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برهوم: سلوك االحتالل من سيحدد 
معالــــــم المرحلـــــــة المقبلـــــــة

غزة/ فلسطني:
أكــد الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس فوزي برهوم أن اســتمرار 
تحميل االحتال اإلرسائييل الحركة عا يجري يف قطاع غزة، هو لخلق مربرات 
اســتمرار الحصــار والقصــف والعــدوان، وللتهــرب مــن مســؤولياته تجــاه معانــاة 
مليوين فلسطيني محارصين يف القطاع يف ظل كارثة إنسانية وتفيش جائحة 
فــروس كورونا.وشــدد برهــوم يف ترصيــح صحفــي أمــس عــى أن الــذي يحــدد 

معــامل املرحلــة املقبلــة هــو ســلوك االحتال اإلرسائييل وسياســاته، 
ــا وغــر ملتــزم إجــراءات إنهــاء الحصــار، ومينــع  فــا زال ســلوًكا عدوانيًّ

3 وفيات و684 إصابة 
بـ"كورونا" يف القطاع

غزة/ فلسطني:
لت وزارة الصحة يف قطاع غزة أمس، 3 حاالت وفاة، و)684(  َســجَّ

إصابــة بفــروس كورونــا. وأوضــح التقريــر اليومــي لفــروس 
كورونــا يف القطــاع، أن وزارة الصحــة أجــرت 2849 فحصــا 

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اللــه  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
13 حالــة وفــاة، و876 إصابــة نتيجــة  تســجيل 
اإلصابــة بعــدوى فــروس كورونــا املســتجد يف 

وزيــرة   وأوضحــت  والقــدس.  الغربيــة  الضفــة 
الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الصحــة 
لفــروس كورونــا يف الضفــة والقــدس، أن 13 
حالــة وفاة ُســجلت يف الضفــة الغربية )مواطن 

59 عامًا من محافظة طولكرم، 3 مواطنني 54، 
والبــرة،  اللــه  رام  مــن محافظــة  72 عامــًا   ،70

مواطــن 75 عامــًا مــن محافظــة نابلس، 
مواطن 82 عامًا من ضواحي القدس، 

ر من استشهاد األسري  مركز ُيحذِّ
المريض بالرسطان نضال أبو عاهور

غزة/ فلسطني:
حــذر مركــز فلســطني لدراســات األرسى مــن الخطــورة الحقيقيــة عــى 
لحــم،  بيــت  مــن  عاهــور"  أبــو  إبراهيــم  "نضــال  املريــض  األســر  حيــاة 

أبــو  أنــه قــد يلقــى مصــر الشــهيد األســر "كــال  مشــًرا إىل 
وعــر". وأوضــح املركــز يف بيــان مكتــوب، أمــس أن األســر "أبــو 

محافظات/ عبد الله التركماني:
قاد المســتوطن المتطــرف يهودا غليــك، صباح أمس، 
اقتحامــا لباحــات المســجد األقصــى المبــارك مــن جهة 
بــاب المغاربة. وأفادت األوقاف اإلســامية بأن غليك 
يرافقــه 52 مســتوطنا اقتحمــوا األقصــى علــى شــكل 

مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، 
بحماية قوات االحتال اإلسرائيلي.

االحتالل يشنُّ سلسلة غارات عىل القطاع

مستوطنــــــون يقتحمـــــــــــون "األقصــــــــــى" 
وآخـــــــــرون يعتــــــدون علـــى مواطنيــن بالضفـــة

بسبب تصنيفات 
"أوسلو".. الُمزارع 
"سمارة" ممنوع 
من فالحة أرضه 

يف "بروقني"
سلفيت/ خاص "فلسطني":

والجبــال  التــال  يف  هنــاك، 
الزراعيــة  األرايض  ذات 
بلــدة  حــول  والرعويــة، 

القرار »242«.. 53 عاًما من الصمت 
ـــــــر اإلرسائيلــــــي الدولــــي والتنكُّ

غزة/ األناضول:
بعــد  الثالثــة  الذكــرى  الثــاين(،  أمــس )22 نوفمــرب/ ترشيــن  وافقــت، 
الــذي   )242( الــدويل  األمــن  مجلــس  قــرار  صــدور  عــى  الخمســني 

القائــم  األوســط،  الــرشق  العــادل يف  الســام  مبــادئ  ُيــريس 
عــى انســحاب )إرسائيــل( مــن جميــع األرايض التــي احتّلتهــا 

حـــوارة وزعتـــرة.. حاجـــزان 
يتناوبان عىل إذالل المواطنني 

وتجسيــــد العنرصيـــــــة
نابلس/ خاص "فلسطني":

مسافة قصرة تفصل بني املرسب املخصص ملركبات املستوطنني 
لســيارات  املخصــص  وذاك  التســهيات،  كل  يجــدون  الذيــن 

الوقــت  مــن  الكثــر  النتظــار  يضطــرون  الذيــن  الفلســطينيني 
عى حواجز جيش االحتال اإلرسائييل جنوب مدينة نابلس 

دمشق-غزة/ جال غيث:
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
معتصــم  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة 
حــادة: إن قــرار الســلطة الفلســطينية العــودة 
كان  اإلرسائيــيل  االحتــال  مــع  العاقــة  إىل 

فــق  اتُّ مــا  عــى  وانقاًبــا  ومفاجًئــا،  صادًمــا، 
عليــه منــذ 19 أيــار/ مايــو 2020، بالتحلــل من 
االتفاقيات والتفاهات مع ســلطات االحتال 
األمريكيــة.  املتحــدة  والواليــات  اإلرسائيــيل 
صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  حــادة  وأضــاف 

"فلســطني": "جاء موقف حســني الشــيخ عضو 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح كموقف الســلطة، 
ليعيدنــا إىل العمــل تحــت ســقف أوســلو، بعــد 

العمــل  يكــون  أن  عــى  توافقنــا  أن 
تحــت ســقف وثيقة الوفــاق الوطني". 

رام الله-لندن/ فلسطني:
اعتقــال  أمــس،  حقوقيتــان،  مؤسســتان  أدانــت 
اللــه  رام  يف  للســلطة  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة 
الناشط "نزار بنات" من منزله يف بلدة "دورا" يف 
الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة، مطالبتني 

حريــة  يف  الحــق  واحــرام  عنــه  الفــوري  باإلفــراج 
األورومتوســطي  املرصــد  وعــدَّ  والتعبــر.  الــرأي 
لحقوق اإلنسان، أنَّ اعتقال الناشط "بنات" ميثل 

صفعــة لحريــة الــرأي والتعبــر، وتقليًصــا 
جديــًدا للمســاحة الضيقــة مــن الحريــات 

شدد عىل رضورة قطع الطريق أمام محاوالت جرِّ السلطة نحو هاوية جديدة

قيادي يف »الديمقراطية«: قرار العودة 
إىل العالقة مع االحتالل صادٌم ومفاجٌئ

طالبتا باإلفراج الفوري عنه واحرتام حرية الرأي والتعبري

مؤسستان حقوقيتان تدينان اعتقال 
أجهزة السلطة الناشط نزار بنات

الدول المضيفة لالجئني ترفض لجوء 
األونروا إىل تجزئة رواتب موظفيها

ن-غزة/ محمد القوقا-صفا: عاَّ
رفــض ممثلــو الــدول العربيــة املضيفــة يف اجتاعــات اللجنــة االستشــارية رفًضــا 
قاطًعــا لجــوء األونــروا إىل تجزئــة رواتــب موظفيهــا كأحــد التدابــر للتعاطــي مــع 
الاجئــني  انعكاســات ســلبية عــى حيــاة  مــن  القــرار  لهــذا  األزمــة املاليــة، "ملــا 
الفلســطينيني وعــى عمــل الوكالــة وعــى املنطقــة برمتهــا". جــاء ذلــك يف أثنــاء 
اململكــة  برئاســة  أمــس  مســاء  عقــد  "الــزووم"  خاصيــة  عــى  افــرايض  اجتــاع 

األردنية الهاشــمية بحضور الدول املضيفة )فلســطني واألردن وســوريا 
ولبنــان( إضافــة إىل مــرص وجامعــة الــدول العربيــة. وأعــرب ممثلــو تلــك 
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مواجهات بني شبان فلسطينيني وجنود االحتالل بالضفة الغربية المحتلة أمس          )فلسطني(آثار القصف اإلرسائييل عىل غزة ليلة أمس     )أ ف ب(

مراسم صالة الجنازة عىل جثمان القيادي حسني الديري برتكيا أمس          )فلسطني(

رون من  مختصون ُيحذِّ
خطورة مرشوع االحتالل 

لـ"تسوية األرايض" يف القدس
القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:

ذه  ر مختصــون مــن خطورة مرشوع "تســوية األرايض"، الذي تنفِّ حــذَّ
ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة يف مدينــة القــدس املحتلة، الهادف 

القــدس  يف  الفلســطينية  األرض  مــن  تبقــى  مــا  ضــم  إىل 
وتصفيتهــا. وقــال رئيــس ســلطة األرايض يف رام اللــه محمــد 

اقرأ في هذا العدد

3 أعوام 
أزهرت حياة 
"الربغويث" 

بني 41 قيًدا
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غزة/ يحيى اليعقويب:
تعــج مبســرة  التــي  األبيــض.. مامحــه  شــعره  وجهــه..  تعرجــات 
طويلــة مــن املعانــاة، تلــك الشــقوق التــي تســلك طريقهــا بوجــه 
األســر نائــل الربغــويث تحمــل أيًضــا ثاثــة وســتني عاًما مــن عمره، 
كل واحــد فيهــا يــروي حكايــة أمل عمرهــا )41( ســنة خلــف قضبــان 

االحتــال اإلرسائيــيل. بــني تلــك الخيــوط قصــة وجــع 
وشــوق للحيــاة وانتظــار للحريــة، وحنــني يشــده إىل 

19

"ِبُعشِّ الزوجيَّة".. "محمد" ُيعاِنُق 
حياًة أوقفها السجن 19 سنة

غزة/ نبيل سنونو:
القاتــُل  بــدت ســاكنة متاًمــا والشــوق  "توقفــت عقــارب الســاعة، 
يجــري يف كل ِعــرٍق ووريــد يب، إنهــا لحظــاٌت صوبــُت فيهــا نظــري 

نافــذٍة يف  مــن  نــور  الحريــة، كأننــي ملحــُت شــعاع  نحــو 
سجن ال آدمي زجني فيه االحتاُل 19 سنًة قرًسا، قلت 

13 وفاة و876 إصابة بـ »كورونا« يف الضفة
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إسطنبول/ فلسطني:
ع أمــس جثــان القائــد امليــداين يف كتائــب القســام حســني حســن  ُشــيِّ
الديــري )45 عامــًا( يف تركيــا، الــذي تــويف يف وقــت ســابق بعــد رصاع مع 
املرض. وتقدم املشيعني نائُب رئيس املكتب السيايس لحركة حاس 
كتائــب  ونعــت  الخــارج.  الحركــة يف  قــادة  مــن  وعــدد  العــاروري،  صالــح 
القســام الجنــاح العســكري لحركــة املقاومــة اإلســامية "حــاس" يف بيان 
عســكري القائــد امليــداين الديــري من مســجد "اإلميــان" بحي الصربة يف 

مدينة غزة.

تشييع جثمان القائد الميداين 
يف "القسام" الديري يف تركيا
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دولــة فلسطيـــن
وزارة الحكم املحيل

بلدية خان يونس
إعـــالن مزاد

تعلن بلدية خان يونس عن 
تأجير مخزن في مبنى البلدية القديم

 مــن الفــرة 2021/1/1 حتــى 2021/12/31 وذلــك بطريــق املزاد العلني 
و بالرشوط التالية:

1 - سيتم عقد املزاد يوم السبت املوافق 2020/11/28 الساعة العارشة 
صباحًا يف مقر البلدية.

2 - دفع 500 دينار رسوم تأمني دخول املزاد.
3 -  دفع 2.5 % نقًدا رسوم الداللة وعىل طاولة املزاد.

4 -  دفع قيمة املزاد نقًدا عىل طاولة املزاد ملن أريس عليه املزاد.
5 - أعــىل اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدى البلديــة موجود 

يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
6 - يف حالة انسحاب من أريس عليه املزاد يفقد حقه يف املطالبة بإرجاع 

مبلغ تأمني دخول املزاد. 
7 - يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــني املعمــول 

بها بالبلدية.
8 - مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد.

9 - يلتزم املستأجر مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية.
10 - البلدية ليس ملزمة بأعىل وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة

تابعــت الجمعيــة الزراعية النقابية للفقاســات والدواجن واألعالف 
التحقيــق  التواصــل االجتماعــي لمــا يســمى  تناقلتــه وســائل  مــا 
االســتقصائي ) المغلــوط ( والمصــور والمعــد مــن قبــل الصحفــي 

"يوسف خليل حسان " حول تربية الدواجن في قطاع غزة .
أوال-هــذا التحقيــق لــم يــراع أهميــة قطــاع الدواجــن فــي تحقيــق 
األمــن الغذائــي وحجــم االســتثمار المالــي وتوفيــر فــرص العمــل 

آلالف األسر الفلسطينية.      
ثانيــا- تجاهــل التحقيــق دور طواقــم  وزارة الزراعــة والجهــات  الحكومية 
األخــرى فــي الرقابــة والمتابعــة الدوريــة علــى المــزارع وعلــى مدخــالت 
اإلنتاج، وتعمد معده تهميش ســعي الكوادر  الفلســطينية العاملة من 
مربين رياديين وأطباء بيطريين ومهندسي انتاج حيواني وغيره ، لتحسين 

وتطوير المنتج بأحدث النماذج على مستوى اإلقليم المحيط .
 ثالثا : لم يستند المعد في ادعاءاته حول األمراض إلى أي مصادر صحية 

أو تشريح بيطري ، بل تعدي ذلك إلى الطعن  في ) حالل الذبح ( .
 رابعــا :- إن مــا نشــره الصحفــي يؤكــد جهلــه المطلــق بأهمية هذا 
القطــاع الــذي يعمــل على تحقيق حاجة الســوق المحلــي وحماية 

المنتج الوطني واالستثمار الفلسطيني.
 خامســًا: مــاورد فــي التحقيــق المعمــم والموجــه يهــدف إلــى اإلســاءة 
للبنيــة االقتصاديــة واإلنتاجيــة ويضــع ألف عالمة اســتفهام حــول الهدف 
والمصلحة من محاولة زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج الوطني .

الجمعية الزراعية النقابية 
للفقاسات والدواجن واألعالف

بيان هام
 للرأي العام

     رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن اعادة مناقصة رقم 34/ 2020

الخاصة:- شراء أجهزة تابلت
تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 

البيانات و املواعيد التالية:-
املوافــق  االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -

2020/12/06 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم االربعــاء املوافــق 2020/12/09 الســاعة 11 

صباحًا
- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــي بغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثالثيني " اعتبــارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2020/11/23  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط ) 

غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة• موبايل رقم : 0599300112 

تعلــن صيدليــة الفــاروق املركزيــة بالنصــريات الواقعــة مقابــل مســجد 
الفــاروق عــن تغيــري اســمها لتصبــح صيدليــة رزان و بذلــك بنــاًء عــىل 

طلب الجهات املختصة .

إعالن تغيير اسم صيدلية

يوسف: إدارة ترامب تواصل استباحة الحقوق الفلسطينية يف أيامها األخرية برهوم: سلوك االحتالل 
من سيحدد معامل

 املرحلة املقبلة
غزة/ فلسطني:

أكــد الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس فــوزي برهــوم 
يف  يجــري  عــام  الحركــة  اإلرسائيــيل  االحتــالل  تحميــل  اســتمرار  أن 
قطــاع غــزة، هــو لخلــق مــربرات اســتمرار الحصــار والقصــف والعــدوان، 
وللتهــرب مــن مســؤولياته تجــاه معانــاة مليــوين فلســطيني محارصيــن 

يف القطاع يف ظل كارثة إنسانية وتفيش جائحة فريوس كورونا.
وشــدد برهــوم يف ترصيــح صحفــي أمــس عــىل أن الــذي يحــدد معــامل 
املرحلة املقبلة هو سلوك االحتالل اإلرسائييل وسياساته، فام زال 
ــا وغــري ملتــزم إجــراءات إنهــاء الحصــار، ومينــع دخــول  ســلوًكا عدوانيًّ

املعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فريوس كورونا.
ونبــه برهــوم إىل أن االحتــالل يتحمــل كل تداعيــات اســتمرار الحصــار 

والتصعيد والعدوان.

عيىس: استيطان القدس 
نواة النقضاض االحتالل عىل 

هويتها العربية اإلسالمية
رام الله/ فلسطني:

القــدس  لنــرصة  املســيحية  اإلســالمية  للهيئــة  العــام  األمــني  قــال 
واملقدســات د. حنــا عيــى، إن تغيــري االحتــالل اإلرسائيــيل وضــع 
مدينــة القــدس املحتلــة وتكوينهــا الســكاين، وتهديد وجود املســجد 
األقــى بالحفريــات واالســتيطان نواة جديــدة لالنقضاض عىل هوية 

املدينة العربية اإلسالمية.
وعّد عيى يف بيان له أمس، مواصلة االحتالل إجراءاته الرامية إىل 
إدامــة احتاللــه ملدينــة القــدس "خرقــا للقانــون الــدويل"، مشــريا إىل 
أن اســتمرارها يهدف للتضييق عىل املقدســيني يف البلدة القدمية 
البــؤر  مــن  القــدس مبزيــد  الرحيــل، وزرع  أو إجبارهــم عــىل  ودفعهــم 

االستيطانية عىل طريق فرض السيطرة الكاملة عليها.
اإلرسائيليــة  اإلجــراءات  بشــدة،  الــدويل،  املجتمــع  إدانــة  إىل  وأشــار 
بحــق القــدس والتــي تعــد انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة لســنة 1949 
ولقرارات األمم املتحدة وخاصة قرارات مجلس األمن التي ال تعرف 
بســيادة )إرسائيــل( عــىل القــدس أوال, وملــا تشــكله هــذه األعــامل مــن 
تهديــد مبــارش للمقدســات املســيحية واإلســالمية يف املدينــة، ومن 

مخاطر عىل القيمة العاملية ثقافيا ودينيا للمدينة ثانيا.
وأضــاف أن اســتمرار )إرسائيــل( يف تخريــب الــراث الثقــايف والديني 
ملدينة القدس يشري بكل وضوح إىل استمرارها يف تصعيد األوضاع 
وقــرارات  الــدويل  املجتمــع  وتحــدي  األوســط  الــرشق  منطقــة  يف 

الرشعية الدولية.
وتبــع أن إحاطــة )إرسائيــل( مدينــة القــدس مبزيــد مــن املســتوطنات 
النوايــا  صارخــة  بصــورة  يكشــف  فيهــا  ومصادرتهــا  املنــازل  وهــدم 
فلســطينية  أراٍض  وابتــالع  القــدس  ضــم  يف  الحقيقيــة  اإلرسائيليــة 
أخــرى، مشــددا عــىل أن املجتمــع الــدويل مــن خــالل مجلــس األمــن 
الــدويل مطالــب باتخــاذ اإلجــراءات العمليــة الكفيلــة بإلــزام االحتــالل 
بوقف هذه األعامل الخطرية ملا تشكله من انتهاك للقانون الدويل.

وفــق  القانونيــة  بالتزاماتهــا  االلتــزام  عــىل  )إرسائيــل(  بإرغــام  وطالــب 
القانــون الــدويل وبشــكل خــاص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تنطبــق 
أحكامها عىل األرايض الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 مبا يف 

ذلك رشقي القدس.

بعد نشر صورة للفنان المصري رمضان مع مطرب إسرائيلي في دبي
مختصان: الشعوب العربية واعية ولن تسمح بحصول 

تطبيع ثقايف وفني مع االحتالل

التعاون اإلسالمي ترفض زيارة 
بومبيو غري القانونية للمستوطنات

جدة/ فلسطني:
القضيــة  تجــاه  ثوابتهــا  اإلســالمي  التعــاون  ملنظمــة  العامــة  األمانــة  أكــدت 
الفلســطينية، خاصــة فيــام يتعلــق بزيــارة وزيــر الخارجيــة األمريــيك مايــك بومبيــو 
إىل مســتوطنات اســتعامرية إرسائيلية مقامة عىل األرض الفلســطينية املحتلة، 

والجوالن السوري املحتل.
ت يف بيــان، أمــس، هــذا اإلجــراء "غــري قانــوين"، ويــأيت يف إطــار محاولــة   وعــدَّ
تحدًيــا  ويشــكل  اإلرسائيــيل،  االســتعامري  واالســتيطان  الضــم  سياســة  رشعنــة 

للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
وجــددت املنظمــة التأكيــد أن كل املســتوطنات اإلرسائيليــة املقامــة يف األرض 
الفلســطينية املحتلــة غــري رشعيــة، مبوجــب القانــون الــدويل، وقــرارات الرشعيــة 
الدوليــة. وطالبــت مجلــس األمــن الــدويل بتحمــل مســؤولياته وتنفيــذ قرارتــه ذات 
الصلــة، ال ســيام القــرار 2334، مؤكــدة أن ذلــك "ال يخــدم عمليــة الســالم القامئــة 

عىل حل الدولتني".

فَتح تحقيًقا في فشل صد القبة 
الحديدية صاروًخا انطلق من القطاع
جيش االحتالل يبدأ مناورات 

عسكرية تحايك عدواًنا عىل غزة
النارصة/ فلسطني-األناضول:

بــدأ جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل صبــاح أمــس منــاورات عســكرية تحــايك 
شنه عدوانا عىل قطاع غزة.

"تويــر"  عــىل  الرســمي  بحســابه  نــرشه  بيــان  االحتــالل يف  جيــش  وأفــاد 
الجنوبيــة  القيــادة  واســتعداد  قــدرة  لتحســني  تهــدف  املنــاورات  بــأن 
لسيناريوهات القتال يف قطاع غزة مبشاركة القوات النظامية واالحتياط.

مــن  كجــزء  مســبقا  لهــا  التخطيــط  تــم  املنــاورات  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
املقبــل،  األربعــاء  حتــى  وستســتمر   ،2020 لعــام  املقــررة  التدريبــات 
األركان  هيئــة  بــإرشاف  انطلــق  الــذي  "املفاجــئ"  التدريــب  أن  مضيفــا 
العامــة يــأيت لفحــص جهوزيــة "فرقــة غــزة" عــىل الدفــاع متعــدد الجبهــات 

يف مواجهة سيناريوهات متنوعة.
و"فرقــة غــزة" فرقــة عســكرية تابعــة للقيــادة الجنوبيــة بجيــش االحتــالل، 

وتعمل يف نطاق قطاع غزة واملنطقة املحيطة به.
وذكر جيش االحتالل أنه نظرا لخضوع رئيس أركانه أفيف كوخايف للحجر 
الصحــي عــىل خلفيــة مخالطتــه أحد املصابني بفريوس كورونا، فســيتابع 

التدريب عن بعد من خالل وسائل اتصاالت عسكرية رسية.
وهــذه التدريبــات هــي الخامســة يف سلســلة اختبــارات الجهوزية برئاســة 

رئيس أركان الجيش للعام، وفق البيان.
يف ســياق آخــر، فتــح جيــش االحتــالل تحقيقــا يف حادثتني عقب انطالق 

صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقالن فجر أمس.
وذكــر مراســلون عســكريون أن جيــش االحتــالل فتــح تحقيقــا حــول فشــل 
القبــة الحديديــة يف التصــدي لصــاروخ انطلــق مــن قطــاع غــزة الليلــة قبــل 

املاضية.
وأشاروا إىل أن هذا األمر تكرر قبل أسبوع، حيث وصل صاروخ من قطاع 

غزة إىل أسدود ومل تفّعل منظومة القبة الحديدية.
قواتــه  إطــالق  تحقيــق يف  فتــح  االحتــالل  قــرر جيــش  األخــرى،  والحادثــة 
قذيفتــني مدفعيتــني تجــاه نقطــة رصــد لحركــة حــامس رشق بيــت حانــون 

شاميل القطاع، دون تلقي أوامر بذلك، عىل حد زعمه.

