلوك للموظفــني املكلفــني بإنفــاذ 
القانون حظرت استعامل القوة إال يف حاالت 
الــرضورة القصــوى، ويف الحدود الالزمة ألداء 
االحتــالل  قــوات  تجاهلتــه  مــا  وهــو  واجبهــم، 

بشكل مستمّر.
الــدويل  املجتمــع  صمــت  أن  "حريــة"  وبــني 
وعجــزه عــن اتخــاذ إجراءات فّعالة يف مواجهة 
انتهــاكات قــوات االحتــالل الجســمية لقواعــد 
الــدويل  والقانــون  اإلنســاين  الــدويل  القانــون 
لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك تفعيل أدوات 
املســاءلة عــن تلــك االنتهــاكات، ســيعّزز مــن 

شعورها بأنها دولة فوق القانون واملساءلة.

وطالــب بالوقــوف أمــام مســؤولياته والتحــرك 
الفــوري مــن أجــل وقــف جرائــم االحتــالل يف 
األرايض الفلســطينية املحتلــة، وتجــاوز حالــة 
اإلدانــة إىل التدّخــل الفعــي مبــا ُيلــزم قــوات 
االحتــالل وقــف انتهاكاتهــا الجســيمة لقواعــد 

القانون الدويل اإلنساين.
الســامية  األطــراف  الحقوقــي  التجمــع  ودعــا 
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  عــىل  املتعاقــدة 
الــواردة يف املــادة األوىل  بالتزاماتهــا  للوفــاء 
مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد مبوجبهــا باحــرتام 
جميــع  يف  احرتامهــا  تكفــل  وأن  االتفاقيــة 

األحوال.
لحقــوق  حاميــة  مركــز  حــذر  الســياق  ويف 
باســتخدام  االحتــالل  اســتمرار  مــن  اإلنســان 

الفلســطينيني  األطفــال  بحــق  املفرطــة  القــوة 
يف  الســلمية  املظاهــرات  يف  املشــاركني 

الضفة الغربية املحتلة.
جــاء ذلــك يف رســالة بعثهــا املركــز الحقوقــي، 
حقــوق  مجلــس  رئيــس  مــن  كل  إىل  أمــس، 
واملقــرر  "اليونيســف"،  ومنظمــة  اإلنســان 
مــن  وعــدد  اإلنســان،  لحقــوق  الخــاص 
املنظامت والشخصيات الحقوقية واألممية.

االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  "حاميــة"  وأشــار 
التظاهــرات  عــىل  اعتداءاتهــا  واصلــت 
الغربيــة  الضفــة  يف  تخــرج  التــي  األســبوعية 
ا، رغــم أنهــا تظاهــرات ســلمية شــعبية  أســبوعيًّ
تطالــب بحقــوق الشــعب املنتهكــة وتعرب عن 

رفضها لجرائم االحتالل.

رام الله/ فلسطني: 
عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  قالــت 
جنــود  إن  أمــس،  فلســطني  األطفــال- 
يتعمــدون  اإلرسائيــي  االحتــالل 
لألطفــال  دامئــة  بإعاقــات  التســبب 

الفلسطينيني.
ألطفــال  شــهادات  الحركــة  ونقلــت 
االحتــالل  جنــود  اســتهدفهم 
اإلرسائيــي، حيــث أفــادوا بــأن الجنود 
تعمــدوا اســتهداف أعــني األطفــال، أو 

إحداث إعاقات دامئة لهم.
 15( حمــد"  "بشــار  الطفــل  وروى 
شــامل  قلنديــا  مخيــم  مــن  عامــا(، 
بعيــار  إصابتــه  تفاصيــل  القــدس، 
عينــه  يف  باملطــاط  مغلــف  معــدين 
اليمنــى، مــا أدى الســتئصالها، مشــرا 
مــن  بالقــرب  موجــودًا  كان  أنــه  إىل 
املســجد الكبــر للمخيــم مــع شــقيقه 
"كنــا  مضيفــا:  بســنتني،  يكــربه  الــذي 
مــن  عائديــن  للمنــزل  طريقنــا  يف 
املدرسة، والحظنا أن قوات االحتالل 
املخيــم،  مدخــل  عــىل  اإلرسائيــي 
وأن عــددًا مــن الجنــود اعتلــوا أســطح 
ســيقتحمون  أنهــم  فعرفنــا  املنــازل، 

املخيم".
وأضــاف الطفــل بشــار: كان ذلــك يــوم 
الثــاين  نوفمرب/ترشيــن   17 الثالثــاء 
بعــد  والربــع  الواحــدة  عنــد  الجــاري، 
بإطــالق  الجنــود  بــدأ  تقريبــًا.  الظهــر 
قنابــل الصوت، وقنابل الغاز املســيل 
للدمــوع بشــكل كثيــف جــدًا، "لدرجــة 
حتــى  الرؤيــة،  أســتطيع  أعــد  أننــي مل 

أريــد  شــقيقي مل أعــد أراه، ومل أكــن 
العودة للمنزل بدونه".

املســجد  قــرب  "توقفــت  وتابــع: 
للحظات، وعندها شعرت بيشء قوي 
جــدًا رضب عينــي اليمنــى، فوضعــت 
يدي عليها وإذا بالدماء تنزف بغزارة، 
فعرفــت وقتهــا أنني أصبت، وشــعرت 
بعــدم تــوازن. بــدأت بالــراخ عندهــا 
أنني أصبت، فحرض عدد من الشبان 
لكنهــم  املستشــفى،  إىل  وحملــوين 
ســلكوا طرقــًا فرعيــة خوفــًا من أن يقوم 

جنود االحتالل بإعاقتنا".
وتــم نقــل الطفــل إىل مجمــع فلســطني 
حيــث  اللــه،  رام  مبدينــة  الطبــي، 
أُجريت له إسعافات أولية قبل أن يتم 
تحويله إىل مركز طبي خاص بالعيون 
يف املدينة، ومن ثم إىل املستشفى 
االستشــاري مبدينــة رام اللــه، ثــم إىل 
مستشفى جامعة النجاح الوطنية يف 
عــىل  ُأدخــل  وهنــاك  نابلــس،  مدينــة 

الفور إىل غرفة العمليات.
جــرى  مــا  "بشــار"  الطفــل  وقــص 
"صحــوت  قائــال:  التــايل  اليــوم  يف 
إىل  رافقنــي  الــذي  والــدي  ليخــربين 
بعيــار  أصبــت  بأننــي  املستشــفى، 
إىل  أدى  باملطــاط،  مغلــف  معــدين 
كامــل،  بشــكل  اليمنــى  عينــي  تــرضر 
إىل  إضافــة  اســتئصالها،  تــم  لذلــك 
وتهتــك  األميــن  الحاجــب  فــوق  كــرس 

يف الجيوب وكدمات طفيفة".
صعــب  لــه  تعرضــت  "مــا  وتابــع: 
أمتنــى  عــي.  أكــر  وصعــب  جــدًا، 

التغــر  هــذا  مــع  التأقلــم  أســتطيع  أن 
الــذي حصــل يف حيــايت، وأمتنــى بــأن 
يتقــدم الطــب يف املســتقبل لدرجــة 
حقيقيــة  عــني  زراعــة  مــن  أمتكــن  أن 
ســوف   )...( فيهــا  الرؤيــة  أســتطيع 
عينــي  مــكان  تجميليــة  عينــًا  يزرعــون 
بعــد اســتقرار وضعــي  التــي فقدتهــا، 

الصحي بشكل كامل".
إصابات متكررة

الوحيــدة،  "بشــار"  عــني  تكــن  مل 
شــبيهة  "مالــك"،  إصابــة  فأحــداث 
الطفــل  إصابــة  بأحــداث  مــا  حــد  إىل 
"بشــار"، إذ فقــد "مالــك عيــى" ابــن 
الثامين ســنوات، عينه اليرسى، جراء 
إصابتــه بعيــار "إســفنجي" يف 15 مــن 
عودتــه  أثنــاء   ،2020 فرباير/شــباط 
العيســوية،  قريتــه  يف  املدرســة  مــن 

بالقدس املحتلة.
بقولــه:  شــهادته  قــص  "مالــك"  والــد 
املدرســة  حافلــة  مــن  مالــك  "نــزل 
الظهــر،  بعــد  الثانيــة  الســاعة  حــوايل 
وتوجــه إىل بقالــة قريبــة لــرشاء بعــض 
البقالــة  مــن  وعنــد خروجــه  التســايل، 
واجتيازه الشــارع باتجاه املنزل وســط 
عــن  كثــرًا  يبعــد  ال  الــذي  القريــة، 
إنــذار أو أي  البقالــة، ودون أي ســابق 
بــني  إســفنجي  بعيــار  ُأصيــب  ســبب، 
االحتــالل  جنــود  أحــد  أطلقــه  عينيــه، 
الذيــن كانــوا يف الحــي وقتهــا، بهــدف 

اعتقال شاب".
الشــبان  مــن  "عــددًا  أن  إىل  وأشــار 
نقلوا طفله بواسطة سيارة خاصة إىل 

مستشفى هداسا العيسوية، ومن ثم 
جــرى تحويلــه إىل مستشــفى هداســا 
عــني كارم". وأوضــح الوالــد أن طفلــه 
األوىل  جراحيتــني،  لعمليتــني  خضــع 
كانــت إليقــاف النزيف الذي تســببت 
منطقــة  لرتميــم  والثانيــة  اإلصابــة،  بــه 

الكسور يف الجمجمة".
العــني  اســتئصال  "تــم  أنــه  وأكــد 
اليــرسى لطفلــه ألنهــا تــرضرت بشــكل 
إنقاذهــا  حاولــوا  األطبــاء  وأن  كامــل، 
ولكن بســبب وجود جرح خلفها، كان 
يجــب أن يتــم اســتئصالها ملعالجتــه، 
ســلبية  صحيــة  تبعــات  أي  مــن  خوفــًا 

عىل الطفل".
وأكــد شــهود عيــان أن جنــود االحتــالل 
اعتقــال  بهــدف  املنطقــة  يف  كانــوا 
أي  هنــاك  تكــن  مل  وأنــه  شــاب، 
مواجهات لحظة إصابة الطفل مالك، 
"اليســام"  وحــدة  جنــود  أحــد  لكــن 
االحتالليــة الخاصــة، أطلــق النــار عــىل 
الطفــل مــن مســافة تقدر بـ15 إىل 20 

مرتا فقط.
العيش برصاصة في الرأس

إصابة الطفل "أمر جودة" )15 عاما( 
القــدس  مبحافظــة  حزمــا،  بلــدة  مــن 
املحتلــة، كانــت مختلفــة، ففــي 4 من 
 ،2020 األول  أكتوبر/ترشيــن  شــهر 
ُأصيب يف بعيار ناري حي يف رأسه، 
أطلقــه جنــود االحتالل اإلرسائيي من 
و200   150 بــني  تراوحــت  مســافة 
أقرانــه  مــن  مــع عــدد  لعبــه  أثنــاء  مــرت، 

قرب املقربة، حسب شهود عيان.

خــرج  أن  "بعــد  إنــه  الطفــل  عــم  وقــال 
باألشــعة،  التصويــر  غرفــة  مــن  أمــر 
الحظــت عــدم رضا األطبــاء عن وضعه 
الصحــي،  فأدركــت أن إصابته ليســت 
ســهلة، وهــذا مــا أكــده يل الحقــًا أحــد 
األطبــاء". وقــال عــم الطفــل: "اإلصابــة 
كانــت يف الــرأس، فوق األذن اليرسى 
عمليتــه  اســتمرت  وقــد  تحديــدًا، 
حوايل ســاعتني، تم خاللها اســتخراج 
شــظايا الرصاصــة التــي انفجــرت عنــد 

اإلصابة، وترميم املنطقة املصابة".
وأضــاف أنــه متت إزالــة جزء من عظام 
الجمجمــة بهــدف الرتميــم عىل أن تتم 
إعادتهــا بعــد حــوايل 6 أشــهر، بعد أن 

يستقر وضع الطفل الصحي".
لكنــه مل يتــم اســتخراج جميــع شــظايا 
الرصاصــة، "فقــد بقــي جــزء منهــا يف 
يشــكل  اســتخراجها  ألن  أمــر  رأس 

خطورة عىل حياته".
وأكــد أن "اإلصابــة تركــت أثرهــا عــىل 

تحريــك  يســتطيع  ال  اآلن  فهــو  أمــر، 
بشــكل  إال  جســده  مــن  األميــن  الجــزء 
عــىل  أثــرت  وكذلــك  جــدًا،  بســيط 
نطقــه، وهــو بحاجة إىل عدة جلســات 

من العالج الطبيعي".
اختراق الجمجمة

يناير/كانــون  شــهر  مــن   30 يف 
2020، اخــرتق عيــار معــدين  الثــاين 
مــن  اليمنــى  الجهــة  باملطــاط  مغلــف 
 15( اشــتيوي"  "محمــد  الطفــل  رأس 
عامــا(، مــن قريــة كفــر قــدوم مبحافظــة 
قلقيليــة، خــالل مواجهــات مــع قــوات 
يف  اندلعــت  اإلرسائيــي  االحتــالل 
يخضــع  "اشــتيوي"  يــزال  وال  القريــة. 
للعــالج، وال يقــدر عــىل الحركــة وحده 

نهائيًا، بسبب إصابته.
شــاهد عيــان قــال إن جنــود االحتــالل 
الحقــوا الشــبان واألطفــال ذلــك اليــوم 
وأطلقــوا صوبهــم قنابل الغاز املســيل 
املعــدين  والرصــاص  للدمــوع، 

املغلف باملطاط.
عــدد  "اختبــأ  العيــان:  شــاهد  وقــال 
"محمــد  بينهــم  ومــن  األطفــال  مــن 
ال  حتــى  الصخــور  خلــف  اشــتيوي"، 
تصيبهــم األعــرة، فاقــرتب ثالثة جنود 
منهــم حتــى مســافة 20 مــرتًا تقريبــًا، 
مــن  الفــرار  "محمــد"  حــاول  وعندمــا 
املــكان، أطلــق عندهــا عليــه أحدهــم 

النار فسقط فورًا عىل األرض".
وأضــاف: "توجهــت نحــوه عىل الفور. 
رصخــت  وجهــه،  عــىل  ملقــى  كان 
يســتجب،  مل  ولكنــه  ليقــف،  عليــه 
فقلبتــه عــىل ظهــره وإذ بالدمــاء تنــزف 
وكان  رأســه،  مــن  اليمنــى  الجهــة  مــن 
"حملتــه  وتابــع:  نهائيــًا.  يتحــرك  ال 
الشــبان  بعــض  مبســاعدة  عندهــا 
ونقلنــاه  املــكان،  إىل  حــرضوا  الذيــن 

يف ســيارة خاصــة، وســط إطــالق النــار 
علينا من جنود االحتالل".

ســيارة إســعاف فلســطينية اســتلمت 
الطفــل عــىل طريــق قلقيليــة، نابلــس، 
ونقلتــه إىل مستشــفى رفيديــا مبدينة 
لغرفــة  إدخالــه  تــم  وهنــاك  نابلــس، 
العمليــات مــن أجــل إيقــاف النزيــف، 
مستشــفى  إىل  تحويلــه  تــم  ثــم  ومــن 
بســبب   ،1948 عــام  أرايض  داخــل 
خطورة وضعه الصحي، حيث اســتقر 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين  العيــار 

يف جمجمته، وفق ما رواه األهل.
اآلن  طفلهــم  أن  األهــل  ويضيــف 
فهــو  وحــده،  التحــرك  يســتطيع  ال 
متحــرك،  كــريس  بواســطة  يتنقــل 
ومبســاعدتهم، وأوضحــوا أن اإلصابــة 
أثرت عىل الجهة اليرسى من جسده، 
وقد خضع لعملية جراحية أوائل شهر 
نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، إلزالــة 
أن  املقــرر  ومــن  الدمــاغ،  مــن  ســائل 
مــن  أخــرى،  جراحيــة  لعمليــة  يخضــع 
اليمنــى  القــدم  مــن  عظــم  إزالــة  أجــل 

ووضعه يف رأسه، بهدف الرتميم.
ودعــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن 
األمــم  يف  األعضــاء  الــدول  األطفــال 
العــام  األمــني  حــث  إىل  املتحــدة، 
قــوات  إدراج  عــىل  املتحــدة،  لألمــم 
الئحــة  عــىل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املســلحة  واملجموعــات  الجيــوش 
يف  األطفــال،  لحقــوق  املنتهكــة 
األطفــال  حــول  الســنوي  تقريــره 
الرتكابهــا  املســلحة،  والراعــات 
األطفــال،  ضــد  جســيمة  انتهــاكات 
وتشــويههم،  قتلهــم  عمليــات  خاصــة 
لألطفــال  العدالــة  تحقيــق  لضــامن 
الفلسطينيني، ومساءلة مرتكبي هذه 

االنتهاكات.

بشار عليان فتى أفقده االحتالل عينه بالرصاص  عىل حاجز قلنديا 
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

حكوميــة  عطــاءات  طــرح  عــن  املركــــزية  العطــــاءات  لجنــة   / املاليــة  وزارة  تعلــن 
مختلفة  تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

اإلدارة   / املاليــة  وزارة  العطــاء مراجعــة  هــذا  الراغبــن يف املشــاركة يف  فعــى 
العامــة للــوازم العامــة ـ املبنــى الجديــد غــرب محطــة فــارس للبــرول خــال أوقــات 
الدوام الرسمي من أجل الحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل 300 شيكل غري مسردة تورد اىل خزينة وزارة املالية .
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـزة 
الســاعة العارشة ) حســب التاريخ املحدد بالجدول أدناه( وتفتح املظاريف 

بحضور ممثيل املتناقصن يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطن
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

رقم املزاودة اسم المزاودة/ العطاءم
ماحظات/العطاء

مزاودة تأجير خزانات غاز الطهي 1
2020/16المملوكة لوزارة المالية

يوم األربعاء 
2020/12/02

توليــد 2 محطــات  توريــد 
الكورونــا  لمرضــى  أكســجين 

لصالح وزارة الصحة
2020/105

يوم االثنن 
2020/12/07

مــزاودة بيــع أصنــاف جديدة 3
بكميــات  متنوعــة  ومكهنــة 

مختلفة
2020/15

يوم االثنن 
2020/12/14 نقل وتخزيــن وتوفير محروقات 4

ســلطة  لصالــح  الطلــب  عنــد 
الطاقة الفلسطينية والبلديات

2020/104

لجنة العطاءات املركزية ماحظة:ـ
1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 

أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

وزارة الصحة
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات -غزة
للــرشوط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الراغبن يف املشــاركة 
-دائــرة  الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســمًيا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى 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 صباًحــا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1
صيانة أرضية محطة

110/النقل والمواصالت أنصار

2020

 11:00
صباًحا

3. زيــارة املوقــع ملعاينــة املــكان يــوم الخميــس املوافــق 2020/12/03 الســاعة العــارشة 

صباًحا بالتواصل مع املهندس املختص م. يوسف أبو صايف جوال رقم 0599607788.
4. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج 

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

5. الوزارة غري مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

7. إرفاق 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 عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع اإللكروين لوزارة الصحة
لاطاع عى كراسة العطاء.

FL7 توريد وتركيب محرك آلية
يعلــن مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايات الصلبــة للهيئات املحلية 
بالظــرف  ملحافظــات خانيونــس ورفــح والوســطى عــن متديــد طــرح مناقصــة 
املختوم لتوريد وتركيب محرك من نوع FL7 فعى جميع الرشكات الراغبة 
باملشــاركة يف العطــاء مــن ذوي االختصــاص التقــدم للحصــول عــى كــراس 

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

2. لديه خربة سابقة يف توريد وتنفيذ أعامل مشابهة.

3. تقــدم األســعار بعملــة الشــيكل الجديــد فقــط وتكــون الفواتــري املقدمــة 

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

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

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

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

خانيونس –الفخاري، مكب النفايات الصلبة يف صوفا الستام كراس العطاء 
خــال ســاعات الــدوام الرســمية ابتــداء من يوم األحد املوافــق 2020/11/29 

وحتى يوم الخميس املوافق 2020/12/03 الساعة 12:00 ظهًرا.
9. آخــر موعــد لتســليم العطــاء باليــد يــوم الخميس املوافــق 2020/11/03 

الســاعة 12:00 ظهــًرا يف العنــوان املذكــور، ولــن يتــم النظــر ألي عطــاء بعــد 
املوعد املحدد أعاه.

ملزيد من املعلومات:  مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة 
 - خانيونــس  والوســطى،  ورفــح  خانيونــس  محافظــات  يف  املحليــة  للهيئــات 

الفخاري، جوال: 0599452956
 مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة
 يف محافظات خانيونس ورفح والوسطى

إعالن تمديد طرح
مناقصة بالظرف المختوم

إعالن عن المناقصة رقم 2020/15 
بالظرف المختوم

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

الرجــاء مــن الــرشكات املعنيــة بتقديــم عــروض أســعار شــاملة قيمــة الرضيبــة 
رقــم  املناقصــة  رشوط  كراســة  يف  وارد  هــو  مــا  حســب  وذلــك  املضافــة 
مقــر  مــن  عليهــا  الحصــول  ميكــن  والتــي  الشــأن.  بهــذا  الخاصــة   2020/15

الجمعيــة الرئيــي – مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف - بغــزة مقابــل جامعــة 
األزهــر ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 2020/11/29 خــال ســاعات الدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الواحدة من بعــد الظهر ما 
عــدا أيــام الجمعــة واألعيــاد الرســمية. مقابــل رســم مــايل قــدره 100 شــيكل. 
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم يف قسم املشريات يف 
املركــز الرئيــي للجمعيــة – الطابــق الثــاين الســاعة الثانية عرشة من ظهر يوم 

الثاثاء املوافق 2020/12/08
 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى  للمراجعــة: 

info @hilal.ps ،0097282860019 : 0097282820026، فاكس رقم

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

استفزازات إسرائيلية 
وضبط نفس إيراني

 تفاخــرت )إرسائيــل( بقوتهــا العســكرية وقــوة مخابراتهــا أمــام الــدول 
العربيــة، وقــد فرضــت )إرسائيل( عى بعــض األنظمة العربية التطبيع 
معها من منطلق القدرات اإلرسائيلية الخارقة، ال من منطلق العاقة 
الــدول، إن التطبيــع العــريب اإلرسائيــيل أشــبه بعاقــة  بــن  املتوازنــة 
الذئب والغنم، فكان تطبيع بعض األنظمة العربية مع )إرسائيل( من 
منطلــق الخــوف والطمــع؛ الخــوف مــن القــوة والنفــوذ اإلرسائيــيل لدى 

اإلدارة األمريكية، والطمع برضا )إرسائيل(، وبقاء األنظمة الحاكمة.
لــدى األنظمــة العربيــة بقــدرات املخابــرات   وبهــدف تعزيــز القناعــة 
اإلرسائيليــة الخارقــة، تعمــد )إرسائيــل( بــن فينــة وأخــرى إىل إيصــال 
رسائل قدرة إىل األنظمة العربية، عى شاكلة اغتيال العامل اإليراين 
محســن زادة، هــذه الرســالة تؤكــد قــوة التحالــف مــع األنظمــة العربيــة 
التي تشارك )إرسائيل( الهدف يف محاربة املفاعل النووي اإليراين، 
وتؤكــد مصداقيــة )إرسائيــل( يف القــدرة عــى الفعــل امليــداين دون 
قــراءة العواقــب، إضافــة إىل مســاعي )إرسائيــل( الحثيثــة الســتثامر 
مبســتقبل  تتعلــق  اســراتيجية  أهــداف  لتحقيــق  الراهــن  الوقــت 
املنطقــة ككل، وقــد يكــون توجيــه رضبــة عســكرية إليــران عــى رأس 

األولويات التي تسعى إليها )إرسائيل( يف هذه املرحلة.
العمــل  يكــن  مل  زادة  محســن  اإليــراين  النــووي  العــامل  اغتيــال  إن   
االســتفزازي اإلرسائيــيل األول ضــد إيــران، فقــد قصفــت )إرسائيــل( 
القــوات اإليرانيــة يف أبــو كامل شــامل ســوريا قبل أيــام، وقتلت عدًدا 
مــن الضبــاط اإليرانيــن، وقبــل ذلــك بأيام قصفت )إرسائيــل( القوات 
مــن  عــدًدا  وقتلــت  ســوريا،  جنــوب  القنيطــرة  منطقــة  يف  اإليرانيــة 

الضباط اإليرانين وفق بعض وسائل اإلعام.
 هــذا التصعيــد اإلرسائيــيل املتعمــد ضــد إيــران، واســتفزازها العلني 
واملتاحــق يتزامــن مــع حشــد حامات الطائــرات األمريكيــة، ويتزامن 
مع انتشار قوات بريطانية وفرنسية عى أرض الجزيرة العربية بهدف 
حامية حقول النفط، وكأن الحرب عى األبواب، وال سيام بعد اللقاء 
الذي عقد يف مدينة نيوم عى البحر األحمر، والذي ضم السعودية 

و)إرسائيل( وأمريكا.
 إن أي حــرب ضــد إيــران تشــارك فيهــا القــوات األمريكيــة والربيطانيــة 
والفرنســية هــي يف مصلحــة )إرسائيــل( االســراتيجية، التــي تســعى 
القــوة  فبقــاء  نيابــة عنهــا،  إيــران  اآلخريــن ملحاربــة  قــوات  إىل حشــد 
اإليرانيــة دون تدمــري ال يخــدم األطــامع اإلرسائيليــة، وال يضمــن األمــن 
لـ)إرسائيــل( التــي تشــكو تنامــي قــوة املقاومــة يف الجنــوب اللبنــاين 
ويف قطــاع غــزة، بــل وتقلــق )إرسائيــل( مــن تنامــي قــوة الحوثيــن يف 
اليمــن، ومل يعــد خافًيــا حجــم الــرضر الــذي أصــاب )إرسائيــل(، والذي 
ســيصيبها إذا اســتمر الدعــم اإليــراين لرجــال املقاومــة يف غــزة، وهذا 
مــا تحــدث عنــه وزيــر الحرب الســابق ليربمان، عندمــا رسب معلومات 
أمنيــة عــن امتــاك مقاومــة غــزة صواريــخ موجهــة، ولقنابــل عنقوديــة، 

وما كان ملقاومة غزة امتاك تلك القذائف دون الدعم اإليراين.
 وإذا كانــت مصلحــة )إرسائيــل( تقــي التصعيــد يف األيــام األخــرية 
لرامــب، فــإن حســابات إيــران التــي راهنــت عــى فــوز بايــدن تقــي 
التهدئــة، فإيــران ليســت متعجلــة يف الــرد عــى مقتــل العــامل النــووي 
محســن زادة، وهــذا مــا كان واضًحــا يف ترصيــح أعى مســتوى قيادي 
يف إيــران، وقــد يكــون إليــران رد محــدود، وقــد تحتفــظ بحقهــا يف الرد 
يف مرحلــة الحقــة، وتتعمــد تفويــت الفرصــة عــى تحالــف نتانياهــو 
ترامــب ، وقــد يكــون الــرد اإليــراين بالعــودة إىل االتفــاق النــووي الــذي 
ألغاه ترامب، وهذا ما لن ترىض عنه )إرسائيل( وحلفاؤها من األنظمة 
العربيــة، لذلــك فــإن ضبــط النفــس اإليراين املتواصل لن ينســجم مع 
املخطط العدواين اإلرسائييل، والذي يقوم عى مواصلة االستفزاز 
إليــران، بــل ســتحرص )إرسائيــل( يف األيــام واألســابيع القادمــة عــى 
شــن أكرث من هجوم عى القوات اإليرانية يف ســوريا، أو عى قوات 
حــزب اللــه يف الجنــوب اللبنــاين، أو عــى رجــال املقاومــة يف قطــاع 
غزة، وستواصل )إرسائيل( عدوانها ضد إيران يف أكرث من مكان، وال 

سيام بعد أن رفعت جاهزية جيشها تحسًبا لكل طارئ.