غزة/ صفاء عاشور:
حالــة مــن الغضــب الشــعبي انتابــت رواد مواقــع 
املــرصي  املمثــل  عــىل  االجتامعــي  التواصــل 
اإلمــارايت  اإلعالمــي  نــرش  بعــد  رمضــان  محمــد 
حمد املزروعي صورة له عىل موقع "توير" وهو 
يحتضــن مطربــا إرسائيليــا، كتــب عليهــا: "أشــهر 
فنان يف مرص مع أشهر مطرب يف )إرسائيل(.. 
ديب تجمعنــا". ومل تكــن حادثــة رمضــان األوىل 
لفنانــني عــرب وقعــوا يف فــخ التقــاط الصــور مــع 
فنانــني أو مســتوطنني إرسائيليــني، إال أن هــذه 
الحادثــة جــاءت متزامنــة مــع هرولــة أنظمــة عربية 
فهــل  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  مــع  التطبيــع  نحــو 

ميهد ذلك لتطبيع ثقايف أو فني بعد ذلك؟
رئيــس االتحــاد العــام للمراكــز الثقافيــة د. يرسي 
درويــش، أكــد أن هبــة الجامهــري العربيــة عــىل 
مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل صــورة الفنــان 
اإلرسائيــيل  املطــرب  برفقــة  رمضــان  املــرصي 
تعطي انطباعا أن الشــعوب العربية تســتطيع أن 

تتحدى وتقف يف وجه موجة التطبيع.
وقال درويش يف حديث لصحيفة "فلسطني"، 
تنتفــض  أن  تســتطيع  العربيــة  الجامهــري  إن 
عــىل  وتحافــظ  الفلســطينية  الوطنيــة  للقضيــة 
املوقف العريب األســايس بحيث تجرب أي أحد 

للراجع عن التطبيع مع االحتالل.
عــريب  تطبيــع  مــن  حصــل  مهــام  أنــه  وأضــاف 
ورســمي فعــىل املســتوى الشــعبي لــن تســتطيع 
العربيــة  الشــعوب  لعقــول  تصــل  أن  )إرسائيــل( 
القضيــة  صــف  يف  دامئــا  تقــف  التــي  اليقظــة 
جمهــور  إىل  باإلضافــة  هــذا  الفلســطينية، 

الحــق  أن  يؤكــدون  الذيــن  والفنانــني  املثقفــني 
مع القضية الفلســطينية وأن )إرسائيل( بالنســبة 
لهــم دولــة احتــالل قامئــة عــىل القتــل واإلرهــاب. 
بــه  قــام  الــذي  الرسيــع  الراجــع  أن  إىل  وأشــار 
الفنان رمضان وتوضيح خلفيات التقاط الصورة 
رغــم أنهــا مل تقنــع الكثرييــن، إال أنــه يشــكل بحــد 
ذاتــه إدانــة لــه وملــن قــام بنرشهــا والتباهــي بهــا، 
التطبيــع  فــرض  الصعــب  مــن  أنــه  عــىل  مشــددا 

الثقايف عىل الشعوب العربية.
وأردف درويش أن الثقافة ســتبقى حصنا منيعا 
تجــاه التفاعــل مع القضية الفلســطينية ولجانبها 
أن مشــاعر  وصالحهــا يف كل األوقــات، خاصــة 
العــرب وارتباطهــم بالقضيــة الفلســطينية وحبهم 

لها هو كان دامئا داعام لها عىل كل الصعد.
وبــني أن الشــعوب العربيــة لديهــا الثقافــة التــي 
رغــم  والباطــل  الحــق  بــني  التمييــز  مــن  متكنهــا 
محــاوالت أنظمتهــا تغيــري الــرأي ومحاربتــه وقمــع 
اإلبــداع، والتــي مل تســتطع عــىل مــدار ســنوات 
عــدة مــن تغيــري وجــه نظــر هــذه الشــعوب تجــاه 

القضية الفلسطينية.
وأكــد أنــه يجب التمســك بالعالقة مع الشــعوب 
العربيــة عــىل جميــع املســتويات ســواء مثقفــني 
أم فنانــني أم مواطنــني عاديــني، والتواصل معها 
عــىل اعتبارهــا القلعــة األخــرية يف دعم املوقف 

الفلسطيني.
مــن جانبــه، قــال الكاتــب واملخــرج الفلســطيني 
الفنــان  النــادر مــا نجــد  إنــه مــن  اللــه  نبيــل ســاق 
املثقــف يف الســاحة العربيــة، مشــريا إىل وجود 
شــخصيات ال تقبــل باألعــامل الرديئــة أو تشــكيل 

أمور مخالفة لثقافة الشعوب العربية.
لـ"فلســطني"  حديــث  يف  اللــه  ســاق  وبــني 
قاعدتــه  مــن  الرغــم  عــىل  رمضــان  الفنــان  أن 
ثقافــة  إىل  يحتــاج  لكنــه  الكبــرية  الجامهرييــة 
واسعة حتى ال يقع يف فخ التطبيع بدون إرادته 
أو حتــى معرفتــه، معتــربا أن رمضــان وجــد نفســه 
مضطــرا للتصويــر مــع شــخص ال يعرفــه وهذا من 
باب الجهل باملحيط املتواجد فيه. ولفت إىل 
داعمــة  مواقــف  لديهــم  ملتزمــني  فنانــني  وجــود 
مواقفهــم  مثــن  ودفعــوا  الفلســطينية،  للقضيــة 
ضــد التطبيــع ووقفــوا مــع الشــعب الفلســطيني 
يف حــق تقريــر املصــري رغــم املضايقــات التــي 

ميرون فيها.
عربيــا  أو  محليــا  ســواء  الفنيــة  الحالــة  أن  وذكــر 
بحاجة إىل وجود جهات نقابية أو رسمية ترعى 
وتديــر الحالــة الفنيــة وتقيــم املرحلــة أوال بــأول، 
الرئيســية  القضايــا  دعــم  باتجــاه  تســري  بحيــث 

وخاصة الداعمة لفلسطني.
واعتــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي أكــر تأثــري 
مــن اإلعــالم املــريئ؛ ألنــه يكون عــىل تواصل مع 
الجمهــور بشــكل آٍن، وهــذا مــا حصــل بعــد نــرش 
صــورة رمضــان مع املطــرب اإلرسائييل الذي برر 

ودافع عن املوقف بشكل رسيع.
وأكد ســاق الله أن وعي الشــباب العريب ال يزال 
واضحا وقويا باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا 
مــا يــربز مــن خــالل توجــه النــاس للفــن املقــاوم 
وامللتــزم ســواء عربيــا أو دوليــا كتوجههــم مثــال 
علمــدار،  كـ"مــراد  الركيــة  املسلســالت  إىل 

وقيامة أرطغرل" وغريها.

لندن/ فلسطني:
قــال رئيــس الهيئــة الشــعبية العاملية لدعم غزة 
د. عصــام يوســف إن إدارة الرئيــس األمريــيك 
يف  االســتمرار  عــىل  تــرص  ترامــب  دونالــد 
مسلســل اســتباحة الحقوق الفلســطينية حتى 

يف أيامها األخرية يف السلطة.
وأضــاف يوســف يف ترصيــح صحفــي أمس، أن 
السياســية  تكــرس آخــر مواقفهــا  ترامــب  إدارة 
باملزيــد مــن خلــط األوراق وتقديــم الخدمــات 
حــرف  عــرب  اإلرسائيليــة  "األبارتهايــد"  لدولــة 
أنظــار العــامل عــن انتهــاكات وجرائــم االحتــالل، 
ســلميا  املناضلــة  الحــركات  جبهــة  وتشــتيت 
املناديــة  الحــرة  األصــوات  وخنــق  ضدهــا، 
بحــق  فظائــع  مــن  تقرفــه  مــا  إزاء  مبحاســبتها 

الشعب الفلسطيني.
للفلســطينيني  الظهــر  بــإدارة  القبــول  أن  وأكــد 
وتســويغ  وممتلكاتهــم  نهــب حقوقهــم  وتربيــر 
ســيكرس  قضيتهــم،  وتصفيــة  أرضهــم،  رسقــة 

بشــكل نهــايئ منظومــة الال أخــالق والال مبادئ 
يف إطار التخيل عن رشعية القوانني واألعراف 
املتحــدة،  األمــم  منظمــة  عليهــا  قامــت  التــي 
وإنهــاًء لقواعــد القانــون الدويل بشــكل رصيح، 
ما يشكل عهدا جديدا للبرشية تعود فيه إىل 
وزيــر  ترصيحــات  أن  واعتــرب  الغــاب.  رشيعــة 
األخــرية  بومبيــو  مايــك  األمريــيك  الخارجيــة 
يف مؤمتــرٍ مشــرك مــع رئيــس وزراء االحتــالل 
بنيامــني نتنياهــو "تــكاد تنتمــي لذهنية دولة ما 
للحريــات  التــي رشعــت  القوانــني  إعــالن  قبــل 

العامة يف الواليات املتحدة".
بأنهــا  الترصيحــات  مضامــني  يوســف  ووصــف 
تكــن إال ســهاما إضافيــة تســدد إىل ظهــور  مل 
الفلسطينيني ولكل صاحب ضمري حي يدافع 
عن عدالة قضيتهم، إىل جانب مبادئ الحرية 
والعدالــة والدميقراطيــة التــي ســعت الواليــات 
املتحــدة إلقنــاع العــامل بتبنيهــا كدســتور دولة، 
وأجنــدة أمميــة زعمــت تعميمهــا عــىل شــعوب 

األرض عىل مدى عرشات السنني.
تؤكــد  بومبيــو  ترصيحــات  أن  إىل  وأشــار 
الــذي تعيشــه اإلدارة  املــأزق األخالقــي  حجــم 
األمريكيــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر نجــاح 
الحــركات الســلمية املناوئــة لالحتــالل، وعــىل 
وســحب  )إرسائيــل(  مقاطعــة  حركــة  رأســها 
االســتثامرات منهــا "يب دي إس"، التــي تنترش 

فروعهــا يف مختلــف أنحــاء العــامل إليــالم دولــة 
بخســارات  التســبب  خــالل  مــن  االحتــالل 
اقتصاديــة معتــربة لهــا، بعــد متكنهــا مــن إقنــاع 
مبقاطعتهــا  ومؤسســات  وحكومــات  شــعوب 

اقتصاديا وأكادمييا وفنيا ورياضيا.
الحركــة  إعــالن  بومبيــو  اعتــزام  أن  إىل  ولفــت 
معاديــة  منظــامت  الحــركات  مــن  وغريهــا 
للســامية، وإن كان ذلك سيتســبب مبزيد من 
القيــود عــىل الحركــة ونشــطائها داخل الواليات 
املتحــدة، إال أنــه لــن يكــون بإمكانــه إقنــاع طفــل 
حديــث الــوالدة بعــدم قانونيــة عملهــا، وادعائه 
فيــه  تؤكــد  الــذي  الوقــت  يف  عنرصيتهــا، 
الحركــة رفضهــا بشــكل مبــديئ ومتســق جميــع 
العنرصيــة  ذلــك  يف  مبــا  العنرصيــة،  أشــكال 
ضــد اليهــود. وبــني يوســف أن الحركــة تتوخــى 
القانــوين،  الجانــب  انطالقهــا  بدايــة  منــذ 
الدوليــة،  القوانــني  مــع  عملهــا  اتســاق  ومــدى 
طغيــان  ضــد  الســلمي  النضــال  تــرشع  التــي 

وجــربوت االحتــالل، حيــث تؤكــد أن اتبــاع نهــج 
ضــد  مجربــة  أداة  يعــد  واملقاطعــة  العقوبــات 
يجثــم  الــذي  الوقــت  يف  االســتبداد،  أنظمــة 
فيه االحتالل عىل صدر الشــعب الفلســطيني 

ويسلبه حريته وكرامته وأرضه.
لالحتــالل  زيارتــه  بومبيــو  اختتــام  أن  ونبــه إىل 
البــرية  بزيــارة مســتوطنة ضمــن أرايض مدينــة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  املصــادرة 
ورشبــه النبيــذ املصنــع مــن العنــب املــرسوق، 
مــن  للســارقني  واملكافــأة  الهديــة  تقدميــه  ثــم 
خــالل اعتــزام بالده وضــع عالمة عىل منتجات 
باعتبارهــا منتجــات إرسائيليــة،  املســتوطنات 
عــىل  الرشعيــة  بإضفــاء  فعــيل  بشــكل  ليقــوم 
عــىل  الســارقني  وتشــجيع  الرسقــة،  جرميــة 
فعلتهــم، مــن شــأنه تشــكيل محاولــة لاللتفــاف 
العامــة،  لألخالقيــات  اإلنســان  إدراك  عــىل 
الوعــي  عليهــا  يرتكــز  التــي  املفاهيــم  وقلــب 

بأبسط قواعد العدالة.
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طرح مناقصة رقم 2020/2
لطباعة صحيفة فلسطين لعام 2021م.

تعلــن شــركة الوســط لإلعــام والنشــر ذ.م.م بغــزة عــن طــرح مناقصــة رقــم 
2020/2 لطباعة صحيفة فلسطين اليومية.

فعلى الراغبين في االشتراك مراجعة وحدة اللوازم والمشتريات في صحيفة 
فلســطين فــي غــزة - شــارع الجــاء - مفترق ضبيــط - برج الجوهــرة "الطابق 
الثالث" الستام كراس المواصفات وشروط المناقصة ابتداء من يوم االثنين 
الموافــق 2020/11/23 حتى يوم الخميس الموافق 2020/11/26 مقابل 

مبلغ قدره 100 $ غير مستردة تدفع في قسم المالية.
• آخــر موعــد لتســليم العــروض بالظرف المختوم الســاعة 11 مــن صباح يوم 

األحد الموافق 2020/11/29 ولن يقبل أي عرض بعد هذا الموعد.
الموافــق  األحــد  يــوم  مــن  ظهــًرا  الواحــدة  الســاعة  المظاريــف  ســتفتح   •

2020/11/29 في مقر الصحيفة.
• الصحيفة غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• لاستفســار يرجــى مراجعــة وحــدة اللــوازم والمشــتريات علــى هاتــف رقــم 
2885990 داخلي رقم )127( في أثناء الدوام فقط .

صحيفة فلسطين

لإلعام والنشر ذ.م.م

إعـالن طـرح عـطاء
 PSCF/W-01 -2020توفير مواصالت لمشروع التعليم المساند للطالب األيتام

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

ومبساهمة من بنك فلسطني، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخريي.
لذا تعلن املؤسسة عن طرح عطاء توفري مواصات ملروع التعليم املساند للطاب األيتام، وذلك حسب الروط 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ 
الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــارة دلــول، الطابــق الرابــع خال ســاعات الدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا وحتــى الثالثــة عــًرا، وفيــا ييل الروط التي يجب ان تتوفــر لدى كل من يرغب 

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

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

- االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرة صباًحــا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2020/11/26 يف مقــر املؤسســة 
الكائن يف غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح، عارة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14 , لرح كراس العطاء وتوضيح 

أي استفسار من املتقدمني.
- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.

- يجب عى املتقدم أن يكون قادًرا عى إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تقديم العطاء.

- العطــاء يجــب أن مصحوًبــا بكفالــة أوليــة مقدارهــا ) 5 %( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 90 يوًمــا من 

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

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

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

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

التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

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

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

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

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

• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــني يف الصحــف عــى مــن يرســو عليــه املناقصــة 
من قبل الركات.

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

اإلسرائيليون ليسوا في عجلة 
من أمرهم الستئناف المفاوضات

رغــم انتخــاب جــو بايــدن لرئاســة الواليــات املتحــدة، الــذي يوفــر 
"إرسائيــل"  يف  أحــد  فــا  الفلســطينية،  للســلطة  حيــاة  رشيــان 
حريص عى االندفاع لطاولة املفاوضات مع الفلسطينيني، رغم 
دعــوة وزيــر الخارجيــة غــايب أشــكنازي للعــودة لهــم بالعــودة إليهــا 

دون رشوط مسبقة. 
أشــكنازي  ألن  ذلــك،  تحقــق  اإلرسائيليــة  الرجيحــات  تتوقــع  ال 
مــا دام  أهميــة عمليــة  الحكومــة، ويفتقــر ألي  صــوت وحيــد يف 
الــذي مل  الــوزراء بنيامــني نتنياهــو غــري متحمــس لذلــك،  رئيــس 
يقابــل الســلطة الفلســطينية بــأي خطــوة تصالحيــة رغم اســتئنافها 

للتنسيق األمني.
الحــرب، فقــد حــث الفلســطينيني عــى  بينــي غانتــس وزيــر  أمــا 
العــودة للمفاوضــات، ورغــم أن تريحــه ليس احتفاليا، فقد كان 
بإمكانــه نقــل رســالة مبــارشة لعبــاس، ويقــرح عقــد اجتــاع، لكنــه 

تجنب ذلك، ألنه ونتنياهو، ال يريدان إغضاب ترامب.
مــع  للــراع  أو حــاًّ  تســوية متاســكة،  غانتــس مل يضــع خطــة   
جــوالت  ثــاث  يف  لنتنياهــو  لتحديــه  وبالنظــر  الفلســطينيني، 
أنــه  انتخابيــة، تحالــف فيهــا مــع يســار الوســط الســيايس، ورغــم 
يعلــن تأييــده لحــل الدولتــني، لكــن القضيــة ليســت عــى قامئــة 
مهامــه املبــارشة، ولهــذا الســبب، ففي هــذه املرحلة، فإن الخطة 

الوحيدة ذات الصلة هي صفقة القرن الخاصة برامب.
مبــادرة  أي  أو  دبلوماســية،  أجنــدة  يعلــن  مل  غانتــس  أن  كــا 
انضــم  الفلســطينيني، حتــى عندمــا  مــع  الســتئناف املفاوضــات 
لحكومة نتنياهو مل يطالب بذلك، يف حني اختار األخري تجاهل 
اإلشــارات التصالحية التي أرســلتها الســلطة الفلســطينية، ما قد 
يرجــح أن ينتظــر دخــول بايــدن للبيــت األبيــض قبــل التعامــل مــع 

القضية الفلسطينية.
كا أن هناك اعتبارات حزبية تقود نتنياهو، كأن يفكر مرة أخرى 
بحملة انتخابية يف األشــهر املقبلة، وســيحتاج لكل الدعم الذي 
ميكنه الحصول عليه من قاعدته السياسية من أجل البقاء، ومن 
ثــم ليــس لديــه أي حافــز لبــدء مفاوضــات مــع الفلســطينيني التــي 

تنطوي عى محادثات حول حل الدولتني. 
بايــدن،  وتنصيــب  واشــنطن،  الحــرس يف  تغيــري  نتنياهــو  ينتظــر 
ويعلــم أن القضيــة الفلســطينية ســتطفو عــى الســطح، وســتعود 
سيســتأنف  األمــر،  لــزم  وإذا  ســينجح،  لكنــه  األعــال،  لجــدول 
املحادثــات مــع الفلســطينيني كــا فعــل يف املــايض، مــع أنــه مل 
يخــرج بكثــري منهــا.  ورغــم تصــدر املفاوضــات مــع الفلســطينيني 
سابًقا للحمات االنتخابية اإلرسائيلية، وإثارتها جداالت عاصفة 
بــني اليســار واليمــني، لكنهــا مل تعــد تحتــل أولويــة متقدمة لديهم 
األمنيــة، واملشــكات االقتصاديــة،  التهديــدات  اليــوم، يف ظــل 
مــع  الــراع  لتنحيــة  دفــع معظــم اإلرسائيليــني  مــا  ووبــاء كورونــا، 
الــدول  مــع  التطبيــع  اســتمرار  مــع  خاصــة  جانًبــا،  الفلســطينيني 
العربيــة. يؤكــد كل ذلــك تضــاؤل فــرص قيام مرشــحني سياســيني 
إرسائيليــني قياديــني بوضــع املحادثــات مــع الفلســطينيني عــى 
رأس جدول أعالهم، بسبب تركيزهم يف السنوات املقبلة عى 

كورونا، واالنتعاش االقتصادي، وردم انقسامات اإلرسائيليني.

اللقاحات العالجية لن تصل إلى القطاع قبل يوليو أو أغسطس
معروف: قرار اإلغالق التام لن يقيض عىل الفريوس ومنحنى اإلصابات مقلق

ر من انهيار املنظومة الصحية بغزة الصحة العاملية تحذِّ

13 وفاة و876 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة

الداخلية: توقيف 4 مصابني 
و8 مخالطني خرقوا الحجر املنزيل

3 وفيات و684 إصابة بـ"كورونا" يف القطاع

نشرت تعليمات مهمة للمسافرين
الداخلية تدعو أصحاب الجوازات الجديدة لتحديثها فورًا رام الله/ فلسطني:

تســجيل  أمــس،  اللــه  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
13 حالــة وفــاة، و876 إصابــة نتيجــة اإلصابــة بعــدوى 

الغربيــة  الضفــة  يف  املســتجد  كورونــا  فــريوس 
والقدس.

وأوضحت وزيرة الوزارة خال التقرير اليومي للحالة 
الوبائية لفريوس كورونا يف الضفة والقدس، أنه 13 
حالــة وفــاة ُســجلت يف الضفــة الغربيــة )مواطــن 59 
عامًا من محافظة طولكرم، 3 مواطنني 54، 70، 72 
عامــًا مــن محافظــة رام اللــه والبــرية، مواطــن 75 عامــًا 
مــن محافظــة نابلــس، مواطــن 82 عامــًا مــن ضواحــي 
القدس، 3 مواطنني 54، 72، 77 من محافظة أريحا 

واألغوار، 3 مواطنني 78، 85، 89 عامًا من محافظة 
الخليل، مواطن 79 عامًا من محافظة قلقيلية(.

كاآليت:  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
 ،)173( نابلــس  محافظــة   ،)81( الخليــل  محافظــة 
محافظــة بيــت لحــم )69(، محافظــة قلقيليــة )36(، 
محافظــة رام اللــه والبــرية )132(، جنــني )73(، أريحا 
 ،)45( طولكــرم   ،)19( ســلفيت   ،)17( واألغــوار 
مدينــة   ،)17( القــدس  ضواحــي   ،)44( طوبــاس 

القدس )170(.
غــرف  يف  مريضــًا   55 وجــود  إىل  الــوزارة  وأشــارت 
العناية املكثفة، بينهم 10 مرىض موصولون بأجهزة 

التنفس االصطناعي.

غزة/ فلسطني:
دعــت الهيئــة العامــة للمعابر والحــدود بوزارة الداخلية 
أمــس،  رفــح  معــرب  عــرب  املســافرين  الوطنــي  واألمــن 
أصحــاب جــوازات الســفر الصــادرة خال العــام الجاري 
إدارة  أقــرب  لــدى  لتحديثهــا  فــورًا  للتوجــه   ،2020

يف  مســافر  كل  الداخليــة،  ملديريــة  تابعــة  جــوازات 
منطقته.

وكانــت الهيئــة العامــة أعلنــت عــرب موقعهــا اإللكروين 
عن كشــف املســافرين عرب معرب رفح الربي خال أيام 
فتحــه اســتثنائيًا مــن الثاثــاء إىل الخميــس )24 – 26 

نوفمرب2020(، وذلك وفق التعليات اآلتية:
ســيكون   :2020 نوفمــرب   24 الثاثــاء  يــوم  الســفر 
للمســافرين يف الحافــات )مــن األوىل حتــى الرابعــة( 
الثاثــاء  يــوم  الوجــود  وعليهــم  املرفــق،  الكشــف  مــن 
الســاعة 4:00 فجــًرا يف الصالــة الخارجيــة ملعــرب رفــح؛ 
لتســهيل ســفرهم، كــا عليهــم التوجــه إلجــراء فحــص 

صباحــًا   9:00 الســاعة  مــن  االثنــني  غــد  يــوم  كورونــا 
يف املراكــز التــي أعلنــت عنهــا وزارة الصحــة، كّل يف 

محافظته.
املسافرون يف الحافات )من الخامسة حتى الثامنة(: 
عليهــم التوجــه إلجــراء فحــص كورونــا يــوم الثاثــاء مــن 
يف  املذكــورة  املراكــز  يف  صباحــًا   9:00 الســاعة 

املحافظات، وعليهم انتظار إعان موعد سفرهم.
حتــى  التاســعة  )مــن  الحافــات  يف  املســافرون 
الحاديــة عــرة(: عليهــم التوجــه إلجــراء فحــص كورونــا 
املراكــز  9:00 صباحــًا يف  الســاعة  مــن  األربعــاء  يــوم 
إعــان  انتظــار  وعليهــم  املحافظــات،  يف  املذكــورة 

موعد سفرهم.
وطالبــت الهيئــة جميــع املســافرين بااللتــزام بإجــراءات 
عــى  واملحافظــة  الشــخصية،  والســامة  التعقيــم 
عــدم  حجــة  إحضــار  رضورة  مــع  الجســدي،  التباعــد 

مانعة لألطفال املسافرين، من آبائهم أو وكائهم.

غزة/ فلسطني:
الخاضعــة  البيــوت  وتأمــني  متابعــة  لجنــة  أعلنــت 
للحجــر املنــزيل بــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي يف 
قطــاع غــزة، مســاء أمــس، توقيف 4 مصابني بفريوس 

كورونا، و8 مخالطني خرقوا إجراءات الحجر املنزيل 
يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. وذكــرت اللجنــة يف بيــان 
أنــه أُحيــل هــؤالء إىل مركز حجر "أصداء" بخانيونس، 

مؤكدة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

غزة/ فلسطني:
حــاالت   3 أمــس،  غــزة  قطــاع  الصحــة يف  وزارة  لت  َســجَّ

وفاة، و)684( إصابة بفريوس كورونا.
القطــاع،  يف  كورونــا  لفــريوس  اليومــي  التقريــر  وأوضــح 
أن وزارة الصحــة أجــرت 2849 فحصــا مخربيــا يف الـــ24 
200 حالــة جديــدة  تعــايف  املاضيــة، وســجلت  ســاعة 

مــن مصــايب الفــريوس. وبلــغ إجــايل تراكمــي املصابني 
 5517 النشــطة  الحــاالت  وإجــايل  إصابــة،   14768

وإجــايل  حالــة،   9186 املتعافــني  وإجــايل  حالــة، 
الوفيــات 65 حالــة وفــاة. يف حــني بلــغ إجــايل الحــاالت 
التي تحتاج إىل رعاية طبية يف املستشفى 231 حالة، 

وإجايل الحاالت الخطرة والحرجة 79 حالة.

غزة/ فلسطني:
حــذر مديــر مكتــب منظمــة الصحــة العامليــة 
يف قطــاع غــزة، عبــد النارص صبح، أمس، من 
املكتــظ  القطــاع  يف  الصحيــة  املنظومــة  أن 
بالســكان قــد تتعــرض لانهيــار إذا اســتمرت 
يف  كورونــا  بفــريوس  اإلصابــات  أعــداد 

االزدياد.
"الــرأي"  لوكالــة  تريــح  يف  صبــح  وذكــر 
أنــه اســتنفدت قــدرات املنظومــة  املحليــة، 
الصحيــة املوجــودة يف القطــاع بنســبة كبــرية 
املطــردة يف  الزيــادة  بســبب  اللحظــة  حتــى 

أعداد اإلصابات بالفريوس.
املركــزة  العنايــة  ة  ٔارسَّ أعــداد  أن  وأوضــح 
 62 األورويب  غــزة  مبستشــفى  املشــغولة 
رسيــًرا مــن أصــل 70، مــا اضطــر وزارة الصحة 
مــع  للتعامــل  أخــرى  مستشــفيات  لفتــح 
صحيــة،  رعايــة  إىل  تحتــاج  التــي  الحــاالت 

ا. حيث يرقد بها 12 مصاًبا حاليًّ

انتشــار  معــدل  اســتمر  "إن  أنــه  وأضــاف 
نجــد رسيــر  فقــد ال  الشــكل  بهــذا  الفــريوس 

عناية مكثفة يف مدة قادمة وجيزة".
ونبه إىل أن ســيناريو انتشــار الوباء يف قطاع 
غــزة مــن أســوأ الســيناريوهات حــول العــامل، 
نظــًرا لتســجيل القطــاع مــن %21 إىل 29% 
العينــات اإليجابيــة، وهــذا مــؤرش خطــر  مــن 
للغايــة ويــدل عــى اســتهتار املواطــن وعــدم 

وعيه بإجراءات السامة والوقاية.
لــه  الشــامل  اإلغــاق  إجــراء  أن  إىل  وأشــار 
نظــًرا  الفــريوس  انتشــار  عــن  تقــل  ال  تبعــات 
لتأثــريه الســيئ عــى رشائــح املجتمــع نتيجــة 
الوضع االقتصادي املتدهور والفقر املدقع 
يف قطاع غزة، مستدرًكا: "قد يكون اإلغاق 
يف  الســلطات  أمــام  األخــري  الحــل  الشــامل 
غــزة إذا اســتمر اســتهتار املواطنــني، وعــدم 
التزامهــم إجــراءات الســامة ونتمنى أالَّ نصل 

لهذا الخيار".