القدس املحتلة/ فلسطن:
حكومــة  إن  رســمي:  فلســطيني  تقريــر  قــال 
مخططــات  تواصــل  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املحتلــة،  القــدس  يف  العرقــي  التطهــري 
الضفــة  يف  "الســيادية"  ســيطرتها  وبســط 
الرئيــس  مغــادرة  قبيــل  املحتلــة  الغربيــة 
ينايــر/  يف  األبيــض  البيــت  ترامــب  دونالــد 

كان الثاين املقبل.
)املكتــب  عــن  الصــادر  التقريــر  واســتدل 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي 
االســتيطان(، أمــس، بقــرار محاكــم االحتــال 
القدميــة  البلــدة  تهويــد  إىل  الســاعي 
بطــرد  والقــايض  القــدس،  يف  ومحيطهــا 
ســلوان"  الهــوى يف  بطــن  "حــي  مــن  ســكان 
أن  بزعــم  ا؛  مقدســيًّ  87 عددهــم  البالــغ 
املــكان يعــود مللكية يهودية قبل النكبة يف 

عام 1948. 

املنطقة "الصناعية عطروت".
ونبــه إىل أن هــذا املــرشوع هــو أكــرب مرشوع 
الصناعيــة  املنطقــة  يف  ــذ  ُينفَّ تطويــري 
"عطــروت" منــذ عقود، بعــد افتتاح املنطقة 
الصناعيــة الجديــدة "عطــاروت ج" قبــل عــام 

ونصف فقط.
وأكــد التقريــر أن حكومــة االحتــال تعــزز مــن 
الغربيــة  الضفــة  عــى  الســيادية  ســيطرتها 

املحتلة.
عــرشات  ترشيــع  االحتــال  حكومــة  وتعتــزم 
أرجــاء  يف  املنتــرشة  االســتيطانية  البــؤر 
الضفــة الغربيــة واســتغال الفــرة املتبقيــة 
لتنفيــذ مخططاتهــا  ترامــب؛  الرئيــس  إلدارة 
مســاحات  ضــم  إىل  الراميــة  االســتيطانية 
فــرض  سياســة  بحكــم  الضفــة  مــن  واســعة 

الوقائع عى األرض.
اســتيطانية  بــؤرة   124 هنــاك  أن  يذكــر 

عــن  الصــادر  األســبوعي  التقريــر  وأشــار 
التحريــر،  التابــع ملنظمــة  الوطنــي  املكتــب 
االســتياء  يف  املســتوطنن  مســاعي  إىل 
عــى عقــارات يف أماكــن أخــرى يف القــدس 

بذات الطريقة. 
وذكــر أنــه قبــل شــهر ونصــف أصــدرت قاضية 
محكمــة الصلــح يف القــدس املحتلــة، قــراًرا 
يقــي بطــرد أربــع عائــات فلســطينية تضــم 
يف  جــراح،  الشــيخ  حــي  يف  شــخًصا   )25(
"ناحــات  رشكــة  قدمتهــا  دعــوى  أعقــاب 
العقــارات  أن  بزعــم  االســتيطانية  شــمعون" 

كانت مبلكية يهود قبل عام 1948. 
ولفت إىل جزء من خطة مرشوع استيطاين 
"مطــار  وأرايض  قلنديــا  مخيــم  يســتهدف 
اســتيطانية،  9 آالف وحــدة  بنحــو  القــدس" 
عــرب تنفيــذ الشــق األســاس مــن تطويــر البنى 
كفــاءة  ورفــع  الطــرق  توســيع  مــن  التحتيــة 

منتــرشة  كبــرية  مســتوطنة  و132  عشــوائية 
الغربيــة املحتلــة وتقطــع  الضفــة  أرجــاء  يف 

أوصالها وتلتهم أراضيها.
هــذه  أن  الفلســطيني  التقريــر  وأوضــح 
االحتــال  التــي متارســها حكومــة  السياســة 
شــأنها  مــن  االســتيطانية  البــؤر  برشعنــة 
عنــد  والتشــجيع"  "الطأمنينــة  تشــيع  أن 
املســتوطنن، الذيــن رشعــوا يف إقامــة بــؤر 
الضفــة  مــكان يف  مــن  أكــرث  اســتيطانية يف 
مــن  قريبــة  اســتيطانية  بــؤرة  إقامــة  وآخرهــا 

مستوطنة "براخا" جنوب نابلس.
"مجلــس  أودع  االســتيطان،  ملــف  ويف 
ا  اســتيطانيًّ مخطًطــا  الضفــة"  مســتوطنات 
"كارين  مســتوطنة  توســيع  لصالــح  جديــًدا 
شــمرون"، وهذا املخطط ســيصادر مســاحة 
حجــة  أرايض  مــن  دومًنــا   70 عــى  تزيــد 

وجينصافوط رشق قلقيلية.

املخطــط  أهــداف  مــن  أن  التقريــر  وأوضــح 
تخصيــص  تغيــري  الجديــد:  االســتيطاين 
تجــارة  زراعيــة وطريــق ملناطــق إىل  منطقــة 
وســياحة ومبــاٍن ومؤسســات عامــة وشــوارع 

جديدة ومواقف ومنطقة عامة مفتوحة.
شــاميل  مســتوطنات  مســؤول  كشــف  كــام 
األســبوع  عقــد  توقيــع  عــن  النقــاب  الضفــة 
جديــد  اســتيطاين  حــي  لبنــاء  املــايض 
 32 بنــاًء  يشــمل  نابلــس،  مدينــة  غــريب 
وحــدة اســتيطانية داخــل مســتوطنة "شــايف 
لتطبيــق  التحضــري  ســياق  ويف  شــومرون". 
"اإلدارة  تســمى  مــا  أعلنــت  الضــم"  "خطــة 
شــبكة  توســيع  نيتهــا  اإلرسائيليــة"  املدنيــة 
الطــرق التــي تربــط بــن مدينــة أريحــا وقريــة 
العوجــا وكذلــك توســيع الطــرق املؤديــة إىل 
مدينــة رام اللــه عــن طريــق مــا تســمى طريــق 

املعرجات.

غزة/ أدهم الرشيف:
مســاعد  األشــعل  اللــه  عبــد  عــدَّ 
الســابق  املــرصي  الخارجيــة  وزيــر 
محســن  اإليــراين  العــامل  اغتيــال 
املاضيــة،  الجمعــة  زادة،  فخــري 
إليهــا  لجــأت  اســتباقية  رضبــة 
النــووي  )إرسائيــل( لحفــظ تفوقهــا 

يف املنطقة.
ترصيــح  يف  األشــعل  ــه  ونبَّ

مرشوعهــا  صممــت  )إرسائيــل(  أن  إىل  لـ"فلســطن"، 
الصهيــوين عــى كل مــا ميكــن أن يقــدم الدعــم الــازم 
لتطويــره، بغــض النظــر عن أخاقيات الوســائل، ولذلك 
فــإن االغتيــال طريقــة أساســية إلزاحة الخصوم وإفشــال 
املرشوعــات التــي تعتقــد دولــة االحتــال أنهــا موجهــة 
لهــا.  تعــد ضعًفــا  اآلخــر  للجانــب  تقويــة  وأي  ضدهــا، 
إىل  دامًئــا  يلجــأ  اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
واســتهداف  العلــامء  باغتيــال  االســتباقية  الرضبــات 
املشاريع التي يرشفون عليها وهي يف مهدها، مدلًا 
عــى ذلــك باغتيــال العــامل املــرصي يحيــي املشــد يف 
باريــس ســنة 1980، بســبب قيادتــه املــرشوع النــووي 
العراقي، واستهداف املرشوع الذي كان يقوده أيًضا.
وتتهــم إيــران )إرسائيــل( بأنهــا تقــف وراء عمليــة اغتيــال 
القــدس  فيلــق  قائــد  وتوعــد  اإليــراين،  النــووي  العــامل 
قــآين  إســامعيل  اإليــراين  الثــوري  للحــرس  التابــع 
)إرسائيــل(، بــأن "نهايتهــا اقربت". وقال األشــعل: "إن 
العامل العريب والدول املحيطة تواطأت مع )إرسائيل( 
لرضب املرشوع النووي العراقي"، يف وقت يستهدف 
فيــه االحتــال وأمريــكا املــرشوع النــووي االيــراين، مــن 
خال عمليات االغتيال والتضييق االقتصادي وتأليب 

العــام ضدهــم. وأضــاف أن  الــرأي 
جــًدا  دقيقــة  مبرحلــة  متــر  "إيــران 
ألن هنــاك مســاعي لنقــل الســلطة 
إىل رئيــس جديــد"، مشــرًيا إىل أن 
)إرسائيــل( تحــاول التحــرش بإيــران 
لدفــع الـــأخرية للرد عليهــا، واعتبار 
طهــران  لــرضب  كافًيــا  مــربًرا  ذلــك 
قبل تسلم رئيس اإلدارة األمريكية 
الجديــد يف ينايــر/ كانــون الثــاين 
ــه إىل أن ذلــك مســتبعد جــًدا يف سياســة  املقبــل. ونبَّ
الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن، ألن العــدوان عــى إيران 

يفتح املجال لحرب إقليمية واسعة.
وأشــار إىل أن أمريــكا دولــة ترتكــز اســراتيجيتها عــى 
حفــظ أمــن )إرسائيــل( كــام تحــدده األخــرية، مبــا يضمن 
اإلدارات  أن  مضيًفــا  واالنتهــاكات،  االغتيــاالت  تنفيــذ 

األمريكية املتعاقبة ال ولن تتخى عن أمن االحتال.
وتوقــع أن بايــدن لــن يختلــف عــن ســابقه رئيــس اإلدارة 
ترامــب، يف موضــوع دعــم  الحاليــة دونالــد  األمريكيــة 
النشــاط  ســيعيد  بايــدن  لكــن  اإلرسائيــيل،  االحتــال 
للسياســة األمريكيــة كدولــة، وال بــد مــن أن يركــز عــى 
حــل. وأشــار إىل أن إدارة بايــدن املقبلــة ال يوجــد يشء 
يف سياســتها اســمه "صفقــة القــرن" لكــن ذلك ال يعني 
أن مشــاريع التوســع االســتيطاين اإلرسائييل ســتتوقف 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
وأضــاف األشــعل أن السياســة األمريكيــة ثابتــة ينفذهــا 
الرؤســاء املتعاقبــون، وهــذا يعنــي اســتمرار التشــجيع 
معهــم  والتحالــف  االحتــال  مــع  للمطبعــن  األمريــيك 
أيًضــا، وتنطلــق يف عملهــا مــن مبــدأ "َمــن تــرىض عنــه 

)إرسائيل( ترىض عنه واشنطن".

النارصة/ صفا:
"معاريــف"  صحيفــة  حــذرت 
العربية، أمس، من استمرار رئيس 
اإلرسائيــيل  االحتــال  حكومــة 
التفــرد  يف  نتنياهــو  بنيامــن 
بالقرارات االســراتيجية الحساسة 
وتهميــش طاقــم حكومتــه وخاصــة 

وزيري الجيش والخارجية.
يف  العســكري  املحلــل  وقــال 
يف  رام"  ليــف  "تــال  الصحيفــة 
مقالــة نرشتهــا الصحيفــة، ترجمتها 
"االســراتيجية  إن  "صفــا":  وكالــة 
الخارجيــة  والسياســة  األمنيــة 
رئيــس  مــع  نتنياهــو  يديرهــا 
ورئيــس  كوهــن،  يــويس  املوســاد 
بــن  مئــري  القومــي  األمــن  مجلــس 
شــابات، وبينــام ُيهمــش دور بقيــة 
ــا  الــوزراء يبقــى دور الكابينــت رمزيًّ
وبــن  الجيــش.  مكانــة  وتتــآكل 
الكاتــب أن منظومــة العاقــات يف 
واألمنيــة  السياســية  القيــادة  هــرم 
األشــهر  يف  انحــدرت  اإلرسائيــيل 
واتســمت  القــاع،  إىل  األخــرية 
التعــاون  وغيــاب  الثقــة  بانعــدام 

القــرارات  عــن  الــوزراء  وتغييــب 
املصريية الحساسة.

تهميــش  عــى  ــا  حيًّ مثــااًل  ورضب 
األمــن اإلرسائييل بذهــاب نتنياهو 
الســعودية مؤخــًرا دون وضــع  إىل 
صــورة  يف  األمنيــة  املنظومــة 
األوضــاع. كــام يضــاف إىل ذلــك، 
قــرار  العســكري،  املحلــل  وفــق 
وزير الجيش بيني غانتس تشكيل 
للتحقيــق  حكوميــة  فحــص  لجنــة 
األملانيــة،  الغواصــات  قضيــة  يف 
حيث تدور شــبهات الفســاد حول 

نتنياهو بهذا الخصوص.
وأضــاف: "الــذي يحصــل اليوم هو 
عبــارة عــن بــث تجريبــي فقــط ملــا 
سيحصل ساعة الطوارئ والحرب، 
قطــاع  مثــل مواجهــة عســكرية يف 
ملعركــة  الخاطئــة  فــاإلدارة  غــزة؛ 
 2014 عــام  الصامــد  الجــرف 
واالتهامات املتبادلة والترسيبات 
اتخــاذ  يف  والصعوبــة  املنهجيــة 
تبــدو كلعبــة  القــرار مــن شــأنها أن 
أن يحــدث  مــا ميكــن  أمــام  أطفــال 

يف املرة املقبلة".

العســكري  املحلــل  وبحســب 
نتنياهــو  "يوجــد  اإلرسائيــيل: 
واملوالــون لــه مــن رئيــس املوســاد 
واألمــن القومــي يف كفــة، أمــا يف 
الكفــة الثانيــة فيوجــد وزير الجيش 
الخارجيــة  ووزيــر  غانتــس  بينــي 
أشــكنازي، يف حــن يوجــد  غــايب 
الوســط  يف  األركان  هيئــة  رئيــس 
نــداف  الشــاباك  رئيــس  مبعيــة 

أرغامن.
األخرييــن  االثنــن  أن  إىل  وأشــار 
العمــل  عــى  الحفــاظ  يحــاوالن 
الصعــب  مــن  أنــه  إال  الرســمي 
عــى  املراكمــة  األرضار  تجاهــل 
املكانة العســكرية ودور املنظومة 
القــرار".  اتخــاذ  يف  العســكرية 
يف  جلًيــا  بــدا  األمــر  هــذا  إن  قــال 
اتفاقيــات الســام مــع دول الخليــج 
الواليــات  بــن  الســاح  وصفقــة 
إىل  ونبــه  واإلمــارات.  املتحــدة 
الســعودية،  بزيارتــه  نتنياهــو  أن 
دون  معاديــة،  دولــة  تصنــف  التــي 
خالــف  األمنيــة،  املؤسســة  إعــام 
الســائدة  األمنيــة  الربوتوكــوالت 
بتــآكل  ويهــدد  الكيــان  قيــام  منــذ 
دور املؤسســة األمنيــة بشــكل غري 
انكشــاف  مــن  محــذًرا  مســبوق، 
أي  يف  عاقــات  هكــذا  عــورة 

مواجهة قادمة.

األشعل: )إرسائيل( دأبت عىل اغتيال 
علماء النووي يف الرشق األوسط

"معاريف": تفرُّد نتنياهو بالقرارات 
الحساسة يهدد بفشل المعركة المقبلة

تقرير: االحتــــالل يواصــــل مخططـــات 
التهجري يف القدس والسيادة يف الضفة

عبد الله األشعل
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

القبائــل العربيــة( واقتنــاع قــادة الكيــان بهــذا الرفــض لوجودهم وعدم جــدوى إنكار 
هــذا الواقــع، األمــر الــذي أدى بريفلــن أن يتحــدث مبــا تحــدث بــه مــا يجعلنــا 

نخلص إىل عدة نقاط.
أهمها: 

أنــه قــد رســخ يف أذهــان قــادة االحتــال أنــه ال ميكــن لهــم العيــش يف املنطقة دون 
موافقة الفلسطينين أصحاب األرض، وإال فإن عيشهم سيبقى ضنًكا قامًئا عىل 

الشك والخوف والريبة طاملا بقي الرصاع قامًئا ومستمرًّا.
األمر اآلخر أن كام ريفلن يؤكد أن فكرة القفز عىل حقوق الشعب الفلسطيني 
قد أصبحت من التاريخ، وكل ما يحاوله قادة االحتال اآلن هو التقليل من كلفة 
وذلــك  األدىن،  حــده  إىل  وحقوقــه املرشوعــة  الفلســطيني  بالشــعب  االعــراف 
مــن خــال طــرح أفــكار ومبــادرات بــن الحــن واآلخــر، علهــا متكنهــم مــن العيــش 
بســام بعــد أن انتهــى حلــم العيــش يف بــاد اللــن والعســل دون وجــود الشــعب 

الفلسطيني.
حديــث ريفلــن يــدل كذلــك عــىل أن مقاومــة الشــعب الفلســطيني أزالــت مــن 
أدمغــة اليمــن الصهيــوين املتطــرف الــذي ينتمــي إليــه ريفلــن فكــرة الرانســفري 
التــي صاحبــت نشــأة هــذا الكيــان املصطنــع عــىل األرض الفلســطينية، ومارســها 

من خال ما اقرفه خال أكرث من سبعن عاًما من قتل وترشيد وإرهاب.
لشــعبن  الواحــدة  الدولــة  أو  الدولتــن  حــل  عــن  ريفلــن  حديــث  فــإن  كذلــك 
والدولــة  البديــل  الوطــن  فكــرة  الكونفــدرايل، حــل محــل  أو  الفــدرايل  االتحــاد  أو 

ُيضــاف ملــا ســبق أن أربــع دول تحــد اململكــة وتشــرك معهــا ضمن مجلــس التعاون 
الخليجي.

أما عنارص القوة االقتصادية للمملكة العربية الســعودية فقد وصل الناتج املحيل 
اإلجــايل لـــ 748 مليــار دوالر عــام 2013، وبذلــك يصبــح نصيب الفرد من إجايل 
26.260 $، ومتتلــك اململكــة خمــس االحتياطــي العاملــي مــن  الدخــل القومــي 

النفط 20% .
ُيضــاف إىل ذلــك وجــود األماكــن اإلســامية املقدســة، والتــي تشــكل مانًعــا ألي 
عدوان يســتهدف اململكة ألنه قد يســتفز جموع املســلمن املنترشين يف أرجاء 

املعمورة.
2. الجمهورية اإلسامية اإليرانية:

متتلك إيران من الناحية الجيوبوليتيكية، مقومات وعنارص قوة كبرية، حيث تبلغ 
مساحة إيران 1.648.000 كيلومر مربع، وهي تعترب حسب تصنيف باوندز من 
الــدول الكبــرية جــًدا، حيــث يبلــغ طــول حدودهــا الربيــة 2450 كم، وطــول حدودها 
الربيــة  إيــران تتعــادل طــول حدودهــا  2500 كــم، ومــن املاحــظ هنــا أن  البحريــة 
مــع حدودهــا البحريــة، وهــذا يكشــف أســباب اهتامهــا يف تطويــر قــدرات قواتهــا 

البحرية والربية بشكل ملموس.
)باكســتان -أفغانســتان -العــراق  إيــران يف حدودهــا ســبع دول هــي:  مــع  تشــرك 

-تركانستان -أذربيجان -أرمينيا  -تركيا(.
يبلغ عدد ســكان إيران ما يقارب 77 مليون نســمة، بينا يبلغ تعداد ســكان الدول 
املجــاورة إليــران 338 مليــون نســمة، يقابــل كل فــرد إيــراين 4.4 أفــراد مــن الــدول 
املجــاورة، وهــي نســبة مقبولــة عــىل صعيــد القــدرات البرشيــة، وتشــكل عنــرص قــوة 

لطهران.
أما عىل صعيد القوة االقتصادية فإجايل الناتج املحيل اإليراين وصل إىل 369 

مليار دوالر، ووصل متوسط نصيب الفرد من إجايل الدخل القومي 5.780$.
أما من الناحية الجيوإسراتيجية تشرك إيران مع سلطنة عان يف التحكم مبضيق 
هرمز، وتكمن أهمية املضيق اإلسراتيجية للغرب بنقل %40 من النفط إىل دول 

خــال  ريفلــن  االحتــال"  "دولــة  رئيــس  عــن  صــدر  الــذي  الترصيــح  غريًبــا  كان 
الوســط  الــرشق  لسياســات  واشــنطن  معهــد  مــن  الرئــايس  الــرشف  وســام  تلقيــه 
والــذي قــال فيــه: ميكننــا التحــدث عــن دولتــن لشــعبن أو دولــة واحــدة لشــعبن 
أو اتحــاد فــدرايل أو كونفــدرايل، حديــث ريفلــن رغــم أنــه مــن الناحيــة القانونيــة 
يعــد ترصيًحــا أو حديًثــا صــادر عن شــخصية سياســية با صاحيــات، وفًقا للنظام 
السيايس الصهيوين الذي يجعل كل الصاحيات بيد رئيس الوزراء، إال أن صداه 
السيايس واإلعامي له أهمية كبرية، لكونه صادًرا عن شخصية رسمية إرسائيلية 
رفيعــة للغايــة، ميينيــة التوجــه إىل حــد التطــرف، وهــذه هــي املــرة األوىل التــي 
تصدر فيها مثل هذه الترصيحات عن مثل هذا املســتوى، تزامن هذا الترصيح 
العــارم ضــد الصــورة الشــهرية ملحمــد  مــع املوقــف الشــعبي والنقــايب املــرصي 
رمضــان مــع املغنــي الصهيــون عومــر، والــذي أكــد قطًعا أن الشــعب املرصي رغم 
كل مــا تعــرض لــه مــن حمــات مركــزة الســتبدال ذاكرتــه الوطنيــة املترشبــة للعــداء 
لـ"إرسائيــل" بذاكــرة جديــدة تقــوم عىل الصداقة مع العدو التاريخي قد فشــلت، 
شــدة املوقــف الرافــض ملجــرد "صــورة" للمثــل مــرصي مع مغنٍّ إرسائييل شــكلت 
صدمــة لاحتــال، األمــر الــذي دفــع الناطق باســم الخارجيــة اإلرسائيلية ليظهر يف 
فيديــو "متهكــم" ضــد الشــعب املــرصي، مخاطًبــا إيــاه بلهجــة مرصيــة "مكــرة" 
)أيــه النــوم يف العســل ده(، الرابــط بــن الحدثــن -ترصيــح ريفلــن وصــورة محمــد 
رمضــان- يكمــن مــن وجهــة نظــري يف رســوخ فكــرة الرفــض لوجــود الكيــان بعــد كل 
هــذه املــدة لــدى الشــعوب العربيــة )رغــم نشــوة التطبيــع املصطنعــة مــع بعــض 

أكد وزير التعليم اإلرسائييل يوآف غاالنت أن رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو التقى 
ويل العهــد الســعودي األمــري محمــد بــن ســلان ووزيــر الخارجيــة األمــرييك مايــك 
بومبيــو، بحضــور رئيــس جهــاز املوســاد يــويس كوهــن األحــد املايض، خــال زيارة 

رسية إىل السعودية، يف حن نفى وزير الخارجية السعودي الخرب.
بعيًدا عن جدل التأكيد أو النفي حول الزيارة، وأهدافها، فإن السؤال املركزي هل 
فعًا السعودية بحاجة إىل )إرسائيل( ملواجهة املرشوع اإلمرباطوري اإليراين؟ ما 
عنارص القوة لكلتا الدولتن )أيتها أقوى(؟ وماذا ســتضيف )إرسائيل( للســعودية 

ضد إيران؟
أواًل- السعودية وإيران: تحليل جيوبوليتيك.

التحليــل الجيوبوليتيــي يهــدف إىل استكشــاف عنــارص القــوة والضعــف لــكل مــن 
السعودية وإيران.

1. اململكة العربية السعودية:

تبلــغ مســاحة اململكــة العربيــة الســعودية 2.149.690 كيلومــر مربــع، وهــي تعد 
ا، ويبلغ طول حدودها الربية 4410  حســب تصنيف باوندز من الدول الكبرية جدًّ
كم، وحدودها البحرية 2510 كم، وعليه فإن الحدود الربية للمملكة تسود بشكل 
بســيط عــن الحــدود البحريــة، ويتطلــب ذلــك مــن وزارة الدفــاع الســعودية االهتــام 
وفضائهــا  القومــي  أمنهــا  لحايــة  متتلكهــا  التــي  البحريــة  القــوة  قــدرات  بتطويــر 

اإلقليمي.
يبلــغ تعــداد ســكان اململكــة العربيــة الســعودية حســب إحصــاءات عــام 2013، مــا 

يقارب 29 مليون نسمة.
ســبع دول عربيــة تشــرك بحــدود مــع اململكــة هــي: )اليمــن -األردن -قطــر -الكويت 
-عان -اإلمارات -العراق( مجموع تعداد سكان دول الجوار السبع هو: )82.806 
مليــون نســمة(، وبذلــك كل مواطــن ســعودي يقابلــه 2.9 مــن مجمــوع تعــداد دول 
الجــوار، وهــذا عــىل مســتوى القــوة الدميوغرافيــة عنــرص قــوة، ولكــن عنــد النظــر يف 
تركيبــة دول الجــوار نــرى أنهــا مبجموعهــا عنــرص قوة إيجايب بالنســبة للمملكة حيث 

الرابط من ناحية اللغة -الدين )املذهب( -القومية -املصالح املشركة.