وتوقع صبح أن اللقاحات العاجية لن تصل 
قطــاع غــزة قبــل شــهر يوليــو أو أغســطس مــن 
املواطنــني  وعــي  أن  مؤكــدا  املقبــل،  العــام 
والتزامهم إجراءات الســامة سيساهم كثرًيا 
يف تقليــل أعــداد اإلصابــات إىل حني وصول 

اللقاحات.
اإلجــراءات  التــزام  املواطنــني  صبــح  وناشــد 
أجــل  مــن  ومبســؤولية  طوًعــا  الوقائيــة 
الوبــاء،  منحنــى  تســطيح  يف  املســاهمة 
وإعطــاء فرصــة للمنظومــة الصحيــة للتعــايف 
مــن أجــل القــدرة عــى التعامــل مــع الحــاالت 
الحرجــة "حتــى ال نفقــد أعــزاء ومحبــني علينــا 

نتيجة االستهتار".
الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  ــد  وأكَّ
أنَّ  أمــس،  معــروف،  ســامة  غــزة  قطــاع  يف 
قــرار اإلغــاق التــام لــن يقــي عــى فــريوس 
عــى  ضغًطــا  ُيشــكل  أّنــه  ُمبّيًنــا  "كورونــا"، 

الوضع املجتمعي.

وأوضــح معــروف يف تريــح إذاعــي، أنَّ قــرار 
د مــن ِقبــل وزارة الصحــة  اإلغــاق التــام، ُيحــدَّ
يف قطاع غزَّة، يف حال وصلت لعدم القدرة 
عى التعامل مع املصابني، وفور صدوره ال 

وجود الجتهادات أخرى أمام اإلغاق.
يقــي  لــن  التــام  اإلغــاق  "قــرار  وأضــاف: 
عى الفريوس بنسبة كبرية، كا أّن اإلغاق 
التام، ُيشكل ضغًطا عى الوضع املجتمعي 
يف ظــل وضــع اقتصــادي ســيئ"، ُمؤّكــًدا أّن 

منحنى تسجيل اإلصابات يدعو للقلق.
إجــراءات  التــزام  يجــب  "وعليــه  وتابــع: 
الواقــع  أنَّ  إىل  ُمنبًهــا  والســامة"،  الوقايــة 
للحالــة الوبائيــة غــري مســتقر، ويتــم متابعتــه 
الجهــات  إّن كل  الطبيــة، حيــث  اللجــان  مــع 
وزارة  مــن  بتوصيــات  تعمــل  الحكوميــة، 

الصحة.
والقــرارات،  اإلجــراءات  ُيحــدد  "مــا  وأردف: 
حــول منحنــى فــريوس كورونــا، هــو بروتوكــول 

حددتــه  العــامل،  دول  معــه  تتعامــل  عمــل 
منظمــة الصحــة العامليــة"، ُمشــّدًدا عــى أّن 
العديــد  الفتتــاح  اجتهــدت  الصحــة،  وزارة 
مــن أقســام العنايــة املركــزة يف مستشــفيات 
ازديــاد  عنــد  املصابــني  مــع  للتعامــل  أخــرى 

أعداد املصابني بالفريوس.
وتابــع: "هنــاك متابعة ميدانيــة يومية، يتم 
مــن خالهــا اتخــاذ إجــراءات بحــق منشــآت 
وأشــخاص، كان لها أثر نســبي بعدم التزام 

املواطنني بعض اإلجراءات الوقائية".
زالــت  مــا  أّن املنظومــة الصحيــة  ــه إىل  ونبَّ
حــال  ويف  اإلصابــات،  واقــع  مــع  تتعامــل 
اختيــار  ســيتم  خطــر،  مــؤرش  هنــاك  كان 
الطبــي  األثــر  لتحقيــق  املناســب؛  القــرار 

املطلوب.
تســجيل  منحنــى  مــن  معــروف،  وحــّذر 
املواطنــني  داعًيــا  امُلقلــق،  اإلصابــات 

لالتزام بإجراءات الوقاية والسامة.
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إعالن طرح عطاء توريد طرود مواد غذائية 
 )TE 29 /11 - 2020( عطــــاء رقم

تاريــخ تســليم وفتــح العطــاء: يــوم الخميــس املوافــق 2020/11/26 م يف 
متام الساعة الواحدة ظهًرا

 MECA(( يقــوم اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي وبالرشاكــة مــع مؤسســة ميــكا
بتنفيــذ مــرشوع توزيــع الطــرود الغذائيــة الطازجــة يف قطــاع غــزة، فعــى مــن 
يرغــب باملشــاركة واســتالم نســخة عــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل مقر االتحاد 
يف غــزة ابتــداء مــن يــوم االثنني املوافق 2020/11/23 وحتى موعد اقصاه 
يــوم األربعــاء املوافــق 2020/11/25 الســاعة الواحــدة ظهــًرا وذلــك حســب 

الرشوط اآلتية:
1 - أن يكــون املــورد لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول حســب 

األصول املتبعة.
2 - أن يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3 - تأمني ابتدايئ لدخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.
4 - تسليم املظاريف املختومة إىل االتحاد يوم الخميس املوافق 2020/11/26 

حتى الساعة الواحدة ظهًرا ويتم فتح العطاءات يف نفس اليوم والوقت.
5 - رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

6 - يحــق لالتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون ابــداء 
االسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

7 - االتحاد غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
8 - ملزيد من االستفسار واملعلومات االتصال عى مقر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون تليفاكس: 2879959 – 08 

إعـالن طـرح عـطاء
PSCF/W-03 -2020 توفير قرطاسية ومستلزمات تعليمية

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

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

وذلك حسب الرشوط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملرشوع وحسب التفاصيل التالية: 

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

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

)11/29 /2020( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.

- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
- االجتــاع التمهيــدي الســاعة العــارشة والنصــف صباحــًا مــن يــوم األربعــاء املوافق 2020/11/25 يف مقر املؤسســة 

الكائن يف غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح , عارة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14
- يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغري شاملة رضيبة القيمة املضافة.

- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.

- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )5 %( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرتة 90 يوما من 

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

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

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

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

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

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

الرشوط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملرشوع وحسب التفاصيل التالية: 

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

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

)11/29 /2020( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.

- يجب عى املتقدم للعطاء ان يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
- االجتاع التمهيدي الســاعة التاســعة صباحًا من يوم األربعاء املوافق 2020/11/25 يف مقر املؤسســة الكائن يف 

غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح , عارة دلول الطابق الرابع شقة رقم 14
- يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغري شاملة رضيبة القيمة املضافة.

- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.

- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا ) 5 %( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 90 يومــا من 

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

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

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

كتائب القسام تنعى 
قائًدا ميدانيًّا تويف 

بعد رصاع مع المرض
غزة/ فلسطني:

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة املقاومة 
اإلسالمية حاس، أمس، أحد قادتها امليدانيني من مدينة غزة، والذي 

تويف بعد رصاع مع املرض.
وقالــت كتائــب القســام يف بيانهــا العســكري إنهــا تــزف القائــد امليــداين 
حســني حســن الديــري )45 عاًمــا( مــن مســجد "اإلميــان" بحــي الصربة يف 

مدينة غزة.
وأضافــت الكتائــب يف بيانهــا: "ليمــي إىل ربــه بعــد حيــاٍة مباركــٍة حافلٍة 
بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط يف ســبيل الله، نحســبه من الشــهداء 

األبرار األطهار وال نزيك عى الله أحًدا".
وتابعت: "نســأل الله تعاىل أن يتقبله ويســكنه فســيح جناته، وأن يجعل 
جهــاده خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن يصــرّب أهلــه وأحبابه ويحســن عزاءهم، 
وســتبقى دمــاء شــهدائنا نرباًســا يف طريــق تحريــر فلســطني ونــاًرا تحــرق 

املحتلني حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".
وكان الديــري يتواجــد يف تركيــا للعــالج مــن مــرض عضــال، وكتــب مؤخــرا 
عى صفحته يف فيسبوك منشورا يعرب فيه عن اشتياقه للعودة إىل غزة 

بعد غياب نحو عامني.

نابلس/ خاص "فلسطني":
مسافة قصرية تفصل بني املرسب 
املخصــص ملركبات املســتوطنني 
التســهيالت،  كل  يجــدون  الذيــن 
لســيارات  املخصــص  وذاك 
يضطــرون  الذيــن  الفلســطينيني 
عــى  الوقــت  مــن  الكثــري  النتظــار 
حواجز جيش االحتالل اإلرسائييل 
جنوب مدينة نابلس شال الضفة 

الغربية املحتلة.
رحلــة االنتظــار أول فصــول املعاناة 
التــي يتكبدهــا املســافر من مدينة 
الفلســطينية  املــدن  نحــو  نابلــس 
األخرى يف الجنوب أو حتى القرى 

التي تتبع لها.
وتتجى عنرصية االحتالل يف هذا 
أشــكال  كل  مارســة  يف  الفصــل 
املســافرين  بحــق  والقهــر  اإلذالل 
عــرب احتجازهــم والتضييــق عليهــم 
الشــخصية،  بهوياتهــم  والتدقيــق 
ال  مشــاهد  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا 

تليق باإلنسانية.
يصــف فــادي عمــران الــذي يضطــر 
للســفر إىل رام الله للعمل هناك، 
مشــهد ســفره اليومــي يف حديــث 
"قطعــة  بأنــه  "فلســطني"  لصحيفــة 
يكــون  "قــد  يقــول:  العــذاب"،  مــن 
عــى  األيــام  أغلــب  يف  الحاجــز 
مــن  واحــدا  يومــا  لكــن  يــرام،  مــا 
كل  يحيــل  بــأن  كفيــل  التنغيــص 
يالحقنــا  كابــوس  إىل  األيــام  تلــك 

حتى يف أحالمنا".
وأضــاف "نخرج من نابلس مبكرين 
عملنــا  أماكــن  إىل  نصــل  يك 
املطلــوب،  الوقــت  يف  اللــه  بــرام 
يعيشــون  االحتــالل  جنــود  لكــن 
لنــا،  اإلذالل  وشــهوة  نشــوة  هنــاك 
ســبب  وبــدون  بســبب  لنجدهــم 
يقومــون باحتجازنــا فــرتات طويلــة، 
الشــخصية  بطاقاتنــا  بعــد مصــادرة 
التــي  املركبــات  واحتجــاز 

نستقلها".
و"قــد متــر ســاعة من الوقــت ليأيت 

جنــود االحتــالل املتواجديــن عــى 
إســمنتية  جــدر  وراء  الحاجزيــن 
شــغف  أن  إال  محصنــة  وأبــراج 
القتل لكل ما هو فلســطيني جعل 
العــرشات مــن املواطنــني يرتقــون، 
بزعــم الجنــود الدفــاع عــن أنفســهم 
تــارة  التقديــر  يف  والخطــأ  تــارة، 

ثانية.
ويوجد يف الضفة الغربية أكرث من 
700 حاجز عسكري ما بني "ثابت 

املواطنــني  حركــة  تعيــق  وطيــار"، 
وتنغص حياة املسافرين عربها.

وإمعانا من االحتالل يف سياســاته 
املواطــن  حســاب  عــى  اإلجراميــة 
التــي  املنطقــة  فــإن  الفلســطيني، 
تفصــل بــني حاجــزي حــوارة وزعــرتة 
ستشــهد تشــييد طريق اســتيطاين 
مركبــات  لســري  مخصــص  ضخــم 

املستوطنني.

بــرود  بــكل  الجنــود  أحــد  بعدهــا 
أعصــاب والمباالة ليعطينا بطاقاتنا 
مل  شــيئا  وكأن  اكــرتاث،  أي  دون 

يكن"، كا يضيف عمران.
ورغــم بــرودة الشــتاء وحــر الصيــف 
يتحينــون  االحتــالل  جنــود  أن  إال 
التوقيتــني  الفــرص الختيــار هذيــن 
ملارســة مزيــد مــن التضييــق عى 
العابريــن  واملســافرين  املواطنــني 
لحاجــزي حــوارة وزعــرتة كــا يقــول 
سليم األزعر من بلدة قبالن، الذي 
يضطر يوميا لعبور الحاجزين عدة 
ملركبــة  ســائقا  يعمــل  كونــه  مــرات 

عمومية.
حديــث  يف  األزعــر  ويضيــف 
جنــود  "يتنــاوب  لـ"فلســطني": 
االحتــالل يف كثــري من األيام الدور 
املواطنــني  بتأخــري  يتعلــق  فيــا 
يف  بهــم،  والتنكيــل  وإذاللهــم 
املســتوطنون  يجــد  الــذي  الوقــت 
أي  دون  بالحركــة  الكاملــة  الحريــة 

إعاقات".
وعــى مــر الســنوات األخــرية شــهد 
الحاجــزان العــرشات مــن عمليــات 
القتل واإلعدام التي تتم بدم بارد، 
بــالل  الشــاب  إعــدام   آخرهــا  كان 
 4 يف  حــوارة  حاجــز  عــى  رواجبــة 

نوفمرب/ ترشين الثاين الجاري.
وأشــار األزعــر إىل أنــه رغــم تحصــن 

االســتيطان  ملــف  مســؤول  ويقــول 
غســان  نابلــس  محافظــة  يف 
تحقيــق  ســبيل  يف  إنــه  دغلــس، 
االســتيطاين  الطريــق  مخطــط 
 406 االحتــالل  حكومــة  صــادرت 
لصالــح شــق   2019 عــام  دومنــات 
هــذا الشــارع مــن أرايض ســبع قرى 
وبلــدات هــي حــوارة وبيتــا وبوريــن 
وعورتــا ويتا والســاوية وياســوف، 
وسيؤدي ذلك إىل اقتالع أكرث من 

3 آالف شجرة مثمرة.
أخطــر  مــن  الطريــق  هــذا  ويعــد 
ألنــه  االســتيطانية؛  املشــاريع 
وســيحول  االســتيطان  ســيعزز 
مــن  نابلــس  جنــوب  مســتوطنات 
مســتوطنات معزولــة إىل مــدن يف 
وســيعدم  الغربيــة،  الضفــة  جســد 
متواصلــة  فلســطينية  دولــة  إقامــة 

جغرافيا.

غزة/ األناضول:
وافقــت، أمــس )22 نوفمرب/ ترشين الثاين(، 
الذكــرى الثالثــة بعــد الخمســني عــى صــدور 
الــذي   )242( الــدويل  األمــن  مجلــس  قــرار 
الــرشق  يف  العــادل  الســالم  مبــادئ  ُيــريس 
األوســط، والقائــم عــى انســحاب )إرسائيــل( 
من جميع األرايض التي احتّلتها عام 1967.

هذا القرار جاء بعد أشهر من ما ُيعرف عربيا 
باســم "النكســة"، أو حرب "األيام الســتة" يف 
يونيــو/ حزيــران مــن ذات العام، والتي انتهت 

بهزمية )إرسائيل( للجيوش العربية.
وترّتــب عــى هــذه الحــرب احتــالل )إرسائيل( 
لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وســيناء 

املرصية، وهضبة الجواالن السورية.
قرار )242(

جــاء يف نــص القــرار الــذي صــدر عــن مجلــس 
األمــن الــدويل، إلقــرار مبــادئ الســالم العــادل 
املجلــس  أن  األوســط،  الــرشق  يف  والدائــم 
الوضــع  بشــأن  املتواصــل  "قلقــه  عــن  يعــرب 
الخطــر يف الــرشق األوســط، وإذ يؤكــد عــدم 
بواســطة  أراض  عــى  باالســتيالء  القبــول 
الحــرب، والحاجــة إىل العمــل مــن أجــل ســالم 
دائــم وعــادل تســتطيع كل دولــة يف املنطقــة 

أن تعيش فيه بأمن".
بقبولهــا  األعضــاء  الــدول  جميــع  أن  ويؤكــد 
بالعمــل  التزمــت  قــد  املتحــدة  األمــم  ميثــاق 
تحقيــق  وأن  امليثــاق،  مــن   )2( للــادة  وفقــًا 
عــادل  إقامــة ســالم  يتطلــب  امليثــاق  مبــادئ 
ويســتوجب  األوســط،  الــرشق  يف  ودائــم 
القــوات  ســحب  التاليــني:  املبدأيــن  تطبيــق 
)إرسائيــل(  احتلتهــا  أراٍض  مــن  املســّلحة 
يف النــزاع األخــري، وإنهــاء جميــع ادعــاءات أو 
بســيادة  واعــرتاف  واحــرتام  الحــرب،  حــاالت 
املنطقــة،  يف  دولــة  كل  أرايض  وحــدة 
العيــش  يف  وحقهــا  الســيايس،  واســتقاللها 
بسالم ضمن حدود آمنة، ومعرتف بها، وحرة 

من التهديد وأعال القوة.
ويؤكــد القــرار أيضــًا الحاجــة إىل ضــان حريــة 
يف  الدوليــة  املائيــة  املمــرات  يف  املالحــة 
ملشــكلة  عادلــة  تســوية  وتحقيــق  املنطقــة، 
اإلقليميــة،  املناعــة  وضــان  الالجئــني، 
يف  دولــة  لــكل  الســيايس  واالســتقالل 
إقامــة  بينهــا  إجــراءات  طريــق  عــن  املنطقــة، 

مناطق مجردة من السالح.
تغّيرات كبيرة

تغــريات  ظــل  يف   )242( قــرار  ذكــرى  تــأيت 
كبــرية يشــهدها الــرشق األوســط، فيا يتعلق 
عــام  شــهد  حيــث  )إرسائيــل(،  مــع  بالتســوية 
2020 محاولــة إرسائيليــة– أمريكيــة لتصفيــة 

القــرارات  الفلســطينية، مبــا يخالــف  القضيــة 
الدولية.

ينايــر/  يف  املتحــدة  الواليــات  فأعلنــت 
كانــون الثــاين املــايض خطــة "صفقــة القــرن" 
املزعومــة، التــي دعــت إىل إقامــة حكــم ذايت 
فلســطيني تحت مســمى "دولة" عى مناطق 
ســكنية غري متصلة جغرافيا، وتقطع أوصالها 

املستوطنات اإلرسائيلية.
وخــالل فــرتة واليــة الرئيــس األمريــي دونالــد 
ترامــب التــي بــدأت مطلــع 2017، تســارعت 
الفلســطينية  األرايض  يف  االســتيطان  وتــرية 
 19 يف  واشــنطن  أعلنــت  فيــا  املحتلــة، 
نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 2019، أنهــا مل تعــد 

تعترب االستيطان "غري قانوين".
الالجئــني  بقضيــة  يتعلــق  فيــا  أمــا 
مــن  )أجدادهــم(  ُهّجــر  الذيــن  الفلســطينيني 
)إرسائيــل(  تحــاول   ،1948 عــام  أراضيهــم 
مــن  قضيتهــم،  تصفيــة  أمريكيــة  مبســاندة 
خــالل فكفكــة وكالــة غوث وتشــغيل الالجئني 
منابعهــا  وتجفيــف  "أونــروا"،  الفلســطينيني 

املالية، كا يرى مراقبون.
لتطبيــع  اتفاقــات  فــإن  ذلــك،  جانــب  إىل 
العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  بــني  العالقــات 
و)إرسائيــل(، تــم اإلعــالن عنهــا خــالل النصــف 
االنســحاب  دون  الجــاري،  العــام  مــن  الثــاين 
اإلرسائييل من األرايض املحتلة عام 1967، 
محــددات  عــن  وبعيــدا  القــرار،  ذكــر  كــا 

املبادرة العربية للسالم )عام 2002(.
تنّكر إسرائيلي

مصطفــى  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
أرض  عــى  يحــدث  مــا  إن  يقــول،  إبراهيــم 
الفلســطينية املحتلــة،  األرايض  الواقــع، يف 
أو يف اإلطــار الســيايس العــريب – اإلرسائييل 

يخالف القرارات الدولية.
"التطبيــع  أن  "األناضــول"  لوكالــة  ويضيــف 
القــرارات  يخالــف  )إرسائيــل(  مــع  العــريب 
الفلســطينية،  بالقضيــة  املتعّلقــة  الدوليــة 

كــا يناقــض حالــة اإلجــاع العــريب املتمّثلــة 
باملبادرة العربية للسالم".

ويعتقــد إبراهيــم، أن سياســة التطبيــع العريب 
دون  العربيــة،  الــدول  "تخــدم  )إرسائيــل(  مــع 
االهتــام بالقضيــة الفلســطينية، مبــا يخالــف 
إقامــة  عــى  )القائــم  الدولتــني  حــل  مبــدأ 
قبــل حــرب  مــا  عــى حــدود  دولــة فلســطينية 

.")1967

ويوضــح إبراهيم، أن املســتجدات السياســية 
القــرن  "صفقــة  مــن  الفلســطيني  امللــف  يف 
الحــال  بطبيعــة  تهــدف  التطبيــع"،  وسياســة 
القــرار  يخالــف  بشــكل  القضيــة،  تصفيــة  إىل 
املتعلقــة  الدوليــة  القــرارات  وكافــة   ،)242(

بالقضية.
وكالــة  تصفيــة  محــاوالت  أن  كــا   " ويضيــف 
الالجئــني  وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم 
وقــف  خــالل  مــن  )أونــروا(  الفلســطينيني 
وعــدم  لهــا،  املقــدم  األمريــي  التمويــل 
يخالــف  املحتلــة،  األرايض  مــن  االنســحاب 

هذا القرار".
ويقــول إبراهيــم، إن )إرسائيــل( تتنّكــر للقانون 
الصــادرة عــن املؤسســة  الــدويل، والقــرارات 

األممية، ولحقوق الفلسطينيني.
قيمة رمزية

املركــز  يف  القانــوين  الباحــث  يقــول  بــدوره 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان محمد أبو هاشم 
، إن القــرار )242( يعتــرب مــن الشــواهد عــى 
)إرسائيــل(  تحــاول  الــذي  الفلســطيني  الحــق 

طمسه.
القــرار  "هــذا  أن  "ألناضــول"  لوكالــة  ويضيــف 
قيمــة  لــه  بــات  تنفيــذه  إرسائيــل  رفــض  بعــد 
رمزيــة تعــرب عــن أحقيــة الشــعب الفلســطيني 
تحــاول  تاريــخ  عــى  شــاهدا  ويبقــى  بأرضــه، 

إرسائيل محوه".
ويعــد أبــو هاشــم هــذا القــرار مبثابــة الوثيقــة 
أمــام  اإلرسائيليــة  "االّدعــاءات  تدحــض  التــي 
غــري  دولــة  أنهــا  وغريهــا،  الدوليــة  املحافــل 

معتدية".
كــا يســاعد هــذا القــرار الفلســطينيني، وفــق 
أبو هاشم، يف "دعم موقفهم أمام الرأي العام 
ولتعزيــز  التضامــن،  الســتقطاب  العاملــي، 
موقفهــم الرافــض للسياســات اإلرسائيليــة، أو 

حمالت املقاطعة دفاعا عن حّقهم".

القـــــرار "242".. 53 عاًما مـــــن 
ر اإلرسائييل الصمت الدويل والتنكُّ

حوارة وزعرتة.. حاجزان يتناوبان عىل 
إذالل المواطنني وتجسيد العنرصية
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

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

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

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

2020/11/24 م وذلك حسب الرشوط التالية: 

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

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

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

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

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

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

اليوم والساعة.
للــرشكات املشــاركة يف العطــاء الســاعة  التمهيــدي  يتــم عقــد االجتــاع   •

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

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

دولة فلسطن - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
للــرشوط  تبًعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبن يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســمًيا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

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

2020/11/30 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
كهروميكانيــك  غيــار  قطــع  توفيــر 
وقطــع غيــار ألجهــزة تعقيــم علــى 
حساب هيئة المساعدات النرويجية 
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صباًحا

3. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عىل شكل كفالة بنكية أو شيك 

بنــي صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك االنتــاج الفلســطيني( أو 
كتــاب مــن الخزينــة العامــة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مســتحقات 
االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  دفــع معتمــد صــادر  أو ســند  الرشكــة 
قيمــة  إجــايل  مــن   %  5 مببلــغ  الصحــة(  )وزارة  باســم  املعلومــات  وتكنولوجيــا 
العطاء املتقدمة له الرشكة كتأمن دخول ساري املفعول ملدة ثالثة شهور من 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالة 
من املصادر املذكورة يجب إحضار كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة النقد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم )لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك(.
4. الوزارة غري مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لالطــالع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  االلكــرتوين  املوقــع  زيــارة  أو 
عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

للــرشوط  تبًعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبن يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســمًيا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

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

2020/12/02 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

توفير قطع غيار ألجهزة أمالح 1
الدم في مستشفيات رفح
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صباًحا
3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج 

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

4. الوزارة غري مسؤولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفاق شــهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم 2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع 
عىل كراسة العطاء.

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية / دائرة المشتريات

عطاء رقم 2020/04
 تعلن وزارة التنمية االجتاعية/ دائرة املشرتيات عن طرح عطاء حكومي

توريد )3000 طرد غذائي وصحي(
تبعــا  غــزة(،  إعــار  إعــادة  لجنــة  الخارجيــة –  - وزارة  )دولــة قطــر  مــن  ضمــن منحــة 

للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 
الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة يف هــذا  فعــىل 
العطاء مراجعة وزارة التنمية االجتاعية/ دائرة املشــرتيات ـ شــارع الثورة بجوار التأمن 
واملعاشــات خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة املواصفــات 
ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )200( شيكل غري مسرتدة تورد إىل خزينة وزارة املالية.

آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات 
بدائرة املشرتيات/ وزارة التنمية االجتاعية يف غـزة هو الساعة العارشة من 
صبــاح يــوم األحــد املوافق 2020/11/29 وتفتح املظاريف بحضور ممثيل 

دائرة املشرتياتاملناقصن يف نفس الزمان واملكان.
مالحظة: 1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليهم العطاء.

معتمــد  بنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  إرفــاق  يجــب   .2

لــدى وزارة املاليــة بغــزة )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك االنتــاج( أو ســند 
دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد مببلــغ 2000$  كتأمــن دخــول "ســاري 

املفعول ملدة ثالثن يومًا من آخر موعد لتقديم العروض".
3. تقدم األسعار بعملة الشيكل, وتشمل رضيبة القيمة املضافة. 

4. دائرة املشرتيات غري مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

5. يجــب أن يكــون للمــورد حســاب يف أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة 

النقد باإلضافة لرقم آيبان.
6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم 0595432195.

دولة فلسطين
وزارة التنمية االجتماعية

دولة قطر - وزارة الخارجية 
لجنة إعادة إعمار غزة

م حمود؟ هل تعلَّ
الجــوال يتنقــل مــن يــد إىل أخرى والجميع يســابق الزمن قبل 
أن تنقطــع الكهربــاء أو تنتهــي حزمــة اإلنرتنــت، هــذا يريــد أن 
قبــل  االمتحــان  يحــل  أن  يريــد  وذاك  الــدرس،  إىل  يســتمع 
انتهاء الوقت، وذلك يأخذ الجوال بحجة الدراسة لتكتشف 
أنــه يفتــح اليوتيــوب ملشــاهدة قنــوات األصدقــاء واأللعــاب، 
مــن  الجــوال  األم  لتأخــذ  والوعيــد  والتهديــد  الــراخ  فيعلــو 
االبتــدايئ  األول  الصــف  يف  حمــود  درس  لتكمــل  جديــد 
لتقــوم  املعلمــة  وتعليــات  للــدرس  باهتــام  وتســتمع 
لتجــري  إليــه  تلتفــت  ثــم  يلعــب،  بالحــل املطلــوب وحمــود 
املطلــوب مــن الــدرس عــىل لســان حمــود بجميــع املغريــات 
وأصبــح  جيــًدا  اللعبــة  فهــم  فحمــود  واملعنويــة،  املاديــة 
يســتغل هــذه الفرصــة أســوأ اســتغالل فــاألم يهمها أن ترســل 
الفيديــو املطلــوب لحمــود ليكــون األول بــن أقرانــه، وحمــود 
يهمــه املغريــات التــي يحصــل عليهــا بعــد كل تلقــن، واألم 
يف رصاع مــع الوقــت مــن ناحيــة وحمــود وإخوتــه مــن ناحيــة 
ثانيــة ومتطلبــات البيــت مــن طعــام ونظافــة وغســيل وخالفــه 
الفيديــو  ثالثــة، وبعــد هــذه املعركــة ترســل األم  ناحيــة  مــن 
ليعــود  اليــوم  هــذا  وينتهــي  الصعــداء،  لتتنفــس  للمعلمــة 
املشــهد برشاســة أكــرب يف اليــوم التــايل، فــال حمــود تعلم أو 

استفاد سوى املغريات والحوافز وال األم ارتاحت.
مــا صورتــه يف مقدمــة هــذا املقــال هو مشــهد يومي تعيشــه 
بيوتنــا مــع التعليــم اإللكــرتوين الــذي فــرض نفســه علينــا يف 
ظــل جائحــة كورونــا، ابتــداء مــن الجامعــات والكليــات وصــواًل 
إىل املدارس ورياض األطفال، والســؤال الذي يطرح نفســه 
يف هــذا املقــام هــو مــا نســبة مخرجــات التعليــم اإللكــرتوين 
التعليــم  يحــل  أن  وهــل ميكــن  الوجاهــي؟  بالتعليــم  مقارنــة 

اإللكرتوين محل التعليم الوجاهي؟ 
ال ميكــن  اإللكــرتوين  التعليــم  أن  أثبتــت  الدراســات  جميــع 
مخرجــات  ألن  الوجاهــي،  التعليــم  عــن  بديــاًل  يكــون  أن  لــه 
التعليــم اإللكــرتوين بــكل بســاطة تبــدأ مــن عرشيــن يف املئة 
وال تتجــاوز الخمســن يف املئــة مــن نســبة مخرجــات التعليم 

الوجاهي حسب تلك الدراسات وحسب الخربة والواقع.
فمعظــم الــدروس بحاجــة إىل املحــاكاة العمليــة ومشــاهدة 
الراجعــة  املــدرس عياًنــا، عــدا عــن رجــع الصــدى والتغذيــة 
للطالــب  تتيــح  والتــي  اإللكــرتوين  التعليــم  يف  املفقــودة 
السؤال واالستفسار حول الدروس وإبداء املالحظات عىل 
ما يرى أو يســمع، واملعايشــة مع األقران واملدرســن داخل 

املدرسة التي تبني الشخصية من ناحية أخرى.
مــن هنــا نقــول يجــب أال يطــول مــا يحــدث هــذه األيــام مــن 
موضة التعليم اإللكرتوين وال ميكن لنا أن نوطن أنفسنا عىل 
اســتمرار ذلــك مــدة أطــول ملا ســيعانيه هــذا الجيل من جهل 

مدقع ال سمح الله وسيحصد نتائجه املريرة بعد سنوات.
لعــودة  والجامعــات  للمــدارس  الخطــط  نعــد  أن  فاملطلــوب 
إجــراءات  مــع املحافظــة عــىل صحتهــم وأخــذ  إليهــا  الطلبــة 
الســالمة والوقايــة حتــى ننتــر عــىل هــذا الوبــاء، ونحافــظ 

عىل املرتبة األوىل بن الشعوب العربية األكرث تعليًا.

دمشق-غزة/ جال غيث:
قال عضو املكتب السيايس للجبهة 
فلســطن  لتحريــر  الدميقراطيــة 
الســلطة  قــرار  إن  حــادة:  معتصــم 
الفلســطينية العــودة إىل العالقــة مــع 
صادًمــا،  كان  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
فــق  اتُّ مــا  عــىل  وانقالًبــا  ومفاجًئــا، 
 ،2020 مايــو  أيــار/   19 منــذ  عليــه 
بالتحلل من االتفاقيات والتفاهات 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  مــع 

والواليات املتحدة األمريكية.
مــع  حديثــه  يف  حــادة  وأضــاف 
موقــف  "جــاء  "فلســطن":  صحيفــة 
حســن الشــيخ عضو اللجنة املركزية 
لحركة فتح كموقف السلطة، ليعيدنا 
إىل العمل تحت سقف أوسلو، بعد 
العمــل  يكــون  أن  عــىل  توافقنــا  أن 
تحت سقف وثيقة الوفاق الوطني".

للتنســيق  العــودة  أن  إىل  وأشــار 
األمني ليس مجرد قرار إداري، وليس 
م أمــوال املقاصــة،  مجــرد قــرار لتســلُّ
وحــل األزمــة املالية، قائــاًل: "التوقف 
م أمــوال املقاصــة كان قــراًرا  عــن تســلُّ
ــا،  إرسائيليًّ يكــن  ومل  ا،  فلســطينيًّ
تعــود  أن  الســلطة  بإمــكان  وكان 
م أمــوال املقاصــة دون العــودة  لتســلُّ
يف  حــدث  كــا  األمنــي،  للتنســيق 

مرات سابقة".

رام الله-لندن/ فلسطن:
اعتقــال  أمــس،  حقوقيتــان،  مؤسســتان  أدانــت 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة يف رام الله الناشط 
"نــزار بنــات" مــن منزلــه يف بلــدة "دورا" يف الخليــل 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، مطالبتــن باإلفــراج 
الفوري عنه واحرتام الحق يف حرية الرأي والتعبري.

وعــدَّ املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، أنَّ 
اعتقــال الناشــط "بنــات" ميثــل صفعــة لحريــة الــرأي 
الضيقــة  للمســاحة  جديــًدا  وتقليًصــا  والتعبــري، 
الســلطة  متنحهــا  التــي  املدنيــة  الحريــات  مــن 

للفلسطينين يف الضفة الغربية.
"األمــن  جهــاز  فــإن  "األورومتوســطي"،  وبحســب 
بعــد  املــايض،  الخميــس  "بنــات"  اعتقــل  الوقــايئ" 
ســاعات مــن نــرشه فيديــو عــىل صفحتــه يف "فيــس 
الســلطة  بــن  العالقــات  عــودة  فيــه  انتقــد  بــوك" 

الفلسطينية و)إرسائيل(.
وذكر املرصد أن فريقه القانوين تابع الفيديو الذي 
نرشه الناشــط "بنات" عرب صفحته يف "فيســبوك"، 
وخلــص إىل أّن "بنــات" اعتقــل تعســًفا، ومل يتعــدَّ 
خطابــه حاجــز النقــد املــرشوع لشــخصيات مســؤولة 

أول  حمــدان،  أســامة  الحركــة  يف 
مــن أمــس يف حديــث لــه عــىل قنــاة 

امليادين".
وأكمــل: "ميكــن أن نســتأنف الحــوار، 
بقضايــا  سنســتأنفه  لألســف  ولكــن 
ا عاَّ وصلنا إليه،  جديدة متدنية جدًّ
فقــد وصلنــا إىل قــرار قيــادة موحــدة، 
اآلن القيادة املوحدة ال قيمة لها يف 

وجود التنسيق األمني".
بــن حركتــي  ــع أن يعــود الحــوار  وتوقَّ
الصفــر،  نقطــة  إىل  وفتــح  حــاس 
مشــدًدا عىل رضورة التمســك مببدأ 
قــوى  وتشــكيل  الوطنيــة،  الوحــدة 
ترفــض القــرار الذي اتخذته الســلطة، 
الســيايس  الضغــط  ومارســة 
عــىل  والجاهــريي  واإلعالمــي 
السلطة؛ لي تعود إىل الحوار، وفًقا 
لقــرار 19 أيــار/ مايــو 2020، والتــزام 
نــصَّ  الــذي  الوطنــي  املجلــس  قــرار 
عىل إنهاء العمل باملرحلة االنتقالية 
االرتبــاط  وفــك  "أوســلو"  وباتفــاق 

بربوتوكول باريس االقتصادي.
وأمــى حــادة يقــول: "إن موضــوع 
الحــوار أصبــح مختلًفــا، ولكنــه مــا زال 
ــة؛ للحفــاظ عــىل وحــدة  رضورة ُمِلحَّ
عــىل  الطريــق  ولنغلــق  الشــعب، 
الفلســطينية  الســلطة  جــرِّ  محــاوالت 

نحو هاوية جديدة".

مــن  التــي  االنتهــاكات  ووقــف كل  املعارضــن،  مــع 
القوانــن  يف  املكفولــة  بالحقــوق  املســاس  شــأنها 

واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
اعتقــال  إن  "الحــق"  مؤسســة  قالــت  جانبهــا  مــن 
الناشط بنات، يخالف الضانات الدستورية الواردة 
قانــون  وأحــكام  الفلســطيني  األســايس  القانــون  يف 
اإلجــراءات الجزائيــة النافــذ بشــأن إجــراءات القبــض، 
وذلك عىل خلفية انتقاده تريحات مسؤولن يف 

السلطة بشأن إعادة العالقة مع )إرسائيل(.
الناشــط  توقيــف  يف  لهــا،  بيــان  يف  "الحــق"  ورأت 
بنــات ملــدة 48 ســاعة مــن قبــل وكيــل النيابــة العامــة 
املنتــدب، وتوجيــه اتهــام لــه بــذم الســلطات العامــة 
وقــرار  النافــذ  األردين  العقوبــات  قانــون  مبوجــب 
بقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة، انتهــاًكا للحق يف حرية 

الرأي والتعبري.
والجهــات  اشــتية  حكومــة  احــرتام  وجــوب  وأكــدت 
املكلفــة بإنفــاذ القانــون حــق املواطنــن كافــة بحرية 
الــرأي والتعبــري، مبيًنــة أن حريــة الرأي وحرية التعبري 
رشطــان ال غنــى عنهــا لتحقيق النمــو الكامل للفرد، 
وهــا عنران أساســيان يشــكالن حجــر الزاوية لكل 

الفلســطينية،  والدولــة  واالســتيطان، 
وعودة الالجئن.

مشــاورات  إلجــراء  حــادة  ودعــا 
مختلــف  مــع  الفصائــل  بــن  موســعة 
-التــي  فتــح  حركــة  يف  التيــارات 
للعالقــات  الســلطة  عــودة  ُتعــارض 
مــع االحتــالل- لتشــكيل ضغــط عــىل 
الســلطة للعــودة إىل خيــار الفصائــل 

والشعب لتحقيق الوحدة الوطنية.
خطة وطنية

ســُيعقد  قريــب  لقــاء  عــن  وكشــف 
التــي  الفصائــل  بــن  اللــه  رام  يف 
تعرتض عىل قرار عودة الســلطة إىل 
"أوســلو"؛ بهــدف بلــورة خطــة وطنيــة 

يشارك فيها بعض كوادر فتح.
يف  األصــوات  مــن  عــدًدا  أن  وذكــر 
بعــد ملعارضــة  تخــرج  فتــح مل  حركــة 
مــؤرًشا  إياهــا  ا  عــادًّ الســلطة،  خطــوة 
الســتعادة  الدعــوة  يخــدم  ــا  إيجابيًّ

الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.
يف  املتوقعــة  الســيناريوهات  وعــن 
املرحلة املقبلة قال حادة: "هناك 

عودة لـ"أوسلو"
ورأى حادة أنَّ العودة إىل التنســيق 
األمنــي، عــودٌة إىل اتفــاق "أوســلو"، 
وفــق مــا أوضحه "الشــيخ"، مــا يضعنا 
ُتعــدُّ  جديــدة  سياســية  مرحلــة  أمــام 
ــا،  فــق عليــه فصائليًّ انقالًبــا عــىل مــا اتُّ
وطنيــة  معالجــة  يتطلــب  مــا  وهــذا 
األوضــاع  تدهــور  ملنــع  مســؤولة 
أمــام  أننــا  خاصــة  الفلســطينية، 
هرولــة  يف  تتمثــل  كــربى،  تحديــات 
عالقــات  إلقامــة  العربيــة  الــدول 
وإجــراءات  االحتــالل،  مــع  تطبيعيــة 
تتوقــف،  مل  التــي  الزاحــف  الضــم 
أمريكيــة  إدارة  تحــدي  إىل  إضافــة 
جديــدة ال نعــرف توجهاتهــا وال ميكن 

الرهان مسبًقا عليها.
الســيايس  املكتــب  عضــو  وتابــع 
الســلطة  عــودة  "إن  للجبهــة: 
للعالقــات مــع االحتــالل، كانــت قراًرا 
ا  خاطًئا %100، وكانت قراًرا انفراديًّ
ا عىل الوفاق الوطني  وانقالًبا سياسيًّ

الفلسطيني".
ملف المصالحة

وعن تأثري عودة السلطة إىل العالقة 
املصالحــة،  ملــف  يف  االحتــالل  مــع 
حــاس  حركــة  "إن  حــادة:  قــال 
مــع  الحــوار  مواصلــة  عــىل  حريصــة 
حركــة فتــح، وهــذا مــا أكــده القيــادي 

يف السلطة الفلسطينية.
وأشــار إىل أّن الســلطة تســعى لالســتهداف املتكرر 
للناشط "بنات" إىل تقدميه كنموذج ملا سيتعرض 
لــه كل مــن يفكــر بانتقادهــا أو معارضتهــا، يف إطــار 
سياسة الرتهيب األمنية التي تنتهجها السلطة ضد 

النشطاء واملعارضن يف الضفة الغربية.
الــرأي  حريــة  أّن  عــىل  "األورومتوســطي"  وشــدد 
والتعبــري هــي إحــدى الركائــز األساســية ألي مجتمــع 
ال  أمــر  الركائــز  تلــك  بإحــدى  املســاس  وأن  مــدين، 

ميكن قبوله.
عمليــات  تصاعــد  مــن  الشــديد  اســتيائه  عــن  وعــرب 
األفــراد  بحــق  الغربيــة  الضفــة  داخــل  االعتقــال 
آرائهــم  عــن  تعبريهــم  خلفيــة  عــىل  والنشــطاء 
الســلطة  واجــب  مؤكــًدا  اليوميــة،  القضايــا  يف 
وتوفــري  الحقــوق  تلــك  حايــة  يف  الفلســطينية 
الضانــات الكافيــة لألفــراد ملارســة حقوقهــم دون 

أي تقييد أو مالحقة.
إىل  العــام  النائــب  األورومتوســطي  املرصــد  ودعــا 
وحــّث  بنــات"،  "نــزار  الناشــط  عــن  الفــوري  اإلفــراج 
السلطة عىل مراجعة سياستها األمنية يف التعامل 

وبــنَّ وجــود مــرشوع تصيغــه الرباعية 
الدوليــة والرباعيــة العربيــة التــي تضم 
"مر الســعودية واألردن واإلمارات" 
و)إرسائيــل(  الســلطة  فيــه  تدعــو 
الســتئناف املفاوضــات، داعًيا لقطع 
عــرب  تلــك املحــاوالت  عــىل  الطريــق 
الضغــط عــىل الســلطة إلعادتهــا إىل 
الحــوار الوطنــي، وفــق القــرارات التــي 
اتُّخــذت يف جلســات الحوار الوطني 

السابقة.
انقالب وطني

الســيايس  املكتــب  عضــو  وحــثَّ 
يف  الفلســطينية  الفصائــل  للجبهــة، 
والصمــود  الوحــدة  عــىل  غــزة،  قطــاع 
اإلرسائيــيل  العــدوان  وجــه  يف 
أمــام  "ليــس  مضيًفــا:  اليومــي، 
الفصائــل التــي تعــارض فكــرة أو قــرار 
العودة إىل أوسلو سوى أن تتَّحد يف 
امليــدان؛ يك تضغــط عــىل الســلطة 

للرتاجع عن قرارها".
بــذل  رضورة  عــىل  حــادة  وشــدد 
الســلطة  عــىل  للضغــط  الجهــود  كل 
العــودة  فقــرار  قرارهــا،  عــن  لترتاجــع 
للفصائــل  صدمــٌة  االحتــالل  إىل 
وانقــالٌب يف العالقــة معهــا، وانقالٌب 
عــىل املرشوع الوطني الفلســطيني، 
ويبعدنــا كثــرًيا عــن تحقيــق أهدافنــا 
االحتــالل  مــن  بالخــالص  الوطنيــة 

مجتمع تسوده الحرية والدميقراطية. 
بحايــة  املطلــق  االلتــزام  وجــوب  عــىل  وشــددت 
واحــرتام الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري انطالًقــا مــن 
الضانات الدستورية التي كفلها القانون األسايس 
مواطــن يف  حــق كل  بشــأن  منــه؛   )19( املــادة  يف 

التعبري عن آرائه بحرية.
كــا أكــدت "الحــق" وجــوب احــرتام دولــة فلســطن 
اللتزاماتهــا مبوجــب االنضــام لالتفاقيــات الدوليــة 
األساســية لحقــوق اإلنســان، خاصــة العهــد الــدويل 
الــذي أكــد  الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 
يف املــادة )19( منــه عــىل رضورة أن تلتــزم الــدول 
احــرتام حــق املواطنــن بحريــة الــرأي والتعبــري ونقــد 

األداء العام للدولة.
وشــددت مجــدًدا عــىل وجــوب احــرتام مبــدأ ســيادة 
رضورة  وعــىل  الرشــيد،  للحكــم  كأســاس  القانــون 
بإجــراءات  القانــون  إنفــاَذ  املكلفــن  كل  التــزام 
العادلــة  واملحاكمــة  والتوقيــف  القبــض  وضانــات 
ووقــف  النافــذة،  الترشيعــات  مبوجــب  املقــرة 
عــىل  والصحفيــن  الــرأي  لنشــطاء  االســتدعاءات 

خلفية مارستهم حرية الرأي والتعبري.

أحدهــا  يتصارعــان  ســيناريوهان 
تعمــل عــىل تحقيقــه اللجنــة الرباعيــة 
فــخ  نحــو  الفلســطينية  الســلطة  لجــر 
كل  بــذل  "وعلينــا  املفاوضــات، 

الجهود لقطع الطريق أمامه".
والســيناريو اآلخــر -بحســب حــادة- 
عنــارص  كل  اســتنهاض  "علينــا 
والفصائليــة  الجاهرييــة  القــوة 
واملجتمعيــة، للضغــط عىل الســلطة 
يف  الصــادر  قرارهــا  إىل  تعــود  حتــى 
بالتحلــل  املــايض  مايــو  أيــار/   19

مــع  والتفاهــات  االتفاقيــات  مــن 
املتحــدة  والواليــات  االحتــالل 

األمريكية".
املذكــرات  بعــض  وجــود  إىل  وأشــار 
مــن  التواقيــع  مئــات  تحمــل  التــي 
النخــب السياســية واملجتمعيــة مــن 
عــىل  تعــرتض  وخارجهــا،  الفصائــل 
رضورة  إىل  داعًيــا  الســلطة،  قــرار 
ا والضغــط عليهــا  محارصتهــا سياســيًّ
بــكلِّ الوســائل الدميقراطيــة للرتاجــع 

عن تطبيع العالقة مع االحتالل.

طالبتا باإلفراج الفوري عنه واحرتام حرية الرأي والتعبري

مؤسستان حقوقيتان تدينان اعتقال أجهزة السلطة الناشط نزار بنات

شدد عىل رضورة قطع الطريق أمام محاوالت جرِّ السلطة نحو هاوية جديدة

قيــــادي فــــي "الديمقراطيــة": قرار العــودة 
إىل العالقـــة مــع االحتــــالل صـــادٌم ومفــــاجــــٌئ
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دعـوة عطـاء - أعمال / بلدية غزة
)MDPIIICII( اسم البلد: فلسطني،  اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ الدورة الثانية

اسم العقد: تطوير شوارع بمحيط المدارس في مدينة العودة أرقام 1158-
8583-8582-1172-1169-1149-1171

MDPIIICII-1221109 -30 :رقم العقد
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية 

- عــى منحــة بقيمــة 130 مليــون يــورو مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــني )البنــك الــدويل، الوكالــة الفرنســية للتنمية، 
الحكومــة الدمناركيــة، التعــاون األملــاين )الوكالــة األملانيــة للدعــم الفنــي والبنــك األملــاين للتنميــة(، الوكالة الســويرسية 
للتنميــة، اتحــاد البلديــات الهولنــدي، االتحــاد األورويب( باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية %10 يف 
إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعية مــن صندوق 
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مرشوع تطوير شــوارع مبحيط املــدارس يف مدينة العودة 
أرقــام 1158-1171-1149-1169-1172-8582-8583، وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هذه املنحة الفرعية يف 

عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1221109- 30( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعو بلدية غزة املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء مرشوع تطوير شوارع مبحيط املدارس يف مدينة العودة أرقام 

8583-8582-1172-1169-1149-1171-1158

3(  فرتة تنفيذ األعامل هي 150 يوًما.
4( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة )NCB( وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض 

البلديات، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
5( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

6( املقاولون املؤهلون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية غزة، قسم العقود الهندسية، السيد/ فرج 

ســامل، هاتــف: )082832200( فاكــس: )082824400(، بريــد إلكــرتوين gm@mogaza.org، وميكنهــم االطــالع 
عى وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الثانية ظهًرا من 

تاريخ 23 نوفمرب 2020 وحتى تاريخ 24 ديسمرب 2020. 
7( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب 

خطي عى العنوان أدناه ومقابل دفع رســم غري مســرتد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شــيك مصدق أو 
الدفع لحســاب بلدية غزة )بنك فلســطني/الفرع الرئييس/ حســاب رقم 0506300(. نســخ العطاء ســتكون متوفرة يف 

بلدية غزة عى العنوان أدناه.
8( املــرشوع غــري شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املقاولني تقديم أســعارهم غري شــاملة رضيبــة القيمة املضافة 

وإحضار فاتورة صفرية.
9( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــني مدعوون للمشــاركة يف الجولة امليدانيــة واالجتامع التمهيدي 
يــوم الثالثــاء املوافــق 8 ديســمرب 2020 يف متــام الســاعة العــارشة صباًحــا، حيــث إن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 

مبنى اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط – شارع عمر املختار. 
10( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 120 يوًمــا مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع العطــاءات 

يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )8,000 يورو( سارية املفعول ملدة 150 يوًما من تاريخ إقفال املناقصة.
الثانيــة عــرشة ظهــًرا،  2020 الســاعة  24 ديســمرب  بتاريــخ  أدنــاه قبــل أو  العنــوان  11( العطــاءات يجــب أن تقــدم إىل 

العطاءات اإللكرتونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضور 
املقاولني أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرشة ظهًرا، بتاريخ 24 ديسمرب 2020.

12( العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو: بلديــة غــزة، املبنــى الرئييس، الطابق األول، قســم العقود الهندســية، الســيد/ فرج 

سامل.  رئيس بلديـة غزة

Specific Procurement Notice

Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Municipality of Gaza
Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title: Construction of streets No. (1158), (1171), (1149), 

(1169), (1172), (8582) and (8583) around the schools in Al-Awda City.
RFB Reference No.: MDPIIICII-1221109- 30

1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 

(PNA), has received an initial financing from the World Bank-International Development 

Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

2. Municipality of Gaza now invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of 

streets No. (1158), (1171), (1149), (1169), (1172), (8582) and (8583) around the schools in 

Al-Awda City.