يطالعنــا األســري البطــل عــار الزبــن بروايــة جديــدة حملــت اســم )الطريــق إىل شــارع 
يافــا( يتنــاول فيهــا فصــول انطــاق كتائــب القســام يف مطلــع التســعينيات مــن القــرن 
العرشين، وتفاصيل العمل الجهادي لوحدة نخبوية تتبع القسام كانت تعرف بوحدة 

"الشــهداء لتحريــر األرسى"، والتــي انطلقــت مــن مدينــة نابلــس وقراهــا، وســجلت أبرز 
وأهــم العمليــات يف الضفــة الفلســطينية، وكانــت منهــا عمليتــان استشــهاديتان عــام 
1997 يف ســوق "محانيــه يهــودا"، ويف طريــق "بــن يهــودا" يف شــارع يافــا بالقــدس 

املحتلــة، فــا قيمــة هــذه الروايــة؟ ومــاذا نعــرف عــن كاتبهــا؟ ومــن هــم أبطالهــا؟ وكيــف 
ميكن أن تشكل مصدر إلهام للشباب الثائر يف الضفة؟

أوًل: قيمة الرواية
الجهــادي  العمــل  تاريــخ  يف  املقــاوم  األدب  مــن  جديــد  مليــاد  تؤســس  الروايــة 
الــذي ســطرته كتائــب القســام يف الضفــة الفلســطينية، حيــث تنقــل القــارئ ليعيــش 
املشــهد كأنــه ماثــل أمامــه، وهــو يشــاهد بدايــة االنطــاق، ورشارة التأســيس، وعنفوان 
العنيــد، وحــرص املجاهــد ويقظتــه وفطنتــه، وفصــول املطــاردات الســاخنة  املقــاوم 
فهــم مطــاردون لاحتــال ويف ذات الوقــت يطــاردون األهــداف؛ ليظفــروا بهــا بالبنــادق 

والقنابل واألدوات البسيطة التي أحدثت تحوال هز األمن اإلرسائييل.
ســطور تنظمهــا الروايــة لتكــون شــاهدا حيــا عــىل تاريــخ حافل من العمــل، وعىل معاناة 
واســتضافت  البــارود  رائحــة  عشــقت  التــي  والوديــان  والجبــال  الكهــوف  لهــا  تشــهد 
املجاهديــن األبطــال، روايــة تــيء تاريًخــا مرشًقــا لحقبــة طاهــرة، وهــي تأريــخ ملرحلــة 
نضاليــة عامــرة بالتضحيــات، فهــي حــروف تحفــر يف ذاكــرة التاريــخ مشــاهد وعناويــن 
ألســاء األبطــال وحكاياتهــم املجيــدة، وترســل لروحهــم ملســات الوفــاء، وقســم البقــاء 

عىل العهد. 
ثانيًا: كاتب الرواية

عندمــا نكتــب عــن هــذه الروايــة القيمــة مبــا لها من دالالت وطنيــة كبرية ومبا تحمل من 
حكايات نضالية وكفاحية أسســت للعمل املقاوم، ومبا تركت يف نفوســنا وكل من 
يقرؤها عظيم األثر، فإنه ال ميكن لنا أن منر مرور الكرام عن سرية كاتبها املبدع، وقد 
اطلعــت عــىل ســريته العطــرة ومســريته الجهاديــة، وأعجبــت بحروفــه وباغتــه، وروحه 
املتألقــة التــي اســتطاعت ترتيــب هــذه الروايــة يف نســق إبداعــي حقيقــي بعيــد عــن 

ترف الخيال.
 إنــه األســري عــار عبــد الرحمــن الزبــن )45( عاًمــا، صاحــب املؤبــدات الـــ)27( مــن 
مدينــة نابلــس، وقــد أنهــى )24( عاًمــا يف الســجون الصهيونيــة، العضــو يف كتائــب 
القســام واملســؤول عــن العديــد مــن العمليــات ضــد االحتــال، إنه األســري الذي حول 
عذابات األرس، وقهر السجان لفرصة نادرة يطري من خالها يف فضاء األدب، مرجًا 
تضحياتــه وإخوانــه لروايــات إبداعيــة راقيــة، وقــد كان لــه أعــال ســبقت هــذه الروايــة، 
منهــا: "عندمــا يزهــر الربتقــال" و"مــن خلــف الخطــوط"، و"ثــورة عيبــال"، و"أنجليــكا"، 

ورواية "الزمرة". 
ثالًثا: أبطال الرواية

املاحقــة  ذروة  يف  املقــاوم  للعمــل  انطلقــوا  الضفــة  يف  املقاومــة  شــباب  إن 
واالســتهداف، ويف أكــرث الظــروف صعوبــة وتعقيــًدا، بــا عــدة وال عتــاد، حتــى جمعــوا 
بشــق األنفــس معــدات متواضعــة للعمــل مكنتهــم الحقــا مــن غنــم األســلحة وتطويــر 
الفكــرة بعــد الفكــرة حتــى أصبحــوا يرضبــون االحتــال يف كل مــكان بــا هــوادة، وقــد 
نجحوا يف تصعيد املواجهة وعاشوا حياة املاحقة واملطاردة يف الجبال والكهوف، 

حتــى قــى بعضهــم شــهداء، يف حــن أصبــح آخــرون يف الســجون دون أن يفرطــوا يف 
أمانتي الدين والوطن، وما زال من بقي منهم أو من تاميذهم خارج األسوار يحن إىل 

عودة مجيدة تشعل فيها ساحات املواجهة من جديد.
ويعد القائد املجاهد خليل الرشيف أبرز أبطالها من خال حياته الجهادية املرشقة 
بالعمل واملطاردة واالستشهاد، وإىل جانبه باقي الشهداء القادة، يوسف الركجي، 
ومحمود أبو الهنود، ومهند الطاهر، وأمين حاوة، ونسيم أبو الروس، وجارس سارو، 
وبإطالة مضيئة عىل االستشهادين األطهار توفيق ياسن، ويوسف الشويل، وبشار 

صوالحة، و معاوية جرارعة، وغريهم من األبطال الذين غيبتهم سجون االحتال.
رابًعا: الرواية وإلهام الشباب

وتشــكل هــذه الروايــة أهميــة بالغــة يف صياغــة وعــي الشــباب نحــو االنطاق الســتئناف 
تجاربهــم،  مــن  واالســتفادة  الســابقن  املقاومــن  تجــارب  ومحــاكاة  املقــاوم،  العمــل 
التــي  وتطويــر أســاليبهم، وبنــاء صفوفهــم يف الضفــة وتكويــن الخايــا واملجموعــات 
ميكــن أن تربــك أمــن االحتــال وتســتنزف قواتــه وتشــاغله طــوال الوقــت وتردعــه مثًنــا 
لعدوانــه وجرامئــه املتواصلــة، وتعطــي صــورة واضحــة لطبيعة العمل وظــروف املعاناة 
التي يجب أن يتجهز لها املقاومون الجدد، ولألخطاء التي وجب عليهم أن يتحسبوا 
لهــا، ولاســتعدادات التــي مــن الواجــب أن تكــون حــارضة إلنجــاح العمــل، بــل تشــكل 
دفعــة نفســية ومعنويــة مهمــة يف شــحن الشــباب وتعبئتهــم بطريقــة منوذجيــة إلكــال 
فيهــا  يتعاظــم  التــي  الظــروف  أحلــك  يف  الوطنيــة  مبســؤولياتهم  واالضطــاع  الــدور 

االحتال والعدوان.

اليهوديــة النقيــة، التــي كانــت مــن املعتقــدات الراســخة يف أذهــان القســم األكــرب 
مــن الصهاينــة، والتــي حــاول نتنياهــو بكل مــا أويت من قوة أن يجعلها حقيقة عىل 
األرض يف الســنوات األخــرية، وكان مــن أبرزهــا ترشيــع قانــون الدولــة اليهوديــة يف 

الكنيست الصهيوين.
بعد مئة وثاثة وعرشين عاًما عىل مؤمتر بازل، مل تعد الخرافات التي تأسست 
عليهــا الحركــة الصهيونيــة تقنــع قــادة الكيــان، ناهيــك بجيــل الشــباب منهــم الــذي 
"انكفــأ" عــن هــذه األفــكار التــي ترشبهــا الجيــل األول مــن املهاجريــن اليهــود عــىل 
بالفكــرة  الجــدد وغــري املؤمنــن  اليهــود  عــن املهاجريــن  أرض فلســطن، فضــًا 
الصهيونية أصًا الذين قدموا إىل فلسطن من أجل الحصول عىل فرصة أفضل 

للحياة.
ولذلــك عندمــا يتحــدث ريفلــن املتــرشب للفكــر الصهيوين مبا تحــدث به، فهذا 
العنيــدة  املقاومــة  أوجدتــه  كبــري،  تحــت ضغــط  قناعــات  تبــدل  عــىل  يــدل  أمــر 
للشعب الفلسطيني ومن خلفه الشعوب العربية واإلسامية كافة، التي جعلت 
)الدولــة  بتفــكك وزوال  تنــذر  التاريــخ  لحركــة  الفكــر معانــدة  هــذا  االســتمرار يف 

اليهودية(، ولذلك يغري أمثال ريفلن معتقداتهم وأفكارهم.
أجل تغيري قناعات قادة االحتال الذين خاضوا حروب هذا الكيان تحت شــعار 
"أرض با شــعب لشــعب با وطن" له أهمية سياســية كربى، حيث يعد بوضوح 
تراجًعــا واضًحــا لســطوة وغطرســة الفكــر الصهيــوين أمــام فكرة الصمــود واملقاومة 

التي تشبت بها شعبنا رغم مرور الزمن.

العــامل، كذلــك تطــل إيــران عىل بحــر قزوين الغني بالنفط والغاز الطبيعي، ويجعل 
إيــران لهــا نفــوذ يف آســيا الوســطى، وهــذا مــا يفــر العاقــات الجيــدة بــن إيــران 
وروســيا االتحاديــة، إضافــة إىل متــدد النفــوذ اإليــراين للســيطرة عــىل مضيــق بــاب 
املنــدب بعــد انقــاب الحوثيــن وســيطرتهم عــىل العديد من املحافظــات اليمنية، 
ونجــاح طهــران مــن التغلغــل يف منطقــة إفريقيــا وتحديــًدا يف إريريــا التــي تطل من 
الناحية الجنوبية عىل مضيق باب املندب، ومتلك طهران قاعدة عســكرية بحرية 
بهــا؛ مــا عــزز الطمــوح اإليــراين بالهيمنــة عــىل املنطقــة وتهديــد خطــوط املاحة يف 
قناة السويس متى شاءت إيران، وهذا يفر توجهات اململكة العربية السعودية 

يف الذهاب نحو عملية عاصفة الحزم لرضب املشاريع اإلمرباطورية اإليرانية.
يف الختــام ال بــد مــن اإلجابــة عــن ســؤال املقــال، مــن ميتلــك عنــارص قــوة أفضــل: 

اململكة العربية السعودية أم إيران؟
الدميوغرافيــة  املســتويات  كل  عــىل  قــوة  وعنــارص  مقومــات  متتلــك  الســعودية 
والجغرافية واالقتصادية، تفوق ما متتلكه إيران لو أحســنت اململكة اســتثار كل 
عنــارص القــوة التــي بيدهــا، فعــىل ســبيل محيطهــا الجغــرايف فهــو متجانــس مــن كل 
النواحــي، عــىل عكــس إيــران التــي تحيطهــا دول ســنية، والدولــة الشــيعية الوحيــدة 

وهي أذربيجان تربطها عاقات متوترة مع إيران.
العــراق هــي الدولــة الوحيــدة التــي تجاور كاًّ من إيران والســعودية، وســتعمل إيران 
عــىل إحــكام ســيطرتها عــىل العــراق بــكل الوســائل، وهــو مــا يفــر أن العــراق بــؤرة 

رصاع إقليمي.
ثانًيا: )إرسائيل( وحلف ناتو عريب:

)إرسائيــل( هــي التــي تحتــاج إىل الســعودية ملــا متتلكــه من رمزية ومــن عنارص قوة، 
وتريــد )إرسائيــل( مــن بنــاء عاقــة مــع املنطقــة العربية عموًما والســعودية عىل وجه 

الخصوص ثاثة أشياء:
1. منــح التطبيــع رشعيــة دينيــة ملــا متثله اململكة من رمزية ومكانة عند املســلمن 

مصالــح  تخــدم  مــا  أكــرث  االحتــال  تخــدم  التــي  األخــرى  الرشعيــات  إىل  باإلضافــة 
اململكة.

خيارات ريفلني وصورة محمد رمضان

السعودية و)إرسائيل( والغول اإليراين

الطريق إىل يافا.. رواية البطولة وإبداع المقاومة

المستشار/ أسامة سعد

أحمد أبو زهري

حديث ريفلين عن حل الدولتين أو الدولة 
الواحدة لشعبين أو االتحاد الفدرالي أو 

الكونفدرالي، حل محل فكرة الوطن البديل 
والدولة اليهودية النقية، التي كانت من 

المعتقدات الراسخة في أذهان القسم األكبر 
من الصهاينة، والتي حاول نتنياهو بكل ما 

أوتي من قوة أن يجعلها حقيقة على األرض 
في السنوات األخيرة.

وتشكل هذه الرواية أهمية بالغة في صياغة وعي 
الشباب نحو االنطالق الستئناف العمل المقاوم، 
ومحاكاة تجارب المقاومين السابقين واالستفادة 

من تجاربهم، وتطوير أساليبهم، وبناء صفوفهم في 
الضفة وتكوين الخاليا والمجموعات التي يمكن أن 

تربك أمن االحتالل وتستنزف قواته وتشاغله طوال 
الوقت وتردعه .

د. حسام الدجين

تمتلك إيران من الناحية الجيوبوليتيكية، مقومات وعناصر 
قوة كبيرة، حيث تبلغ مساحة إيران 1.648.000 كيلومتر 

مربع، وهي تعتبر حسب تصنيف باوندز من الدول الكبيرة 
جًدا، حيث يبلغ طول حدودها البرية 2450 كم، وطول 
حدودها البحرية 2500 كم، ومن المالحظ هنا أن إيران 
تتعادل طول حدودها البرية مع حدودها البحرية، وهذا 

يكشف أسباب اهتمامها في تطوير قدرات قواتها البحرية 
والبرية بشكل ملموس.

2. دفع اململكة للمواجهة مع إيران ما سيضعف كا الدولتن ويحقق لـ)إرسائيل( 

تفوًقا يف منطقة الرشق األوسط.
3. فتــح ملــف تعويــض اليهــود الــن كانــوا متواجديــن يف اململكة منذ زمن الرســول 

ملــف  ومقايضتــه يف  امللــف  هــذا  اململكــة يف  وابتــزاز  وســلم،  عليــه  اللــه  صــىل 
الاجئن الفلسطينين.

الخاصــة: أنصــح دول املنطقــة وعــىل رأســها الســعودية بــأالَّ تنزلــق نحــو مــا تقدمــه 
)إرسائيــل( مــن رؤى وتضخيــم للتهديــد اإليــراين، كــا أننــي أدعــو طهــران ألن تتبنــى 
سياســة خارجيــة تصالحيــة ألن دون ذلــك فــإن )إرسائيــل( ســتهيمن عــىل املنطقــة، 
وحينهــا ال ينفــع النــدم، فمــن تابــع مســار عمليــة الســام مــع )إرسائيل( يعلــم حقيقة 
معهــا  أبرمــت  التــي  العربيــة  للــدول  تقدمــه  أن  مــا ميكــن  ومــا ســقف  الدولــة  هــذه 

اتفاقيات سام.
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غزة/ وائل الحلبي: 
الدفــاع  رفــح حملــة  اســتهل خدمــات 
عــن لقبه بطاًل للــدوري الممتازة لكرة 
القــدم، بفوز كبيــر على الهــالل بأربعة 
أهــداف مقابــل هدفيــن، فــي المباراة 
التــي جمعتهما عصر أمس على ملعب 
منافســات  ختــام  فــي  البلــدي،  رفــح 
لموســم  للــدوري  األولــى  الجولــة 

.2020-2021

خدمــات رفــح أكــد أنــه دائمًا مــا يظهر 
بصــورة مغايــرة فــي بطولــة الــدوري 
التي تعد المفضلة بالنسبة له، ليحصد 
بدايــة مشــوار  فــي  نقــاط  ثــالث  أول 
الحفــاظ علــى اللقــب للموســم الثالث 
على التوالي، فيما ظهر الهالل بصورة 
طيبــة بالرغــم مــن الغيابــات العديــدة 

التي عانى منها الفريق.
ســجل أهداف خدمات رفح، محمد أبو 
عــودة )6(، يســار الصباحين )13(، معتز 
النحــال )34 و6+90 مــن ركلــة جــزاء(، 
فيما سجل هدفي الهالل، عبد الرحمن 

عوض )8(، ومحمد الملفوح )65(.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

خدمــات رفــح هاجــم بقــوة مــع بدايــة الشــوط 
األول ونجح يف افتتاح التسجيل عرب محمد 
أبو عودة الذي اســتغل كرة رأســية من أحمد 
املرمــى  يف  مبــارشة  ليســددها  البهــداري 
جــاء  الهــدف  عــى  الهــال  رد  لكــن   ،)6(
رسيعــًا عــرب عبــد الرحمــن عوض الــذي تلقى 
كرة محمد امللفوح ليحولها بكل سهولة يف 

الشباك )8(.
أصحــاب األرض عــادوا مجددًا للضغط عى 
مرمــى الهــال ومتكــن يســار الصباحــن مــن 
أثــر دربكــة  بهــدف  التقــدم مجــددًا لألخــر 
أمام املرمى ليضع الكرة يف الشباك )13(، 
الثــاين  الهــدف  بعــد  اللعــب  وتــرة  هــدأت 
للخدمات وسط محاوالت متعددة للوصول 
ملرمــى الهــال يف ظــل نقص الخربة الواضح 

يف صفوف األخر.
مــن  متكــن  املبــاراة  نجــم  النحــال  معتــز 
تعزيــز النتيجــة بهــدف ثالــث بعــد تســديدة 
وتألــق   ،)34( املرمــى  عانقــت  صاروخيــة 
أحمــد  الناشــئ  الهــال  حــارس  بعدهــا 
جحجــوح بالتصــدي لرأســية محمــود عطوان، 
قبــل أن تتصــدى العارضــة لهــدف مؤكــد مــن 

تسديدة النحال.

الــذي وضعهــا فــوق املرمــى بقليــل، قبــل أن 
يجدد الحارس تألقه ويتصدى النفراد عامد 

فحجان.
للفريقــن  الهجوميــة  املحــاوالت  اســتمرت 
وأهــدر فحجــان فرصــة هــدف مؤكــد بعدمــا 
اخــرق الصنــدوق ووضــع الكــرة ضعيفــة يف 
يــد الحــارس، قبــل أن ينجــح محمــد امللفــوح 
مــن  رائــع  مــن  أكــر  هــدف  تســجيل  يف 

الشوط الثاني
الهال ظهر بصورة أفضل يف الشوط الثاين 
بعدمــا  الفــارق  يذلــل  أن  لبــد  أحمــد  وكاد 
اخــرق الدفاعــات وســدد كــرة قويــة تصــدى 
لهــا محمــود الجــزار، وكان محمــد أبــو عــودة 
قريبًا من الهدف الرابع بعدما استغل خروج 
ليتصــدى  الكــرة  وســدد  للحــارس  خاطــئ 
الشــخريت  أنــس  أمــام  وترتــد  جحجــوح  لهــا 

تســديدة صاروخيــة مل يتمكــن الحــارس مــن 
التصدي لها )65(.

النتيجــة  تعديــل  عــن  بحثــًا  الهــال  ضغــط 
مــن  للهــرب  للخدمــات  محــاوالت  وســط 
الكمن إال أن محاوالت الطرفن مل تثمر عن 
جديــد، قبــل أن يتحصــل النحــال نجــم اللقــاء 
عــى ركلــة جــزاء وينجــح يف ترجمتهــا لهــدف 

رابع )95(.

بطاقة المباراة:
• الجولة )1(

• الملعب: رفح
• التاريخ: 28/11/2020

• الفريقان: خدمات رفح × الهالل
• النتيجة: )4-2(

أصحاب األهداف:
خدمات رفح: محمد أبو عودة )6( يسار الصباحن )13( معتز النحال هدفن 

)34(  )95  ركلة جزاء(
الهال: عبد الرحمن عوض )8( محمد امللفوح )65(

العقوبات:
بطاقة صفراء: )1(

خدمات رفح: ال يوجد
الهال: إحسان أبو دان )65(
بطاقة حمراء:  )0(

خدمات رفح: ال يوجد
الهال: ال يوجد

طاقم الحكام والمراقبين
حكم ساحة: خالد أبو الخر

حكم مساعد أول: محمد الغول
حكم مساعد ثان: محمد خطاب

حكم رابع: فايز عمران
مراقب المباراة: حمدي تنرة

ُمقيم الُحكام: فريد األشقر

أحمد جحجوح
محمد جودة

 )عبد الله نوفل 70(
محمد أبو عودة

إبراهيم الترامسي
عالء مهنا 

)إحسان أبو دان 46(
محمود الريفي

خليل حميد
أحمد لبد

بالل شعت
محمد الملفوح

عبد الرحمن عوض 
)عبد الله الصعيدي 80(

محمود الجزار
محمد أبو عودة

محمود أبو عطوان
أحمد البهداري
أنس الشخريت
جهاد أبو رياش

 )عودة ضهير 73(
محمد حجاج

عمران أبو بالل 
 )مهند حسنين 90(

معتز النحال
يسار الصباحين

 )محمد بشير 75(
عماد فحجان

 )محمود النيرب 73(

قائد الفريق: محمد حجاج
المدرب: إسالم أبو عريضة

قائد الفريق: محمد أبو عودة
المدرب: حازم الوزير

الهاللخدمات رفح

غزة/فلسطن:
كشــف عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــن العــام للمجلــس 
األعــى للشــباب والرياضــة عــن مكافآت موســم كــرة القدم 
وبلغــت  الجنوبيــة،  املحافظــات  ألنديــة   2020-2021
قيمة الجوائز املالية حســبام أعلن هنية )20( ألف دوالر، 
ستوزع عى األبطال يف نهاية املوسم عى النحو التايل: 
الدرجــة  بطــل  دوالر،  آالف   )10( املمتــاز  الــدوري  بطــل 
 )3000( الثانيــة  الدرجــة  بطــل  دوالر،   )5000( األوىل 

دوالر، بطل الدرجة الثالثة )2000( دوالر.

وأكد هنية أن املجلس األعى للشباب والرياضة سيبقى 
والدعــم  املكافــآت  وتقديــم  الريــايض،  للنشــاط  مســاندا 
وقــال:"  الرياضيــة،  االتحــادات  لكافــة  واملعنــوي  املــادي 
قدمنــا وســنواصل الدعــم للرياضــة، وســنقف إىل جانــب 
الرياضيــن يف كافــة الظــروف لنتجــاوز معــا كل العقبــات، 

ونحافظ عى املنظومة الرياضية مستقرة ومتطورة".
القــدم  لكــرة  واألوىل  املمتــازة  الدرجتــن  دوري  أن  يذكــر 
انطلق يوم أمس الجمعة، يف ظل إجراءات الوقاية من وباء 

كورونا ووفقا لتعليامت وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
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دوري غزة الممتاز 2021

ركلتا جزاء أنقذتا المنطار والثوار من خسارة فرضية بالتعادلالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

ديربي بين النصيرات واألقصى والمجمع 
يواجه األهلي وبيت حانون يستضيف الزوايدة

بطاقة المباراة

اتحاد خانيونسالشجاعية  11

غزة/ عالء شمالي: 
افتتــح فريقــا اتحــاد الشــجاعية 
جباليــا  شــباب  وضيفــه 
مشــوارهما في بطولة الدوري 
اإليجابــي  بالتعــادل  الممتــاز 
بهــدف لكل فريق فــي المباراة 
التــي جمعــت الفريقيــن أمــس، 
ضمــن  اليرمــوك  ملعــب  علــى 
منافســات الجولــة األولــى من 

البطولة.
وأنقــذت ركلتــا جزاء احتســبهما 
الحكــم محمــود أبــو مصطفــى 
فــي  خســارة  مــن  الفريقيــن 
نقطتــي  ومنحتهمــا  االفتتــاح، 
لشــباب  وحافظــت  التعــادل، 
مــن  خاليــًا  علــى ســجله  جباليــا 

الهزائم في مباريات االفتتاح.
جباليــا،  شــباب  هــدف  ســجل 
مــن   )10( عبيــد  نعيــم  محمــد 
ركلــة جــزاء، فيمــا ســجل هدف 
 )16( عطيــة  عــالء  الشــجاعية، 
من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق 
فــي  وضعتهمــا  نقطــة  علــى 
منتصــف الجــدول بيــن الفائزين 

والخاسرين.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

مــن  طويــًا  حــذرًا  تشــهد  مل  املبــاراة  بدايــة 
الفريقــن نتيجــة وجــود الرغبــة للفــوز وخطــف 
وتبــادل  قويــة،  بدايــة  وتحقيــق  املبــاراة  نقــاط 
الفريقــان األفضليــة يف البدايــة إىل أن تحــرك 
عداد النتيجة رسيعًا ملصلحة الضيف شــباب 
جباليــا الــذي تقــدم بالهــدف األول عــن طريــق 
محمــد نعيــم عبيــد مــن ركلــة جــزاء )10(، فيــا 
مل يتأخر رد الشجاعية كثريًا وأعاد عاء عطية 
هدفــا  ســجل  بعدمــا  البدايــة  لنقطــة  املبــاراة 

التعادل للشجاعية )16( من ركلة جزاء.
مــع  الكــرة  عــى  الســيطرة  تبــادل  اســتمر 
الهجوميــة  والفــرص  املحــاوالت  بعــض 
للتقــدم بالنتيجــة مــع بعــض األفضليــة يف 
الخطــورة لشــباب جباليــا الــذي كان يصــل 
ملنطقــة العمليــات يف عــدة هجــات لكن 
دفــاع الشــجاعية كان األفضــل يف إعطــاب 
هــذه الخطــورة يف الوقــت الــذي حاول من 
بعــض املحــاوالت الهجوميــة لكــن الشــوط 

األول انتهى بهدف لكل فريق. 

تحمــل  مل  لكنهــا  هجوميــة  محــاوالت  يف 
الخطورة الكافية. 

أوراقــه  اســتخدام  جباليــا  شــباب  وحــاول 
الضغــط  مــن  مزيــد  فــرض  يف  الهجوميــة 
عى الشجاعية فكان البديل هيثم النجار 
فــرص  ثاثــة  أمامــه  وأتيحــت  املوعــد  يف 
محققــة تصــدى الحــارس أحمــد الجــرو يف 

الشوط الثاني
عــن  كثــريًا  الثــاين  الشــوط  يختلــف  مل 
النســبية  األفضليــة  اســتمرار  مــع  ســابقه 
لشــباب جباليــا يف األداء والخطــورة وكان 
قريبــًا مــن التســجيل يف أكــر مــن محاولــة 
األخــرية  األمتــار  يف  التعامــل  ســوء  لــوال 
ومتاســك دفاعــات الشــجاعية الــذي ظهــر 

املرمــى،  فــوق  الثالثــة  وذهبــت  فرصتــن 
حولهــا  برأســية  حــرارة  مــوىس  عليــه  لــريد 

أحمد عفانة بصعوبة لركلة ركنية.
ضغــط شــباب جباليــا بــكل قــوة الســتعادة 
تصــل  مل  املحــاوالت  كل  لكــن  التقــدم 
املبــاراة  وانتهــت  الشــجاعية  لشــباك 

بهدف لكل فريق.

النتيجة: )1-1(
الملعب: اليرموك

التاريخ: 28/11/2020
الفريقان: الجالء × اتحاد خانيونس

النتيجة: )0-2(
أصحاب األهداف:

الشجاعية: عاء عطية )16 ركلة جزاء(
شباب جباليا: محمد نعيم عبيد )10 ركلة جزاء(

العقوبات:
بطاقة صفراء: )4(

الشجاعية: أحمد اللولحي )22(، 
وسيم فرج )26(، أحمد حرارة )67(

شباب جباليا: نائل شاهن )45(
بطاقة حمراء:  )0(

الشجاعية: ال يوجد
شباب جباليا: ال يوجد

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: محمود أبو مصطفى
حكم مساعد أول: مروان خطاب

حكم مساعد ثان: عبد الرحمن زقوت
حكم رابع: سامح القصاص
مراقب املباراة: إياد حاد
ُمقيم الُحكام: أرشف زملط

أحمد عفانة
عماد السماعنة

)هيثم النجار 69(
مصطفى شاهين

عماد السبع
نائل شاهين 

إبراهيم أبو المعزة
مؤيد اسماعيل 

مؤمن زيدان
محمد نعيم عبيد

 )إبراهيم شاهين 91(
طارق العطار

محمد أشرف أبو ريالة

أحمد الجرو
محمد مريش
خيري مهدي 

إبراهيم النتيل 
أحمد اللولحي 

وسيم فرج
موسى حرارة 

)حسام وادي 87(
عالء عطية 
عمر العرعير
سالم وادي

 )أحمد عابد 85(
أحمد حرارة 

)أحمد الزق 80(

شباب جباليا الشجاعية 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلــق اليــوم منافســات دوري الدرجــة األوىل بإقامــة 3 مواجهــات يف الجولــة األوىل، 
الــدرة،  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــى  األقــى  مــع  النصــريات  فيهــا خدمــات  يلتقــي 
واملجمــع اإلســامي مــع أهــي غــزة عــى ملعــب فلســطن، وبيــت حانــون األهــي مــع 

شباب الزوايدة عى ملعب بيت حانون.
وتتطلــع الفــرق الســتة اليــوم لتحقيــق بدايــة قويــة وتأكيــد رغبتهــا يف الصعــود للــدوري 
املمتاز، مســتفيدة من قرار اتحاد الكرة ضغط مباريات املســابقة بحيث يتم االنتهاء 

من الدوري مبكرًا.
يف املباراة األوىل، يستضيف ملعب الشهيد محمد الدرة مباراة ديريب بن خدمات 
النصــريات واألقــى، حيــث يأمــل كل منهــا كســب أول 3 نقــاط، ســيؤكد من خالها 

أنه عازم عى الصعود للدوري املمتاز.
وأخفــق النصــريات خــال املواســم األخــرية يف تحقيــق حلم جاهريه الغفــرية بالعودة 

أكــر  الصعــود  الفشــل ســيجعل مهمــة  اســتمرار  أن  ويــدرك متامــًا  للــدوري املمتــاز، 
الســابقة  التجــارب  كل  لنســيان  اليــوم  يدفعــه  مــا  وهــو  الســنوات،  مــرور  مــع  صعوبــة 

وتحقيق بداية قوية.
يف املقابــل، مينــي األقــى النفــس بالتواجــد بــن الكبار ألول مرة يف تاريخه، ويدرك 
مــع خدمــات  اليــوم  مــن مواجهــة  اعتبــارًا  نتائــج مميــزة  أن ذلــك يتطلــب منــه تحقيــق 

النصريات.
يذكــر أن خدمــات النصــريات تفــوق عــى األقى يف مبــارايت الفريقن خال الدوري 
املــايض بنفــس النتيجــة وهــي هــدف دون رد، ســجله يف األوىل خالــد الحــاج أحمــد، 

ويف الثانية محمد أبو يوسف.
يف املبــاراة الثانيــة عــى ملعــب فلســطن، يلتقــي املجمع اإلســامي مع األهي، يف 
لقــاء يجمــع األول الهابــط مــن الــدوري املمتــاز مــع الثــاين الصاعــد مــن دوري الدرجــة 

الثانية إىل األوىل.