3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Gaza, 

Engineering Contracts Section, Mr. Faraj Salem, Email: gm@mogaza.org, Fax: (082824400-), 

Tel: (082832200-), and inspect the bidding document during office hours 8:00 A.M. to 02:00 

P.M. from November  23, 2020  to December  24, 2020 at the address given below.   

5. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 

deposit to Municipality of Gaza, account number (0506300) in Bank of Palestine, Main Branch.

6. Bids must be delivered to the address below on or before December 24, 2020 - 12:00 

noon. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly 

opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses 

to attend at the address below on August 08, 2020 -12:00 noon. 

7. Grant is VAT Excluded, bidders to price without VAT.

8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Tuesday; December 8, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Gaza at Engineering & planning Administration Building.  

9. All Bids must be accompanied by a bid security of 8,000 Euro (€) and shall be valid for 150 

days after bid closing date 

10. The address referred to above is: Municipality of Gaza, Engineering Contracts Section, 

First Floor, Mr. Faraj Salem.

Mayor of Gaza

غزة/ فلسطني:
الخطــورة  مــن  األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  حــذر 
الحقيقية عى حياة األسري املريض "نضال إبراهيم أبو 
عاهــور" مــن بيــت لحــم، مشــرًيا إىل أنــه قــد يلقــى مصــري 

الشهيد األسري "كامل أبو وعر".
وأوضــح املركــز يف بيــان مكتــوب، أمــس أن األســري "أبــو 
عاهــور" يعــاين ظروًفــا صحيــة صعبــة للغايــة حيــث إنــه 
مصــاب برسطــان الــكى، إضافــة اىل فشــل كلــوي منــذ 
أكــر مــن 10 أعــوام، ورغــم ذلــك أعــاد االحتــالل اعتقالــه 
يف أواخــر أكتوبــر املــايض وصــدر بحقــه حكــم بالســجن 
ملــدة عــام. وعــدَّ مديــر املركــز ريــاض األشــقر أن اعتقال 
"أبــو عاهــور" والحكــم عليــه بالســجن يف هــذه الظــروف 
الخطــرة، "مبنزلــة قــرار إعــدام بحقــه، وقــد يلقــى مصــري 
الشــهيد أبــو وعــر الــذى ارتقــى يف ســجون االحتــالل قبل 
أســبوعني نتيجــة إصابتــه مبــرض الرسطــان يف الحنجــرة 

وتعرضه إلهامل طبي متعمد".
الســجون  وإدارة  االحتــالل  ســلطات  األشــقر  ــل  وحمَّ
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة "أبــو عاهــور" الــذي يقبــع 
رعايــة  يتلقــى  وال  اعتقالــه  منــذ  الرملــة  مستشــفى  يف 
طبيــة مناســبة، ويتعــرض إلهــامل طبــي قد يــودي بحياته 
يف أي لحظــة، وطالــب بــرورة اإلفــراج الفــوري عنه قبل 

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
أبــو رمــوز )46  عــن إصابــة األســري عــامد عبــد الخالــق 
عامــا( مــن مدينــة الخليــل، بــورم رسطــاين يف منطقــة 
رمــوز  أبــو  األســري  أن  الهيئــة،  وأوضحــت  الخصيتــني. 
املعتقل منذ عام 2004، املحكوم بالسجن 25 عاما 
ويقبــع حاليــا يف ســجن عوفــر، يعــاين أوجاًعــا شــديدة 
يف منطقــة الــورم، وأجريــت لــه صــورة طبقيــة قبــل نحــو 
أسبوع ملعرفة مدى انتشار املرض ومل يزود بالنتيجة 

حتى اللحظة.
وأضافــت أن األســري يعــاين أيضــا مــن مشــاكل وأوجــاع 
الصحيــة  الرعايــة  أنــواع  أدىن  لــه  تقــدم  وال  بالــكى، 
ســجون  يف  املــرىض  األرسى  عــدد  ويبلــغ  الالزمــة.  

فــوات األوان. وبــني األشــقر أن قــوات االحتــالل كانــت 
اعتقلت األسري املحرر "أبو عاهور" يف يونيو املايض 
مــن منزلــه، ونقلتــه إىل عيــادة ســجن الرملــة يف ظــروف 
صحيــة وكاد أن يستشــهد نتيجــة تــردي وضعــه الصحــي، 
مــن  شــهر  بعــد  رساحــه  إطــالق  إىل  االحتــالل  واضطــر 
اعتقالــه وتــم نقلــه إىل مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي 

يف حالة صعبة.
وأضــاف أن االحتــالل أعــاد اعتقالــه قبل شــهر الســتكامل 
االحتــالل  محكمــة  بحقــه  أصــدرت  حيــث  اعتقالــه  فــرتة 
حكاًم بالسجن ملدة عام رغم خطورة حالته وهو متزوج 
ولديه سبعة أبناء، وهو أسري محرر أمىض 14 شهًرا يف 

االعتقال اإلداري.
وقــال األشــقر إن ســلطات االحتــالل ال تلقــي بــااًل لحيــاة 
األرسى، وال تتورع عن اعتقال املرىض حتى لو تعرضت 
ظــروف  بخطــورة  املســبق  علمهــا  رغــم  للخطــر  حياتهــم 
االعتقــال والتحقيــق القاســية عــى حياتهــم وصحتهــم، 

إضافة إىل تعريضهم لإلصابة بفريوس كورونا.
وطالــب األشــقر املؤسســات الدوليــة بالتدخــل العاجــل 
أوضــاع  عــى  لالطــالع  متخصصــة  طبيــة  لجنــة  وإرســال 
عــى  والتعــرف  االحتــالل  ســجون  املــرىض يف  األرسى 

طبيعة الرعاية الطبية التي تقدمها إدارة السجن لهم. 

االحتالل قرابة )700( أسري بحاجة إىل تدخل عالجي 
عاجــل، بينهــم مصابــون بالرسطــان، وعــرشات األرسى 

الذين يعانون من أمراض خطرية ومزمنة مختلفة.
اإلرسائيليــة  الســجون  داخــل  األرسى  أن  اىل  يشــار 
يعيشــون أوضاعــًا صحيــة اســتثنائية؛ فهــم يتعرضــون 
وحشــية  ونفــيس  جســدي  تعذيــب  أســاليب  إىل 

ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثريين منهم.
الحقيقيــة،  الطبيــة  الرعايــة  مــن  الحرمــان  ويعــد 
لــأرسى  العــالج  تقديــم  يف  املتعمــدة  واملامطلــة 
والتعذيــب  واإلذالل  والقهــر  واملصابــني،  املــرىض 
التــي تتبعهــا طواقــم االعتقــال والتحقيــق مــن أســاليب 
لهــا  يتعــرض  التــي  والنفــيس  الجســدي  التعذيــب 

األرسى.

ن-غزة/ محمد القوقا-صفا: عامَّ
يف  املضيفــة  العربيــة  الــدول  ممثلــو  رفــض 
اجتامعــات اللجنــة االستشــارية رفًضــا قاطًعــا 
موظفيهــا  رواتــب  تجزئــة  إىل  األونــروا  لجــوء 
كأحــد التدابــري للتعاطــي مــع األزمــة املاليــة، 
"ملــا لهــذا القــرار مــن انعكاســات ســلبية عــى 
عمــل  وعــى  الفلســطينيني  الالجئــني  حيــاة 

الوكالة وعى املنطقة برمتها".
عــى  افــرتايض  اجتــامع  أثنــاء  ذلــك يف  جــاء 
برئاســة  أمــس  مســاء  عقــد  "الــزووم"  خاصيــة 
الــدول  بحضــور  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة 
املضيفــة )فلســطني واألردن وســوريا ولبنــان( 

إضافة إىل مرص وجامعة الدول العربية.
وأعرب ممثلو تلك الدول عن أملهم بأن تثمر 
اجتامعــات اللجنــة االستشــارية لأونــروا التي 
ستعقد اليوم االثنني عن إيجاد بدائل لتأمني 
رواتــب  لتغطيــة  عاجــاًل  دوالر  مليــون   70

بالخدمــات  األونــروا، دون املســاس  موظفــي 
برواتــب  املســاس  أو  لالجئــني  املقدمــة 
املوظفــني الذيــن يقفــون يف الصــف األمامــي 

يف مواجهة فريوس كورونا.
الالجئــني مبنظمــة  دائــرة شــؤون  رئيــس  وقــال 
يف  هــويل  أبــو  أحمــد  الفلســطينية  التحريــر 
بيــان صحفــي أمــس، إن اجتامع ممثيل الدول 
العربيــة املضيفــة أكــد رفــض سياســة تقليــص 
كأحــد  األونــروا  تنتهجهــا  التــي  الخدمــات 

التدابري ملعالجة أزمتها املالية.
وأضــاف أبــو هويل أن الدول العربية املضيفة 
طالبت الدول املانحة والدول العربية بالوفاء 
بالتزاماتهــا املاليــة تجاه األونــروا، كام طالبت 
العــام  األمــني  لترصيحــات  عمليــة  برتجمــة 
لأمــم املتحــدة، أنطونيــو غوترييش التي قال 
فيــه بأنــه ســيواصل دفاعــه عــن الوكالــة حتــى 
وجــه  عــى  إليهــا  تحتــاج  التــي  األمــوال  تصــل 

الرسعة )70 مليون دوالر(.
أبــو  بحســب  املضيفــة،  الــدول  أكــدت  كــام 
هــويل، رضورة إعــداد موازنة األونروا للعامني 
2021 2022- بالتوافــق والرشاكــة مــع الدول 

املضيفة وعى أساس احتياجات الالجئني.
أن  هــويل  أبــو  كشــف  ذاتــه،  الســياق  ويف 
لأونــروا  االستشــارية  اللجنــة  اجتامعــات 
مــا  ومشــاركة  بحضــور  اليــوم  صبــاح  ســتبدأ 
اللجنــة  30 دولــة أعضــاء دامئــني يف  يقــارب 
العربيــة  الــدول  عــن  وممثلــني  االستشــارية، 
والــدول  الفلســطينيني،  لالجئــني  املضيفــة 
األوروبيــة،  واملجموعــة  "لأونــروا"،  املانحــة 

وجامعة الدول العربية.

وأشــار إىل أن اجتامعات اللجنة االستشــارية 
خاصيــة  عــى  يومــني  ملــدة  ســتتواصل 
قضايــا  ملناقشــة  كونفرنــس"،  "الفيديــو 
عمــل  وبرامــج  بأنشــطة  صلــة  ذات  متعــددة 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات  "األونــروا"، 
واســرتاتيجيتها  الفلســطينيني،  لالجئــني 
لجمــع التربعــات وبرنامــج إصالحاتهــا، إضافــة 
االستشــارية  اللجنــة  توصيــات  متابعــة  إىل 
السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.

يف سياق ذي صلة، أكد رئيس اتحاد موظفي 
أن  املســحال  أمــري  غــزة  قطــاع  "األونــروا" يف 
رواتــب موظفــي الوكالــة غري قابلــة للتفاوض، 
وال تقبل التجزئة، "حتى ولو كانت %99 من 

الراتب".
وشــّدد املســحال يف حديــث لوكالــة "صفــا" 
أمــس أن فكــرة تجزئــة الرواتــب ورصفهــا عــى 
مناطــق  يف  مرفوضــة  للموظفــني  دفعــات 
الخمــس، "خاصــة يف ظــل  الوكالــة  عمليــات 
مــام  املوظفــني  عــى  والضغــوط  األعبــاء 
املقدمــة  الخدمــة  عــى  أيًضــا  ســينعكس 

لالجئ الفلسطيني".
وأوضــح أن اإلدارة العليــا لــ"األونــروا" أعلنــت 
عــن دفــع رواتــب جزئيــة ملوظفــي الوكالــة يف 

التأكيــد  وتــم  لعملياتهــا،  الخمــس  املناطــق 
وفــق آخــر نــرشة لهــا، أنــه يف حــال عــدم متكــن 
م مبالــغ تكفــي لدفــع فاتــورة  الوكالــة مــن تســلُّ
للدخــول  ســتضطر  نوفمــرب  شــهر  رواتــب 
بإجــراء تجزئــة الراتــب. وكان املفــوض العــام 
لـ"األونــروا" فيليــب الزارينــي أعلــن أن الوكالــة 
الكافيــة  األمــوال  توفــر  عــدم  نتيجــة  مضطــرة، 
الــدول املانحــة يف األمــم املتحــدة، ألن  مــن 
28,000 موظــف  رواتــب  دفــع  تؤجــل جزئًيــا 
الرعايــة  يف  العاملــني  يشــمل  مبــا  وموظفــة، 
الصحيــة واملعلمــني، وأنهــا تحتــاج إىل تأمــني 
70 مليون دوالر أمرييك ليك تتمكن من دفع 

الرواتب كاملة لشهري نوفمرب وديسمرب.
وأفاد املسحال بأنه متت الدعوة من املؤمتر 
اليــوم  ســينفذ  العتصــام  لالتحــادات  العــام 
"األونــروا"  عمــل  مناطــق  جميــع  يف  االثنــني 

الـخمس.
ملطالبــة  عالًيــا  الصــوت  "ســرفع  وقــال: 
لتأمــني  املانحــة  والــدول  الــدويل  املجتمــع 
رواتــب املوظفــني، وعــدم الخــوض يف مثــل 
خطــوات تجزئــة الرواتــب، لكونهــا تؤثــر ســلًبا 

يف املوظف والالجئ واملجتمع املحيل".
ال  األونــروا  موظفــي  مــن   90%" أن  وأضــاف 
يصــل  مــا  ثــم  ومــن  كاملــة،  رواتــب  يتلقــون 
ــا يعــادل %75 مــن رواتبهم، فام  للبنــوك حاليًّ
بالكــم لــو تعرضــت للتجزئــة والنقــص، إضافــة 

لقروض البنوك؟!".
وتابع: "إدارة الوكالة وعدت بالتوجه للمجتمع 
قــروض  وتأخــري  والبنــوك،  واملحــيل  الــدويل 
املوظفــني، وحاولــت مخاطبــة املوظفني ومل 

تتم االستجابة لها وتركوا األمر لالتحادات".
موظفــي  م  تســلُّ لعــدم  الدعــوة  وبخصــوص 
"أونــروا" لرواتبهــم إذا دفعــت بالتجزئــة، أشــار 
يف  االتحــادات  رؤســاء  أن  إىل  املســحال 
املناطق الخمس لعمليات الوكالة يف لقائهم 
املفــوض العــام لأونــروا جــددوا تأكيــد عــدم 
الرواتــب منقوصــة حتــى ولــو تأخــرت  إرســال 

لعدة أيام، وقال: "موقفنا موحد".

اعتصام 
يف بيت لحم 

لألشخاص 
ذوي اإلعاقة 

للمطالبة 
بحقوقهم

بيت لحم/ فلسطني:
العــرشات مــن األشــخاص  اعتصــم 
ذوي اإلعاقــة أمــس يف منطقة باب 
زقــاق يف مدينــة بيــت لحــم، وذلك 
املجلــس  يف  املعتصمــني  لدعــم 
منــذ  اللــه  رام  مبدينــة  الترشيعــي 
مــا يزيــد عى 20 يوًمــا، املطالبني 
بتوفــري نظــام تأمني صحي حكومي 
َمجاين وعادل وشــامل لأشــخاص 

ذوي اإلعاقة يف فلسطني.
أن  إىل  املعتصمــون  وأشــار 
التــي  القوانــني  تطبــق  ال  الحكومــة 
األشــخاص  حقــوق  عــى  تنــص 
 22 املــادة  ومنهــا  اإلعاقــة،  ذوي 
املعــدل،  األســايس  القانــون  مــن 
وتحديــًدا الفقــرة الثانية التي تنص 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أنَّ  عــى 
يجــب  التــي  الرشائــح  إحــدى  هــم 
عى الســلطة الوطنية الفلسطينية 
تكفــل  كــام  الرعايــة  لهــم  تكفــل  أن 
والتأمــني  التعليــم  خدمــات  لهــم 

الصحي واالجتامعي.
الحكومــة  املعتصمــون  ودعــا 
كل  الصحــي  التأمــني  يشــمل  أن 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وليس 
تتجــاوز  الذيــن  األشــخاص  فقــط 
نسبة اإلعاقة لديهم 60 %، إضافة 
ملطالبهــم،  االســتجابة  رسعــة  إىل 
الصحيــة  الخدمــات  وتقديــم 
والعالجيــة  والتشــخيصية  الوقائيــة 
املؤسســات  وإنشــاء  والتأهيليــة، 
وترخيــص  لذلــك  الالزمــة  الصحيــة 
واملهــن  الطبيــة  املهــن  مزاولــة 
ومراقبتهــا  املســاعدة  الطبيــة 
للســكان  الصحــي  التأمــني  وتوفــري 

ضمن اإلمكانات املتوفرة.

النيابة العامة تدعو المواطنني 
للمراجعة عرب الخدمات اإللكرتونية

غزة/ فلسطني:
دعت النيابة العامة، أمس، جمهور قطاع غزة إىل اللجوء لوسائل الخدمات 
اإللكرتونيــة، "حرًصــا عــى السالمـــة العامــة يف أقســام االســتقبال بالنيابــات 
كافة، والتزاًما لتعليامت الوقاية من اإلصابة والحد من تفشِّ انتشار فريوس 
كورونــا". وقالــت النيابــة العامــة يف ترصيــح لهــا: " نلفــت عنـــاية املواطنيـــن 
وجمهور املراجعني لتعزيز اللجوء إىل وسائل الخدمة اإللكرتونية، عرب بوابة 
)خدمـــات املواطنيـــن وخدمــات املحامــني( يف موقــع النيابــة العامــة، وذلك 
تســهياًل عليهم، وحرًصا عى ســالمتهم بتقليل أعداد تجمع املراجعني يف 

أقسـام استقبـال الجمهـور يف النيـابـات الجزئية والكلية".

مديرية شمال غزة ُتوزّع كتب 
ة عىل ضعاف البرص المنهاج المكربَّ

غزة/ فلسطني:
وزعــت مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف شــامل غــزة، بالتعــاون مــع جمعيــة "ســالم 
لإلغاثــة والتنميــة" كتــب املنهــاج الــدرايس املكــرّبة الخاصــة بالفصــل الــدرايس 

األول من العام الدرايس الحايل، للطلبة ضعاف البرص.
جــاء ذلــك بحضــور مديــر الدائرة الفنية موىس شــهاب، ومرشف الرتبية الخاصة 
ميــرّس الفــراين. ومّثــن شــهاب الجهد الكبري الــذي تبذله الجمعية لخدمة الطلبة 
الســنوات املاضيــة  مــن ذوي اإلعاقــة، مشــريًا إىل أن الجمعيــة قدمــت خــالل 
العديــد مــن املســاعدات ملــدارس وطــالب الشــامل، مؤكــدًا أن مجــال الدعــم 

الخريي يف قطاع التعليم ال يقل أهمية عن دعم القطاعات األخرى.
نســخة   )85( بلــغ  للطلبــة  تســليمها  تــم  التــي  املكــرّبة  النســخ  عــدد  أن  وأوضــح 
لجميــع املــواد الدراســية يف مختلــف املباحــث. كــام أشــاد شــهاب بــدور قســم 
الرتبية الخاصة واإلرشاد الذي يتابع عن كثب أحوال الطلبة الصحية والنفسية 
والسلوكية ويعمل عى تقديم املعالجات املناسبة لها سواء بجهود ذاتية، أو 
من خالل التواصل مع مؤسسات املجتمع املحيل. إىل ذلك أفادت املديرية 
بأن مدرسة عوين الحرتاين، بادرت إىل إنشاء قناة تعليمية عى منصة يوتيوب 
لتقديــم رشوحــات بالصــوت والصــورة مــن داخــل صفــوف املدرســة، للمنهــاج 
تتمكــن  حتــى  عــرش،  والحــادي  العــارش  الصفــني  لطالبــات  املقــرر  الــدرايس 
الطالبــات مــن متابعــة دروســهن بشــكل منتظــم مهام كانت الظــروف، وذلك إىل 
جانــب الصفــوف االفرتاضيــة التــي تتواصــل مــن خاللهــا معلــامت املدرســة مــع 
باســتئناف  القــرار  بعــد  املدرســة  الوجاهيــة يف  اللقــاءات  وكذلــك  طالباتهــّن، 
الدراســة مؤخــرًا، وأوضحــت أن املعلــامت يســجلن ويرشحــن الــدروس داخــل 
مــا يعطــي  التطبيقيــة،  الحصــة  الطالبــات يف  مــع  يتعاملــن  الصفــوف، وكأنهــن 
مزيدًا من الحيوية واملتعة عى الحصة. وقالت مديرة املدرسة سهام حميد: 
إن هــذا الجهــد املضاعــف نابــع مــن مدى حرص إدارة املدرســة ومعلامتها عى 
الطالبــات، مؤكــدة أن الطالبــات يتفاعلــن مــع القناة بشــكل ممتــاز، ينّم أيًضا عن 

مدى حرصهن عى التعلم واالستفادة واستثامر الوقت بشكل إيجايب.

اللجنة االستشارية للوكالة تجتمع اليوم تزامًنا مع اعتصامات باألقاليم الخمسة

الدول المضيفة لالجئني ترفض لجوء 
األونــــروا إىل تجزئة رواتب موظفيهــــا

اتحاد موظفي 
األونروا: رواتبنا 
غري قابلة للتجزئة

هيئة األرسى: إصابة األسري 
عماد أبو رموز بالرسطان

مركز يحذر من استشهاد األسري 
المريض بالرسطان نضال أبو عاهور
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

والتخبط والرتدد بني السياســات، وهذا أمر خطر آخر ظهر من طريقة اتخاذ قرار 
العودة إىل العالقة مع االحتالل. يف السابق وتحديًدا يف 2020-5-19 تطلب 
األمــر وبحــق كلمــة مرتبــة ومدروســة مــن الســيد أبــو مــازن أمــام قيــادة املنظمــة يف 
ا"، أمــا قرار العودة فلــم يتطلب إال تغريدة  رام اللــه "غــر كاٍف ولكنــه أفضــل نســبيًّ
مل يتــم فيهــا مشــاورة أحــد، وهــل فعــاًل ســتلتزم "إرسائيــل" بتعهداتها كام جاء يف 

ورقة أبو ركن؟
عىل هذا تسقط حكومات يف أي كيان سيايس يحرتم نفسه، األمر الغر متوفر 
يف هذا الجزء من العامل، ثم يقول قائل: املشكلة يف التوقيت فقط وليست يف 
املضمون! فالتنســيق األمني كان يســر جنًبا إىل جنب مع املصالحة باســتمرار، 
وهي مقولة صحيحة ولكنها قد تكون مضللة دون قصد، فام نشأ يف فرتة ترامب 
يختلــف عــام كان قبلــه، وليــس رشطــا ان مــا حصــل يف املــايض هــو صحيــح أيًضــا 
للحــارض، فالظــروف واملعطيــات تتغــر باســتمرار، والذهــاب للمصالحــة يف ظــل 
تنســيق أمنــي هــو أمــر اضطــراري مــن املفــرتض العمــل بحكمــة عــىل تغيــره نحــو 
األفضــل وعــدم تثبيتــه كمرجعيــة وطنيــة يف تحركاتنــا الوطنيــة، ليــس هــذا رشًطــا 

للمصالحة بل موضوع خاضع للتغير الحكيم. 
3. أما داللة املضمون الثالثة فتتعلق باإلميان والتمسك الراسخ بالتسوية الذي 

السياســيني يف دولــة االحتــالل أن هــذا األمــر قــد ينقلــب لصالــح اردوغــان يف 
حــال اســتغله يف خطابــه الســيايس كــام رصحــت الحكومــة الصهيونيــة قبيــل 

االنتخابات الرئاسية يف تركيا منتصف 2019. 
العالقات اإلرسائيلية األذربيجانية األرمينية: 

بــدأت العالقــات بــني االحتــالل وأذربيجــان وأرمينيــا منــذ بدايــة التســعينيات 
هــذه  لكــن  الســوفييتي  االتحــاد  عــن  البلديــن  واســتقالل  املــايض  القــرن  مــن 
مــع  عــىل عكســها  أرمينيــا  لكــن  أرمينيــا  مــع  كانــت ضعيفــة ومتقلبــة  العالقــة 
أذربيجــان حيــث كانــت أقــوى وأكــر عمًقــا خاصــة وأن العــراب األســايس لهــذه 
العالقــة كانــت تركيــا وكــون دولــة االحتــالل كانــت غر معنية بإغضــاب حليفها 
األهــم يف الــرق األوســط -يف حينهــا- تركيــا بتطويــر عالقاتهــا مــع عــدو تركيــا 
اللــدود أرمينيــا مــن ناحيــة ورغبتهــا يف التقــارب أكر مع أذربيجــان الدولة ذات 
الثقــل الكبــر يف قطــاع الطاقــة والغــاز يف املنطقــة وباإلضافــة لهــذه وتلك فإن 
اللــويب اليهــودي يعتــر أرمينيــا مــن البلــدان التــي تعــرض فيهــا اليهــود عــىل يد 
الحكومــات األرمينيــة – يف ظــل االتحــاد الســوفييتي- إىل االضطهــاد بشــكل 

كبر عىل عكس يهود أذربيجان.
واســتمرت العالقــة مــع أذربيجــان بالتطــور بالتــوازي مــع تطور العالقــات الرتكية 
اإلرسائيلية التي كانت يف أفضل مراحلها يف التسعينيات من القرن املايض 
وعقــدت صفقــات الغــاز واملعــدات العســكرية بــني البلديــن حتــى واســتمرت 
يف التصاعــد ومل ترتاجــع رغــم تراجعهــا مــع تركيــا منــذ أكــر مــن عــر ســنوات 
وتحــول العالقــة الرتكيــة اإلرسائيليــة مــن الحلــف إىل التنافــس يف التأثــر عــىل 

املنطقة ودولها. 
أقليم كارابخ وعقدة املنشار: 

تشــكيل  يف  مهــامًّ  محــوًرا  كارابــاخ(  )جبــال  كرابــاخ  ناغــورين  موضــوع  شــكل 
تعــرتف  دولــة  أول  تركيــا  كانــت  وقــد  األخــرى  الــدول  مــع  أذربيجــان  عالقــات 
باســتقالل أذربيجــان عــن االتحــاد الســوفييتي عام 1991 مــن أول وأكر الدول 
دعــاًم ألذربيجــان يف معركتهــا مــع أرمينيــا عام 1986 فرغم ضعفها العســكري 
واالقتصــادي يف حينهــا إال أنهــا أعلنــت وقوفهــا مع أذربيجان وأغلقت الحدود 
مــع أرمينيــا وقطعــت عالقاتهــا االقتصاديــة والدبلوماســية معهــا ومنــذ ذلــك 
االقتصاديــة  املجــاالت  يف  الرتكيــة  األذريــة  العالقــات  تطــورت  فقــد  الحــني 
والعســكرية واســتفادت أذربيجــان مــن شــبكة العالقــات الدوليــة التــي كانــت 
متلكها تركيا مع أمريكا وحلف الناتو لتطوير شبكة عالقاتها الدولية ألن تركيا 
تؤمــن أن خــط عالقتهــا مــع أذربيجــان يتجــاوز بعــد التاريــخ والثقافــة املشــرتكة 

وطنيــة  ووحــدة  ملصالحــة  التوصــل  محاولــة  يف  واالســتمرار  النهــوض  أجــل  مــن 
لتحقيــق األهــداف الوطنيــة املروعــة، ومــن أجــل أن يســود التعــاون الوطنــي بداًل 
مــن التعــاون مــع االحتــالل ال بــد مــن تقييــم واضــح ألرضار إعــالن حســني الشــيخ 
العودة للتنسيق األمني، أو مبعنى آخر كيف نحّول األزمات واملخاطر إىل فرص.

الرضبة التي ُوجهت ملسار املصالحة من قبل تيار حسني الشيخ يف فتح والذي 
لقــي دعــام مــن الرئيــس أبــو مــازن، كانــت مزدوجــة، صحيــح أن الجانــب األول منهــا 
وهو التوقيت كان أوضح وأكر بروًزا يف الرأي العام، ولكن جانب املضمون هو 
األخطر، فدالالت ومعاين هذه العودة لها تداعيات واضحة عىل اســتمرار مســار 

املصالحة، ومن أهم ذلك:
1. رضبــة جديــدة للثقــة بــني الطرفــني واحــرتام الكلمــة ورضورة التعــاون والتشــاور 
والراكــة، خاصــة أن اإلخــوة يف فتــح اعتمــدوا يف مباحثاتهــم عــىل قضيــة الثقــة 
التــوايل يف تجديــد  أو  التزامــن  بتصــر كلمتــني" يف مســألة  مــا  "الــي  والكلمــة 
رشعية مؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية كاملنظمة والسلطة، كيف ميكن 
االعتــامد يف تفاهامتنــا عــىل الثقــة بعــد اآلن؟ وقــد يكــون هــذا هــو الــدرس األهــم 

مام حصل، أي وجود ضامنات للتحركات واالتفاقات.
الســلطة  داخــل  القــرار  اتخــاذ  بطريقــة  فتتعلــق  الثانيــة  املضمــون  داللــة  أمــا   .2

بــني  املبــارشة  العســكرية  واملواجهــة  العاجلــة  األخبــار  عاصفــة  هــدوء  بعــد 
مــا  اتفــاق  عــن  املعركــة  غبــار  وانقشــاع  األرمينيــة  األذربيجانيــة  األزمــة  طــريف 
زالــت تفاصيــل رشوطــه مطــرح األخــذ والرد بني األطراف املختلفة وبعد ســيل 
التحليالت السياسية والعسكرية للمعركة وأطرافها وداعميهم كروسيا وتركيا 
وإيران وفرنسا و"إرسائيل" وغرهم والعالقة بينهم وبني طريف النزاع كان دور 

كل من تركيا ودولة االحتالل يف املعركة من القضايا املثرة للجدل. 
العالقات املتقلبة وما يسمى بقانون اإلبادة:

الصعــود  بــني  كثــرة  تقلبــات  االحتــالل  مــع  الرتكيــة  العالقــات  شــهدت  فقــد 
والهبــوط منــذ تأســيس دولــة االحتــالل وحتــى اليــوم وبنــاء عــىل هــذه العالقــة 
كانت تتغر طبيعة العالقة بني االحتالل وأرمينيا عىل صعيد الدولة واللويب 
األرمينــي يف العــامل فعــىل ســبيل املثــال كان مــن املتعــارف عليــه أن اللــويب 
الصهيــوين يف العــامل وخاصــة يف أمريــكا وأوروبــا كان يســاند دامئــا اللــويب 
الــرتيك يف مواجهــة اللــويب األرمنــي ملنــع صــدور أي قــرار يقــر بادعــاء األرمــن 
لتحميــل  ومســاعيهم  العثامنيــة  الدولــة  يــد  عــىل  لهــا  تعرضــوا  مذابــح  حــول 
الجمهوريــة الرتكيــة مســؤوليتها وقــد أدى هــذا التعــاون يف العديد من املرات 
إلفشال مشاريع القرارات التي كان يقدمها اللويب األرميني الذي يعتر ثاين 
أقــوى لــويب بعــد اللــويب اليهــودي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة واســتمر 
هــذا الحــال حتــى اعتــداء االحتــالل عــىل ســفينة مرمــرة وردة الفعــل الرتكيــة 
عليهــا عــىل الصعيــد الســيايس والدبلومــايس فمنــذ ذلــك الحني دعــم اللويب 
الصهيوين بحذر اللويب األرميني وتم مترير قرارات باالعرتاف باليوم العاملي 
ملذابــح األرمــن بنســخ متفاوتــة الحــدة يف العديــد مــن دول العــامل ونجــح يف 
متريــر قــرار ضعيــف اللهجــة ومــن النــوع الــذي ال ميلــك قــوة قانــون ملزمــة مــن 
مجلــس الشــيوخ األمريــي يف العــام املــايض كنــوع مــن الــرد عــىل املواقــف 
الرتكيــة املعاديــة لالحتــالل ومامرســاته كنــوع من الضغط لكن دون كرس عىل 
الحكومــة الرتكيــة ويف داخــل دولــة االحتــالل نفســها مل يكــن اللــويب األرمينــي 
هــو املحــرك األكــر للموضــوع بقــدر مــا كانت املعاداة لرتكيــا التي ظهرت يف 
الســنوات األخــرة. فقــد تحركــت أحــزاب صهيونيــة متطرفــة يف العــداء لرتكيــا 
وتقدمت عدة مرات بطلب إقرار قانون اإلبادة األرمينية يف الكنيســت ولكن 
األحزاب الحاكمة منعت مترير القرار يف اللجان القانونية التابعة للكنيســت 

حتى قبل عرضه لسببني رئيسني وهام: 
األول رغبــة حكومــة االحتــالل يف عــدم قطــع شــعرة معاويــة مــع تركيــا أو إعطــاء 
القــادة  قناعــة  والثــاين  العالقــة  قطــع  يف  املعارضــة  أمــام  الحجــة  أردوغــان 

ظّن بعض الوطنيني أنه قد تزحزح، مام شّكل دافًعا إضافًيا لهذا البعض بتقديم 
املزيد من املرونة من أجل املصالحة الوطنية، هذا األمر قد ترضر أيًضا بإعالن 
حســني الشــيخ " وهــو بالــرضورة قــرار الرئاســة ".وهــو أمــر ســيلقي بظاللــه عــىل أي 
مســار مصالحــة آخــر جديــد.. وهــو بالــرضورة قــادم. هذه بعــض دالالت املضمون 
لخطــوة العــودة للتنســيق األمنــي أثنــاء حــوار املصالحــة. وحتــى يتــم قطع اســتمرار 
انتصار تيار التنسيق األمني يف الشعب الفلسطيني، وحتى يتم منع هذا التيار 
مــن قطــف مثــار نــره املهــني بزعزعــة املصالحــة وإعاقتهــا ال بــد مــن العــودة إىل 

مسار املصالحة بفهم وإدراك ورؤية مختلفة عام سبق. 
أهم مالمح هذه الرؤية: 

. املشكلة ليست بني فتح وحامس، بل بني أنصار املصالحة واملقاومة من أبناء 
وفصائل الشعب وبني خصومها املدعومني بشكل أو بآخر من قوى إقليمية.

. تعزيز وتطوير التعاون بني قوى املصالحة واملقاومة شــعبًيا ورســمًيا، سياســًيا 
واجتامعًيا واالنتخابات هي املدخل األمثل لذلك. 

. امللمــح الثالــث مــن مالمــح هــذه الرؤيــة: التوافــق عــىل مــروع وطنــي واضــح 
املعامل من حيث األهداف والوسائل، وقد تكون رؤية األخ خالد مشعل مناسبة 

يف هذا اإلطار.

بكثر فأذربيجان هي العمق االسرتاتيجي لرتكيا يف آسيا الوسطى وأحد أهم 
خطوط توصيل الغاز لرتكيا ومتريره عرها ألوروبا. 

كان  الدوليــة  العالقــات  صعيــد  عــىل  األذربيجانيــة  املكتســبات  ضمــن  ومــن 
تسهيل ودعم تركيا يف التسعينيات للعالقات األذربيجانية مع دولة االحتالل 
اإلرسائيــي نظــًرا ألن تركيــا كانــت الحليــف األهــم لالحتــالل يف املنطقــة منــذ 
2009 وشــكل موضــوع إقليــم ناغــورين  تأســيس دولــة االحتــالل وحتــى عــام 
أرمينيــا وأذربيجــان محــور مهــم يف  بــني  باســتمرار  كارابــاخ واألزمــة املتفجــرة 
التأثــر عــىل العالقــات اإلرسائيليــة مــع طــريف النزاع وبســبب التطــور اإليجايب 
كانــت  فقــد  أذربيجــان  ودولــة  االحتــالل  بــني  املتبادلــة  واملصالــح  املســتمر 
كفــة العالقــات مــع الكيــان الصهيــوين متيــل دامًئــا ألذربيجــان وقــد اســتفادت 
أذربيجــان مــن هــذه العالقــة يف تطويــر أدائهــا العســكري عــر رشاء املعــدات 
العسكرية اإلرسائيلية وخاصة القاذفات املضادة للدروع والطائرات من دون 
طيار، لكن تطورت العالقة مع تكيا خاصة يف الســنوات العر األخرة بدعم 
أذربيجــان عســكريا عــىل صعيــد املعدات والتدريــب واإلرشاف حتى وصلت 
العالقــة العســكرية أحــد أهــم بنــود اتفاقيــة الراكة االســرتاتيجية بني البلدين 
التــي وقعــت عــام 2014، هــذه االتفاقيــة التــي تعتــر بدايــة تحويــل املقولــة 
املشــهورة للرئيــس األذربيجــاين األســبق حيــد ألييف )تركيــا وأذربيجان دولتني 

لشعب واحد(. 
ومــع كل تطــور يف الصناعــات العســكرية الرتكيــة كانــت أذربيجــان املســتفيد 
األول من هذه املنتجات بعد الجيش الرتيك، وكلام زادت املعدات الرتكية 
لنقــل  أو  للمعــدات اإلرسائيليــة  تقــل حاجتهــم  األذريــني كانــت  لــدى  الصنــع 
تتحــول تركيــا لبديــل للمعــدات اإلرسائيليــة، األمــر الــذي يناســب متاًمــا اعتبار 
تركيا لالحتالل منافًسا غر مرغوب فيه يف مناطق وسط آسيا، ومع ذلك مل 

تنجح تركيا يف اقناع أذربيجان بتخفيض مستوى العالقة مع دولة االحتالل.
وقــد جــاءت املعركــة األخريــة يف إقليــم كارابــاخ لتظهــر هــذا التنافــس بشــكل 
والعســكرية  السياســية  املحافــل  يف  يــدور  الحديــث  محــور  كان  بــل  أوضــح 
يف كل مــن دولــة االحتــالل وتركيــا، حيــث اعتــر االحتــالل أن هــذا النمــو يف 
العالقــة ســيؤثر ســلًبا عــىل عالقتهــا مع أذربيجان واملنطقــة خاصة بعد النجاح 
واســناد  بدعــم  امليــدان  يف  العســكرية  املعركــة  كســب  يف  األذربيجــاين 
باملعــدات العســكرية الرتكيــة، خاصــة املدافــع املوجهــة والطائــرات الرتكيــة 
بــدون طيــار )بايراقــدار 1 و2( وكذلــك بالفــرق البريــة الرتكيــة التــي ثبــت أنهــا 
كانــت تشــارك يف اإلرشاف عــىل املعــارك. وليــس من املنطق القول أن تركيا 

فعــال ال تســعى لذلــك بــل ورد مــن عــدة مصــادر أن تركيــا طالبــت باكــو بوقــف 
استراد املعدات العسكرية من الكيان عىل أن تغطي هي تلك االحتياجات 
وأن باكــو تناقــش تطبيــق الفكــرة ولــو جزئيــا خاصــة وأن املصالــح األذربيجانيــة 
الرتكية بقدر ما هي هامة لرتكيا فهي مهمة وحياتية بالنسبة ألذربيجان خاصة 

أن تركيا هي الحليف االقتصادي األهم ألذربيجان يف املنطقة. 
وبنــاء عليــه فإنــه كلــام زادت قــوة العالقــات الرتكيــة األذربيجانية فــإن العالقات 
األذربيجانية مع الكيان الصهيوين سترتاجع خاصة وأن التحالف بني اللوبيني 
الصهيوين واألرميني يف العامل يف تقدم واضح يف السنوات العر األخرة، 
وأن االحتالل مل يعد يرى يف تركيا الحليف االسرتاتيجي أو حتى الحليف يف 
املنطقة بل الدولة املنافســة له وأن كل منو يف القوة لهذا الخصم يف وســط 
آســيا هــي خســارة لالحتــالل وهــذا يؤكــد تريــح الســفر األرمينــي لــدى دولــة 

االحتالل بأن إرسائيل ستوقف دعم أذربيجان بالسالح.

فرصة جديدة رغم أرضار العودة للتنسيق األمين

العالقات الرتكية اإلرسائيلية عىل ضوء أزمة ناغورين كاراباخ

نارص نارص

الضربة التي ُوجهت لمسار المصالحة من قبل تيار 
حسين الشيخ في فتح والذي لقي دعما من الرئيس 
أبو مازن، كانت مزدوجة، صحيح أن الجانب األول منها 
وهو التوقيت كان أوضح وأكثر بروًزا في الرأي العام، 
ولكن جانب المضمون هو األخطر، فدالالت ومعاني 
هذه العودة لها تداعيات واضحة على استمرار مسار 
المصالحة.

ه  ــا، إىل الدرجــة التــي ميكــن أن نعــدُّ العــام، يتجــاوز دوره وزيــر خارجيــة أجنبيًّ
حريًصــا  يبــدو  فالرجــل  أمريــكا،  وليــس  اإلرسائيــي  االحتــالل  خارجيــة  وزيــر 
عــىل تحقيــق مصالــح تــل أبيــب أكــر مــن مصالــح بــالده. وال ُتنــى زياراتــه 
املكوكيــة يف الشــهور الثالثــة املاضيــة للتعجيــل بالتطبيــع بــني إرسائيــل وكل 
مــن اإلمــارات والبحريــن والســودان. وهو ما يثر الســؤال: ملــاذا يفعل بومبيو 
هــذا كلــه؟ وهــل األمــر يحمــل دالالت عقائدية أم سياســية؟ وهو ســؤال يدفع 
إىل التنقيــب قليــاًل يف تاريــخ بومبيــو، فالرجــل إنجيــي متديــن، ينتمــي لتيــار 
املســيحية الصهيونيــة الــذي يؤمــن بــرضورة دعــم إرسائيــل مــن أجــل تحقيــق 
النبــوءة الدينيــة )أرمجيــدون(. وقــد اعتــر، يف حــوار لــه، يف إحــدى زياراتــه 
إرسائيــل عــام 2019، أن ترامــب هــو مبعــوث العنايــة اإللهيــة مــن أجــل حامية 
إرسائيــل ودعمهــا! وال يتوقــف بومبيــو عن اســتحضار عقيدته والتزامه الديني 
يف مناســباٍت كثــرة، مبــا فيهــا نشــاطه الســيايس والدبلومــايس. بــل يعتــر 
ذلك مصدر فخر واعتزاز. وقد قال، يف أحد الحوارات مع صحيفة نيويورك 
تاميــز، إن اإلنجيــل يخــره بــكل مــا يجــب فعله. وعىل عكس مــا يقول بعضهم 
عن علامنية السياسة الخارجية األمريكية، يؤكد سلوك بومبيو، وتريحاته 
الديــن وتأثــره يف قراراتــه وسياســاته، عكــس  بــدور  املختلفــة فيــام يتعلــق 
ذلــك. أمــا الالفــت فهــو تعصــب بومبيــو وكراهيته تجاه املســلمني، خصوصا 

مسلمي أمريكا والتشكيك يف والئهم للبالد. 
وسياســيًا، يســتخدم بومبيو إميانه املســيحي، ودعمه الالمحدود إلرسائيل، 

زار وزير الخارجية األمريي، مايك بومبيو، إرسائيل، يف األسبوع املايض، 
ولعلهــا تكــون زيارتــه األخــرة لهــا قبــل رحيــل إدارة الرئيــس دونالــد ترامب. لذا 
مل يفــّوت الفرصــة يك يضــع بصمتــه عليهــا، ويقــّدم إلرسائيــل مــا مل يقّدمــه 
أي وزيــر خارجيــة أمريــي قبلــه. فقــد زار بومبيــو مســتوطنة شــاعر بنيامــني 
يف الضفــة الغربيــة، ومصنعــا إلنتــاج النبيــذ فيهــا، يف ســابقة هــي األوىل مــن 
نوعهــا يف تاريــخ الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني، وكذلــك يف تاريــخ العالقــة 
بــني واشــنطن وتــل أبيــب، فلــم يقــم أي وزيــر خارجيــة أمريــي مــن قبــل بزيــارة 
املحتلــة،  الجــوالن  هضبــة  بومبيــو  زار  كذلــك  اإلرسائيليــة.  املســتوطنات 
وهــي أيضــا الزيــارة األوىل لوزيــر خارجيــة أمريــي للهضبــة املحتلــة منــذ عــام 
1967. ومل تتوقــف هدايــا بومبيــو إلرسائيــل عنــد هــذه الزيــارات، بــل طالــب 
بومبيــو بالتعامــل مــع الســلع والبضائــع التي ُتنتج يف الضفة الغربية باعتبارها 
منتجــات إرسائيليــة، وطالــب بوضــع شــعار "ُصنــع يف إرسائيــل" عليهــا، يف 
انتهــاك غــر مســبوق، ليــس فقــط للقانون الــدويل الذي يعتر املســتوطنات 
الســابقة  لقــرارات اإلدارات األمريكيــة  أيضــا  اإلرسائيليــة غــر رشعيــة، ولكــن 
الــدويل. األكــر منــذ ذلــك،  انتهــاكًا للقانــون  التــي رفضــت األمــر، واعترتــه 
إعــالن بومبيــو املثــر للجــدل باعتبــار حركــة مقاطعة إرسائيــل )BDS( معادية 

للسامية، وذلك من أجل وقف نشاطها ودعمها الدويل املتزايد.
لهــا،  ليــس فقــط يف زيارتــه هــذه  مــه بومبيــو إلرسائيــل  واقــع األمــر أن مــا قدَّ
ونصــف  عامــني  مــن  أكــر  قبــل  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  توليــه  منــذ  ولكنــه 

من أجل إرضاء القاعدة اإلنجيلية األمريكية، وهي قاعدة تصويتية مهمة ألي 
شــخص يطمــح إىل الوصــول إىل البيــت األبيــض. وقد صّوتت بكثافة لرتامب 
يف انتخابــات عامــي 2016 و2020. وهــذا تحديــدًا مــا يســعى إليــه بومبيــو، 
حيــث تتحــدث تقاريــر إخباريــة عديــدة عــن رغبتــه يف الرتّشــح لالنتخابــات 
أنــه ال  2024 عــن الحــزب الجمهــوري. وهــو يــدرك جيــدًا  الرئاســية يف عــام 
ميكن الحصول عىل دعم القاعدة املسيحية اإلنجيلية من دون إظهار دعمه 
الالمحدود إلرسائيل، ولو عىل حســاب ليس فقط الفلســطينيني، ولكن عىل 

حساب مصالح أمريكا، وهذا هو األخطر.
وحقيقــة األمــر، مل يحــدث أن تــّرف وزيــر خارجيــة أمريــي بالطريقــة التــي 
يتــّرف بهــا بومبيــو تجــاه إرسائيــل، فالرجــل ال يخفــي إعجابــه ودعمــه لهــا. 
وأنشــطته  تريحاتــه  يف  بالســيايس  الدينــي  يخلــط  أن  مــن  يخجــل  ال  بــل 
الدبلوماســية. وعــىل مــا يبــدو، كان تعيــني ترامــب باألســاس لهــذا الســبب، 
الحصــول عــىل  أجــل  مــن  اســتخدام كل األســاليب  عــن  فرتامــب ال يتوقــف 
دعــم اإلنجيليــني واليمــني الدينــي املتشــّدد يف أمريــكا. أمــا املدهــش فهــو 
ســواء  املشــني،  الشــخيص  ســلوكه  مــن  الرغــم  عــىل  لرتامــب،  هــؤالء  دعــم 
مغامراته النسوية أو أكاذيبه السياسية أو فساده املايل واالقتصادي وتهّربه 
الرضيبــي. لــذا إذا حــدث ووصــل بومبيــو إىل الســلطة، يف 2024 أو بعدهــا، 
فســوف نكــون أمــام نكبــة جديــدة أســوأ مبراحــل مــن نكبــة ترامــب وكوارثــه يف 

السنوات األربع املاضية.

عن بومبيو الصهيوين
خليل العناين

العريب الجديد

مه بومبيو إلسرائيل  واقع األمر أن ما قدَّ
ليس فقط في زيارته هذه لها، ولكنه منذ 
توليه وزارة الخارجية األمريكية قبل أكثر 
من عامين ونصف العام، يتجاوز دوره وزير 
ا، إلى الدرجة التي يمكن أن  خارجية أجنبيًّ
ه وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي  نعدُّ
وليس أمريكا، فالرجل يبدو حريًصا على 
تحقيق مصالح تل أبيب أكثر من مصالح 
بالده. 

معني نعيم

مع كل تطور في الصناعات العسكرية 
التركية كانت أذربيجان المستفيد األول من 
هذه المنتجات بعد الجيش التركي، وكلما 
زادت المعدات التركية الصنع لدى األذريين 
كانت تقل حاجتهم للمعدات اإلسرائيلية 
أو لنقل تتحول تركيا لبديل للمعدات 
اإلسرائيلية، األمر الذي يناسب تماًما اعتبار 
تركيا لالحتالل منافًسا غير مرغوب فيه 
في مناطق وسط آسيا.
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أعلــن أنــا/ محمــد إبراهيــم محمــد شــبايك عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800308405 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نضــال هشــام درويــش الصليبــي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804439255 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فلســطني محــارب محمــد الربايعــه عــن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 804733566 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد يوســف محمود ابــو غليون عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800841751 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عابــد   أنــا/ عبدالرحمــن عبدالفتــاح محمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804027092  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاد محمــد عــوين ابــو خــاش عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    901308791 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

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

بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )13052( 
والشارع رقم )13215(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقم 
2020/4 املنعقــدة بتاريــخ 2020/2/19 عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 

ملســار الشــارع رقم )13052( بعرض )10( مرت بدون ارتداد واملحصور بني 
شــارع رقــم )13215( وشــارع رقــم )13171( ومســار الشــارع رقــم )13215( 
بعرض )13( مرت بدون ارتداد واملحصور بني شــارع رقم )125( وشــارع رقم 
)22( واملــار بالقســائم رقــم )1-2-3-4-11-24-25-27-28( مــن القطعــة 

رقم )46( والقسائم رقم )2-7( من القطعة رقم )3040(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عــى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن  مبحافظات غزة 

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )6826(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2020/11 املنعقــدة بتاريــخ 2020/7/1م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 

ملســار الشــارع رقــم )6826( بعــرض )8( مــرت وارتــداد )3( مــرت واملحصــور 
بني شــارع رقم )1296( والشــارع رقم )1250( واملار بالقســيمة رقم )7( من 

القطعة رقم )684(.
اللجنــة املركزيــة  عــن  الصــادر  االعــالن  ايداعــه لالعــرتاض مبوجــب  الســابق 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2020/2/22.
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )6831(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة بجلســتها رقم 
2020/6 املنعقــدة بتاريــخ 2020/3/18م عــن إيــداع املخطــط التفصييل 

ملســار الشــارع رقــم )6831( بعــرض )16( مــرت وارتــداد )3( مــرت واملحصــور 
بني الشــارع رقم )1250( والشــارع رقم )1050( واملار بالقســائم رقم )14-

15-16-17-18-19( من القطعة رقم )680(.

لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف االرايض واألبنيــة واالمــالك 
االخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم 

)44( المسمى )شارع أبو حلوب(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2020/5 املنعقــدة بتاريــخ 2020/3/4 التصديــق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل ملســار الشــارع رقــم )44( املســمى شــارع 
)أبو حلوب( بعرض )14( مرت بدون ارتداد واملحصور بني الشــارع رقم )14( 
والشــارع رقــم )3E( واملــار بالقســائم رقــم )7-8-10-63-62-72-71-81-

60-61( من القطعة رقم )1768(.

السابق إيداعه لالعرتاض مبوجب اإلعالن الصادرعن اللجنة املركزية والذي 
نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2019/9/25. 