ويرغــب كل منهــا يف حصــد النقــاط الثاثــة، فاألهــي يريــد العــودة رسيعــًا للــدوري 
والصعــود  كبــرية  مفاجــأة  بتحقيــق  النفــس  اإلســامي  املجمــع  بينــا مينــي  املمتــاز، 

رسيعًا للدوري املمتاز.
ثالــث املباريــات اليــوم، تجمــع بيــت حانــون األهــي مــع شــباب الزوايــدة عــى ملعــب 
بيت حانون، وفيها سيحاول بيت حانون تجديد محاولة الصعود للدوري املمتاز بعد 

أن كان قاب قوسن أو أدىن من ذلك خال املوسم املايض.
وحل بيت حانون يف الدوري املايض ثالثًا وفصلته نقطة وحيدة عن الجاء صاحب 
املركــز الثــاين الــذي صعــد للــدوري املمتــاز، وهــو مــا تــرك مــرارة كبــرية لــدى محبــي 

الفريق، لكنه ما سينسيهم تلك املرارة هو الصعود هذا املوسم.
عى الطرف اآلخر، صعد شباب الزوايدة من دوري الدرجة الثانية إىل األوىل، ويطمح 
بدوره للصعود للدوري املمتاز، رغم إدراكه بأن املهمة لن تكون سهلة يف ظل وجود 

الكثري من املتنافسن عى بطاقتي الصعود.

3 مباريات قوية في انطالق منافسات دوري الدرجة األولى
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دوري غزة الممتاز 2021

التعادل األول في الموسم الجديد بين الصاعد والبطل السابقالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

3 مباريات في افتتاح الجولة 
السابعة لدوري المحترفين

شباب خانيونسالتفاح  11

غزة/مؤمن الكحلوت:
احتكــم فريقــا التفاح وشــباب 
اإليجابــي  للتعــادل  خانيونــس 
بهدف لمثله, في اللقاء الذي 
جمعهمــا أمــس علــى ملعــب 
فلســطين بمدينة غــزة, ضمن 
األولــي  الجولــة  منافســات 
الممتــاز  الــدوري  لبطولــة 
2020- ألنديــة غــزة لموســم 

.2021

كل  حصــل  التعــادل،  وبهــذا 
فريق علــى نقطة واحدة على 
لحتــا  الفــرق  ترتيــب  جــدول 

منتصف الجدول.
ســجل هدف شباب خانيونس، 
الدقيقــة  عنــد  القوقــا  خالــد 
هــدف  ســجل  فيمــا   ,)49(
التفــاح، العبه صادق لولو عند 

الدقيقة )70(.

تفاصيل الُمباراة
الشوط األول

وســنحت  البدايــة,  منــذ  النشــامي  ضغــط 
تســديدة  مــن  األويل  فرصتــن،  ملهاجميــه 
قوية من خارج الصندوق لالعب إســاعيل 
جــر، علــت العارضــة بقليــل عنــد الدقيقــة 
بــركات  محمــد  متابعــة  تلتهــا  الرابعــة, 
الصنــدوق  داخــل  مــن  ســددها  لعرضيــة، 
برعونة فوق العارضة عند الدقيقة العارشة, 

مهدرًا أسهل فرص اللقاء.
وبعدهــا بثــالث دقائــق أهــدر بــركات فرصــة 
الجهــة  مــن  عرضيــة  تلقــي  عندمــا  جديــدة, 
الُيرسى, حيث وضع الكرة برأسه سهلة بن 

يدي الحارس عبد الباري بدوان.
النشــامى،  مرمــى  عــى  التفــاح  ُمحــاوالت 
عــر فــادي عــوض اللــه ويوســف لولــو كانــت 
خجولة, ومل ترتق للخطورة, فيا مل يســتغل 
النشــامى ســوء التغطيــة مــن الجبهــة الُيــرسى 
امُلحــاوالت  جميــع  تكــرست  حيــث  للتفــاح, 
عى أقدام دفاعات التفاح والحارس بدوان, 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

بدأ شــباب خانيونس الشــوط الثاين بقوة, ومل 
ينتظــر أكــر مــن دقيقتــن ليفتتــح خالــد القوقــا 
الصنــدوق,  داخــل  توغــل  بعدمــا  التســجيل, 
وُيســددها  الردويــل,  رأفــت  ُمســتغاًل متريــرة 

بيساره يف الزاوية الُيمني للحارس بدوان.

الشــباك  ليضعهــا يف  ثابتــة,  ركلــة  مــن  كــرة 
الخالية وسط توهان دفاع النشامى.

لكــن  الســيطرة  خانيونــس  شــباب  حــاول 
دون خطــورة عــى املرمــى, باســتثناء فرصــة 
ملحمــد بــركات عنــد الدقيقــة ) )89عندمــا 
تلقــي كــرة عرضيــة مــن الجهــة اليمنــي، لكنــه 
وضــع الكــرة خارج املرمى, يف حن اســتغل 
عــى  ولعــب  النشــامى,  اندفــاع  التفــاح 

النشــامى,  ملرمــى  الوصــول  التفــاح  حــاول 
فرصــة  الســويريك  حــريب  لالعبــه  وُأتيحــت 
سهلة, عندما انفرد من الجهة الُيرسى, لكنه 
يــدي الحــارس هيثــم  بــن  ســددها ضعيفــة 

فتيحة عن الدقيقة )65(.
هــدف  تســجيل  شــهدت   )70( الدقيقــة 
املدافــع  اســتغل  عندمــا  للتفــاح,  التعــادل 
األمين صادق لولو، دربكة أمام املرمى بعد 

الهجات امُلرتدة, وُأتيحت له فرصتن يف 
الوقت املحتســب بداًل من الضائع, األويل 
ســامح  البديــل  لالعــب  رأســية  مــن  كانــت 
عويضــة, جــاءت فــوق العارضــة, والثانيــة من 
جــاءت  الرشفــا  طــارق  لالعــب  أيضــًا  رأســية 
بجانــب املرمــى, لُيطلــق بعدها حكــم اللقاء 
نهايــة  ُمعلنــًا  الصافــرة   شــهلة  أبــو  محمــد 

املباراة.

بطاقة المباراة:
الملعب: فلسطين

التاريخ: 28/11/2020
الفريقان: التفاح × شباب خانيونس

النتيجة: )1-1(
أصحاب األهداف:
التفاح: صادق لولو )70(

شباب خانيونس: خالد القوقا )49(
العقوبات:

بطاقة صفراء: 6
التفاح: حريب السويريك )58(، فادي عوض الله )60(، صادق لولو )72(، عبد 

الباري بدوان )90+6(
شباب خانيونس: محمد أبو مويس )22(، محمد الردويل )90+9(.

بطاقة حمراء: 
التفاح: ال يوجد

شباب خانيونس: ال يوجد
طاقم الحكام والمراقبين

حكم ساحة: محمد أبو شهلة
مساعد كم: محمد السدودي

مساعد حكم ثان: فادي السمهوري
حكم رابع: حازم الصويف

مراقب: وسام بشري
ُمقيم ُحكام: رأفت إسعيفان

هيثم فتيحة
معتز أبو سل

محمد البردويل
محمد البطراوي 

) بهاء السباخي 69(
محمد أبو سحلول
محمد أبو موسي

رأفت البردويل
خالد القوقا

إسماعيل جبر
خليل مطر

 )رفيق عاشور 75(
محمد بركات

 )شرف محسن 90(

عبد الباري بدوان                                                           
أحمد السبع

معتز القططي
صادق لولو 

منصور الُعجيلي
 )أنيس البحطيطي 55(
محمد عادل المشوخي

بال النمنم
حربي السويركي

 )طارق الشرفا 84(
حسن مرزوق

فادي عوض الله
 )سامح عويضة 65(

يوسف لولو

قائد الفريق: صادق لولو
المدرب: سامي الشنطي

قائد الفريق: محمد بركات
المدرب محمود عواد

شباب خانيونسالتفاح

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلــق اليوم منافســات الجولة الســابعة لــدوري املحرتفن، بإقامة 
3 مباريــات، تجمــع مؤسســة البــرية مــع شــباب الخليــل عى ملعب 
الشــهيد فيصــل الحســيني، وشــباب الظاهريــة مــع مركــز بالطة عى 
ملعــب  عــى  الســموع  شــباب  مــع  طولكــرم  وثقــايف  دورا،  اســتاد 

الجامعة األمريكية.
يف املباراة األوىل، يتطلع شباب الخليل ملواصلة عروضه القوية 
عــى  الرابــع  فــوزه  لتحقيــق  طامحــًا  البــرية،  مؤسســة  يلتقــي  حــن 

التوايل، علًا أنه ميلك 13 نقطة، يحتل بها املركز الرابع.
لكن مهمته لن تكون سهلة أمام طموح البرية، الباحث عن تحسن 
موقعــه يف جــدول الرتتيــب، حيــث يحتــل املركــز التاســع برصيــد 7 

نقاط، ويبدو يف حاجة ماسة اليوم للنقاط الثالث.
ويلتقي شباب الظاهرية صاحب املركز الخامس برصيد 10 نقاط 

مــع ضيفــه مركــز بالطــة الوصيــف برصيد 13 نقطــة، يف مباراة مهمة 
لكال الفريقن.

وأخفــق الظاهريــة يف تحقيــق الفــوز يف آخــر 3 لقــاءات، إذ انتهــت 
لتــدارك  الفــوز  اليــوم تحقيــق  بالتعــادل، لذلــك ســيحاول  جميعهــًا 
األوىل  خســارته  بعــد  بالصــدارة  بالطــة  فــرط  حــن  يف  املوقــف، 
بــدوره العــودة إىل ســكة  هــذا املوســم أمــام جبــل املبكــر، ويريــد 

االنتصارات من جديد.
املبــاراة الثالثــة تجمــع ثقايف طولكــرم صاحب املركز الحادي عرش 
قبــل األخــري بـــ 3 نقــاط، مــع شــباب الســموع ســادس الرتتيــب بـــ 8 

نقاط، يف لقاء تصحيح املسار لكالها.
ويــدرك كل مــن الثقــايف والســموع أن الفــوز يف مبــاراة اليــوم 
ســيكون مهــًا جــدًا لكليهــا من أجل تحســن وضعيتها يف 

جدول الرتتيب.



الرياضية األحد 14 ربيع اآلخر 1442هـ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 10
Sunday 29 November 2020

FELESTEENONLINE

برشلونة/ وكاالت:
افتتــح إميــي روســو املنافســة االنتخابيــة، معلنــًا أنــه ســيعمل إذا كان 
رئيســًا للحصــول عــى نيــار دون تكلفــة يف عــام 2022، وهــو عندمــا 

ينهي الربازيي عقده مع باريس سان جريمان.
 ،2022 عــام  يف  عاًمــا   30 وســيبلغ  عامــًا،   28 اآلن  الالعــب  يبلــغ 
ليســت عمــرًا ســيئًا، ولكــن مــن الواضــح أن أفضــل ســنواته مــن حيــث 

النضج ستكون انتهت بالفعل.
وأطلــق نائــب رئيــس برشــلونة الســابق النار بشــكل كبري عى مســتوى 
املطالبــات االنتخابيــة عــى شــكل توقيعــات يف الواقــع، ذهــب إىل 
أبعــد مــن ذلــك، وأكــد أنــه يجــري بالفعــل مفاوضــات مــع العــب كبــري 

آخر سيكشف عن اسمه يف ديسمرب )كانون الثاين(.
ولكــن لــن يكــون اســم نيــار فقــط أحــد األســاء التــي ســتظهر خــالل 
املنافســة االنتخابيــة عــى رئاســة نــادي برشــلونة، وهنــاك العــب آخــر 
ســيحظى بقــدر كبــري مــن الشــهرة وهــو الرنويجــي إيرلينــغ هاالنــد )20 

عامًا(، من بروسيا دورمتوند.

أبرز وعود المرشحين 
في انتخابات برشلونة

نيمار وهاالند

موسيماني: حضرت إلهداء األهلي كأس إفريقيا

محرز يقود السيتي 
الكتساح بيرنلي بـ"هاتريك" 

وتعادل ليفربول

الهالل
ج بطاًل لكأس خادم   ُيتوَّ

الحرمين الشريفين
فتح تحقيق حول إهمال 

أدى لوفاته

مارادونا..

يخضعان لتحقيق موسع 
باالحتيال وسوء األمانة

بالتر وبالتيني

لوزان/ )أ ف ب(:
الســابق  والرئيــس  بالتــر  القــدم جوزيــف  لكــرة  الــدويل  لالتحــاد  الســابق  الرئيــس  يخضــع 
لالتحاد األورويب للعبة الفرنيس ميشال بالتيني للتحقيق يف سويرسا بتهمة "االحتيال" 

و"سوء األمانة"، بحسب ما ذكر مصدر مطلع عى التحقيق لوكالة فرانس برس أمس.
2015 حيــال دفعــة ماليــة قدمهــا بالتــر  وكان الطرفــان متهمــن يف اجــراء قضــايئ عــام 
عمــل  لقــاء  دوالر(  مليــون   2,2( ســويرسي  فرنــك  مليــوين  بقيمــة   2011 عــام  لبالتينــي 

استشاري أداه بالتيني لالول عام 2002.
وقررت النيابة العامة تغيري محور تحقيقها والتوّسع فيه، بحسب املصدر عينه، مؤكدا 

ما نرشته صحيفة "لوموند" الفرنسية واملوقع الفرنيس "ميديابار".
وتحقق النيابة العامة باالشتباه يف "تواطؤ يف االدارة السيئة، االختالس والتزوير".

إضافيــة  قانونيــة  قرائــن  اســتخدام  بصالحيــة  الســويرسية  العــدل  وزارة  وتتمتــع 
للمطالبة بدفع املبلغ.

وقــال مقربــون مــن بالتينــي )65 عامــا( الجمعــة ان النيابــة العامــة الســويرسية "تبقــي عــى 
هذه االدعاءات التي تعود إىل خمس سنوات بشكل مصطنع، لتوسيع نطاق االتهامات".

بوينوس ايرس/ )أ ف ب(:
فتــح القضــاء األرجنتينــي تحقيقــا أمــس، حــول إمكانيــة حــدوث إهال يف تلقــي الرعاية 

الالزمة أدى اىل وفاة اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا االربعاء املايض.
قال أحد أفراد العائلة لفرانس برس "حصلت بعض املخالفات".

وبعد ساعات من وفاة بطل العامل 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا 
ماتياس مورال الخميس ان "سيارة االسعاف استغرقت أكرث من نصف ساعة للوصول 

إىل منزل مارادونا". وحّذر من أنه سيذهب "إىل النهاية".
لكــن مل يتقــدم هــو أو أحــد أفــراد العائلــة بــأي شــكوى، بحســب مــا أعلــن مصــدر قضــايئ 

لفرانس برس.
وكان مارادونــا يف منزلــه يف بلــدة تيغــري التــي تبعــد 30 كلــم شــال العاصمــة بوينوس 
أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 نوفمرب اثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام 

لجراحة يف رأسه الزالة ورم دموي.

لندن/ وكاالت:
حرمــت تقنيــة حكــم الفيديــو املســاعد "يف ايــه آر" ليفربــول 
مــن الفــوز عــى مضيفــه برايتــون فإكتفــى بالتعــادل معه 1-1 
لــه واحتســاب ركلــة جــزاء مشــكوك يف  الغــاء هدفــن  بعــد 
صحتهــا ضمــن مباريــات املرحلــة العــارشة مــن بطولــة انجلرتا 
الســبت والتي شــهدت فوزا كاســحا ملانشســرت ســيتي عى 

ضيفه بريني -6صفر.
وسجل املرصي محمد صالح )34( والسنغايل ساديو مانيه 
)84( هدفن لليفربول مل يحتسبها الحكم بداعي التسلل 
بعد تدخل حكم الفيديو املساعد، ثم تدخل االسكتلندي 
مل  ولبيــك  داين  مــع  مشــرتكة  كــرة  يف  روبرتســون  انــدرو 
يعتربهــا الحكــم مخالفــة لكــن حكــم الفيديــو املســاعد قــرر 
بأنهــا كذلــك ليحتســب ركلــة جــزاء لصالــح برايتــون ســددها 
االملــاين باســكال غــروس داخــل الشــباك يف الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع مدركا التعادل
وانفرد ليفربول مؤقتا بالصدارة مع 21 نقطة، إال ان توتنهام 
)20( ســيكون قادرا عى انتزاعها منه بحال فوزه اليوم عى 

مضيفه وجاره تشليس الذي ميلك 18 نقطة وينافس ايضا 
عى الصدارة.

وســحق مانشســرت ســيتي ضيفه بريني بسداسية نظيفة يف 
مباراة من طرف واحد.

ومل متض 6 دقائق حتى نجح مانشســرت ســيتي يف تســجيل 
هــدف التقــدم عــرب جناحــه الجزائــري ريــاض محــرز، ورسعــان 

ما اضاف الجزائري الدويل هدفا رائعا )22(.
وظــن ســيتي بانــه اضــاف الهــدف الثالث عرب رأســية االملاين 
ايلــكاي غوندوغــان، لكــن الحكم مل يحتســبه بداعي التســلل 
)26(، لكــن الهــدف الثالــث جــاء عــن طريــق الظهــري االيــرس 

بنجامن مندي )41(.
واضــاف االســباين فــريان توريــس الهــدف الرابــع بتمريــرة مــن 
ثالثيتــه  محــرز  واكمــل   ،)66( جيــزوس  غابريــال  الربازيــي 
بكــرة رأســية مســتغال متريــرة مــن البديــل فيــل فــودن )69(. 
وهــي اول ثالثيــة ملحــرز مــع ســيتي، والثانيــة لــه يف الــدوري 
االنجليزي بعد ثالثيته يف مرمى ســوانيس عندما كان العبا 

يف صفوف ليسرت سيتي يف ديسمرب عام 2015.

القاهرة/ )أ ف ب(:
بيتســو  افريقــي  الجنــوب  املــدرب  اعتــرب 
موســياين مــدرب النــادي االهي بعــد قيادته 
بطل مرص اىل احراز لقب دوري ابطال افريقيا 
وغرميــه  مواطنــه  حســاب  عــى  القــدم  لكــرة 
القاهــري  النــادي  انــه جــاء اىل   ،2-1 الزمالــك 

بهدف منحه اللقب القاري.
قــال موســياين عقــب نهــايئ اســتاد القاهــرة 
تداعيــات  بســبب  جاهــري  دون  اقيــم  الــذي 
فــريوس كورونــا املســتجد "حــرت لتدريــب 
االهــي مــن أجــل دوري أبطــال إفريقيــا، وكان 
البــد  ان نحــرتم الزمالــك وديــريب القاهرة األهم 

فيه من يفوز".
لشــيكاباال  االحــرتام  "كل  موســياين  أضــاف 
لباتشــيكو  الــذي ســجل هدفــا رائعــا، وكذلــك 
الــذي  جاميــي(  الربتغــايل  الزمالــك  )مــدرب 
كبــرية  بــروح  نلعــب  كنــا  جيــدة.  مبــاراة  لعــب 
ويف كــرة )حســن( الشــحات التــي اصطدمــت 

يف القائم توقف قلبي".
رقمــه  ليعــزز  لالهــي  التاســع  اللقــب  وهــذا 
عنــد  الزمالــك  رصيــد  تجمــد  فيــا  القيــايس، 

خمسة القاب.
بعــد  الثــاين  لقبــه  نــال  الــذي  املــدرب  أكمــل 
حســاب  عــى  صنداونــز  مياميلــودي  قيــادة 
الزمالــك ايضــا يف 2016 "هــدف أفشــة رائــع، 
وقلت لالعبي األهي بن الشــوطن اننا لســنا 
عــى مــا يــرام اليــوم وعلينا الفــوز باملباراة، ألن 
هــذا ديــريب وهــذه املواجهــة النهائيــة لــدوري 

أبطال إفريقيا".
واصــل موســياين )56 عامــا( الــذي حــل بــدال 
الشــهر  مطلــع  فايلــر  رينيــه  الســويرسي  مــن 
محمــود(  النــادي  )رئيــس  "أشــكر  املــايض 
بوجــود  ســمح  وأنــه  يب،  ثقتــه  عــى  الخطيــب 
الالعبــن  أشــكر  لألهــي.  إفريقــي  مــدرب 
وكل مــن كان حــويل وســاعدين الفهــم الفريــق 
االهــي  جاهــري  أشــكر  يفهمنــي،  والفريــق 
الذيــن عاملــوين بطريقــة جيــدة واشــكر زوجتي 

عى دعمها يل".
الــذي  للخطيــب  البطولــة  هــذه  "أهــدي  أردف 
واشــكر  ميــالده  عيــد  هديــة  منحــه  أود  كنــت 
أدرب  بــأن  يل  لســاحه  صنداونــز  رئيــس 

األهي".

الرياض/ وكاالت:
الحرمــن  خــادم  لــكأس  بطــال  الهــالل  تــّوج 
بعــد  تاريخــه،  يف  التاســعة  للمــرة  الرشيفــن 
جــاره  عــى  أمــس  النهائيــة  املبــاراة  يف  فــوزه 

النرص بهدفن مقابل هدف واحد.
يانــغ  الجنــويب  الكــوري  الهــالل  ثنــايئ  ســجل 
هيــون ســوو يف الدقيقــة العــارشة، والفرنــيس 
الدقيقــة  بافتيمبــي غوميــز مــن ركلــة جــزاء يف 
42، فيــا ســجل هــدف النــرص الوحيــد أميــن 

يحيى مع الدقيقة 71.
وافتتــح هيون-ســوو ثنائيــة الهــالل بربــة رأس 
نفذهــا  ركنيــة  ركلــة  مــن  عرضيــة  متريــرة  إثــر 
إىل  جانــج  وحولهــا  جيوفينكــو  سيباســتيان 

شــباك بــراد جونز حــارس النرص وظهره للمرمى 
يف الدقيقة العارشة.

مــن  الهــالل  تقــدم  بافتيمبــي غوميــز  وضاعــف 
بثــالث  األول  الشــوط  نهايــة  قبــل  جــزاء  ركلــة 

دقائق.
وقلص أمين يحيى الفارق لصالح النرص عندما 
أرسل تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة 
الجــزاء ســكنت شــباك حبيــب الوطيــان حــارس 

الهالل يف الدقيقة 71.
يف  خطــرية  فرصــة  مــن  مرمــاه  الوطيــان  وأنقــذ 
للمغــريب  مبــارشة  تســديدة  مــن   78 الدقيقــة 
عبــد الــرزاق حمــد اللــه مــن مــدى قريــب، لكــن 

حارس الهالل حولها إىل ركلة ركنية.

كومان  يأمل في رؤية 
ميسي منتعشًا أمام أوساسونا

برشلونة/ وكاالت:
قال مدرب برشــلونة رونالد كومان، أمس، إنه 
يأمــل أن يســتفيد ليونيــل ميــيس مــن الراحــة 
التــي حصــل عليها منتصف األســبوع املايض 
يف  أوساســونا  فريقــه  يســتضيف  عندمــا 
القــدم  لكــرة  اإلســباين  األوىل  الدرجــة  دوري 
اليــوم، يف محاولــة إلنعــاش بدايتــه املهــزوزة 

للمسابقة.
وظــل ميــيس، الــذي يبــدو بعيــدًا عــن أفضــل 
مســتوياته يف معظــم فــرتات املوســم، وقــدم 
أداء متواضعــًا يف الخســارة 0-1 أمــام أتلتيكو 
مدريــد األســبوع املــايض، يف برشــلونة رفقــة 
العــب الوســط فرينــي دي يونــغ خــالل الفــوز 
يف  كييــف  دينامــو  عــى  األرض  خــارج   4-0

دوري أبطال أوروبا الثالثاء املايض.
"حصــل  صحــايف:  مؤمتــر  يف  كومــان  وقــال 
مييس عى فرتة راحة جيدة وكذلك فريني، 
وكانــا بحاجــة لهــا ألنها خاضا كافة املباريات 

معنــا ومــع منتخباتهــا الوطنيــة تقريبا، لذلك 
قررنا اإلبقاء عليها يف برشلونة لضان عدم 
تعرضها ملشــاكل بدنية، أمتنى أن يكونا قد 
استعادا نشاطها، ما يجعلها يقدما أفضل 

أداء ألننا بحاجة حقا لذلك".
ســريجيو  املخــرم  برشــلونة  ويدعــم 
لكــن  اإلصابــة،  مــن  عودتــه  بعــد  بوســكيتس 
كومــان قــال إنــه رمبــا يريــح ســريجينو ديســت، 
الظهــري األميــن الوحيــد الجاهــز عقــب إصابــة 
األســبوع  عضــي  بتمــزق  روبرتــو  ســريجي 
املــايض، بعدمــا اشــتىك املدافــع األمريــي 

من اإلرهاق عقب الفوز يف كييف.
وقــد يحصــل قلــب الدفــاع أوســكار مينغويــزا 
البدايــة  مــن  مــرة  عــى فرصــة املشــاركة ألول 
يف الــدوري عقــب أدائــه املثــري لإلعجــاب يف 
ظهوره األول يف كييف، حيث تفوق برشلونة 
عــى الفريــق األوكــراين رغــم غيــاب الكثــري من 

الالعبن.