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

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

رفح/ رامي رمانة:
ناشــد مزارعــون يف بلــدة الشــوكة جنــوب رشق قطاع غزة، 
وزاريت الزراعــة والحكــم املحــيل، ومؤسســات املجتمــع 
املــدين، مــن أجــل مســاعدتهم يف تخطــي العقبــات التي 
تواجــه أنشــطتهم، الســيا شــح امليــاه، ونقــص الكهربــاء، 
والعمل عى مســاندتهم يف تســويق إنتاجهم وحايتهم 

من تقلبات الطقس.
و دعــا املزارعــون كذلــك الجهــات املســؤولة الســتبدال 
شــبكات امليــاه املهرتئــة بجديــدة، وإعــادة تأهيــل الطــرق 
يف  لــإرساع  املانحــة  الجهــات  حثــوا  كــا  الزراعيــة، 
تعويضهــم عــن الخســائر الكبــرة التي تعرضوا لها بســبب 

اجتياحات وحروب االحتالل يف السنوات السابقة.
ومــن  رفــح  مدينــة  الغربيــة  الناحيــة  مــن  الشــوكة  ويحــد 
الجنــوب معــر رفــح، ومــن الناحيــة الرشقيــة معــر صوفــا، 
عــدد  ويبلــغ  الفخــاري.  بلديــة  الشــالية  الناحيــة  ومــن 
ســكانها نحــو )10.732( نســمة حســب تقديــرات الجهاز 
املركــزي لإحصــاء. ويعــد املــزارع محمــد املهمــوم )56( 
أن  ينتظــرون  الذيــن  الشــوكة  مزارعــي  مــن  واحــدا  عامــًا، 
ُتــرف لهــم تعويضــات عــن الخســائر التــي تكبدهــا يف 

حروب االحتالل عى قطاع غزة.
الجهــات  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  املهمــوم   وأوضــح 
ألــف   )140( تجــاوزت  قيمــة أرضاره  أن  قــدرت  الرســمية 

تتواجــد بهــا مزروعاتــه تفتقــر لشــبكة كهربــاء، وأنــه يضطــر 
إىل االســتعانة مبولــدات إلخــراج امليــاه مــن الــرك تجــاه 

مزروعاته، وهي مكلفة ماليًا.
أمراض التربة

كــا اســتعرض يف حديثــه مشــكلتهم مــع أمــراض الرتبــة 

مل  أنــه  بيــد   ،2006،2008،2014 األعــوام  عــن  دوالر 
يتلقَّ سوى )10( آالف دوالر فقط. يف حني هو ُمطالب 
بتســديد ديــون مرتاكمــة عليــه منــذ عــدة ســنوات تقــدر بـــ 

)30( ألف شيقل.

مشكالت المزارعين
وتحــدث املهمــوم عــن مشــاكل املزارعــني يف الشــوكة، 
يف  أساســيا  عصبــا  تعتــر  والتــي  امليــاه،  نقــص  وأبرزهــا 
أنشــطتهم الزراعية، مشــرًا إىل أنه يضطر إىل رشاء كوب 
املياه بــ)2( شيقل من إحدى الرشكات لتعبئة بركته، ومع 
ذلــك ال تعطيــه بركتــه أكــر من يومني مــن احتياجه للاء. 
وميلــك املهمــوم )7( دومنــات، يف حــني يســتأجر )15( 
دومنــا، ويزرعهــا جميعًا بالبندورة، والكوســا والحمضيات 

والزيتون والخرضاوات.
كــا عــرج املهمــوم الــذي يعيــل )15( فــردًا، ويــزاول مهنــة 
25 عامــًا إىل معضلــة تســويق منتجاتهــم،  الزراعــة منــذ 
مبينًا أن تحديد األسعار يكون يف العادة مجحفا يف حق 
املزارعــني. ويضــم املــزارع زيــادة أبــو ســنيمة )30( عامــًا 
صوتــه لســابقه يف الحديــث عــن أزمة املياه يف الشــوكة، 
مبينــًا أنهــم كمزارعــني بحاجــة ألجهزة غطــس توضع داخل 
الــرك تســاعدهم يف ضــخ امليــاه تجــاه أراضيهــم، وهــي 

مكلفة ال يستطيعون دفع مثنها.
وأضاف أبو سنيمة لصحيفة "فلسطني" أن املنطقة التي 

والتــي  الرتبــة،  جــذور  يف  "الناتــودا"   ديــدان  خاصــة 
تتســبب يف قتل األشــجار، مشــرًا إىل أن العالجات ال 

يستطيع املزارع دفعها وحدها لتكلفتها العالية.
وبــني أن شــبكات توزيــع امليــاه يف أرايض املزارعــني 

مهرتئة وهي بحاجة إىل إصالح وإعادة استبدال. 

الوقــت  يف  يزرعهــا  دومنــًا   35 ســنيمة  أبــو  وميتلــك 
الحايل بـالبطاطا والبازيالء.

وأشــار إىل أن حجــم خســائره يف عــدوان 2014 كلفتــه 
قرابة 10 آالف دوالر ومل يتلقَّ أي تعويض.

مــن جهتــه يؤكــد الخبــر الزراعــي م. نــزار الوحيــدي، أن  
املنطقــة الجنوبيــة الرشقيــة التي تقع فيها بلدة الشــوكة 
والخصبــة  غــزة  قطــاع  يف  املناطــق  أوســع  مــن  تعتــر 

للزراعة، كا أنها تصلح لرعي األغنام.
وأشــار الوحيــدي يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، إىل 
مــررة  ألســباب  وذلــك  التهميــش،  تعــاين  الشــوكة  أن 
األســباب  فــإن  الوحيــدي  ووفــق  مــررة.  غــر  وأخــرى 
املــررة هــي أن املســتثمرين ال يرغبــون يف االســتثار 
بهــا نظــرًا لتعرضهــا لتعديــات إرسائيليــة متكــررة خاصــة 
يف الحــروب بســبب قربهــا مــن املناطــق الحدوديــة مــع 
االحتــالل. والتهميــش غــر املــرر هــو عــدم تلقــي تلــك 
املناطــق عنايــة مــن وزارة الزراعــة ومؤسســات املجتمــع 
املــدين املعنيــة بالزراعــة، التــي تعــد رضوريــة مــن أجــل 

إسناد املزارعني، ودفعهم للصمود يف أراضيهم.
لقربهــا  إســرتاتيجية  الشــوكة  أن  إىل  الوحيــدي  وأشــار 
املحتلــة  فلســطني  وأرايض  مــر  مــع  الحــدود  مــن 
عــام1948، كــا أنهــا تصلــح لزراعــة الفواكــه والحبــوب 

واألعالف.

غزة/ فلسطني:
أصحــاب  واآلثــار  الســياحة  وزارة  طالبــت 
املطاعــم  وخاصــة  الســياحية،  املنشــآت 
والكافيهــات بــرضورة االلتــزام الكامــل بإجــراءات 
الجهــات  أقرتهــا  التــي  كافــة،  والســالمة  الوقايــة 
املختصــة خــالل اســتقبال املواطنــني، يف ظــل 

ارتفاع عدد اإلصابات بفروس كورونا.
أمــس،  عنهــا  صــدر  بيــان  يف  الــوزارة  ودعــت 
ســمح  التــي  كافــة،  الســياحية  املنشــآت  إدارة 
إجــراءات  بــكل  التقيــد  لــرضورة  بالعمــل،  لهــا 
الوقاية والسالمة وأبرزها تحقيق التباعد وعدم 
بكامــة،  إال  زائريــن  اســتقبال  وعــدم  االزدحــام 

واإلغالق بعد الساعة الخامسة مساًء.
وقالت: إنه "يقع عى عاتق أصحاب املنشآت 
التوعيــة وحــث  الســياحية مســؤولية كبــرة يف 
النــاس عــى االلتــزام ومنــع أي مواطــن ال يتقيــد 
الكامــة،  لبــس  مقدمتهــا  وىف  بالتعليــات 
الســالمة  إجــراءات  فــرض  يف  التهــاون  وعــدم 

والوقايــة والتعقيــم، ووضــع الفتــة عــى مداخــل 
منشــآتهم تتضمــن تعليــات الوقايــة وإجــراءات 
الصحــة  وزارتــا  بهــا  أبلغتهــم  التــي  الســالمة 

والداخلية".
إقامــة  منــع  بقــرار  االســتمرار  الــوزارة  وأكــدت 
حفالت أفراح أو غرها يف الشــاليهات، مشــرة 
الســياحة  مباحــث  برفقــة  طواقمهــا  أن  إىل 
أصحــاب  التــزام  مــدى  مســتمر  بشــكل  تتابعــان 
لــن  وأنهــا  التعليــات،  الســياحية  املنشــآت 
اىل  تصــل  عقابيــة  إجــراءات  فــرض  تتهــاون يف 
حيــاة  عــى  "حفاًظــا  املخالفــني  بحــق  اإلغــالق 
وسالمة املواطنني". وذكرت أن "إدارة األماكن 
أي مخالفــات  عــن  الكاملــة  تتحمــل املســؤولية 

نتيجة التهاون بأي من إجراءات السالمة".
دعم العمال وأصحاب المنشآت

بدورهــا، أطلقــت الهيئــة الفلســطينية للمطاعــم 
نــداء اســتغاثة، يف  بغــزة،  الســياحية  والفنــادق 
ظــل مــا يعيشــه القطــاع الســياحي وعاله تحت 

سيف انتشار فروس كورونا.
عــواد،  إميــان  الهيئــة،  رئيــس  نائــب  وناشــدت 
والدوليــة،  الحكوميــة  املؤسســات  مختلــف 
يف  العاملــة  الكــرى  الــرشكات  إىل  باإلضافــة 
لعــال  واالســناد  الدعــم  لتقديــم  فلســطني، 
القطاع الســياحي املعطلني عن العمل بســبب 
الجائحــة. وأكــدت عــواد رضورة تكاتــف الجهــود 
ومنظــات  واالحــزاب  والشــخصيات  األهليــة 
املجتمــع املــدين للحفــاظ عى كرامــة وبقاء ما 
يزيــد عــى 10 آالف عامــل يعملــون يف القطــاع 
الســياحي املعطــل اليــوم. وبينــت نائــب رئيــس 
الهيئة يف بيان لها، مســاهمة القطاع الســياحي 
عــن10  تزيــد  والتــي  التشــغيل  عمليــات  يف 
آالف فرصــة عمــل بشــكل مبــارش وغــر مبــارش، 
وأن غالبيــة هــؤالء هــم عــال مياومة، وهم اليوم 
بأشــد الحاجــة ملــد يــد العــون واملســاعدة مــن 
مختلــف الجهــات الرســمية والشــعبية واالهليــة 

والدولية.

القدس املحتلة/ صفا:
"التســوق لو بعرشة شــواقل".. حملة مقدســية 
أطلقتهــا نشــطاء دعــًا لتجــار البلــدة القدميــة 
يتعرضــون  مــا  ظــل  يف  املحتلــة،  القــدس  يف 
ووضــع  ممنهجــة،  إرسائيليــة  إجــراءات  مــن  لــه 
اقتصــادي كاريث ازداد تفاقــًا مــع أزمــة انتشــار 

فروس كورونا.
أوضاًعــا  القدميــة  البلــدة  يف  التجــار  ويعــاين 
مُيارســها  شــديدة  وضغوًطــا  ســيئة  اقتصاديــة 
فــرض  يف  تتمثــل  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
عليهــم،  الباهظــة  والرضائــب  املخالفــات 
بشــكل  عليهــم  والتضييــق  محالتهــم  وإغــالق 

متواصل، لدفعهم إىل تركها والتخيل عنها.
يف  "كورونــا"  فــروس  انتشــار  بدايــة  ومنــذ 
ســلطات  صعــدت  املــايض،  آذار  مــارس/ 
االحتــالل مــن هجمتهــا عــى أســواق القــدس، 
اإلغــالق  فيهــا  القدميــة، مبــا  البلــدة  وتحديــًدا 
انتشــار  مــن  الحــد  بدعــوى  للمدينــة  الشــامل 
الفــروس، األمــر الــذي كبــد أصحــاب املحــال 
مباليــني  ُقــدرت  فادحــة  خســائر  التجاريــة 

الشواكل.
"تعاطًفــا  الحملــة:  عــن  صــادر  بيــان  يف  وجــاء 
ودعًا وإسناًدا لتجار البلدة القدمية بالقدس 
شــواقل..  بعــرشة  لــو  التســوق  حملــة  نطلــق 
كأضعف اإلميان أن تنزل للسوق وتقوم بجولة 
مهيبــة  البلــدة"،  داخــل  التجــار  صمــود  لدعــم 
بالجميع رضورة دعم هؤالء التجار منًعا إلغالق 

محالتهم حتى ال تصبح القدس حزينة.
ويوضــح الناشــط املقــديس فخــري أبــو ديــاب 
هجمــة  ظــل  يف  تــأيت  املقدســية  الحملــة  أن 
البلــدة  أســواق  إرسائيليــة مســعورة تســتهدف 
القدمية وأصحاب املحالت التجارية منذ نحو 

مصــدر  يف  عليهــم  والتضييــق  شــهور،  مثانيــة 
رزقهم وإغالق محالتهم.

وأغلقــت ســلطات االحتــالل نحــو 1400 محــل 
العــام  بدايــة  منــذ  باملدينــة املقدســة  تجــاري 
الجاري، من بينها 254 محاًل بالبلدة القدمية، 

ما فاقم معاناة أصحابها.
االحتــالل  "صفــا":  لوكالــة  ديــاب  أبــو  ويقــول 
وظــف "كورونــا" لزيــادة املصاعب عى التجار 
املقدســيني، خاصــة أن القــدس تعتمــد عــى 
الســياحة بشــكل كبر، والتي انقطعت بســبب 
إجــراءات  نتيجــة  للمدينــة،  الوافديــن  قلــة 
االحتــالل وسياســة اإلغــالق التــي يتبعهــا للحــد 

من انتشار الفروس.
وال  للغايــة،  يسء  بأنــه  التجــار  وضــع  ويصــف 
يوجد أي إسناد ودعم حقيقي من أي مؤسسة 
لهــم، لذلــك كان البــد من إطالق حملة يشــارك 
فيها املقدســيون لدعم هؤالء التجار، والرشاء 

من محالتهم ولو بعرشة شواكل.
9 أنواع من الضرائب

وبحسب أبو دياب، فإن االحتالل يفرض عى 
التجار املقدســيني تســعة أنواع من الرضائب، 
باإلضافــة إىل املخالفــات الباهظــة، والتاجــر ال 
عــدم  بســبب  الرضائــب،  تلــك  دفــع  يســتطيع 
امتالكــه أي دخــل مــادي، ناهيــك عــن النفقات 

التشغيلية ودفع بدل اإليجار.
ويســعى االحتالل من وراء هجمته، إىل إغالق 
املحــال التجاريــة، وإبعــاد النــاس عنهــا، وصواًل 
إلفــراغ املدينــة مــن ســكانها، باعتبــار أن أســواق 
البلــدة القدميــة تشــكل خــط الدفــاع األول عــن 
الحيــاة  ورشيــان  املبــارك،  األقــى  املســجد 

باملدينة.
ويضيــف أن "الركــود االقتصــادي نتيجة كورونا، 

االقتصــاد  خنــق  االحتــالل  ســلطات  وتعمــد 
املقــديس لــه تأثــر ســلبي وخطــر عــى تجــار 
البلــدة القدميــة، لكــن إذا واجــه أهــل القــدس 
التعــاون  مــن  بــروح  والتحديــات  املصاعــب 
وميكــن  قســوة  أقــل  ســتكون  واملشــاركة، 

التغلب عليها".
وال يراعي االحتالل ظروف "كورونا" وال الوضع 
الــيء للتجــار، بــل يواصــل هجمتــه يف البلدة 
أصحــاب  عــى  الخنــاق  وتضييــق  القدميــة، 
املحالت التجارية، بهدف االنقضاض عليها.

ويوضح أبو دياب أن الحملة تهدف لدعم تجار 
البلــدة القدميــة معنوًيــا ومادًيــا، عــر التســوق 
التخفيــف  أجــل  مــن  بســيط،  بــيء  ولــو  منهــا 
الــذي  االقتصــادي والضغــط  الركــود  مــن وطــأة 
ولدعــم  عليهــم،  االحتــالل  ســلطات  متارســه 

صمودهم وإثبات وجودهم يف محالتهم.
ويبــني أن "الحملــة تســد رمــق التجــار لــو بــيء 
قليــل، لكنهــا ال ُتــويف باملطلــوب"، ألن هــؤالء 
عاجــل  حقيقــي  دعــم  إىل  بحاجــة  التجــار 
واســرتاتيجيات وبرامــج مــن كافــة املؤسســات 
واألســواق  محالتهــم  إنقــاذ  ألجــل  املعنيــة، 
وصمودهــم  معنوياتهــم  ودعــم  املقدســية 

بالقدس.
أهــل  مــن  تجاوًبــا  القــت  الحملــة  أن  ويؤكــد 
التجــار،  معنويــات  مــن  رفعــت  وقــد  القــدس، 
وتفاعــل  وترتيــب  تنظيــم  إىل  تحتــاج  لكنهــا 

واسع، وإىل االستمرار والتوسع.
الشــعب  أبنــاء  املقــديس  الناشــط  ويطالــب 
بالقــدس والداخــل املحتــل وكل  الفلســطيني 
مــن  التســوق  للقــدس،  الوصــول  مــن يســتطيع 
البلــدة  تجــار  الحملــة وصمــود  أســواقها ودعــم 

القدمية.

"هيئة المطاعم" تناشد دعم عمال وأصحاب المنشآت بغزة

"السياحة" تطالب أصحاب المنشآت 
السياحية بالزتام إجراءات الوقاية

منًعا إلغالق محالتهم

"التسوق لو بعرشة شواقل".. حملة 
مقدسية لدعم تجار البلدة القديمة

د مزارعي الشوكة ُشح المياه وضعف التسويق والتهميش.. ثاليث ُيهدِّ
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الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع المخطط التفصيلي ألرض المواطن/ خضر 
إبراهيم العثامنة وشركاؤه )الدبور( لالعتراض

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قررت 
بجلســتها رقــم 2020/15 املنعقــدة بتاريــخ 2020/10/14 ايداع املخطط 
)الدبــور(  ورشكاؤه  العثامنــة  إبراهيــم  خــر  املواطــن/  ألرض  التفصيــيل 
لالعــراض الــذي أعدتــه اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم يف بلديــة جباليــا 

والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
املساحة اإلجامليةرقم القسيمةرقم القطعة

38.791 دونم75649-10-9

وذلك وفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانًا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة جباليــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم 
االعراضــات عليــه خــالل مــدة ســتة اســابيع مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أراضي "مال غير منقول"
تسجياًل مجدًدا صادًرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلــن للعمــوم أن الســيد/ محمــد مصطفــى يوســف بشــر قــد تقدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجياًل مجدًدا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعراضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عر يوًما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد مصطفى يوسف بشر – من غزة.

2 - اسم املدينة أو القرية: القرارة.
3 - اسم موقع األرض: سمري السبع.

4 - رقــم القســيمة: 21 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(، رقــم القطعــة: 11 
"مالية" )حسب ادعاء املواطن(.

نوع األرض: مري املساحة: 2355م2  الحصة: كاماًل  
5 - الحدود مبوجب املخطط: 

الرقي: شارع هيكيل بعرض 16م، الغريب: خالد سليم زرعي مهنا.
الشاميل: شارع هيكيل بعرض 12 مًرا ومن ثم عايشة عبد الكريم سليامن 

مهنا.
الجنويب: رزقة خليل حمد مهنا.

6 - كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت اليــه بالــراء مــن خالــد 
ســليم زرعي مهنا والتي آلت إليه بالراء من عبد الكريم مســلم زرعي مهنا 

واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2019/2346
ُنعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف القضيــة التنفيذيــة 2019/2346 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ 
محمــد طــالل مــوىس حافــظ الشــوا واملنفــذ ضــده/ محمــد مصطفــى محمــد 
أبــو ســيدو وآخــرون لبيــع الشــقة الكائنــة بغــزة، وهــي تقــع يف عــامرة الســعايت 
الطابــق الخامــس بعــد الســدة واألريض الجهــة الجنوبية الرقية والعامرة تقع 
مقابــل مســجد أبــو بكــر الصديــق بجوار صالة ليالينا شــارع املخابرات قســيمة 
رقــم "175" قطعــة 978 حيــث تبلــغ مســاحتها )175( مــًرا تقريًبــا فعــىل من 
يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفــع قيمــة التأمــني بواقــع 
%10 من قيمة التخمني وأن الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشري، 

بــأن املــزاد ســينعد الســاعة التاســعة صباًحــا مــن يــوم الثالثــاء بتاريــخ  علــاًم 
2020/12/22م، حرر يف 2020/11/19م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة

في القضية رقم 2018/1292
 في الطلب رقم 2020/286

املستدعي/ محمد ديب رباح حسني نرص- من سكان جباليا ويحمل هوية رقم: 
911100162 وكيله املحامي/ محمد محمود دكه مقابل محكمة شامل غزة.

املستدعى ضدهام/  1 - سليامن داوود حسني الرفا من غزة برج الظافر 
1 الطابق العارش قرب مسجد الكنز مجهول محل اإلقامة حالًيا 

2 - ليــىل خليــل محمــد أبــو ســمرة )الرفــا بعــد الــزواج( غــزة بــرج الظافــر 1 
ا. الطابق العارش مجهول محل اإلقامة حاليًّ

نوع الدعوى: تنفيذ عيني.
قيمة الدعوى: 43000 دينار أردين، ثالثة وأربعون ألف دينار أردين.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية رقم 2018/1292

إىل املســتدعى ضدهــام املذكوريــن أعــاله مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد 
أقــام القضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا تنفيــذ عيني اســتنادا إىل ما يدعيه 
يف الئحة دعواه ونظًرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
البدايــة بغــزة يف نظــر هــذه القضيــة والطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار 
الســيد قــايض محكمــة البدايــة يف الطلــب رقــم 2020/286 بالســامح لنــا 
بتبليغك عن طريق النر املستبدل وذلك حسب األصول. لذلك يقتيض 
عليك أن تحر لهذه املحكمة يوم األربعاء املوافق 2020/12/9 الساعة 
التاســعة صباًحــا كــام يقتــيض عليكــام إيداع جوابكم التحريري خالل خمســة 
عــر يوًمــا مــن تاريــخ النــر، وليكن معلوًما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر يف القضية باعتباركم حارضين. حرر يف 2020/11/18م
رئيس قلم محكمة البداية بغزة/أ. عامر قنديل

بغداد/ وكاالت: 
شــامل  الديــن  صــالح  محافظــة  أعلنــت 
العاصمــة العراقيــة، الحــداد لثالثــة أيــام بعــد 
جهــادي  هجــوم  يف  أشــخاص  عــرة  مقتــل 
فيــام اســتنكر البعــض عجــز القــوات العراقيــة 
لتنظيــم  الرسيــة  الخاليــا  عــىل  القضــاء  عــن 

الدولة.
وأربعــة  األمــن  قــوات  أفــراد  مــن  ســتة  وقتــل 
كمــني  يف  أمــس،  مــن  أول  مســاء  مدنيــني 
نصبــه جهاديــون قرب سلســلة جبــال مكحول 
شــامل  كيلومــر  مئتــي  بعــد  عــىل  الواقعــة 

بغداد، بحسب مصادر يف الرطة.
االنتصــار  إعــالن  عــىل  ســنوات  ثــالث  وبعــد 
عــىل  قنبلــة  انفجــرت  الدولــة،  تنظيــم  عــىل 
جانــب الطريــق لــدى مرور ســيارة كانت تقل 
الرطــة  عنــارص  حــر  وعندمــا  مدنيــني. 
مــن  تحالــف   - الشــعبي  الحشــد  مــن  وأفــراد 
لقوات شبه عسكرية مندمج اآلن يف الدولة 
- إلنقاذهم، تعرضوا إلطالق نار من مسلحي 

تنظيم الدولة.
وأتهم مسؤول محيل والرطة تنظيم الدولة 
بالوقــوف وراء الهجــوم فيــام مل يتــن التنظيم 
نهايــة  هزميتــه  الســلطات  اعلنــت  الــذي 
املعــارك  مــن  ســنوات  ثــالث  بعــد   ،2017

العراقيــة  األرايض  ثلــث  الســتعادة  الداميــة 

الجهاديــني  العراقيــة العتقــال  لقــوات األمــن 
املختبئــني يف أرض وعــرة يف شــامل وغــرب 
البــالد. وقبــل يــوم مــن وقــوع الهجــوم، أعلــن 
قائــد الرطــة االتحاديــة الفريــق الركن جعفر 
البطــاط خــالل مقابلــة مــع الوكالــة الرســمية 

لألخبار، السيطرة عىل جبل مكحول.
وقــال حينهــا "نجحنــا يف تأمــني جبل مكحول 
بشــكل كامــل وبارشنــا مبســك األمــن ونصــب 
إن  إىل  مشــًرا  لتأمينــه"،  متطــورة  كامــرات 
"الحــوادث يف بعــض املناطــق النائيــة التــي 
حــاالت  اآلن  وباتــت  الدولــة  تنظيــم  ينفذهــا 

فردية وتحت السيطرة".
محليــة  شــخصيات  غضــب  الهجــوم  وأثــار 

بارزة.
الجبــوري،  مشــعان  الســني  النائــب  وكتــب 
يف  الديــن  صــالح  محافظــة  ممثــيل  أحــد 
الربملان، يف تغريدة بعد الهجوم الذي وقع 
ليلــة الســبت "قــوات اآلمــن اكدت لنا توا بأن 

هذه املنطقة تم تطهرها".
وقــال الســيايس الســني جــامل الضــاري، يف 
يف  البشــعة  "الجرميــة  إن  مامثلــة،  تغريــدة 
قرية املســحك تكشــف عن الفشــل املتكرر 

بخطط محاربة االرهاب".
واضاف "عىل حكومة مصطفى الكاظمي أن 
تكون جادة بوضع اسراتيجية وطنية للقضاء 

ومراقبة الطائرات املسرة فوق البالد.
وصــوت الربملــان العراقــي يف كانون الثاين/

قائــد  اغتيــال  مــن  ســاعة   48 بعــد  ينايــر، 
االيــراين  الثــوري  الحــرس  القــدس يف  فيلــق 
ابــو  العراقــي  ومســاعده  ســليامين  قاســم 
مهــدي املهنــدس قــرب مطــار بغــداد، عــىل 
وجــوب مغــادرة 5200 جنــدي أمــريك كانوا 

ينترون يف العراق.
مــن جهتهــا، تدعــو الحكومــة العراقية الحالية 
ُينظــر  الــذي  الكاظمــي  مصطفــى  برئاســة 
الواليــات  إىل  متيــل  أنهــا  عــىل  لحكومتــه 
"ثالثــة  األمركيــني  إمهــال  إىل  املتحــدة، 

اعوام" لالنسحاب.
وهــذا مــا دفــع الفصائــل املواليــة إليــران إىل 
األشــهر  خــالل  مســرات  سلســلة  تنظيــم 

األخرة، ملطالبة الكاظمية بتنفيذ القرار.
التــي  الالفتــات  مــن  واحــدة  عــىل  وكتــب 
مل  "إذا  االحتجاجــات  تلــك  خــالل  رفعــت 
ســتجربك  صواريخنــا  فــإن  لوحــدك،  تغــادر 
عــرات  إىل  إشــارة  يف  الخــروج!"،  عــىل 
أســتهدفت  التــي  الصاروخيــة  الهجــامت 
منــذ تريــن األول/أكتوبــر مقــار دبلوماســية 
الواليــات املتحــدة  مــا دفــع  وعرسيــة غربيــة 
للتهديد بإغالق سفارتها يف بغداد يف حال 

توقف تلك الهجامت.