11اقتصاد األحد 14 ربيع اآلخر 1442هـ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
Sunday 29 November 2020

FELESTEENONLINE

بليمــه عــن فقــد هويتــي  ابــو  أنــا/ جــارس ســام ســليم  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   903172633 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مؤيــد كامــل حمــدان الدحــدوح عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803688225 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  نوفــل  أنــا/ محمــد جرب/احمــد منــر  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   910790146 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ اسامء معني احمد نبهان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 801327735 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمد منصور عامر عفانة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 955207733 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ صابرين يوسف ابراهيم ابو دغيم عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900932971 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الهابــط  نجيــب  شــاكر  فاطمــة  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   410159768 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود ايــاد يوســف لولو عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 400812400 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصطفــى بوســف جابــر ابو خضري عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802806695 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  درويــش  أنــا/ محمــد جهــاد محمــد  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800049090 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد محمد توفيق الهور عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401981147 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ عبــد الهــادي أحمــد محمــد مــوىس مــن البطــاين الرشقــي 
جباليــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة االن خــارج قطــاع غــزة يقتــي حضــورك 
الســاعة  2020/12/29م  يف  الواقــع  الثاثــاء  يــوم  املحكمــة  هــذه  اىل 
التاســعة صباحــا لحضــور جلســة الدعــوى أســاس 2020/969 وموضوعهــا 
نفقــة أوالد واملقامــة مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ منــى يوســف عبــد اللــه عــز 
الدين املشهورة موىس من يبنا وسكان جباليا وكيلتها املحامية تهاين عزيز 
وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أو تبــد للمحكمــة 
معذرة مرشوعة يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول وحرر يف 2020/11/23م.
قايض جباليا الرشعي

اقتصاد غزة تنفي
 منع استرياد األلبان

غزة/ فلسطني: 
وســائل  عــرب  ُيتــداَول  مــا  غــزة  يف  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  نفــت 
اســترياد  وقــف  حــول  اإلخباريــة،  واملواقــع  االجتامعــي  التواصــل 

األلبان ومنع دخولها القطاع.
وقالــت الــوزارة، يف بيــان صحفــي أمــس، إنهــا مل تصــدر منًعــا بهــذا 

الخصوص، وأن أي منع يصدر عرب وكيل الوزارة.
وأوضحــت أن هنــاك اجتامًعــا مــع بعــض أصحــاب مصانــع ومــوردي 
القطــاع  إغــراق  مــن  بالحــدِّ  خالــه  طالبــوا  غــزة  قطــاع  يف  األلبــان 

مبنتجات األلبان الواردة إليه.
وأكــدت الــوزارة أنهــا وعــدت بدراســة األمــر ومل تتخــذ أي قــرار مبنــع 
االســترياد. وتداول ناشــطون عرب مواصل التواصل نســخة من قرار 
لــوزارة االقتصــاد بغــزة يقــي مبنــع اســترياد األلبــان؛ دعــاًم للمنتــج 
مــن  والجربينــي  الجنيــدي  رشكتــي  املنــع  قــرار  ويخــص  املحــي. 
الضفة الغربية املحتلة؛ األمر الذي أثار تساؤالت الناشطني ورّواد 
إعــام  لوســائل  الجنيــدي  رشكــة  علقــت  جانبهــا،  ومــن  التواصــل. 
محليــة بــأن قــرار وزارة االقتصــاد يف غــزة "كان مفاجًئــا ويعد ســابقة 
خطرة".يف حني عد اتحاد الصناعات الغذائية يف ترصيح لوسائل 
إعام محلية بأن القرار "مرفوض ومستغرب ويجب الرتاجع عنه".

غزة/ جامل غيث:
مــن  للحــد  املتخــذة  اإلجــراءات  ألقــت 
تفــي جائحــة "كورونــا" بظالهــا الســلبية 
عىل عمل الســائقني يف قطاع غزة، وســط 
لهــم  عاجلــة  مســاعدات  بتقديــم  مطالــب 

ومساعدتهم يف تخطي األزمة الراهنة.
الســائقني  أحــد  عــزام-  أحمــد  فالســائق 
املترريــن مــن جائحة كورونا- يبدأ عمله 
غــزة  مدينــة  شــوارع  يجــوب  حيــث  باكــرًا، 
باحثــًا عــن قــوت يومه، لكن قلة الركاب من 

جراء جائحة كورونا جعلت عمله شاقًا.
فهــو ميــي معظــم وقتــه باحًثــا عــن راكــب 
يلتقطه هنا أو هناك يك يتمكن من توفري 

قوت أرسته املكونة من سبعة أفراد. 
عملــه  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة  وقــال 
اليومي من الساعة السابعة صباًحا وحتى 
الثامنــة مســاًء بالــكاد يكفــي لتلبيــة بعــض 
داعًيــا  ألرستــه"،  األساســية  االحتياجــات 
إىل الوقــوف إىل جانــب الســائقني وإدراج 
املســاعدات  كشــوفات  ضمــن  أســامئهم 
ظــل  يف  الفلســطيني  للشــعب  املقدمــة 
ترخيــص  رســوم  مــن  وإعفائهــم  كورونــا، 
العمــل  عــىل  قدرتهــم  لعــدم  املركبــات 

وتأمني قوت يومهم ورسوم الرتخيص".
واملواصــات،  النقــل  وزارة  وكانــت 
رســوم  بتخفيــض  قــراًرا  مؤخــًرا  أصــدرت 
مــن  تــرتاوح  نســبه  العمومــي إىل  مركبــات 
العموميــة  %50 عــىل املركبــات  30 إىل 

الســائقني  عــن  للتخفيــف  غــزة؛  قطــاع  يف 
يف ظل الحصار وجائحة كورونا.

مساعدات عاجلة
مــن  اللــه  نــرص  محمــد  الســائق  ويشــتيك 
تراجع دخله اليومي، وبات غري قادر عىل 
بســبب  أرستــه  احتياجــات  جميــع  تلبيــة 
جائحة كورونا وحظر التنقل من الساعة 8 

مساًء حتى السابعة صباًحا.
مــا  أن  إىل  اللــه،  نــرص  الثاثينــي  ويلفــت 

رام الله- غزة/ رامي رمانة:
أكــد اختصاصيــون اقتصاديــون، أن تســجيل 
مــؤرش  األربــاح،  يف  تراجعــًا  البنــوك  أداء 
خطــر لــه مــا بعــده، خصوصــًا أنــه يربــك دورة 
يف  الثقــة  املودعــني  ويفقــد  املــال،  رأس 
التعامات املرصفية، ويشكل ضغطًا باتجاه 

اللجوء إىل االحتياط النقدي القانوين.
املدرجــة يف  البنــوك  أربــاح  وتراجــع صــايف 
التســعة  األشــهر  خــال  فلســطني  بورصــة 
املاضيــة، بنســبة )%50( نــزواًل مــن )75.3( 
عــام  مــن  املقابلــة  الفــرتة  يف  دوالر  مليــون 
نهايــة  دوالر  مليــون   )37.4( إىل   2019

سبتمرب املايض.
د.نــور  االقتصــادي  االختصــايص  واعتــرب 
البنــوك  لــدى  األربــاح  تراجــع  أن  الــرب،  أبــو 
تشــهده  مــا  ظــل  وارد يف  أمــر  فلســطني  يف 
اقتصــادي  وضــع  مــن  الفلســطينية  األرايض 
اإلجــراءات  ظــل  يف  خاصــة  صعوبــة  يشــتد 

املتبعة للحد من جائحة كورونا.
يف  البنــوك  اســتمرار  أن  إىل  أشــار  لكنــه 
تسجيل مزيد من الرتاجع يف األرباح يضعها 
انعكاســاته  لــه  ســيكون  خطــر،  موضــع  يف 
السلبية عىل الربامج االئتامنية التي تقدمها 
عــىل  سينســحب  وهــذا  املصــارف  تلــك 

إحداث إرباك يف دورة رأس املال.
وقــال أبــو الــرُّب لصحيفة "فلســطني": األرباح 
تعد الدخل األسايس للبنوك، وإن تقلصت 
ســيكون لهــا تبعــات ســلبية عــىل االســتثامر 
األفــراد  ســيتأثر  وبالتــايل  القــروض،  ومنــح 
كلــه  ســينعكس  مــا  الرتاجــع،  بهــذا  والتجــار 
الناتــج  وســيرتاجع  الوطنــي،  االقتصــاد  عــىل 

املحي اإلجاميل.
ولفــت إىل أن اســتمرار تراجــع أربــاح البنــوك 

يتجــاوز  ال  يومــي  إيــراد  مــن  عليــه  يحصــل 
العرشة شواقل، بعد قسمتها مع صاحب 

املركبة، وتعبئتها بالوقود.
ويشــري لـ"فلســطني" إىل أن وضعــه املــايل 
والديــه  يعيــل  لكونــه  ا  مأســاويًّ أصبــح 
عــىل  قدرتــه  ولعــدم  الخمســة،  وأشــقاءه 
الثامنــة  الســاعة  بعــد  العمــل  مواصلــة 

مساًء، بسبب حظر التجوال.
ويتابــع: "إذا عملنــا نحصــل عــىل األمــوال 
نعمــل  مل  وإذا  العيــش  مــن  ونتمكــن 
ســنجوع"، مشــرًيا إىل أنــه حتــى اللحظة مل 
يتلــقَّ أي مســاعدة ليعيــل أرستــه يف ظــل 

الجائحة رغم حاجته املاسة لها.
إىل  للوقــوف  املعنيــة  الجهــات  ويدعــو 
جانب السائقني وأصحاب الدخل اليومي 
يك يتمكنــوا مــن العيــش حيــاة كرميــة يف 
آثــار  مــن  خلفتــه  ومــا  كورونــا  جائحــة  ظــل 

سيئة عىل سكان القطاع.
ويف الســياق يطالــب الســائقون الجهــات 
العمــل  وزارات  خصوصــا  املختصــة، 
والتنمية االجتامعية والنقل واملواصات، 
بالوقوف إىل جانب الســائقني والتخفيف 
مــن معاناتهــم ورصف مســاعدات عاجلــة 
كشــوفات  ضمــن  أســامئهم  وإدراج  لهــم، 
للشــعب  املقدمــة  املســاعدات 
كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف  الفلســطيني 

وإعفائهم من ترخيص املركبات.
أجر يومي

نقابــة  باســم  الناطــق  أكــد  جهتــه  مــن 
كورونــا  أزمــة  أن  مغافــل،  إيــاد  الســائقني 
ومــا  الســائقني،  يف  كبــري  بشــكل  أثــرت 
غــزة،  لقطــاع  متكــررة  إغاقــات  مــن  تاهــا 
وحظــر التجــوال يف بعــض املناطــق الــذي 
الســابعة  حتــى  مســاًء  الثامنــة  مــن  يبــدأ 

صباًحا.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  مغافــل  وقــال 
الســائقني يعملــون بنظام األجــور اليومية، 

يدفــع  وهــذا  الســوقية،  قيمتــه  يفقــده 
باملستثمرين إىل العزوف عن رشاء أسهمه.

الخطــر  مــن مرحلــة  تقــرتب  البنــوك  أن  وبــنيَّ 
وتتعــذر  االقــرتاض،  عمليــات  توســع  عندمــا 
عليهــا اســتعادة األمــوال، وأيضــًا حينــام تزيد 
ويتعــذر  الفلســطينية،  للســلطة  ديونهــا  مــن 
عــىل الســلطة التســديد، هنــا تكــون البنــوك 
يف مرحلــة خطــر شــديد يدفــع بهــا إىل إعان 
فيــام  االندمــاج  او  االســتحواذ  أو  اإلفــاس 

بينها.
بنــوك  ســتة  تــدرج  فلســطني  بورصــة  ويف 
والبنــك  فلســطني،  بنــك  وهــي:  أســمهام، 
الفلســطيني،  اإلســامي  والبنــك  الوطنــي، 
والبنــك اإلســامي العــريب، وبنــك القــدس، 

وبنك االستثامر الفلسطيني.
ويعمل يف السوق الفلسطينية )13( مرصفًا 
محليــًا ووافــدًا، بواقــع )7( بنــوك محلية و)6( 
بنــوك وافــدة منهــا )5( بنــوك أردنيــة ومرصف 
مــرصي واحــد، عــاوة عــىل ذلــك يوجــد يف 
قطاع غزة مرصفان، هام "اإلنتاج" و "الوطني 

اإلسامي".
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. 
املرصفيــة  األربــاح  تراجــع  أن  نوفــل  أســامة 
إدارة  مــن  يســتدعي  أشــهر،   9 مــدة  خــال 
املصــارف املتــررة، الوقوف مليًا والتفكري 
إن  الســلبية،  التبعــات  تــدارك  كيفيــة  يف 

استمرت األرباح يف االستنزاف.
وبــني نوفــل لصحيفــة "فلســطني" أن تراجــع 
رصف  عمليــة  انتظــام  يف  يؤثــر  األربــاح، 
رواتــب موظفــي البنــك بــل يدفــع إىل إعــادة 

الهيكلة وتقنني أعداد املوظفني.
حجــم  مــن  تقلــص  األربــاح  قلــة  أن  وأضــاف 
الرائب التي تدفعها البنوك لوزارة املالية 

وغالبيتهــم غــري قادرين عىل إعالة أرسهم 
يف ظــل هــذه الجائحــة، مؤكــًدا أن اإلغاق 
غــري  وباتــوا  دخلهــم  لرتاجــع  أدى  الجــزيئ 

قادرين عىل تلبية احتياجات أرسهم.
الســائق  عليــه  يحصــل  مــا  "إن  وأضــاف: 
يلبــي  بالــكاد  اليومــي  عملــه  خــال 
احتياجات أرسته، فعند توقفه عن العمل 

يصبح غري قادر عىل إعالة عائلته".
وبني أن 20 ألف ســائق يعملون يف قطاع 
غــزة، عــىل ســيارات األجرة، مشــرًيا إىل أن 
نقابته طالبت بشكل مستمر كل الجهات 
مســؤولياتها  عنــد  بالوقــوف  املســؤولة 
لتوفــري احتياجــات الســائقني، كتخفيــض 
أســامء  وإدراج  املركبــات،  ترخيــص  مثــن 
املســاعدات  كشــوف  ضمــن  الســائقني 
املقدمــة للشــعب الفلســطيني، مضيًفــا: 
"كــام طالبنــا الحكومــة بــرصف مســاعدات 
للســائقني وإدراجهــم ضمــن املســتفيدين 

من صندوق وقفة عز".
وتابــع: "وجهنــا خطابــات للجميــع، وننتظــر 
عــىل  املعنيــة  الجهــات  رد  اللحظــة  حتــى 
قدمناهــا  التــي  واملطالبــات  املقرتحــات 
يف ظــل األوضــاع املأســاوية التــي يعانيهــا 
الســائقون"، متمنًيا أن يكون هناك رد يف 

ظل الظروف الصعبة واالستثنايئ.
ويعيــش يف قطــاع غــزة املحــارص مــا يزيــد 
عــىل مليــوين فلســطيني، يعانــون أوضاًعــا 
اقتصاديــة ومعيشــية مرتديــة للغايــة؛ مــن 
جــراء الحصــار اإلرسائيــي املتواصــل منــذ 
جائحــة  بفعــل  معاناتهــم  وزادت   ،2007

كورونا.
كام يعاين نصف سكان القطاع من الفقر، 
يف حــني يتلقــى 4 أشــخاص مــن بــني كل 
إحصائيــة  حســب  ماليــة،  مســاعدات   5
للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 
الثــاين  كانــون  ينايــر/  نهايــة  أصدرهــا 

املايض.

وهــذا يخفــض من اإليــرادات الحكومية التي 
قلــة  أن  كــام  تراجعــًا،  األســاس  يف  تشــهد 
األربــاح تخفــض مــن املســاهمة املجتمعيــة 

للبنوك.
النشــاط  تراجــع  أن  إىل  االختصــايص  ونبــه 
البنــيك، يفقــد ثقــة املودعني واملســاهمني 
املــرصيف،  االســتثامر  يف  ســواء  حــد  عــىل 
ويدفع بهم إىل التوجه لاستثامر يف أصول 
أخــرى أو التحفــظ عــىل حقوقهــم بأيديهــم، 
يســجل  االقتصــادي  النشــاط  يجعــل  وهــذا 

مزيدا من االنكامش.
ســامه  مــا  إىل  حديثــه  يف  نوفــل  ولفــت 
"خطــورة الضغــط عــىل االحتياطــي النقــدي 
للبنوك املوجودة لدى سلطة النقد"، مبينًا 
تســتعني  ماليــًا  تتعــر  حــني  املصــارف  أن 
ســلطة  لــدى  املوجــودة  املاليــة  بحصتهــا 
النقد للخروج من أزمتها املالية التي توضع 
املودعــني  أمــوال  عــىل  للحفــاظ  كــرشط 

واملساهمني.
حــد  إىل  وصلــت  إن  البنــوك  أن  إىل  ونبــه 
اســتنزاف االحتياطــي النقــدي تكــون معرضة 

لإلفاس واالنهيار الرسيع.
أحــدث  يف  ذكــر  الــدويل  البنــك  أن  يشــار 
ميــر  الفلســطيني  االقتصــاد  أن  لــه،  تقريــر 
 ،2020 عــام  يف  الصعوبــة  بالغــة  بأوضــاع 
كل  تشــدد  أزمــات  ثــاث  يواجــه  حيــث 
كورونــا  جائحــة  تفــي  وهــي:  اآلخــر،  منهــا 
املستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة 
تعطــل  إىل  أدت  االحتــال  مــع  سياســية 
ســتة  مــن  ألكــر  املقاصــة  إيــرادات  تحويــل 
املتوقــع  مــن  لذلــك،  "نتيجــة  وقــال  أشــهر. 
أن ينكمــش إجــاميل الناتــج املحــي للســنة 

بكاملها بنحو) 8%(.

غزة/ فلسطني:
نظمــت طواقــم حاميــة املســتهلك التابعــة لوزارة 
عــىل  تفتيشــية  زيــارة   59 الوطنــي  االقتصــاد 
املحــال التجاريــة واألســواق، وقــد تــم تحريــر 14 
محــر ضبــط لبضائع منتهية الصاحية وفاســدة 
وتحريــر 8 محــارض إتــاف ملــواد غذائيــة منتهيــة 

الصاحية.
لطبيعــة  اليومــي  اإليجــاز  يف  الــوزارة  وبينــت 
عملهــا أن دائــرة التنميــة الصناعية نظمت زيارات 

للمصانع واملخابز يف محافظة خانيونس ملتابعة 
الرتاخيص والتأكد من إجراءات السامة.

بدورهــا نظمــت دائــرة املعــادن الثمينــة 8 زيارات 
ملحــال بيــع الذهــب واملجوهــرات يف محافظــة 

غزة.
ملنشــآت  ميدانيــة  جــوالت   7 تنفيــذ  تــم  كــام  
املطاعــم  عــىل  الجــوالت  جانــب  إىل  تجاريــة، 
مــدى  ملتابعــة  املركزيــة  واألســواق  واملحــال 

التزامها اإلجراءات الوقاية.

انخفضت 50 % خالل تسعة أشهر"كورونا" ُتلقي بظاللها السلبية عىل أوضاع "سائقي غزة"
تـراجع أربـاح البنـوك ُيربـك دورة 

رأس املال ويضغط عىل االحتياطي القانوين

القاهرة/ وكاالت:
قــال وزيــر املاليــة املــرصي محمــد 
إن  متلفــزة  ترصيحــات  يف  معيــط 
االقتصــاد  ينمــو  أن  املتوقــع  مــن 
بــني 2.8 وأربعــة باملئــة يف الســنة 
املاليــة 2021/22، التــي تبدأ يف 

يوليو.
كورونــا  فــريوس  تداعيــات  ورغــم 
أجمــع،  العــامل  مســتوى  عــىل 
األســواق  دول  مــرص  تصــدرت 
الناشئة يف احتواء معدل التضخم 
طبقــا  الجــاري،  العــام  خــال 
مجلــس  عــن  الصــادرة  للبيانــات 

بكني/ وكاالت:
مفاعلهــا  تشــغيل  الصــني  بــدأت 
مــا  اإلنتــاج،  املحــي  األول  النــووي 
يشــكل مرحلــة مهمــة عــىل طريقهــا 
التكنولوجيــا  عــن  لاســتقال 

الغربية.
وان"  "هوالونــغ  املفاعــل  وبإمــكان 
ربطــه  تــم  الــذي  األول(  )هوالونــغ 
بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة، إنتــاج 
واط  كيلــو  مليــارات  عــرشة  حــوايل 
خفــض  مــع  ســنة  كل  الســاعة  يف 
 8,16 مبقــدار  الكربــون  انبعاثــات 
أوضحــت  مــا  وفــق  طــن،  مليــون 

الوزراء املرصي.
ووفــق صنــدوق النقــد الدويل، فإن 
مــرص "حققــت أكــرب تراجــع ســنوي 
باألســواق  التضخــم  معــدل  يف 
بعــام  مقارنــة   ،2020 الناشــئة يف 
نقطــة   8.2 بلــغ  برتاجــع   ،2019

مئوية".
اإلصــاح  خطــة  آثــار  بــني  ومــن 
معــدالت  تراجــع  االقتصــادي، 
خــال  باملئــة   5.7 إىل  التضخــم 
 2019-2020 املــايض  العــام 
عــام  يف  باملئــة   13.9 بـــ  مقارنــة 

.2018-2019

النوويــة  الوطنيــة  املؤسســة 
الصينية.

"احتــكار  الصــني  تكــرس  وبذلــك 
التكنولوجيــا الغربيــة عــىل الصعيــد 
أوضحــت  مــا  بحســب  النــووي"، 
يف  النوويــة  الوطنيــة  املؤسســة 

بيان.
النوويــة  املحطــات  تؤمــن  ومل 
حاجــات  مــن   5% ســوى  الصينيــة 
الباد للكهرباء خال العام 2019، 
لكــن  للطاقــة،  الوطنيــة  اإلدارة  وفــق 
مــن املتوقــع أن تــزداد هــذه الحصــة 
عمــا بالهدف الــذي حددته الصني 

البطالــة  مــؤرشات  عكســت  كــام 
االقتصــاد املــرصي  صمــود وتطــور 
البيانــات  فوفــق  واســع،  نحــو  عــىل 
املركــزي  الجهــاز  عــن  الصــادرة 
للتعبئة العامة واإلحصاء يف مرص 
مؤخــرا، فــإن معــدل البطالة "تراجع 
إىل 7.3 باملئــة يف الربــع الثالــث 
بـــ7.8  مقارنــة  الجــاري،  العــام  مــن 

باملئة قبل عام".
وارتفــع االحتياطــي النقــدي ملــرص 
حتــى  دوالر  مليــار   39.22 إىل 
بحســب  املــايض،  أكتوبــر  نهايــة 

بيانات البنك املركزي املرصي.

بتحييد أثر الكربون بحلول 2060.
ويشكل خفض التبعية للتكنولوجيا 
الغربية يف القطاعات االسرتاتيجية 
مثــل القطــاع النــووي هدفــا محوريــا 
يف االسرتاتيجية الصينية املحددة 
يف خطة "صنع يف الصني 2025".
وتــم توزيــع مليــارات الــدوالرات مــن 
املســاعدات العامــة عىل الرشكات 
هــذا  تحقيــق  أجــل  مــن  الصينيــة 
الهدف، عما بسياســة تثري اســتياء 
وكانــت  التجاريــني،  الصــني  رشكاء 
مــع  تجاريــة  حــرب  نشــوب  خلــف 

الواليات املتحدة.

توقعات بنمو االقتصاد املرصي العام املقبل

مفاعل نووي صيني ُينتج 10 مليارات
ا  كيلو واط من الكهرباء سنويًّ

م 59 زيارة "حامية املستهلك" ُتنظِّ
 تفتيشية للمحال التجارية واألسواق 
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باريس/ وكاالت:
املســيلة  القنابــل  األمــن  قــوات  أطلقــت 
عــى  عــى متظاهريــن يحتجــون  للدمــوع 
أن  بعــد  أمــس  باريــس  الرشطــة يف  عنــف 
بالحجــارة  الرشطــة  رجــال  ملثمــون  رشــق 
عــى  حواجــز  وأقامــوا  الناريــة  واأللعــاب 

الطرق.
وشــارك آالف الفرنســيني يف أنحــاء البــاد 
يف مسريات احتجاجا عى عنف الرشطة 
وطالبــوا بحريــة الصحافــة بعــد أن اعتــدت 
منتــج  وهــو  أســود،  رجــل  عــى  الرشطــة 
موجــة  أذىك  مــا  بالــرب  موســيقي، 
أنــه  ُيعتقــد  قانــون  مــرشوع  عــى  غضــب 
يقيــد حريــة الصحافيــني يف الكشــف عــن 

وحشية الرشطة.
يف  النــار  متظاهــرون  أرضم  باريــس  ويف 
الشــوارع  يف  العامــة  املمتلــكات  بعــض 
واشــتبكوا مع الرشطة أثناء محاولتهم منع 

الوصول إىل بعض الشوارع.
ويف ليــل وريــن وسرتاســبورغ ومدن أخرى 
احتــج آالف آخــرون عــى مــرشوع القانــون 
الذي يجرم تداول صور رجال الرشطة يف 
ظــروف معينــة وهــو مــا يصفــه املعارضــون 

بأنه يحد من حرية الصحافة.

وحمــل الكثــريون الفتات كتب عليها “من 
عنــف  و”أوقفــوا  الرشطــة”  مــن  ســيحمينا 

الرشطة” و”رضب الدميقراطية”.

الصحافيــني  منظــات  إىل  وانضــم 
التــي نظمــت  الحريــة املدنيــة  وجاعــات 
يســاريون  نشــطاء  املســريات  تلــك 

متطرفون ونشــطاء بيئيون ومتظاهرون من 
الســرتات الصفــراء والذيــن يحتجــون عــى 

سياسات الحكومة منذ عامني.

واتهمــت إيــران، دولــة االحتــال بالوقــوف وراء عمليــة 
حســن  اإليــراين،  الرئيــس  توعــد  حــني  يف  االغتيــال، 
توعــد  كــا  املناســب؛  الوقــت  يف  بـ"الــرد"  روحــاين 
حــني  يف  قــاٍس"،  بـ"انتقــام  اإليــراين  الثــوري  الحــرس 
شــدد حــزب اللــه، عــى أنــه "يقــف بكل قــوة إىل جانب 

الجمهورية اإلسامية اإليرانية".
عــن  أمــس،  بوســت"،  "واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
الــرشق األوســط، تأكيــده أن  مصــدر اســتخبارايت يف 
")إرسائيــل( تقــف وراء عمليــة اغتيــال العــامل"، الــذي 
قــد  نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــال  حكومــة  رئيــس  كان 
العســكري"  النــووي  "الربنامــج  بالوقــوف خلــف  اتهمــه 

اإليراين.
والجمعــة، نقلــت صحيفــة "نيويورك تاميز" األمريكية، 
أن  اســتخباريني  ومســؤوَلني  أمــرييك  مســؤول  عــن 
)إرسائيــل( "تقــف خلــف الهجوم عى العاِلم"، وذكرت 
الصحيفــة أن "العــامل اإليــراين الــذي اغتيــل كان منــذ 

فرتة طويلة هدفا للموساد".

أن  أمــس،  روحــاين،  حســن  اإليــراين،  الرئيــس  وأكــد 
يف  بــاده  جهــود  يبطــئ  لــن  النــووي  العــامل  اغتيــال 
املجــال النــووي، فيــا توعــد املرشــد األعــى اإليــراين 

عيل خامنئي بالثأر.
ودعــا خامنئــي إىل اســتكال الجهــود العلميــة والفنيــة 
زادة،  فخــري  محســن  العــامل  عليهــا  يعمــل  كان  التــي 

واصفا زادة بـ"العامل النووي الدفاعي".
وتابع قائا: "عى املسؤولني املعنيني متابعة جرمية 
وراءهــم،  يقــف  ومــن  مرتكبيهــا  ومحاســبة  االغتيــال 
ومتابعــة الجهــود العلميــة.. العــامل فخــري زاده اغتيــل 

عى يد املرتزقة املجرمني الجناة األشقياء".
ويف رســالة تعزيــة اتهــم روحــاين االحتــال اإلرسائيــيل 
بالوقوف خلف اغتيال املســؤول اإليراين، مشــريا إىل 
أن "الحــادث اإلرهــايب املــروع يؤكــد عجــز أعــداء األمــة 
للعــامل  وأحيــا  كراهيتهــم،  وشــدة  اللدوديــن  اإليرانيــة 

األفعال الاإنسانية".
وأضاف أن اغتيال فخري زاده، "لن يعطل مسار جهود 

علاء إيران يف برامجها العلمية املتسارعة".
وأضــاف روحــاين، أن "الشــعب اإليــراين أذىك وأكــر 
الصهاينــة،  مؤامــرات  فــخ  يف  يقــع  أن  مــن  حكمــة 
يف  الجرميــة  هــذه  عــى  ســريدون  البــاد  ومســؤولو 

الدفــاع  وزيــر  أكــد  جهتــه  مــن  املناســب".  الوقــت 
اإليراين أمري حامتي، يف تغريدة له عى "تويرت"، أن 
عملية االغتيال تظهر "عمق وكراهية األعداء" إليران.

ظريــف،  جــواد  محمــد  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  كان 
أشــار إىل وجــود مــؤرشات خطــرية عــى دور االحتــال 

اإلرسائييل يف اغتيال العامل النووي اإليراين.
مــن جهتــه توعــد القائــد العــام للحــرس الثــوري اإليراين 
قاســيا  وعقابــا  "انتقامــا  هنــاك  بــأن  ســامي،  حســني 
بانتظــار مرتكبــي جرميــة االغتيــال" مؤكــدا أن االحتــال 

اإلرسائييل يقف خلفها.
ودعا طاب إيرانيون، حكومة بادهم إىل االنتقام من 
الواليــات املتحــدة واالحتــال اإلرسائيــيل عــى خلفيــة 

اغتيال العاِلم "زاده".
ونظمــت مجموعــة مكونة من طاب، ورجال دين وقفة 
بطهــران،  الوطنــي  لألمــن  األعــى  املجلــس  مقــر  أمــام 

للتنديد باغتيال العامل املذكور.
لاحتــال  مناهضــة  شــعارات  املجموعــة  ورددت 

مــن  وذلــك  الهجــوم،  بتنفيــذ  املتهمتــني  وواشــنطن 
قبيــل "ال ســام، وال استســام، بــل حــرب مــع الواليــات 

املتحدة"، و"املوت لـ)إرسائيل(".
النــووي  إيــران  برنامــج  بإخــراج  املحتجــون  وطالــب 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ســيطرة  تحــت  مــن  بالكامــل 
الذريــة. واتهــم املتظاهــرون حكومــة الرئيــس اإليــراين 
حســن روحــاين بعــدم فاعليتهــا يف مواجهــة األعــال 
اإلرهابيــة للواليــات املتحــدة و)إرسائيــل(، ودعــوا إىل 

"االنتقام" من الدولتني.
وأول مــن أمــس أملــح رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني 
"ال  إنــه  قائــا  زادة،  فخــري  الغتيــال  أمــس،  نتنياهــو، 
األســبوع"،  هــذا  إنجازاتــه  كل  عــن  اإلعــان  يســتطيع 
بينــا رفــض مكتبــه التعليــق عــى املوضــوع ردا عــى 

طلبات وكاالت األنباء.
عــن   )"11 )"كان  الرســمّية  البــث  هيئــة  نقلــت  بينــا 
مســؤول إرسائيــيل قولــه إنــه بــدون فخــري زادة ســيكون 

من الصعب "الدفع بالربنامج النووي اإليراين".

بعد اغتيال العالم النووي اإليراني

د )إرسائيل( ترفع درجة التأهب حول العامل.. وخامنئي يتوعَّ
الناصرة-طهران/ فلسطين-وكاالت:

رفعــت دولــة االحتــال اإلســرائيلي درجــة التأهب في 
ســفاراتها حول العالم في أعقــاب التهديدات اإليرانية 

باالنتقام لعملية اغتيال العالم النووي اإليراني، محسن 
فخري زاده، التي وقعت أول من أمس، شــرق طهران. 
وقــال المراســل العســكري للقناة 12 اإلســرائيلية، نير 

دفــوري، أمــس: إن »المجتمعات والجاليــات اليهودية 
ُطولبــت كذلــك برفــع درجــة التأهب واتخــاذ احتياطات 

أمنية مناسبة«.

الجزائر/ وكاالت:
تبــون  املجيــد  عبــد  نقــل  مــن  شــهر  بعــد 
مــن  للعــاج  أملانيــا  إىل  طــارئ  بشــكل 
زال  مــا  املســتجد،  كورونــا  فــريوس 
للرئيــس  الصحيــة  الحالــة  يلــف  الغمــوض 
الجزائــري، مــا يغــذي شــائعات وتســاؤالت 

حول مسار هذا البلد املغاريب.
األول/ ترشيــن   24 يف  صــدر  بيــان  ويف 

أكتوبر اكتفت الرئاســة الجزائرية باإلعان 
أّن تبــون دخــل "طوعّيــًا" يف حجــر لخمســة 
أّيــام عقــب االشــتباه يف إصابــة مســؤولني 
بفــريوس  والحكومــة  الرئاســة  يف  كبــار 

كورونا املستجد.
أشــارت  األول/أكتوبــر،  ترشيــن   28 ويف 
ُنقــل إىل أملانيــا "إلجــراء  أّنــه  الرئاســة إىل 
فحــوص طبيــة معمقــة، بنــاء عــى توصيــة 

الطاقم الطبي".
محمــد  الســيايس  الباحــث  واعتــرب 
بســبب  الطويــل  الغيــاب  "هــذا  أّن  هنــاد 
املــرض وبروتوكــوالت اإلعــام ذات اللغــة 
الخشــبية، يشــريان إىل اّن الرئيــس مريــض 

فعًا".
وأضــاف "لكــن يف حــال كان هــذا الغيــاب 
ال  فالســبب  مشــكلة،  يطــرح  الطويــل 
يف  وإّنــا  نفســه،  املــرض  عــى  يقتــر 

أن )هــذه( الســلطة التــي تفتقــر إىل ثقافــة 
األمــور  تجعــل  التقديــر،  وحســن  الدولــة 
أصعــب مــا هــي عليــه لــايشء، ذلــك أّن 

الحقيقة تظهر يف النهاية دومًا".
وأيقــظ غيــاب الرئيــس الجزائــري لــدى جزء 
كبــري مــن من الجزائريني ووســائل اإلعام، 
شــبح شــغور الســلطة الذي الح إّبان دخول 
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  األســبق  الرئيــس 
املستشــفى مــرات عــدة يف الخــارج بعــد 

إصابته بجلطة دماغية يف 2013.
الســعيد،  شــقيقه،  أمســك  حينــه،  ويف 
بزمــام الحكــم وســعى مــع فريقــه الرئــايس 
إىل فــرض واليــة خامســة للرئيــس االســبق، 
االحتجــاج  إىل  الجزائريــني  دفــع  مــا 
والتظاهــر بــدءًا مــن شــباط/فرباير 2019. 
بعــد ذلــك، اســتقال عبــد العزيــز بوتفليقة 
يف 2 نيســان/ابريل 2019 تحــت ضغــط 

الشارع والجيش.
ومنــذ نقــل الرئيــس الجزائــري الحــايل إىل 
وفــق  فرنســية  طبيــة  طائــرة  عــرب  كولونيــا 
وســائل إعــام جزائريــة، أصــدرت الرئاســة 
يناقــض  بعضهــا  وإعانــات،  بيانــات  ســتة 

اآلخر.
فبعــد البيــان األول يف 28 ترشيــن األول/

اكتوبــر، أعلنــت الرئاســة يف اليــوم التــايل 

العــاج  تلقــي  "بــارش  تبــون  الرئيــس  أّن 
وال  مســتقرة  الصحيــة  وحالتــه  املناســب 
تدعــو للقلــق"، مــن دون أن توضــح ســبب 

مرض الرجل املعروف بأّنه مدخن نهم.
مــن  الثالــث  حتــى  الجزائريــون  وانتظــر 
تبــون  اّن  ملعرفــة  الثاين/نوفمــرب  ترشيــن 
بوبــاء كوفيــد19-. وبعــد خمســة  اصيــب 
"بصــدد  اّنــه  إىل  الرئاســة  أشــارت  ايــام، 
ووضعــه   )...( العــاج  بروتوكــول  إمتــام 
يف تحســن إيجــايب". ثــم يف 15 ترشيــن 
الثاين،/نوفمــرب، أوضــح بيان آخر أّنه أنهى 
بالفحوصــات  "حاليــا  يقــوم  واّنــه  العــاج 

الطبية".
خــرب  باســتثناء  مــّذاك،  الصمــت  يســود 
الرســمية  الجزائريــة  األنبــاء  وكالــة  نرشتــه 
يفيــد أّن الرئيــس عبــد املجيــد تبــون تلقى 
أنغيــا  األملانيــة  املستشــارة  مــن  رســالة 
ســعادتها  عــن  فيهــا  لــه  "عــرّبت  مــريكل 
بفــريوس  إصابتــه  بعــد  للشــفاء  لتاثلــه 

كورونا".
األملانيــة  الحكومــة  باســم  متحــدث  وكان 
اجاب فرانس برس أّن "املستشارة بعثت 
الشــفاء  فيهــا(  )تتمنــى  مكتوبــة  رســالة 
العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون 

إعطاء تفاصيل إضافية.

الصــور  السياســة اإلعاميــة وغيــاب  هــذه 
انــواع  شــتى  اثــارت  الجزائــري  للرئيــس 
التــي  البــاد  يف  والتكهنــات  الشــائعات 

تعاين من تصاعد حّدة تفيش الوباء.
ويدفــع هــذا الغمــوض حــول صحة الرئيس 
الدســتور  بــه إصــدار  يفــرتض  الــذي  تبــون 
جــرى  الــذي  االســتفتاء  عقــب  الجديــد 
الثاين/نوفمــرب  ترشيــن  مــن  األول  يف 
واملصادقــة عــى موازنــة 2021، بالبعــض 
 102 املــادة  بتطبيــق  املطالبــة  إىل 
الشــغور  بإعــان  الخاصــة  الدســتور  مــن 
أزمــة  تجنــب  بغيــة  الرئاســة  منصــب  يف 

دستورية.
تســّهل   102 "املــادة  إّن  هنــاد  وقــال 
االمــور إذ إّنهــا تقــّر بشــغور املنصــب عــى 
مرحلتــني: األوىل موقتــًا إذا ثبــت أّن مثــة 
مبهامــه  الرئيــس  قيــام  دون  يحــول  مانعــا 
ملــدة ال تتجــاوز 45 يومــًا، والثانيــة يعلــن 
مــا  إذا  باالســتقالة  الشــغور  خالهــا  مــن 

تجاوز املانع هذه املدة الزمنية".
ويف الحالــة الثانيــة، يكّلــف رئيــس مجلــس 
األمــة بالنيابــة صالــح قوجيــل، وهو محارب 
ســابق يف حــرب التحريــر الجزائريــة ويبلــغ 
89 عامًا، تويل مهام رئيس الدولة بانتظار 

انتخاب خلف له.

أديس أبابا/ وكاالت:
أعلــن الســلطات بأديــس أبابــا، أمس 
الكاملــة  اإلثيــويب  الجيــش  ســيطرة 
إقليــم  عاصمــة  ميكيــيل،  عــى 

تيغراي الشايل.
جاء ذلك يف تريح لرئيس الوزراء 
عــرب  نــرشه  أحمــد،  آيب  اإلثيــويب 
حســابه بـ"تويــرت"، تزامن مع تريح 
الجيــش  أركان  لرئيــس  مقتضــب 
برهانــو جــوال فيبيــان، عــرب الصفحــة 

الرسمية للجيش عى فيسبوك.
ســكان  تقديــم  أحمــد  آيب  ومــدح 
تيغراي املساعدة للجيش اإلثيويب 
مــا مكنــه مــن التوصــل إىل "النر"، 
"شــعب  إن  وقــال  تعبــريه،  وفــق 
بشــجعهم"، يف  يكونــوا  تيغــراي مل 
شــعب  تحريــر  جبهــة  إىل  إشــارة 

تيغراي.
ونبــه رئيــس الــوزراء اإلثيــويب إىل أن 
الجبهــة قامــت بتدمــري املؤسســات 
والجســور  واملــدارس  الصحيــة 
والطــرق. وقــال: "لقــد أظهــروا أنهــم 
أعــداء لشــعبهم". متعهــدا بالعــودة 
يف  رسيعــا  الســلمية  الحيــاة  إىل 

اإلقليم وإعادة ما دمرته الحرب. 
الجيــش  أركان  رئيــس  أيضــا  وقــال 
يف  فيبيــان  جــوال  برهانــو  اإلثيــويب 
الرســمية  الصفحــة  عــى  نــرش  بيــان 
مســاء  "فيســبوك"،  عــى  للجيــش 
االتحاديــة  القــوات  إن  أمــس، 
اإلثيوبيــة "ســيطرت بالكامــل" عــى 

ميكيل عاصمة إقليم تيغراي.

وقالــت الســلطات يف وقــت ســابق 
مــن أمــس إن القــوات الحكوميــة يف 
عــى  هجــوم  مــن  األخــرية  املرحلــة 
اإلقليم، ولن تدخر جهدا يف حاية 
يقطنهــا  التــي  مقــيل  يف  املدنيــني 

نحو نصف مليون نسمة.
قــوات  مــن  بعــد  تعليــق  يصــدر  ومل 
القــوات  تقاتــل  التــي  تيغــراي 
اإلقليــم  ذلــك  يف  الحكوميــة 

الشايل.
مبهاجمــة  اإلثيــويب  الجيــش  وبــدأ 
ميكيــيل، أمــس، وفق ما أعلنه زعيم 
والســلطات  تيغــراي،  جبهــة  قــوات 
مــن  ومصــادر  اإلقليــم  يف  املحليــة 
منظات إغاثية، بحســب ما أوردته 

وكالتا "فرانس برس" و"رويرتز".
يف  املحليــة  الحكومــة  وأفــادت 
تيغــراي  إعــام  أوردتــه وســائل  بيــان 
قصــف  "بــدأ  اإلثيــويب  الجيــش  أن 
اإلقليميــة(  )العاصمــة  وســط 
األســلحة  باســتخدام  ميكيــيل 
الثقيلــة واملدفعيــة"، وهو أمر أكده 
اإلغاثــة  مبجــال  معنيــان  مســؤوالن 
تابعــني  مبوظفــني  اتصــال  عــى 

ملجموعتيها يف املدينة.
إقليــم  "ســلطات  أن  البيــان  وأفــاد 
أصحــاب  جميــع  تدعــو  تيغــراي 
املجتمــع  ذلــك  يف  مبــا  الضائــر، 
الهجــات  إدانــة  إىل  الــدويل، 
الحربيــة  والطائــرات  باملدفعيــة 

واملجازر التي ُترتكب".
ونقلــت "رويــرتز" عــن زعيــم القوات 

قــوات  "إن  قولــه  تيغــراي  بإقليــم 
هجومــا  بــدأت  اإلثيوبيــة  الحكومــة 
عاصمــة  ميكيــيل  عــى  للســيطرة 

اإلقليم".
زعيــم  جربمكئيــل  دبرصيــون  وقــال 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي إن 

ميكييل تحت "قصف عنيف".
املتحدثــة  ســيوم  بيلينــي  وذكــرت 
أن  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  باســم 
"تقصــف"  لــن  اإلثيوبيــة  القــوات 
مناطــق مدنيــة، مضيفــة أن "ســامة 
وإقليــم  ميكيــيل  يف  اإلثيوبيــني 
للحكومــة  أولويــة  زالــت  مــا  تيغــراي 

الفيدرالية".
الواليــات  طالبــت  جانبهــا،  مــن 
النــزاع  أطــراف  املتحــدة األمريكيــة، 
وحايــة  التوتــر  بتهدئــة  باإلقليــم 

املدنيني.
ســفرية  كرافــت  كيــيل  وقالــت 
الواليــات املتحــدة باألمم املتحدة، 
"واشــنطن  توتــري:  عــرب  تغريــدة  يف 
تدهــور  إزاء  بالــغ  بقلــق  تشــعر 
يف  تيجــراي  بإقليــم  األوضــاع 

إثيوبيا".
األمريكيــة  املســؤولة  أكــدت  كــا 
االتحــاد  لجهــود  بادهــا  "دعــم 
واســتعادة  الحــوار  لبــدء  اإلفريقــي 

السام".
وأوضحت أنه "يجب عى األطراف 
حايــة املدنيني، والســاح بوصول 
املســاعدات إىل الاجئني، وجميع 

من يستحقون املساعدة".

الجيش اإلثيويب يعلن "السيطرة 
الكاملة" عىل عاصمة تيغراي

بغداد/ األناضول:
تــويف متظاهــر عراقــي، أمــس، متأثــرا بحروق شــديدة 
أصابتــه بعــد إرضامــه النــار يف نفســه احتجاجــا عــى 
اقتحــام قــوات أمنيــة لســاحة احتجاج، جنــويب الباد، 

حسب مصدر طبي وشهود عيان.
وقــال مصــدر طبــي مــن مديرية صحة محافظة واســط 
وصــل  كاطــع  حســني  “املتظاهــر  إن  الحكوميــة، 
وقــد  املحافظــة(،  )مركــز  الكــوت  مستشــفى مبدينــة 
أصيب بحروق شديدة بأجزاء مختلفة من جسده”.

وأضــاف املصــدر أن “األطبــاء مل يتمكنــوا مــن إنقــاذه 
وفارق الحياة”.

مــن جانبهــم، أفــاد شــهود عيــان بــأن كاطــع أرضم النــار 
يف نفســه، فجــر أمــس، احتجاجــا عــى اقتحــام قــوات 
مدينــة  وســط  اعتصــام  ســاحة  الشــغب  مكافحــة 

بالرشطــة  مصــدر  قــال  ســابق،  وقــت  ويف  الكــوت. 
وشــهود عيــان إن قــوات مكافحــة الشــغب اقتحمــت، 
فجر أمس، ساحة اعتصام املتظاهرين وسط مدينة 

الكوت، وأزالت خيامهم.
طــردت  األمــن  قــوات  فــإن  املصــادر،  ذات  ووفــق 
الطــرق  فتــح  وأعــادت  الســاحة  مــن  املتظاهريــن 

املغلقة املحيطة بها.
يف  بكثافــة  األمنيــة  األجهــزة  قــوات  انتــرشت  كــا 

الساحة ومحيطها ملنع عودة املتظاهرين.
 80 وإصابــة  أشــخاص   5 مقتــل  غــداة  ذلــك  يــأيت 
متظاهريــن  بــني  عنيفــة  صدامــات  خــال  آخريــن 
وأنصــار زعيــم التيــار الصــدري مقتدى الصدر بســاحة 
“الحبــويب”، وســط مدينــة النارصيــة، مركــز محافظــة 

ذي قار )جنوب(.

وفاة متظاهر عراقي 
بعد إرضام النار بنفسه 

ب الرئيس تبون الغموض ال يزال قامًئا يف الجزائر بعد شهر عىل تغيُّ

قوات األمن الفرنسية ُتفرِّق محتّجني عىل عنف الرشطة يف باريس

جانب من املسريات االحتجاجية يف باريس أمس             )أ ف ب(

العالم اإليراني محسن زاده 
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
نائــل  املناضــل  الفلســطينيني  األرسى  أقــدم  ســرة 
الربغــويث كانــت رفيقــة الطفولــة لعــدد كبــر من الشــبان 
الذيــن ترشبوهــا منــذ نعومــة أظفارهــم، فــكان ومــا زال 
يف نظرهــم أيقونــة يف الصــرب والصمــود تعلمهــم طريــق 
الكفــاح مــن أجــل فلســطني حيث يخوض مشــوار نضال 

طويل زاد عىل أعامر عدٍد كبر منهم.
ويعــد األســر نائــل الربغــويث أقدم أســٍر فلســطيني يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي، وُيلقــب بعميــد األرسى 
الفلســطينيني، فاعتقــل يف 1978 ليصــدر بحقــه حكــٌم 
ضمــن  نائــل  عــن  وُأفــرج  عاًمــا،  و18  املؤبــد  بالســجن 
صفقة وفاء األحرار عام 2011، وأُعيد اعتقاله 8 يونيو 
2014 فقــرر االحتــال اإلرسائيــي إعــادة حكمــه القديم 

باملؤبد.
"نائل الربغويث هو أيقونة الصرب والصمود الفلسطيني 
فقد رسم خريطة فلسطني بسنوات شبابه وعمره التي 
أمضاهــا خلــف القضبــان"، هــذا مــا تســتهل بــه الشــابة 
أنــوار هنيــة حديثهــا مــع صحيفــة "فلســطني"، قبــل أن 
تضيــف: "لقبــه أقرانــه األرسى بأبــو النــور، ويطلــق عليــه 

عميــد األرسى وهــو أقــدم أســر فلســطيني ألنــه قــى 
زهاء 40 سنة يف سجون االحتال".

تعرف أنوار عن الربغويث أنه "قارئ نهم ويجيد اللغتنْي 
العربيــة والعربيــة وأن تاريخــه حافــل بالصمــود والثــورة 

والصرب والعلم والفهم".
ليبقــى  البنتهــا حكايتــه  -تتابــع حديثهــا-  أنــوار  ســروي 
اســمه عالًقــا يف ذاكرتهــا لتعلــم أنــه مــن األبطــال الذيــن 
لتحريــر  القضبــان  أعــوام عمرهــم خلــف  بأجمــل  ضحــوا 
الوطن، إذ أعاد االحتال أرسه بعد أن تزوج من األسرة 
املحــررة إميــان نافــع لكــن املحتــل اإلرسائيــي اختطــف 

استقرارهم وأمنهم وحياتهم.
نائــل  اســم  يقــول:  بــدوره  الفتــاح  عبــد  عــاء  الشــاب 
وصورتــه  الذاكــرة  مــن  ميحــى  أن  ميكــن  ال  الربغــويث 
مرســومة يف املخيلــة وعالقــة يف األذهــان منذ ســنوات 
طويلــة وهــو ميثــل مــع رفقــاء لــه داخــل زنازيــن االحتــال 
الفلســطينيني وهــو  وســجونه عمــداء وقدامــى األرسى 
مــن فــاق أعامرنــا التــي عشــناها بالفــرة التــي قضاهــا وال 

يزال داخل السجون. 
نضاليــة  "حالــة  لعــاء-  -والحديــث  الربغــويث  ميثــل 

الغــايل  يبــذل  الــذي  الفلســطيني  للمقــاوم  وكفاحيــة 
والنفيــس مــن أجــل أن نحيــا كراًمــا ومــن أجــل أن تبقــى 
عمــره  ســنني  أفنــى  "نائــل  مردًفــا:  حــارضة"،  فلســطني 
عقــود  فـــأربعة  املحتــل،  قضبــان  خلــف  شــبابه  وزهــرة 
ليست رقاًم أو سنوات ُتعد بل هي أيام بل ساعات بل 
أكــر مــن ذلــك ثــواٍن، يتجــرع فيهــا آالًما وانتهــاًكا وعذاًبا 
وفرقًة وحرماًنا ووحدًة وانعزااًل واضطهاًدا وقسوة وشدة 

من قبل املحتل".
ويتابــع: "نشــعر بالخجــل والضعــف أننــا وقفنــا عاجزيــن 
أمــام ســنواته التــي متــي دون أن نــويف لــه مــن مكانتــه 
وقــدره, فهــو ال يحتــاج مــن أحــد إىل منــة أو شــكر عىل ما 
قــدم، لكــن الواجــب علينــا أن نعــي اســم الربغــويث، أن 
يكــون حــارًضا دوًمــا، فهــو أيقونة رحلــة رصاع مع احتال 

مغتصب".
أن األســر  الحواجــري  إبراهيــم  الشــاب  يبــني  يف حــني 
قــوات  أرستــه  فقــد  الصمــود،  جــرال  هــو  الربغــويث 
1978 مــن منزلــه يف قريــة  االحتــال اإلرسائيــي ســنة 
"كوبــر" تقــع شــامل غــرب رام اللــه يف الضفــة الغربيــة، 

وكان عمره 19 عاًما.

تقــع  اســتثناء  بــا  الجميــع  "عــىل عاتــق  يقــع  أنــه  ويــرى 
املســؤولية األخاقيــة إلطــاق حملــة فلســطينية وعربيــة 
عــن  اإلفــراج  وإلزامــه  االحتــال  عــىل  للضغــط  ودوليــة 
مــن  الفلســطينيني  األرسى  وبقيــة  الربغــويث،  األســر 
زنازيــن االحتــال، وخاصــة األرسى القدامــى واملــرىض 

وكبار السن واألطفال واألسرات املاجدات".
"الحس الوطني"

الحــس  إن  تقــول:  جهتهــا  مــن  خليــل  حنــني  الشــابة 
الوطني الذي يجب أن يكون عند أيِّ شــاب فلســطيني 
يدفعها للقراءة للتعرف إىل "األرسى النجوم الُقدامى" 

وحياتهم النضالية قبل األرس.
زال  مــا  التــي  النجــوم  هــذه  إحــدى  الربغــويث  "نائــل 
نضالهــا ينــر عتمــة القضيــة الفلســطينية، كــام أنــه أقــدم 
أســر فلســطيني، هــو مل يكتــِف بكونــه نجــاًم يف فضــاء 
هــب،  ــب بــأيب اللَّ النضــال، فــكان لهًبــا عــىل أعدائــه وُلقِّ

نظًرا لشخصيته النضالية القوية"، تواصل حديثها.
وتــرى حنــني يف الربغــويث "شــخصيًة شــغوفًة بالقــراءة، 

وصاحب ثقافة واسعة".
وعــن دور الشــباب تقــول: "علينــا أن ُنعيــد أمجــاد هــؤالء 

هــذه  مبثــل  الفلســطيني  املجتمــع  وُنشــغل  العظــامء، 
الّســَر العطــرة، لُننتــج مــن وحــي القــراءة نائــًا آخــر بــل 

آخرين".
"إنه رجل بألف!"، هكذا تصف الشابة سلوى أبو عودة 

الربغويث، "فقد كان سنًدا إلخوته األرسى".
إرساء العرعــر تصــف كذلــك الربغــويث بأنــه "قامــة مــن 
النضــال والجهــاد "، مضيفــة: "يكفــي أنــه يقــي الســنة 
الـــ41 عاًمــا يف الســجن، فنحــن نســتغرب مــن صمــوده 
وكربيائــه وثباتــه وهــو يعطينــا دروًســا كثــرة يف حياتنــا 

العملية عن كيفية التضحية من أجل فلسطني".
هــذا  تغيــر  شــهدُت  القائــل:  هــو  "الربغــويث  وتتابــع: 
البــاب مرتــني يف ســنوات اعتقــايل، وكان الســبب هــو 

تلف الحديد، ولكن معنوياتنا مل تتلف".
وتختــم حديثهــا: "لــن يســتطيع أي شــخص يف العــامل 

مثــل  يضحــي  أن 
نائــل  تضحيــات 
بســنوات  الربغــويث 
عمــره داخــل ســجون 

االحتال".

 "نجٌم" ُيضيُء من عتمِة سجنِه دروَب الشبابنائل البرغوثي..

غزة/ فلسطني:
أفقدتــه الحــرب عــىل قطــاع غــزة إحــدى رجليــه وإحــدى عينيــه بعدمــا 
أصــاب صــاروخ ســيارته فاستشــهد أصدقــاؤه وكتــب اللــه لــه النجــاة، 
ا بطرفــه الصناعــي الــذي أشــعره وكأمنــا  أحمــد النجــار بــدا ســعيًدا جــدًّ

طرفه املبتور عاد إليه.
هــذا الطــرف الصناعــي ركبــه أحمــد املكنــى "أبــو ســعيد"، قبــل أشــهر 
قليلة يف قسم األطراف الصناعية مبستشفى الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف الصناعيــة بغــزة املمــول مــن صنــدوق قطر 

للتنمية.
تزامًنــا مــع اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني الــذي 
أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1977، انهمك أحمد وهو 
يتلقــى إحــدى جلســات التأهيــل باملستشــفى، يف وصــف ســعادته 

بجــودة الطــرف متهلــًا: "لقــد كابــدت عنــاء الســفر وركبــت طرفــا قبــل 
ذلــك يف إحــدى الــدول لكــن ليــس بهــذه الجــودة، ســعدت حينها ألين 
اســتطعت أن أمــي عليــه قليــا، لكننــي اآلن أشــعر بــأين ولــدت مــن 

جديد".
ويتابــع بابتهــاج: "أصبحــت ألبــس الطــرف معظــم وقتــي وأجلــس مــع 
زوجتــي  أســاعد  طبيعــي،  طــرف  كأنــه  "أتربــع"  األرض  عــىل  عائلتــي 
وأصطحــب طفــي مشــًيا ملســافات مل يكــن مبقــدوري ســرها قبــل 

ذلك، بل أتسوق وأحرض كل حاجيات املنزل".
ويردف: "استطعت أن أقود الدراجة الهوائية وهي رياضتي املفضلة 
متعــددة  رياضــات  وأمــارس  البحــر  إىل  بهــا  أصــل  ــا  يوميًّ اآلن  أركبهــا 

ألحافظ عىل لياقة جسدي".
ومل يخِف أحمد اندهاشه من وجود خدمات متطورة كهذه يف قطاع 

غــزة تخفــف عنــه وعــن غــره عنــاء وتكاليف الســفر للعــاج يف الخارج، 
معرًبا عن امتنانه لدولة قطر.

ويقــول: "ال أبالــغ إن قلــت كأنهــم أعــادوا يل ســاقي التــي بــرت، لقــد 
ا". وفروا لنا أطراًفا بجودة عالية جدًّ

من جهته يوضح رئيس قسم األطراف الصناعية يف املستشفى أحمد 
العبيس أنه بدعم وســعي اإلدارة العليا قدم القســم ومن خال فريق 
التأهيل منوذج رعاية عايل الجودة ووفق املعاير الدولية وأسهم يف 
إدخــال تغيــرات إيجابيــة عــىل حيــاة املريــض ســاعدته عــىل مواجهــة 
التحديــات وتحســني جــودة حياتــه، مــن خــال اتبــاع أســلوب التعــاون 
والنقــاش مــع مراعــاة االحتياجــات الفرديــة للمريــض مــن الطــرف مبــا 
يضمــن االســتفادة القصــوى منــه يف مامرســة وظائــف الحيــاة اليوميــة 

واملهنية بشكل سليم ودون عقبات.

مبتــوري  ستســاعد  الحديثــة  األطــراف  "هــذه  أن  العبــيس  ويؤكــد 
األطــراف عــىل أن يكونــوا أشــخاًصا منتجــني يف املجتمــع ويتمتعــون 
بحيــاة طبيعيــة، وقادريــن عــىل العمــل ومامرســة الرياضــة والهوايــات، 
بعــد أن كانــت مشــكات البــر ســببت للكثــر منهــم أمــراض االنطــواء 

ومشكات اجتامعية ال حرص لها".
ويذكر العبيس أن "قسم األطراف الصناعية مبستشفى سمو الشيخ 
حمد واملمول من صندوق قطر للتنمية -استطاع ومنذ بدء التشغيل 
يف 22 إبريــل/ نيســان 2019 تقديــم أكــر مــن 200 طــرف صناعــي 
ملواكبــة  باســتمرار  القســم  ويســعي  عاليــة  بجــودة  تعويــي  وجهــاز 
التطــورات الطبيــة والتكنولوجيــا الحديثــة يف هــذا املجال، مبا يضمن 
خدمة نوعية تساهم يف التخفيف من معاناة املرىض من ذوي البر 

يف قطاع غزة.

بمستشفى الشيخ حمد للتأهيل واألطراف الصناعية

به في غزة.. "أحمد النجار" يعود إلى الحياة بطرف صناعي ركَّ
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - أحد العشرة 

المبشرين بالجنة 
2 - لطم معكوسة – 

القافلة 
3 - قاذف– نمر مبعثرة 
4 - ما يفعله المحامي 

دفاعا عن موكله 
5 - من الحروف األبجدية 

معكوسة – ملة 
6 - ثبات على وضع 

معين 
7 - خلقو من نار – من 

األسماء الخمسة + نحن 
باإلنجليزية 

8 - مالئكة العذاب – والد 
9 -نعمة معكوسة – 

مختلفان 

العمودي:
1 - تأخذه من البنجر – أمر 

خارق للعادة 
2 - شخص بنى نفسه 

بنفسه – نجل 
3 - من األحجار الكريمة + 

أحد الوالدين 
4 - علم مذكر معكوسة 

5 - لالستدراك – عكس 
غامق + خاصتي 

معكوسة 
6 - نبات عطري – أعلى الجبل 
7 - إناء كبيرمن الفخار + 

زهرة معكوسة 
8 - ثالثة ارباع يرمي – 

والية أمريكية معكوسة 
9 -حرف جر + أريج 

معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

آخر اسم من أسماء اهلل الحسنى ورد في القرآن الكريم 
يتكون من 5 أحرف 

العزيز – المتكبر – ذو الجالل – الكريم – القوي – 
اللطيف – المهيمن- القهار – الظاهر الباطن – 

الحق – القادر – أحد – رب – إله – األول – ملك – لم 
– ن – د – ر – ع 

حل الكلمة الضائعة

الصمد

 

عروض للمركبات ومهارات القيادة والسباق جنوب قطاع غزة           ) تصوير / يارس فتحي ( بدء التسجيل لقرض الزواج 
الحسن يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بدء التسجيل 

لالستفادة من قرض الزواج الحسن دورة نوفمرب 2020.
وقــال مديــر عــام الصنــدوق عصــام الهبيــل، يف بيــان، أمــس، إن القــرض يــأيت انطالقــا مــن 
جهود الصندوق للتخفيف من املشــاكل الصعبة التي يعاين منها الشــباب بســبب الحصار 

والظروف االقتصادية الصعبة يف غزة.
ولفت إىل أن الصندوق يسعى لتطوير خدماته لتشمل مجاالت متعددة تهم الشباب.

وأفــاد بــأن التســجيل لقــرض الــزواج الحســن متــاح أمــام كل الشــباب الراغبــني بالــزواج ممن مل 
يسبق لهم الزواج وترتاوح أعامرهم بني 35-28 عاما، ويحصل املستفيد عىل قرض مببلغ 

2000 دوالر عىل أن يسدد شهريا بقيمة 50 دوالرا دون فائدة مالية.

خــالل  مــن  للقــرض  التســجيل  أن  إىل  الهبيــل  ولفــت 
الخدمــات  قســم  للصنــدوق  اإللكــرتوين  املوقــع 
الخميــس  وينتهــي  األحــد  اليــوم  ويبــدأ  اإللكرتونيــة، 
املقبــل. وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن قــروض الــزواج 
الحسن منذ تأسيس الصندوق أكرث من 3500 شاب.

للوصول إلى رابط التسجيل للقرض عبر 
الكود التالي:

كورونا يتسلق أسوار 
القرص المليك السويدي

ستوكهومل/ وكاالت:
كورونــا،  بفــروس  وزوجتــه  فيليــب  كارل  األمــر  إصابــة  الســويدي،  امللــي  القــر  أعلــن 

ودخولهام يف حجر صحي.
وأضــاف القــر، يف بيــان، أن األمــر )41 عامــا( وزوجتــه األمــرة صوفيــا )35 عامــا( يعانيــان 

من أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.
صوفيــا  األمــرة  وتــزوج  الســويد،  يف  العــرش  واليــة  ترتيــب  يف  الرابــع  هــو  فيليــب  وكارل 

هيلكفيست عام 2015، ولديهام طفالن، وقد دخال أيضا يف عزل صحي.
وبدأ طبيب العائلة امللكية جهودا لتتبع سلسلة العدوى.

العائلــة  إن  "إكسربســن"،  لصحيفــة  القــر،  باســم  املتحدثــة  تورجريــن  مارجريتــا  وقالــت 
امللكيــة كانــت اجتمعــت للمشــاركة يف جنــازة والــرت ســومرالث، الشــقيق األكــرب للملكــة 

سيلفيا.

عامل بيزتا يتسبب يف إغالق 
عام وعزل أكرث من مليون 

شخص بمنازلهم
أمسرتدام/ وكاالت:

تســببت كذبــة عامــل بيتــزا مصــاب بفــروس "كورونــا" إىل إغــالق واليــة جنــويب أســرتاليا، 
لستة أيام ووقف الرحالت الجوية إىل خامس أكرب املدن األسرتالية.

حيــث فرضــت ســلطات واليــة جنــويب أســرتاليا حالــة إغــالق بســبب كــذب عامــل بيتــزا 
مصاب مبرض فروس "كورونا" بشأن صلته مبطعم للبيتزا.

وبحســب تريحــات املســؤولني فإنــه كان باإلمــكان تجنــب اإلغــالق لــو أن عامــل البيتــزا 
اعــرتف بحقيقــة أنــه عمــل يف املطعــم، غــر أن الرجــل قــال إنــه ذهــب إىل املطعــم لــراء 

البيتزا فقط.
كام طلب رئيس وزراء الوالية من الحكومة الفيدرالية وقف الرحالت الجوية الدولية إىل 
أدياليد، خامس أكرب مدينة يف أسرتاليا من حيث عدد السكان، بحسب ما نقل موقع 

"يب يب يس".
وبــدأ رسيــان اإلغــالق الصــارم عــىل مســتوى الواليــة يف 18 نوفمرب/تريــن الثــاين، بعــد 
رصــد 36 حالــة إصابــة، منهــا أوىل حــاالت انتقــال للعــدوى بني ســكان الواليــة منذ إبريل/

نيسان املايض.
ومل تفصح الرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان يعمل يف مطعم "وودفيل بيتزا 

بار" بعاصمة الوالية أدياليد.

مزارع طماطم وراء السماء 
البنفسجية يف السويد

ستوكهومل/ وكاالت:
فوجــئ ســكان بلــدة ســويدية، عندمــا رأوا الســامء اتخــذت لوًنــا بنفســجًيا، وهــو مــا أثــار فضولهم 

ملعرفة السبب وراء األمر. 
وبحســب صحيفــة »ديــي ميــل« الربيطانيــة، فــإن هــذا اللــون يف بلــدة تريليبــورج انبعــث مــن 

إحدى مزارع الطامطم )البندورة(. 
البلــدة الواقعــة عــىل الســاحل الجنــويب  ليــاًل يف  وأوضــح املصــدر أن هــذا األمــر صــار يتكــرر 

للسويد.
مــزارع  أكــرب  إحــدى  اقتصــادي يف  نظــام طاقــة  تركيــب  عــن  باألســاس  الظاهــرة  ونجمــت هــذه 

الطامطم بالبالد، وهو نظام يحقق االكتفاء الذايت من الطاقة.
ويف جيســلوف، وهــي قريــة تقــع عــىل بعــد 10 دقائق رشقــي بلدة تريليبورج، فإن اعتامد إنتاج 

الطامطم عىل نظام الطاقة االقتصادي يؤدي إىل انبعاث ضوء أرجواين.
ويقــول خــرباء إن هــذا الضــوء مفيــد للزراعــة، كــام أنــه يســاعد أيًضــا عــىل متديــد موســم إنتــاج 

الطامطم. 
لكن عدًدا من ســكان بلديت جيســلوف وتريليبورج قدموا شــكاوى، معربني عن اســتيائهم، ألن 

الضوء ينبعث صوب بيوتهم.
وبعــد تقديــم هــذه الشــكوى، قــرر القامئــون عــىل املزرعــة إطفــاء األضــواء بــني الخامســة مســاء 

والحادية عرة لياًل.
ومل تكن هذه الخطوة كافية، بالنسبة إىل السكان، فأكد املسؤول البيئي يف قريبة تريليبورج، 

مايكل نورين، نية تقديم شكوى أخرى ألجل تفادي أي إزعاج يف املستقبل.
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11 حالة وفاة و634 إصابة  ... 

قطر تعلن تغطيتها  ... 

إصابة فتى برصاص االحتالل ... 

4 وفيات و827 إصابة بكورونا   ... 
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وفيــا يخــص حــاالت التعــايف، قالــت الصحــة إنها ُســجلت عــى النحو 
اآليت: الخليــل )108(، جنــن )68(، نابلــس )58(، طولكــرم )21(، رام 

الله والبرية )107(، طوباس )1(، سلفيت )28(، بيت لحم )313(.
ولفتــت إىل وجــود 63 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 10 

مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.
إىل ذلــك أغلقــت محافظــة ســلفيت أمــس، تســع مــدارس ملــدة 14 

يوًما، الكتشاف إصابات بفريوس كورونا.
التــي  املــدارس  ثــالث شــعب صفيــة يف  بإغــالق  وأفــادت املحافظــة 
يوجــد فيهــا إصابــات ملــدة 14 يوًمــا وهي: فرخة األساســية املختلطة، 
وذكــور بديــا األساســية العليــا، وبنــات رافات الثانوية، وبنــات ديربلوط 

الثانوية.
وذكــرت أنــه تقــرر إغــالق مــدارس ملــدة 24 ســاعة لحــن خــروج نتائــج 
مــرده  وبنــات  الثانويــة،  وجاعــن  زيتــا،  ذكــور  وهــي:  الفحوصــات 
ياسوف/اســكاكا  وذكــور  األساســية،  حــارس  كفــل  وذكــور  الثانويــة، 

الثانوية، وروضة النجوم النموذجية.
كــا قــررت مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف محافظــة بيــت لحــم، أمــس، 
إغالق 4 مدارس، وتحويلها للتعليم اإللكرتوين بسبب ظهور إصابات 

بفريوس "كورونا".
وأفــادت املديريــة بأنــه تقــرر إغــالق مدارس: بنات التشــييل املختلطة 
يف مدينــة بيــت جــاال، حتــى نهايــة األســبوع الجــاري، وبنــات الخــر 
الثانوية، وبنات تقوع الثانوية، وبنات مسقط الثانوية يف بلدة الدوحة 

ملدة 48 ساعة نتيجة انتشار الفريوس بن املعلات والطالبات.
وذكــرت أن هــذا اإلجــراء يــأيت إلفســاح املجــال لطواقم الطــب الوقايئ، 
لحرص دائرة املخالطن، وأخذ العينات واملسوحات للحد من انتشار 

الفريوس.
إغــالق  جنــن،  يف  والتعليــم  الرتبيــة  مديريــة  أعلنــت  أمــس،  ومســاء 
مــدارس الجنــان الدوليــة، ومدرســة ذكــور حطــن األساســية ملــدة 14 

يوما ابتداء من اليوم.
لـ"وفــا"، أن قــرار اإلغــالق  وذكــرت مديريــة تربيــة جنــن ســالم الطاهــر 
عــى  حفاظــا  جنــن  محافظــة  يف  الطــوارئ  لجنــة  مــع  بالتنســيق  جــاء 
كورونــا  بفــريوس  اإلصابــات  مــن  عــدد  تســجيل  بعــد  الطلبــة،  ســالمة 
يف املدرســتن، ونظــرًا للتزايــد الكبــري يف عــدد حــاالت اإلصابــة يف 

املحافظة.

كورونــا  لفــريوس  اليومــي  التقريــر  موجــز 
يف قطاع غزة، أن عدد الوفيات من جراء 
اإلصابة بالفريوس منذ تفشيه ارتفع إىل 

.90

وأشارت إىل أنه تم إجراء 2926 فحًصا 
مخربًيــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة تبــن 
يرفــع  مــا  منهــم،   827 إصابــة  خاللهــا 
 8536 إىل  النشــطة  الحــاالت  إجــايل 

حالة.
الحــاالت  إجــايل  أن  الصحــة  وبينــت 
يف  طبيــة  لرعايــة  تحتــاج  التــي 
 109 منهــا  حالــة،   334 املستشــفى 

حاالت خطرة وحرجة.
ولفتــت إىل تعــايف 280 حالــة جديــدة 
يرفــع  كورونــا،  فــريوس  مصــايب  مــن 
إجــايل عــدد املتعافــن إىل 10534 

حالة.
ووصل إجايل الحاالت امُلســجلة منذ 
دخول الفريوس إىل القطاع لـ 19160.

وزارة  أصــدرت  ذاتــه  الســياق  يف 
غــزة،  يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
بإجــراءات  الخــاص  تقريرهــا  أمــس، 
املخالفــن  بحــق  الرشطيــة  أجهزتهــا 
والســالمة،  الوقايــة  إلجــراءات 

التجاريــة  واملنشــآت  املحــال  مــن 
واملركبات واملواطنن يف الـ48 ساعة 

املاضية.
مخالفــة   368 بتحريــر  التقريــر  وأفــاد 
مــن  الكامــة  ارتــداء  لعــدم  ملركبــات 
مخالفــة  و96  والــركاب،  الســائقن 
التجــوال  حظــر  قــرار  خرقــت  ملركبــات 
أخــرى  مركبــة   24 وحجــز  املســايئ، 

تكررت مخالفتها.
وتحدث عن توقيف 67 مواطنًا مخالفًا 
وتوقيــع  املســايئ،  التجــوال  لحظــر 
تعهــدات بحقهــم، وإغــالق 165 محــاًل 

إلجــراءات  مخالفــة  تجاريــة  ومنشــأة 
السالمة، بينها أكشاك ومقاٍه.

كا أوقفت األجهزة الرشطية 107 من 
تكــررت  واملنشــآت  املحــال  أصحــاب 
تعهــدات   109 وأخــذت  مخالفاتهــم، 
بحق آخرين بعدم تكرارها، وأنهت 90 
تجمًعــا مخالًفــا ملواطنــن، بينهــا أفــراح 

وبيوت عزاء، بحسب التقرير.
إىل ذلــك، أعلنــت وزارة الداخليــة عــن 
"كورونــا"  بفــريوس  مصابــن  إيقــاف 
إجــراءات  خرقــوا  ومخالطــن  الوبــايئ 

الحجر املنزيل.

البيــوت  وتأمــن  متابعــة  لجنــة  وأفــادت 
بــوزارة  املنــزيل  للحجــر  الخاضعــة 
مقتضــب،  ترصيــح  يف  الداخليــة 
املصابــن  مــن  ُمخالفــن   10 بتوقيــف 
خرقــوا  واملخالطــن  كورونــا  بفــريوس 
 48 الـــ  يف  املنــزيل  الحجــر  إجــراءات 

ساعة املاضية.
تحويــل  تــم  أّنــه  اللجنــة  وأوضحــت 
املخالفــن  واملخالطــن  املصابــن 
إىل مركــز حجــر "أصــداء" بخــان يونــس 
جنــويب قطــاع غــزة، واّتخــاذ اإلجــراءات 

القانونية بحقهم.

جداريـــات غـــزة.. فـــن تشكيلـــي يكافـــح كورونـــا

مساٍع إرسائيليٌة لتزوير التاريخ يف املسعودية

الجداريــة  عبيــد  محمــد  الحــاج  ووصــف 
مبخاطــر  للتوعيــة  وســيلة  أفضــل  بأنهــا 
كورونــا، حيــث رســم البيــت كأنــه كامــة 
وأن التــزام البقــاء فيــه هــو الطريــق الوحيد 
للوقاية من الفريوس، كالكامة متاما إذا 
ارتداها كل شخص حن الخروج من بيته 
ليحافــظ عــى صحتــه وأرستــه مــن اإلصابة 

بالعدوى.
لتوفــري  إال  بيتــي  مــن  أخــرج  "مل  وأضــاف 
احتياجات املنزل، فأنا أعيش مع زوجتي 
وال يوجــد أي شــخص ميكــن أن يوفــر لنــا 
مــع  للخــروج  أضطــر  لذلــك  احتياجاتنــا، 
أراهــا  التــي  الوقايــة  بإجــراءات  االلتــزام 
واضحــة يف هــذه الرســومات وأشــرتي مــا 

أحتاج إليه ثم أعود".
زينــة  مركــز  تنفيــذ  مــن  كانــت  الجداريــة 
مبخيم النصريات، حيث أوضحت رئيسة 
مجلــس إدارة املركــز عطــاف حمــد أنــه تــم 
القيــام مببــادرة "بوعيــك راح تســلم" التي 
كانــت عبــارة عــن حملــة لرســم جداريــات 

ولوحات فنية بكلات إرشادية.
لصحيفــة  حديــث  يف  حمــد  وقالــت 
"فلســطن" إن الصــورة كانــت معــربة أكرث 

الجائحــة،  عــن  قولــه  ميكــن  كالم  أي  مــن 
وكانــت تقــدم نصائــح للمواطنــن بــرورة 
يف  بالبقــاء  وااللتــزام  الكامــة،  ارتــداء 

البيت، والتباعد االجتاعي.
الفنانــن  مــن   12 مشــاركة  إىل  ولفتــت 
واملتطوعــن يف الحملــة، حيــث رســموا 
أماكــن  خمســة  يف  جداريــات  خمــس 
اختيــار  تــم  أنــه  إىل  مشــرية  النصــريات، 
املواطنــن  مــع  تواصــال  األكــرث  األماكــن 
لهــذه  تعرضهــم  لضــان  لهــا؛  وقصــدا 

اللوحات والتأثر برسائلها اإليجابية.
مــن  ذاتيــة  الحملــة  أن  حمــد  وأوضحــت 
األلــوان  توفــري  تــم  حيــث  زينــة،  مركــز 
وكانــت  ميزانيتــه،  مــن  الخــام  واألدوات 
جهــود الفنانــن واملتطوعــن ذاتيــة، وكل 
للجميــع  فنيــة  رســالة  توصيــل  هدفهــم 
لاللتــزام بإجــراءات الســالمة والوقايــة مــن 

فريوس كورونا.
أكبر جدارية

من جانبه قال وجدي عزام رئيس مجلس 
محافظــة  يف  األمــة  شــباب  مركــز  إدارة 
خــان يونــس جنــويب قطــاع غــزة، إنــه منــذ 
بــدء الجائحــة وهــم يعملــون عــى توجيــه 

رســائل خاصــة بالوقايــة مــن كورونــا، وكان 
مــن  عــدد  تنفيــذ  أهدافهــم  ضمــن  مــن 
النــاس  أنظــار  للفــت  الكبــرية  الجداريــات 
إىل أهميــة الوقايــة وااللتزام بنصائح وزارة 

الصحة الخاصة بهذا األمر.
إن  لـ"فلســطن"  عــزام يف حديــث  وقــال 
املركــز لديــه فريــق للفــن التشــكييل وضع 
أمامــه هدفــا لرســم أكــرب جداريــة خاصــة 
بفــريوس كورونــا وهــو مــا تــم عمله، حيث 
 33 23 فنانــا برســم لوحــة طولهــا  شــارك 
رشكــة  بجــوار  أمتــار،   3 وارتفاعهــا  مــرتا 

االتصاالت بخان يونس.
حملــت  الكبــرية  الجداريــة  أن  وأضــاف 
ترســلها  التــي  املصــورة  الرســائل  أبــرز 
عاليــة  بتقنيــة  للمواطنــن  الصحــة  وزارة 
عــى  الفنــي  الفريــق  عمــل  حيــث  جــدا، 
رســم مظاهــر حيــة تالمــس كل إنســان يف 

القطاع.
األرسة  أبــرزت  الجداريــة  أن  إىل  ولفــت 
يف  الكبــري  تشــمل  وهــي  الفلســطينية 
والشــباب،  واألطفــال  واألب  واألم  الســن 
فكــرة  وأهميــة  التباعــد  رســائل  وحملــت 
الجهــود  إىل  باإلضافــة  الكامــة،  ارتــداء 

والداخليــة  الصحــة  وزارة  بهــا  تقــوم  التــي 
لضان سالمة املواطنن.

وذكــر أنــه تــم عمل أكرث من جدارية ضمن 
حمــالت متعــددة مــع وزارة الصحــة ومــن 
أحبابــك(،  ســيقتل  )اســتهتارك  أهمهــا 
للغايــة  قويــة  جداريــات  رســم  تــم  حيــث 
الفــن  باســتخدام  القطــاع  مســتوى  عــى 
التــي  الفنيــة  واللوحــات  التشــكييل 
املواطنــن  مــن  لكثــري  مــزارا  أصبحــت 

اللتقاط الصور بجانبها.
جهود مساندة

دائــرة  مديــر  أوضــح  ذاتــه  الســياق  يف 
الصحــة  بــوزارة  الصحــة  وتعزيــز  التثقيــب 
مــن  كبــريا  جــزءا  أن  الكريــري،  معــن  د. 
الجداريات التي كانت تنفذ عى جدران 
مدن القطاع كانت الوزارة هي املســؤولة 
عن محتواها مبا يتضمن الرسالة الخاصة 

بفريوس كورونا.
"فلســطن"  لصحيفــة  الكريــري  وبــن 
قبــل  مــن  تنفــذ  كانــت  الجداريــات  أن 
مؤسســات خاصــة أو متطوعــن وشــباب 
مبادريــن ضمــن مبــادرات مجتمعيــة كانــوا 
التأكيــد  أجــل  مــن  الــوزارة  مــع  يتواصلــوا 

ســيعملون  التــي  الرســالة  محتــوى  عــى 
عى نرشها بعد ذلك.

الجداريــات  هــذه  مثــل  وجــود  إن  وقــال 
بشــكل دائــم أمــام املواطنــن يــرتك تأثــريا 
الدائــم  النــاس  تذكــري  ناحيــة  مــن  ايجابيــا 
بفريوس كورونا وطرق الوقاية منه، ســواء 
غســل  أو  الكامــة  ارتــداء  أو  بالتباعــد 

األيدي.
كانــت  الجداريــات  أغلــب  أن  وأضــاف 
أســس  وهــي  الســابقة  الرســائل  تحمــل 

الوقاية من فريوس كورونا 
املراكــز  مــن  عــدد  مــن  تنفيذهــا  وتــم 
املجتمعية التي حملت هذه املســئولية 
الــوزارة  دور  جانــب  إىل  عاتقهــا،  عــى 
يف الوصــول إىل املواطنــن عــرب وســائل 

االتصال املختلفة.
الصحــي  التثقيــف  دائــرة  أن  إىل  ونبــه 
الخــاص  القطــاع  مــع  تتعامــل  الــوزارة  يف 
مبــارش  بشــكل  والجامعــات  والشــباب 
متعــددة  مبــادرات  تنفيــذ  أجــل  مــن 
ممكــن  عــدد  أكــرب  إىل  الوصــول  لضــان 
الوقايــة  رســائل  لتصلهــم  املواطنــن  مــن 

الخاصة بفريوس كورونا.

غزة/ صفاء عاشور:
جداريــة كبيــرة لفتــت نظــر مســنٍّ 
وقــف أمامهــا برهــة مــن الزمــن 

وهــو يتأمــل تلــك الكمامــة التــي 
رســمها أحــد الفنانيــن علــى أحــد 
جدران مخيم النصيرات وسط قطاع 

غزة، وبجانبهــا العديد من جداريات 
ورسومات التوعية الخاصة بالوقاية 

من فيروس كورونا.

نابلس/ "خاص فلسطن":  
كحــال الكثــري مــن مناطــق الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
بزعــم  اإلرسائيليــة؛  األطــاع  تحــت  وقعــت  التــي 
تواجــه  اليهوديــة،  اآلثــار  عــن  والتنقيــب  البحــث 
منطقــة املســعودية إىل الغــرب مــن مدينــة نابلــس، 
تهديــًدا حقيقًيــا بعــد أن باتــت تحت مرمى األطاع 

االستيطانية. 
فمنــذ ســنوات تتعــرض املنطقــة التاريخيــة, الواقعة 
نابلــس,  غــرب  وبرقــة شــال  بلــديت سبســطية  بــن 
إىل اقتحامــات متكــررة للمســتوطنن التــي مل تخِف 
نواياهــا الراميــة إىل تحويــل املنطقــة هنــاك لـ"مــزاٍر 

يهوديٍّ بحجة التبعية التلمودية لها".
القديــم  والتاريــخ  الفلســطينية  الروايــة  أّن  غــري 
ينســفان مزاعــم االحتــالل، ويثبــت أن املســعودية 
فلســطينية التاريــخ والهويــة، وتعــود ملكيتهــا لعائلــة 

مســعود التــي تربعــت بــاألرض لصالــح إقامــة ســكٍة 
حديديٍة يف العهد العثاين عام 1914. 

وأفــاد رئيــس بلديــة برقــة, جهــاد صــالح، بــأن منطقــة 
املســعودية املقامة عى مســاحة تقدر بـ38 دومًنا 
تربعــت بهــا عائلــة مســعود لصالــح رشكــة الحجــاز؛ 
إلقامــة ســكة حديديــة تربــط األرايض الفلســطيني 

بأرايض الحجاز. 
الســكة  إّن  "فلســطن":  لصحيفــة  صــالح  وقــال 
الحديديــة حافظــت عــى املنطقــة كرونــق إســالمٍي 
عثايٍن, وبقيت تابعة للفلســطينين حتى احتالل 
كامل تراب فلسطن عام 1967؛ لتتحول املنطقة 
الخمــس  عــى  تزيــد  ملــدة  عســكرية  ثكنــة  إىل 

سنوات.  
املســعودية  "أرايض  قائــاًل:  صــالح  واســتدرك 
مصنــٌف  فبعضهــا  التبعيــة؛  حيــث  مــن  مختلفــة 

وأخــرى  )ب(,  مناطــق  إىل  أوســلو  اتفاقيــة  حســب 
إىل مناطــق )ج(؛ فــإّن أهــايل قريتي برقة وسبســطية 
عمــدوا يف أكــرث مــن مــرة يف الســنوات األخــرية إىل 

محاولة إحيائها واالعتناء بها". 
وأشــار صــالح إىل أن املنطقــة شــهدت عــام 2013 
عليهــا  أرشف  التــي  املشــاريع  مــن  العديــد  تنفيــذ 
مجلســه, ويف مقدمتهــا إقامــة متنــزٍه مــزوٍد بالعديــد 
تفــي  بنــاء وحــدٍة صحيــٍة  األلعــاب, إضافــة إىل  مــن 

بأغراض املتنزهن هناك.  
االعتنــاء  لــه  يــرُق  مل  االحتــالل  "لكــن  وأضــاف: 
بهــدم  يقــوم  أن  قبــل  باملســعودية،  الفلســطيني 
التــي  املقاعــد  وإزالــة  الصحيــة,  والوحــدة  املتنــزه, 
ُوضعــت بــن األشــجار؛ بزعــم وقوعهــا خــارج نطــاق 

مناطق )ج(". 
ولفت إىل التضيق اإلرسائييل املتعمد عى زائري 

املنطقــة، وطــرد املتنزهــن الفلســطينين, وإطــالق 
العنــان للمســتوطنن بتنفيــذ اعتــداءات بحق الزوار 

واملركبات التي تقرتب من املنطقة. 
ــه إىل أّن االحتــالل يحــاول مســتعيًنا, مبــا يســمى  ونبَّ
"خرباء اآلثار", لتزوير التاريخ, والتالعب بالحقائق, 
عــرب إضفــاء الصبغــة اليهوديــة عــى املبــاين األربعة 
املوجودة يف املنطقة, وتنظيم اقتحامات جاعية 
املنطقــة  إىل  التلموديــة  والزيــارات  للمســتوطنن, 

السيا خالل األعياد اليهودية. 
ســابًقا,  املذكــور  املجلــس,  رئيــس  ووصــف 
الجــال  يف  غايــٌة  "منطقــٌة  بأنهــا  املســعودية 
الطبيعي"؛ لكونها مليئًة باألشجار الحرجية, وتزداد 
بالــورود  وتزهــر  الربيــع,  فصــل  يف  وتألًقــا  جــااًل 
للمصطافــن  ِقبلــًة  الــذي يجعلهــا  األمــر  املتنوعــة؛ 

والباحثن عن الجال والهدوء. 

أن ينقل إىل مشفى يف رام الله الستكال العالج.
تزامًنــا مــع ذلــك اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة عناتــا، إىل الشــال 

الرشقي من مدينة القدس.
وأفاد شهود عيان بأن قوة احتاللية اقتحمت القرية بدعوى البحث 

عن شبان ألقوا الحجارة صوب مركبات املستوطنن.
وأغلقت قوات االحتالل طريق الزعيم عناتا املحاذي للقرية وسط 

انتشار مكثف للدوريات العسكرية.
املواطنــن،  أرايض  عــى  الدامئــة  وســيطرته  االحتــالل  ونتيجــة 
تقلصــت أرايض عناتــا التــي كانــت مســاحتها 30500 دونــم، إىل 
كل  مــن  بالجــدار  محاطــة  دونــم،   2200 اليــوم  تتجــاوز  مســاحة مل 

جانب.
وعــالوة عــى مصــادرة املســاحات الشاســعة مــن أراضيهــا فإن 500 
القــدس،  يف  االحتــالل  بلديــة  ســلطة  تحــت  أصبحــت  منهــا  دونــم 
وقرابــة 950 دومنــا مصنفــة مناطــق "ب" وفــق اتفــاق أوســلو، وتعني 

سيادة أمنية إرسائيلية، وتتبع إداريا للسلطة الفلسطينية.
كــا أن 220 دومنــا فقــط هــي مناطــق مصنفــة "ج" مســموح بالبنــاء 
فيهــا، ولكــن تحــت طائلــة املســؤولية الشــخصية، وهــي مناطــق تتبع 

سلطة االحتالل أمنيا وإداريا.
مــن أرايض  أجــزاء كبــرية  الســنوات املاضيــة صــادر االحتــالل  ويف 
الجــدار  بنائــه  عــن  عــدا  عليهــا،  وأقــام خمــس مســتوطنات  القريــة، 

العنرصي حولها من كل الجهات.
وبعــد ذلــك أصبحــت البلــدة مبدخلــن فقــط، أحدهــا عليــه حاجــز 
عســكري، يؤدي إىل مدينة القدس، وال عبور إال ملن ميلك الهوية 
املقدســية أو ترصيــح الدخــول، والعبــور عليــه بــرشوط، أما املدخل 

اآلخر ببوابة حديدية ُتغلق بقرار املحتل.

مــن األكســجن الســائل الــالزم ملصــايب كورونــا يف املستشــفى األورويب 
بغزة".

خــزان  وتجهيــز  توريــد  عمليــة  أيــام  خــالل  "ســتبدأ  اللجنــة  أن  وأوضــح 
األكسجن السائل يف مستشفى غزة األورويب، واملصنف أنه مستشفى 

الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا يف قطاع غزة".
احتيــاج  تكفــي  توريدهــا  املقــرر  "الكميــات  أن  إىل  العــادي  وأشــار 

املستشفى مدة أسبوعن، بتكلفة 55 ألف دوالر".
بغــزة  الصحــة  وزارة  ملناشــدات  اســتجابة  "تــأيت  املنحــة  هــذه  أن  وبــن 
حــول خطــورة نقــص األكســجن يف مشــايف القطاع، بســبب تزايد حاالت 
اإلصابــات الخطــرة والحرجــة بفــريوس كورونــا، والتــي يوجــد معظمهــا يف 

مستشفى غزة األورويب".
توفــري  يف  صعوبــة  تجــد  إنهــا  قالــت  أن  غــزة  يف  الصحــة  لــوزارة  وســبق 

األكسجن الالزم لتقديم الرعاية ملصايب كورونا.
ويعــاين قطــاع غــزة، حيــث يعيــش أكــرث مــن مليــوين فلســطيني أوضاعــا 
اإلرسائيــيل  الحصــار  جــراء  مــن  للغايــة؛  مرتديــة  ومعيشــية  اقتصاديــة 

املتواصل منذ صيف 2006.
وُتفاقــم أزمــة جائحــة "كورونــا" تــردي األوضــاع اإلنســانية واملعيشــية بغزة، 
حيث تسببت حالة حظر التجوال بفقد عرشات اآلالف من الفلسطينين 

أعالهم.
وبحســب وزارة الصحــة فــإن إجــايل عــدد اإلصابــات، ارتفــع منــذ آذار/

مارس املايض، إىل 19 ألفا و160، منها 90 وفاة.

م  هنية ُيهاتف ظريف وُيقدِّ
التعازي باغتيال "فخري زادة"

الدوحة/ فلسطن:
هاتف رئيس املكتب السيايس لحركة "حاس" إساعيل هنية، 
مســاء أمــس، وزيــر الخارجيــة اإليــراين جــواد ظريــف، وقــدم باســمه 
وباســم الشــعب الفلســطيني وقيــادة الحركــة التعــازي للجمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانيــة قيــادة وشــعبا باغتيــال العــامل، محســن فخــري 

زادة.
مــع  التضامــن  عــن  معــرًبا  اآلمثــة"،  االغتيــال  وأدان هنيــة "جرميــة 
الجمهوريــة اإلســالمية "أمــام هــذا الحــدث الجلــل"، بحســب بيــان 

صادر عن مكتبه.
وقــال: إن عمليــة االغتيــال تعكــس عقليــة إجراميــة تســتبيح القتــل 

يف وضح النهار وبشكل سافر.
وشــدد عى أن سياســة االغتياالت كا أنها مل تنجح مع املقاومة 
يف فلســطن، فإنهــا ستفشــل مــع الجمهوريــة اإلســالمية وعمــوم 
عليهــا  القامئــن  طبيعــة  فقــط  وتعكــس  املقاومــة،  ومحــور  األمــة 

الخارجن عى كل القوانن واألعراف الدولية واإلنسانية.

غزة/ فلسطن:
دعــا رئيــس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة 
واملؤسســات  املراكــز  محيســن،  أحمــد 
غــزة،  قطــاع  يف  كافــة  الشــبابية  والهيئــات 
اإلســرتاتيجية  الخطــة  بإعــداد  للمشــاركة 
وذلــك   ،2020-2024 للهيئــة  الوطنيــة 
بتقديم املقرتحات التي من شأنها النهوض 

بقطاعي الشباب والثقافة.
عــن  مبمثلــن  مؤخــًرا  لقائــه  يف  ذلــك  جــاء 
مبدينــة  الهيئــة  مقــر  يف  الشــبابية،  املراكــز 
األســتاذ  الشــباب  عــام  مديــر  بحضــور  غــزة، 

جال العقييل.
وقــال محيســن خــالل اللقــاء: "نؤمــن بأهميــة 
النهــوض  يف  الريــادي  ودورهــم  الشــباب 
باعتبارهــم  الفلســطيني،  الوطنــي  باملشــهد 

وهــم  املســتقبل،  وقــادة  املجتمــع  عــاد 
محور عمل واهتام الهيئة".

العمــل  أولوياتنــا  رأس  عــى  "نضــع  وتابــع: 
عــى وضــع حلــول للمشــكالت الصعبــة التي 

يعانون منها بسبب االحتالل والحصار".
ُمرشعــة  ســتبقى  الهيئــة  أبــواب  أن  وأضــاف 
أمــام امُلبــادرات الشــبابية كافــة، "وســنعمل 
واألنشــطة  املبــادرات  وتعزيــز  تفعيــل  عــى 
الشــبابية يف جميع املحافظات وخاصة يف 
األماكــن املهمشــة"، مشــرًيا إىل أن العالقــة 
بــن الهيئــة واملؤسســات واملراكز والهيئات 
يخــدم  مبــا  تكامليــة  "عالقــة  الشــبابية، 
رشائــح املجتمــع كافــة والشــباب عــى وجــه 

الخصوص".
أنشــطة  تكثيــف  رضورة  محيســن  وأكــد 

املراكــز الشــبابية وتوجيههــا مبــا يســاهم يف 
الفلســطيني،  املجتمــع  وعــي  مســتوى  رفــع 

وتحصينه من مخاطر فريوس كورونا.
وبّن أن الهيئة ستعمل خالل الفرتة املقبلة 
عــى تشــكيل مجلــس استشــاري يتكــون مــن 
ــا  عــدد مــن النشــطاء الشــباب؛ ليناقــش دوريًّ
قضايــا  ويطــرح  الهيئــة،  وبرامــج  مشــاريع 
لتأســيس  باإلضافــة  الشــباب،  ومشــكالت 
"ليكــون  الشــبابية؛  للهيئــات  العــام  االتحــاد 
لــه دور بــارز يف تطويــر العمــل الشــبايب يف 

قطاع غزة".
اســتعدادهم  الحــارضون  أكــد  حــن  يف 
ملواصلــة التعــاون والرشاكــة مــع الهيئــة مبــا 
يخدم قضايا الشــباب الفلســطيني ويساهم 

يف معالجة مشكالتهم.

محيسن يدعو املراكز الشبابية للمشاركة 
يف إعداد الخطة اإلسرتاتيجية 
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اغتيال يف وسط طهران
الفريــق  رئيــس  زادة  إيــران.  يف  الــذرة  علــاء  كبــر  زادة  فخــري 
 ٦٢( زادة  فخــري  النوويــة.  إيــران  قــدرات  تطويــر  عــى  املــرف 
عاًمــا( كان يتلقــى تعلياتــه مبــارشة مــن مرشــد الثــورة خامنئــي. 
لــزادة صــورة تجمعــه مــع قاســم ســلياين. الرجــان كانــا جناحــي 
خامنئي عى املستوى االسرتاتيجي، وهنا يأيت سؤال التقييم: 

هل فقد خامنئي جناحيه باغتيالها؟! اإلجابة يف إيران.
قبــل أقــل مــن عــام اغتالــت أمــركا ســلياين بصــاروخ مــن طائــرة 
مســرة وهــو يف طريقــه للمطــار يف بغــداد. ويــوم الجمعــة أول 
أمس ١١/٢٦/ ٢٠٢٠م اغتيل العامل اإليراين فخري زادة، بسيارة 
مفخخة، وإطاق نار مبارش، يف العاصمة طهران. مل تنتقم إيران 

الغتيال سليان، فهل؟!
أصابــع االتهــام بعمليــة االغتيــال تتجــه نحــو املوســاد اإلرسائيــي 
مبارشة، حيث له مصلحة عليا يف عملية االغتيال، وهو يســعى 
لعمليــة الغتيالــه منــذ زمــن، ومــن املعلــوم أن )إرسائيــل( تتبنــى 
االغتيــاالت كاســرتاتيجية لهــدم خصومهــا أو إضعافهــم، لــذا تجــد 
عــى مســتوى فلســطني،  العــامل،  اغتيــاالت يف  ملــف  أكــر  لهــا 
وعــى مســتوى العــامل، وهــذه االســرتاتيجية رمبــا كانــت موروثــة 
مــن تاريــخ اليهــود، مــع األنبيــاء واملصلحــني، ومــع ســيدنا محمــد 

صى الله عليه وسلم.
نعــم، مثــة مــؤرشات تقــول: إن املوســاد اإلرسائيــي مــا كان لــه أن 
يغتــال فخــري زادة يف العصمــة طهــران، ويف ظــل أجهــزة األمــن 
مســاعدة  تلقــي  دون  بكثافــة،  طهــران  يف  املنتــرة  اإليــراين 
أو  أمريكيــة،  للحكومــة، ودون مســاعدة  إيرانيــني معارضــني  مــن 
للبيــت األبيــض.  قــل دون رشاكــة أمريكيــة قبــل مغــادرة ترامــب 
وللعلــم إن القيــادات اإليرانيــة تتخــذ إجــراءات أمــن وحــذر شــديد 
يف الحركــة والتنقــل واســتخدام أجهــزة االتصــاالت وهــي إجراءات 
تشــبه مــا تتخــذه قيــادات الفصائــل يف غــزة يف فــرتات التوتــر، بل 

أحينا بتنفيذ صارم إلجراءات الحذر.
إن متكــن املوســاد مــن عمليــة االغتيال يف العصمة طهران يشــر 
إىل أن هنــاك خلــًا يف أمــن العاصمــة، وخــااًل آخــر يف وجــود 
دائرة واســعة من املتعاونني مع املوســاد ممن يحملون الجنســية 
هــي  إيــران  تواجههــا  التــي  املشــكلة  أن  يعنــي  وهــذا  اإليرانيــة، 
مشكلة مركبة ومعقدة، وأمامها سنوات من العمل الجاد إلصاح 

الخلل وسد الثغرات. 
االغتيــال حــدث، واملوســاد متهــم رئيــس، بحســب الترصيحــات 
اإليرانيــة نفســها، والحــرب دائــرة بــني إيران وأعدائهــا، ولكن الناس 
غــادروا هــذه النقــاط، أو قــل يوشــكون مغادرتهــا، ولكنهم يبحثون 
عــن ردة الفعــل اإليــراين، وعــن الخطــوة التاليــة، وهــل هو كام، أو 

فعل مؤثر قريب؟!

جمع نحو 100 ألف 
كتاب.. سبعيين أردين 

ُيرمم الكتب التالفة
عان/ وكاالت:

يستيقظ األردين محمد سامل أبو زكريا يف وقت مبكر كل يوم 
ويخــرج مــن بيتــه مبدينــة جــرش يف مهمــة خاصــة إلنقــاذ كتــب 
ثقافيــة قدميــة ومصاحــف متهالكــة ونفــض الغبار عنهــا ومعالجة 

املتهالك منها بأمل إتاحتها باملجان للشغوفني باملطالعة.
ولفــت أبــو زكريــا إىل أنــه جمــع منذ ســبعينات القــرن املايض ما 
يقــدر بنحــو 100 ألــف كتــاب من أنحاء اململكــة األردنية. وتضم 
مكتبتــه الصغــرة، امللحقــة مبنزلــه، نحــو ثاثــة آالف كتاب بينها 

2000 مصحف.

ويفتــح أبــو زكريــا، وهــو أب لـــ16 ابنــا ولديــه 57 حفيــدا، مكتبتــه 
الصغــرة للجمهــور ليحصلــوا عــى مــا يريــدون مــن كتبهــا مجانا. 
ويأمل يف أن يسهم جهده يف نر ثقافة القراءة بني األردنيني.

غــرب  شــال  الواقعــة  املدينــة  عامــا(   70( زكريــا  أبــو  ويجــوب 
اململكــة واملــدن املتاخمــة لهــا يوميــا بشــاحنته الصغــرة بيضاء 
بجــوار  أو  الشــوارع  ســواء يف  امللقــاة  الكتــب  عــن  بحثــا  اللــون 

حاويات القامة.
وقال الرجل السبعيني "أجوب كافة أنحاء اململكة والسيا يف 
بداية الفصل املدريس ونهايته يف محاولة مني لجمع ما أمكن 
املدرســية،  الكتــب  خاصــة  الشــوارع  يف  امللقــاة  الكتــب  مــن 
أحــرص  أننــي  كــا  القامــة،  حاويــات  يف  البحــث  وأخصــص 
مســتودعات  مــن  أوراقهــا  تلفــت  التــي  املصاحــف  جمــع  عــى 

املساجد".
أبــو زكريــا بعــد أن يجمــع الكتــب إىل مكتبتــه الصغــرة  ويعــود 

ملعالجة املتهالك منها أو حرق تلك التي ال ميكن إصاحها.
وأوضــح "ليــس كل مــا يتــم جمعــه يكــون صالحــا لاســتقرار عــى 
رفوف املكتبة التي أخصصها لذلك ببيتي، فبعد عملية الفرز، 
أعكــف عــى إصــاح مــا ميكــن إصاحــه حتــى أضعــه بعــد ذلــك 
عــى ذمــة مــن يحتاجــه باملجــان، وأحــرق النســخ التــي ال ميكــن 

معالجة التلف الحاصل بها لتتحول إىل رماد".
وأعــرب الرجــل الســبعيني عــن ســعادته مبهمتــه، لكنــه يف ذات 
الوقــت يشــعر بــأىس بالــغ حــني يــرى مثــل هــذه الــروة الثقافيــة 

ملقاة يف الشوارع.
وأكــد "ســعادة ال توصــف تحــدوين وأنــا أجمــع الكتــب لكنــه يف 
ذات الوقــت أمل عميــق يدمــي القلــب حــني أشــاهد بــأم عينــي 
كتبــا مكتوبــة باللغــة العربيــة ملقــاة داخــل حاويــات القامــة أو 

بجانبها يف الكثر من املناطق".

سجن خيَّال إيرلندي يف 
فرنسا بسبب نفوق جواده

باريس/ وكاالت:
ــال إيرلنــدي بالســجن عاًمــا واحــًدا مــع وقــف التنفيــذ،  ُحكــم عــى خيَّ
وُمنع من مزاولة الهواية مدة 5 سنوات، يف إثر نفوق جواده من جراء 
اإلنهاك الزائد والجلد، يف منطقة كاين-سور-مر جنوب فرنسا عام 

2016، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية.

وذّكــرت كاتيــا فيــر ممثلــة الرابطــة الفرنســية لحاية الخيــول، إحدى 
أن  بدعــوى مدنيــة يف املحاكمــة،  التــي تقدمــت  الخمــس  الهيئــات 
أفعــال  ومارســة  جســيم  أذى  »إلحــاق  بتهمــة  ماحًقــا  كان  الخّيــال 
وحشــية يف حــق حيــوان منــزيل«.  وحكمــت املحكمــة بنيــل كل مــن 
الهيئات الخمس تعويضات بقيمة 1500 يورو إضافة إىل ألف يورو 
الصــادر عــن محكمــة  التكاليــف القضائيــة. ومبوجــب الحكــم  مقابــل 
غراس والقابل لاستئناف، ُحكم عى الخّيال اإليرلندي مبنعه نهائًيا 
مــن حيــازة حيــوان منــزيل، وفــق قلــم املحكمــة. وكان الجــواد الرمــادي 
»فلوغاس صن ست كروز« البالغ 10 سنوات يشارك العام 2016، 
يف سباق حواجز يف مضار كاين-سور-مر للخيل يف منطقة كوت 
دازور الســاحلية )الريفيرا الفرنســية(. ونفق الحيوان يف العارش من 
إجبــاره  التعــب جــراء  مــن  انهيــاره  إثــر   ،2016 تريــن األول/أكتوبــر 
عى العدو لجولتني متتاليتني يف املضار وجلده بصورة زائدة من 

جانب خّياله، وفق شهادات متطابقة.

مجلة طبية تكشف طريقة 
تحضري "عصري المناعة"

موسكو/ وكاالت:
كشــفت مجلــة متخصصــة بالطــب واألعشــاب الطبيــة والتغذيــة عــن 
طريقة تحضر عصر من شــانه أن يقوي مناعة الجســم، ويقي األفراد 

من نزالت الرد وأخطار فروس كورونا يف فصل الشتاء.
وأشــار خــراء الصحــة إىل أن هــذا العصــر مــن شــأنه أن يقــدم كميــات 
القــارس،  والــرد  الشــتاء  لفــرتة  الــروري  "يس"  فيتامــني  مــن  كبــرة 

خصوصا يف ظل انتشار مرض "كوفيد 19".
وبحســب مجلــة "فــود ندتيــف" املتخصصــة، فــإن هــذا العصــر أصبــح 
مــن العنــارص الروريــة يف الوقت الحايل بســبب قدرته الكبرة عى 

تقوية الجهاز املناعي.
واعتــرت املجلــة إىل أن عــام 2020 هــو مبثابــة "جــرس إنــذار" ألننــا 
أهملنــا صحتنــا لفــرتة طويلــة جــدا، وأنــه يف الوقــت الحــايل "ال مجــال 
الرتــكاب خطــأ" خصوصــا فيــا يخــص نظامنــا الغــذايئ، وأن املناعة ال 

تبنى يف يوم واحد، لكنها تحتاج إىل جهود مرتاكمة.
أطلقــت املجلــة عــى وصفتهــا لقــب "عصــر املناعــة" الحتوائــه عــى 
عــدد العنــارص الرئيســية الروريــة جــدا للجســم وهــو عبــارة عــن مزيــج 

بني الرتقال والجزر والكزبرة.
ويتكــون العصــر مــن برتقــال )عــدد 2(، أغصــان مــن الكزبــرة الخــراء 
املغسولة عدد 2، وقطعة جزر مروشة بشكل خشن وملعقة صغرة 

من عصر الليمون.
تخلــط املحتويــات عــن طريــق عصــارة أو خــاط مع إضافــة بعض املاء 

عند اللزوم، ويصفى املزيج ويقدم با سكر.
بحســب املجلــة، يقــدم املزيــج كميــة كبــرة مــن فيتامــني "يس" وهــو 
مضــاد أكســدة قــوي جــدا، يحافــظ ويقــوي املناعــة، ويســاعد املزيــج 
اإلجهــاد  يســبب  الــذي  الخطــر  الحــرة  الجــذور  نشــاط  محاربــة  عــى 

هــذا  يؤثــر  حيــث  التأكســدي، 
عــى  املتسلســل  التفاعــل 
يف  يتســبب  مــا  خايانــا، 
شــيخوخة الخايــا املبكــرة، وقــد 

يؤدي إىل ضعف املناعة.
ممتــازا  مصــدًرا  الجــزر  يعتــر 
كاروتــني  وبيتــا   C لفيتامــني 
وكلهــا   ،"6 "يب  وفيتامــني 
مســؤولة عن االســتجابة املناعية 

الصحية يف جسم اإلنسان.
باإلضافــة إىل ذلــك تحمــل أوراق 
وأغصــان الكزبــرة مجموعــة كبــرة 
التــي  األكســدة  مضــادات  مــن 

تقي الجسم من األمراض.

باريس/ الجزيرة نت:
العاصمــة  يف  العــريب  العــامل  معهــد  يقــدم 
الفرنســية باريــس معرضــا جديــدا تحــت عنــوان 

"ألوان العامل" حتى 20 ديسمر/كانون األول.
ويعتــر هــذا املعــرض النســخة الثالثــة التــي تــم 
االعتاد فيها عى هذه املجموعة التي تشمل 

حوايل 400 قطعة.
رســائل  كهــذا  متحــف  وإنشــاء  تصميــم  ويحمــل 
باملجتمــع  للفلســطينيني  وإلحاقــا  رمزيــة 
عــى  التعــرف  فرصــة  العــامل  ومنــح  الفرنــي، 
كل  مــن  فوتوغرافيــة  وصــور  بلوحــات  فلســطني 

األلوان.
عــى  الحائــز  غوديــه  لــوران  الكاتــب  دعــي  وقــد 
الختيــار   ،2004 ســنة  األدبيــة  "غونكــور"  جائــزة 
إرنســت  الفنــان  مــع  الفنيــة املعروضــة  األعــال 
وليمــة  "إنهــا  قائــا  ووصفهــا  إرنســت،  بينيــون 

الرمــادي  اللــون  يســود  أال  فيجــب  األلــوان،  مــن 
بالشــأن  تتعلــق  أمــور  يف  نفكــر  عندمــا  فقــط 

الفلسطيني".
الحديــث  للفــن  معــرض  إنشــاء  أهميــة  تكمــن 
مواطــن  كل  حــق  يف  فلســطني  يف  واملعــارص 
بالوصــول إىل جــال وثقافــة البلــد، وقــد يصبــح 
بــد منــه يف ظــل االحتــال  هــذا األمــر مطلبــا ال 
وبالتــايل  الفلســطيني،  الشــعب  يعيشــه  الــذي 
فإن تأسيس معرض كهذا سيكون مبثابة طريقة 
فنيــة وثقافيــة لتقديــم فلســطني إىل دول العــامل 

بدون استثناء.
وتحمــل كل قطعــة مــن األعال الـــ50 املعروضة 
أشــكاال فنيــة تعبريــة، مــن الرســم إىل التصويــر 
والنحــت  املصــورة  والقصــص  الفوتوغــرايف 

والفنون الحرية.
فادميــر  بأعــال  أيضــا  املعــرض  وأشــاد 

فيليكوفيتش الذي تويف يف 29 أغسطس/آب 
آمنــوا  الذيــن  الفنانــني  أوائــل  مــن  2019، وكان 

بفكرة تأسيس متحف للفن الحديث واملعارص 
يف فلسطني.

وقعــا  صنــر  وإليــاس  النــغ  جــاك  أن  إىل  يشــار 
للفــن  متحــف  إنشــاء  أجــل  مــن  للعمــل  رشاكــة 
 16 يف  فلســطني  يف  واملعــارص  الحديــث 

أكتوبر/ترين األول 2015.
جمعيــة  قبــل  مــن  التضامنيــة  املجموعــة  وتــدار 
مبوجــب القانــون الفرنــي، وهــي محفوظــة يف 
معهــد العــامل العــريب، يف انتظــار حيــازة األرض 

وبناء املتحف يف فلسطني.
ويقــدم معهــد العــامل العــريب يف نفــس الوقــت 
معرض صور ومقاطع فيديو لفنانني عرب تحت 
عنــوان "ذاكــرة مشــرتكة"، وهــي مجموعة مختارة 

من هبات هاوي الجمع اللبناين كلود ليان.

معرض "ألوان العالم".. متحف يف المنفى وجرس إىل فلسطني