التي سيطر عليها تنظيم الدولة.
الجهاديــني  ســيطرة  عــدم  مــن  الرغــم  وعــىل 
عــىل أراض، تشــن خاليــا نامئــة مــن عنــارص 
بنــى تحتيــة  وفــر ضــد  كــر  التنظيــم هجــامت 
للدولــة، خصوصــا يف مناطــق مفتوحــة متتــد 

اىل الشامل من بغداد.
وكان أحــد عــر عراقيــا بينهــم مقاتلــون مــن 
الحشــد الشــعبي، قتلــوا قبــل عــرة أيــام يف 
عســكرية  نقطــة  عــىل  يدويــة  بقنبلــة  هجــوم 
يف منطقة الرضوانية، ذات الغالبية السنية، 

الواقعة اىل الغرب من بغداد.
"للمركــز  الشــهر  هــذا  نــرت  دراســة  وتفيــد 
الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب" يف الهــاي، أن 
"تســارع  العــراق  يف  الدولــة  تنظيــم  نشــاط 
 2020 فربايــر  شــباط/  مــن  كبــر  بشــكل 
مســتويات  إىل  وصــل  حيــث  فصاعــدا"، 
"تقــرب مــن القلــق" مــن تلــك التــي ســبقت 

اجتياحه لثلث العراق يف عام 2014.
لكــن رغــم ذلــك، مازالــت تزال أعــداد القتىل 

منخفضة.
ولفتت الدراسة االنتباه بانه "يبدو أن تنظيم 
الدولــة يف العــراق وبشــكل عــام، ينتقــل مــن 
مرحلة )إعادة( بناء إىل أخرى تتميز بهجامت 

جريئة عىل غرار حرب العصابات،".
جديــدة  حملــة  مــع  الهجــامت  تزامنــت 

التعــاون  خــالل  مــن  االرهابيــة  الخاليــا  عــىل 
الحقيقــي وتفعيــل الجهد االســتخبارايت وان 
ال تكتفي بتشكيل لجان التحقيق الصورية".

ويقابل العراقيني تشكيل اللجان التحقيقية 
مــرارا مــن قبــل الحكومــة بســخرية عــرب مواقــع 
أليــة  التوصــل  لعــدم  األجتامعــي،  التواصــل 

نتائج.
قيــام  مــع  تزامنــا  الهجــامت  هــذه  وتــأيت 
الواليــات  تقــوده  الــذي  الــدويل  التحالــف 
املتحــدة، بخفــض عــدد قواتــه التــي ســاندت 
العــراق يف محاربــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
منذ عام 2014. وأعلنت واشنطن األسبوع 
املايض، بأنها ستسحب قريبا 500 جندي 
من قواتها يف العراق بحلول منتصف كانون 
الثاين/ينايــر، ليبقــى بذلــك 2500 فقط يف 
بأنــه  عراقيــون  مســؤولون  وقــال  البلــد،  هــذا 
ميثــل املرحلــة الرابعــة واألخــرة مــن ســحب 
قوات التحالف. وقال القائد األعىل للقوات 
الجــرال  األوســط  الــرق  يف  األمريكيــة 
أحرزتــه  الــذي  التقــدم  إن  ماكنــزي  كينيــث 
قــوات األمــن العراقيــة يف الســنوات األخــرة 

سمح بانسحاب القوات األمركية.
وســتركز مهمــة القــوات املتبقيــة يف العراق 
وتنفيــذ  األمنيــة  القــوات  تدريــب  عــىل 
وتســير  عملياتهــا  لدعــم  جويــة  رضبــات 

إيران تتوعد بسحق 
أي محاولة إرسائيلية 

لــــرضب دورها 
"االستشاري" يف سوريا

ديب/ وكاالت: 
مــن  للنيــل  إرسائيليــة  محاولــة  أي  بهزميــة  أمــس،  إيــران  توعــدت 
دورها يف سوريا وقالت إن عرص هجامت "الكر والفر" يف سوريا 
مــن جانــب )إرسائيــل( قــد انتهــى وذلــك بعــد أيــام مــن شــن الدولــة 
تابعــة  وأهــداف  الســوري  الجيــش  عــىل  جويــة  رضبــات  العربيــة 

لوحدات إيرانية شبه عسكرية يف سوريا.
وســبق أن شــنت )إرسائيــل(، التــي تعتــرب طهــران أكــرب خطــر أمنــي 
تابعــة  إيرانيــة وأهــداف لفصائــل  أهــداف  عليهــا، هجــامت عــىل 
لهــا يف ســوريا. وتســاند طهــران الرئيــس بشــار األســد وقواتــه يف 

مواجهة متشددين ومعارضني منذ 2012.
ويــوم األربعــاء قــال متحــدث باســم جيــش االحتــالل اإلرسائييل إن 
الهجــامت شــملت مثانيــة أهــداف منهــا مقــر رئيــي إليــران يف 
مطار دمشــق الدويل و"موقع رسي مليليشــيا" يســتخدم كمنشأة 

الستضافة وفود إيرانية رفيعة عندما تأيت إىل سوريا للعمل".
الخارجيــة يف  باســم وزارة  وقــال ســعيد خطيــب زادة املتحــدث 
مؤمتــر صحفــي أســبوعي عــرب اإلنرنــت "النظــام الصهيوين يدرك 
متــام اإلدراك أن عــرص الكــر والفــر انتهــى ومــن ثــم فهــو يف غايــة 

الحذر".
إنهــا  لهــا يف ســوريا وتقــول  قــوات عســكرية  إيــران وجــود  وتنفــي 
أرســلت قوات خاصة إليها بصفة مستشــارين عســكريني. وتقول 
طهــران إنهــا سرســل مستشــارين عســكريني إىل ســوريا مــا دام 

ذلك رضوريا.
وقال خطيب زادة "وجود إيران يف ســوريا استشــاري وبالطبع إذا 

عرقل أحد هذا الوجود االستشاري فسيكون ردنا ساحقا".
وقــال املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان إن عــرة أشــخاص عــىل 
األقــل مــن بينهــم خمســة إيرانيــني من فيلق القــدس التابع للحرس 

الثوري اإليراين سقطوا قتىل يف الهجوم.
يف  إيرانيــني  جنــود  استشــهاد  أؤكــد  ال  "أنــا  زادة  خطيــب  وقــال 

سوريا".

حداد وتساؤالت عقب هجوم جديد لتنظيم الدولة شمال بغداد

واشنطن/ وكاالت: 
بعــد هزميــة قضائيــة موجعــة يف املحكمــة االتحاديــة بواليــة 
بنســلفانيا، يواجــه الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب ضغوطــا 
متزايــدة مــن رفاقــه الجمهوريــني لوقــف جهــوده الراميــة لقلــب 
نتيجــة انتخابــات الرئاســة، وحملــه عــىل اإلقــرار بالهزميــة أمــام 

الدميقراطي جو بايدن.
ومنــذ إعــالن فــوز بايــدن قبــل أســبوعني، رفــع ترامــب سلســلة 
مــن الدعــاوى القضائيــة، ومارس ضغوطا هائلة ملنع الواليات 

من التصديق عىل نتائج االنتخابات.
وأول مــن أمــس، رفــض القــايض االتحــادي ماثيــو بــران -وهــو 
جمهوري رّشحه الرئيس السابق باراك أوباما- دعوى قضائية 
األصــوات  ماليــني  اســتبعاد  بهــدف  ترامــب  حملــة  أقامتهــا 
التــي تــم اإلدالء بهــا عــرب الربيــد يف واليــة بنســلفانيا، ووصــف 
القضية بأنها "حجج قانونية بال أساس، واتهامات قامئة عىل 
تكهنات". وتعليقا عىل الحكم، قالت حملة ترامب إن القرار 
الصــادر عــن القــايض الفدرايل يف بنســلفانيا يســاعد الحملة 
يف إســراتيجيتها للوصــول عــىل وجــه الرسعــة إىل املحكمــة 
العليا األمركية. ويحتاج ترامب من أجل أن يكون له أي أمل 
يف البقــاء بالبيــت األبيــض، إللغــاء 81 ألــف صــوت يتقــدم بها 
بايــدن يف بنســلفانيا، ومــن املقــرر أن تبــدأ الواليــة إجــراءات 

التصديق عىل النتيجة يوم االثنني.
وتعهــد محامــو ترامــب بالطعــن يف النتيجــة عــىل الفــور، لكــن 
املحامــني الذيــن يرافعــون ضــده يف املحكمــة يقولون إنه مل 

يعد أمامه وقت للقيام بذلك.

االنتخابــات  مســؤولو  انتقــد  ويسكونســن،  واليــة  ويف 
فــرز  إعــادة  عمليــة  إلبطائهــم  ترامــب  حملــة  مــن  املتطوعــني 

جزئية، من املستبعد أن تغر من واقع انتصار بايدن.
ومع فشل عمليات إعادة الفرز والطعون القضائية يف تحقيق 
أهدافــه، يضغــط ترامــب اآلن عــىل الهيئــات التريعيــة يف 
الواليــات التــي يقودهــا الجمهوريــون، لرفــض النتائــج وإعالنــه 

الفائز.
وكتــب ترامــب عــىل تويــر بعد صــدور حكم بنســلفانيا "نأمل 

صــوت، ومــن املقــرر أن يجتمــع مجلــس خــرباء التدقيــق يف 
مــن  واثنــني  الدميقراطيــني  مــن  اثنــني  يضــم  -والــذي  الواليــة 

الجمهوريني- يوم االثنني للمصادقة عىل النتائج.
رونــا  الجمهــوري  للحــزب  الوطنيــة  اللجنــة  رئيســة  ودعــت 
هــذا  كوكــس،  لــورا  ميشــيغان  الحــزب يف  ورئيســة  مكدانيــل 
بعمليــة  للســامح  يومــا،   14 ملــدة  "التأجيــل  إىل  املجلــس 

تدقيق كاملة وتحقيقات يف هذه الثغرات واملخالفات".
وقالت جوسلني بينسون وزيرة خارجية ميشيغان إن عمليات 
التدقيق ال ميكن إجراؤها إال بعد املصادقة، ألن املسؤولني 
ال ميلكــون الحــق القانــوين يف االطــالع عــىل الوثائــق املطلوبة 

قبل ذلك.
ليــس  أنــه  أمــس:  مــن  أول  تويــر  عــىل  تغريــدة  يف  وكتبــت 
هناك "أي دليل" للتشكيك يف نتيجة االنتخابات، وأضافت 
ميشــيغان"،  يف  مواطــن  ماليــني   5.5 صــوت  "باختصــار: 
مؤكدة أن "نتائج تصويتهم واضحة ومل يظهر أي دليل يقّوض 

ذلك".
ويقول مسؤولو االنتخابات يف جميع أنحاء البالد إنه ال يوجد 
دليــل عــىل حــدوث تزوير كبر يف التصويت، ووصفت إدارة 
التاريــخ  تأمينــا يف  "األكــر  بأنهــا  االنتخابــات  نفســها  ترامــب 
األمريك". لكن اتهامات ترامب استمرت يف تأجيج غضب 
قاعدته الجمهورية املتشــددة، إذ يعتقد نصف الجمهوريني 
أن االنتخابــات قــد رُسقــت مــن ترامب، وذلك وفقا الســتطالع 
لرويــرز إبســوس، وقــد نظــم أنصــاره مســرات يف أرجاء البالد 

لالحتجاج عىل النتائج.

للحقــوق املدنيــة كريســتني  وقالــت رئيســة لجنــة املحامــني 
أي  نعــش  يف  مســامرا  األمــر  هــذا  يــدق  أن  "ينبغــي  كالرك 
محاولــة أخــرى يقــوم بهــا الرئيــس ترامــب الســتخدام املحاكــم 

االتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020".
وبدأ بعض رفاق ترامب الجمهوريني يف الكونغرس ينفّضون 
من حوله. فقد قال السناتور الجمهوري بات تومي إن الحكم 
قىض عىل أي فرصة إلحراز نرص قضايئ يف بنسلفانيا، ودعا 

ترامب لإلقرار بالهزمية يف االنتخابات.
ويف وقــت ســابق، دعــت ليــز تشــيني عضــو الفريــق القيــادي 
الجمهوري مبجلس النواب، ترامب الحرام "قدسية عمليتنا 

االنتخابية" إذا مل يحرز نجاحا يف املحكمة.
يف  املاضيــة  القليلــة  األســابيع  بايــدن  أمــىض  باملقابــل، 
رفضــت  ترامــب  إدارة  أن  رغــم  منصبــه،  لتــويل  االســتعداد 

تقديم التمويل والتصاريح األمنية الالزمة لذلك.
ويقول منتقدون إن رفض ترامب اإلقرار بهزميته له تداعيات 
خطــرة عــىل األمــن القومي وجهود التصدي لفروس كورونا، 

الذي أودى بحياة ما يقرب من 255 ألف أمريك.
ومــن أجــل البقــاء يف منصبــه، ســيحتاج ترامــب -بطريقــة مــا- 
إىل قلــب نتائــج االنتخابــات يف 3 واليــات كبــرة عــىل األقــل، 

وهو ما مل يحدث يف تاريخ الواليات املتحدة.
بايــدن  فــوز  فــرز األصــوات يف واليــة جورجيــا  إعــادة  وأكــدت 
الجمعــة،  يــوم  النتيجــة  عــىل  املســؤولون  وصــّدق  هنــاك، 
إنهــا  الســبت  أمــس  متأخــر  وقــت  ترامــب يف  وقالــت حملــة 

ستطلب إعادة فرز األصوات مرة أخرى.

الشــجاعة  التريعيــة..  والهيئــات  املحاكــم  لــدى  يكــون  أن 
انتخاباتنــا  بــه للحفــاظ عــىل نزاهــة  القيــام  للقيــام مبــا يجــب 

وعىل الواليات املتحدة األمركية نفسها".
يف  الجمهوريــني  كبــار  مــن  اثنــان  اســُتدعي  الجمعــة،  ويــوم 
الهيئــة التريعيــة بوالية ميشــيغان إىل البيــت األبيض، وبعد 
االجتامع قاال إنهام مل يلمسا دليال من شأنه أن يدفعهام إىل 

التدخل.
ويتقــدم بايــدن عــىل ترامــب يف ميشــيغان بنحــو 154 ألــف 

ضغوط كبرية عليه لقبول الهزيمة

ترامب يخرس 33 دعوى قضائية وأنصاره يتظاهرون فـي جورجيا



لــم يعرف غــاز الطهي 
وكيف تعمل الغسالة 

واألجهزة اإللكرتونية

بعد 34 سنة من األرس 
اجتمع مع إخوته ألول مرة

الحرية اليت استنشقها 
لــم تتجاوز حــدود رام 

هللا وقراها

تمــى أن يعيش ولــو لحظة 
واحدة مع والديه خارج األرس

تفاجــأ برؤيــة "الثلوج" 
وبتغري قرية "كوبر"

كيف عرف "نائل" إميان نافع؟ بدأت القصة لحظة 
عــر  ملــدة  1987م  عــام  إميــان  االحتــال  أرس 
ســنوات، وأفــرج عنهــا عــام 1997م، وبعــد اإلفــراج 
لخطبتهــا، ومل  أهلــه  نائــل  أرســل  أيــام  بعــدة  عنهــا 
أن  مســتحيل  شــبه  األمــر  كان  املوافقــة،  تحــدث 
يتقــدم أســر محكــوم باملؤبــد لطلــب فتــاة نفضــت 
غبــار القيــد عنهــا وتنفســت عبــق الحريــة، لكن نائل 

كان مؤمًنا بالحرية، وبقوة الحب الذي يحمله.
نافــع  تعــود  "األخــرى"  الهاتــف  ســاعة  طــرف  عــر 
إىل الســجن لكــن هــذه املــرة مــن بوابــة الذكريــات: 
"عندمــا تقــدم يل نائــل بعــد اإلفــراج عني عن طريق 
أهله مرة أخرى عام 2004م، بدأت بسؤال األرسى 
املحرريــن عنــه، والجميــع كان يشــيد بــه، فوافقــت 
العائلــة ولكــن أرجــئ عقــد القــران لبعــد التحــرر غــر 

املعروف موعده".
10 سنوات وابتسامة "قهر"!

اإلجابــة  إميــان  تجــد  مل  اإلرصار؟"..  هــذا  رسُّ  "مــا 
ــا،  بعــد، إىل أن متكنــت مــن الحديــث معــه هاتفيًّ
تــروي إجابتــه لهــا حكايــة عمرهــا )10( ســنوات مــن 
يل  اعــرف  ذاكرتهــا:  تســكن  زالــت  مــا  االنتظــار؛ 
فأجــاب:  يب،  باالرتبــاط  متســكه  بســبب  يومهــا 
"شــاهدتك يف دقيقــة واحــدة تتحدثني يف مقابلة 
بأيــام..  اعتقالــك  بعــد  التلفزيــون  عــى  صحفيــة 
أعجبتني صابة شخصيتك، وقلت أريد أن تكوين 

زوجة يل".
ال غرابة عى أسر أمىض سنوات طويلة من عمره، 
أن يكتــم أمــًرا مــا عر ســنني، فهو كذلك كتم حزنه 
خلــف القضبــان طيلــة مدة األرس، ال يراه األرسى إال 
مبتســًا، يريــد دامًئــا أن يبقــى منتــًرا، حتــى ولــو 

بابتسامة تقهر سجانه.
بدقيقة واحدة أرست إميان قلب نائل من ســنوات 
كانــا  التــي  الورقيــة  الرســائل  تلــك  تكبلــه،  أرس 
حواجــز  تكــر  كانــت  بعًضــا  لبعضهــا  يرســانها 
يف  االتحــاد  عــن  قلبيهــا  عزلــت  التــي  القضبــان 
الــورق  كان  لقــد  العزلــة،  هــذه  وتتجــاوز  الخــارج، 

الوسيلة املتاحة.
"إميــان منيحــة، ميــا".. كلــات ال تكــف والدتــه عــن 
إعانها عى املأل عر "الراديو"، الوسيلة الوحيدة 
التــي كان يصــل بهــا صوتهــا إىل الســجن، بهــا كانت 
تتجــاوز العــازل "الزجاجــي" الــذي مينــع صوتهــا مــن 
الوصــول البنهــا يف أثنــاء الزيــارة، كانــت قبــل وفاتها 
املــرض  ألن  الراديــو  عــر  املنتظــر  الــزواج  تبــارك 

مينعها من ذلك.
إيمان و"معادلة الرفض"!

وفــاء  صفقــة  قبــل  أنــه  "عرفــت  تقــول:  "أتــدري".. 
األحــرار بخمس ســنوات، عــرض االحتال عى نائل 
لكنــه  الضفــة،  خــارج  إبعــاده  مقابــل  عنــه  يفــرج  أن 

رفض وكنت جزًءا من معادلة الرفض".

تنفــس  2011م،  األول  تريــن  أكتوبــر/   18

35 عاًمــا يف ســجون  بعــد  الحريــة  الرغــويث عبــق 
كــر  الحيــاة..  ومحطــات  أعــوام  مــرت  االحتــال، 
األطفــال مــن حولــه وأصبحــوا شــباًبا، تــويف والــداه، 
الطفلــة "حنــان" وأصبحــت جــدة،  كــرت شــقيقته 
وكــر  أنجــب شــقيقه عمــر،  القضبــان،  وهــو خلــف 
أبنــاؤه وأصبــح لديهــم زوجــات وأوالد، يتأمل بكل ما 

ا كل هذا حدث؟!". تغر حوله: "أحقًّ
مل تكــن قريــة كوبــر قبــل اعتقــال الرغــويث وهــو مل 
يتجــاوز 17 عاًمــا هــي التــي شــاهدها بعــد تحــرره، 
تفاجــأ بالســيارات والبنايــات الســكنية وعدد الناس 
والجامعــات،  واملــدارس  واملنــازل  والحافــات 
فلــم يكــن يف أيامــه ســوى ســيارات ومنــازل قليلــة 
ومتباعــدة، حتــى غــاز الطهــي كان بالنســبة لــه شــيًئا 

غريًبا.
أخــًرا.. بعــد شــهر مــن الحريــة، وبعــد 24 عاًمــا منذ 
تحــت  القلبــان  اتحــد  التلفــاز،  عــى  شــاهدها  أن 
ســقف بيــت واحــد بعيــًدا عــن أســوار الســجن التــي 
فرقتهــا، مل يلتفتــا إىل ســنوات العمر التي أخذت 
مــن هــذا االنتظــار نصيًبــا، انتــزع هنــا نائــل انتصــاًرا 
آخــر، لقــد ظفــر بتلــك الفتاة التــي خطفت قلبه يف 
وزفــت  لهــا،  وطنــي  عــرس  وأقيــم  واحــدة،  دقيقــة 

إميان إليه.
تلك التنهيدة التي خرجت من حنجرتها تتكلم عن 
مئــة حكايــة بداخلهــا: "كان نائــل يف حفــل الزفــاف 
مرهًقــا، اســتقبل طابــوًرا كبــًرا مــن املهنئــني، لكنــه 
كان سعيًدا لتحقق أمنيته باالرتباط يب أخًرا، لكن 
كان أصعــب يشء مــرَّ عليــه هــو وفــاة والديــه، فقــد 
متنى العيش معهم لو لحظة واحدة خارج األرس".

إسعاف وكريس متحرك
قبــل اإلفــراج عنــه، ســيارة إســعاف تحــط أمــام بــاب 
عــر  املمرضــون  يدفعهــا  مريضــة  ســيدة  الســجن، 
كريس متحرك، فكان األسران نائل وعمر )لحظتها 
كان االحتــال قــد اعتقــل عمــر( ينظــران إىل أمهــا 
الشــجاعة التــي كانــت تعطيهــا القــوة وتســاندها 
تقــف  معنوياتهــا،  مــن  وترفــع  املحطــات  كل  يف 
يســتطيعان  ال  املــرض،  أتعبهــا  ضعيفــة  أمامهــا 
عمــل أي يشء، ثــم زارتهــا بعــد ذلــك لكــن كخــر 
ــب  صعَّ ومــا  بوفاتهــا،  فؤادهــا  يف  الحــزن  أســكن 
األمــر عليهــا أن تقــوم شــقيقتها حنــان باســتقبال 

املعزين وحدها.
الرغــويث،  يفاجــئ  كان  الخــارج  يف  يشء  كل 
فليــس غريًبــا عــى أســر حــرم نعيــم الحيــاة، وغيبته 
الســجون عــن كل يشء جميــل، أن يتفاجــأ بســقوط 

الثلج ألول مرة.
موقــف يجــر زوجتــه عى الضحك، تتمنى أن تعود 
إليه مجدًدا يسكن األمل نرة صوتها: "يومها ارتدى 
نائــل مابــس شــتوية ووضــع "الكفــوف" يف يديه ما 

إن بــدأت األرض تكتــي بالثلــوج واللــون األبيــض، 
وخــرج يلعــب مع األطفال بالثلج، يناديني بالخروج 

للعب معه".
تلــك التفاصيــل تأرسهــا مــرة أخــرى: "جمع دلًوا من 
الثلــج وتركــه يــذوب ويــرب منــه، وأعــد منــه إبريًقــا 
الوحيــد  الــيء  ألنهــا  القطــط  أحــب  الشــاي،  مــن 
الــذي شــاهده داخــل وخــارج األرس وعــاش معــه كل 

مراحله العمرية".
بــدأ الزوجــان ميضيــان فــرة ســعيدة، مل تكــن هــذه 
الســنوات  فتلــك  األرس،  ســنوات  لنســيان  الفــرة 
التــي حرمتــه مــن كل يشء، ال ميكــن نســيانها، لكــن 
نائــل يريــد تســجيل انتصــار جديــد، بخوض معرك 
الحياة، واإلبقاء عى تلك االبتسامة املرقة عى 

وجهه حارضة يف كل مكان.
التــي  التنهيــدة  األيــام،  لتلــك  يشــدها  الحنــني 
مــن  لهــا  وصــف  ال  مســافة  بهــا  هنــا  منهــا  خرجــت 
القهر: "بدأنا يف بناء بيتنا بعدما ورث نائل من أمه 
أرًضا مبساحة خمسة دومنات، أرص يومها عى أن 
يحفــر بــر ميــاه ألنــه يؤمــن باالكتفاء الــذايت وأهمية 
مًعــا،  البيــت وضعنــاه  هــذا  امليــاه، كل يشء يف 

تشاركنا يف كل يشء".
زائر من عالم آخر!

لكــن كان عــى إميــان مســؤولية يف إعــادة تعريــف 
األرس  قبــل  يعرفهــا  يكــن  التــي مل  باألشــياء  زوجهــا 
تعمــل  وكيــف  الطهــي،  غــاز  يعــرف  مل  وبداخلــه، 
الغســالة، واألجهــزة اإللكرونيــة،، وكأن زوجهــا جــاء 
مــن عــامل آخــر، بعــد أن غيبتــه 35 عاًما وقتها داخل 

األرس.
بــكل  إميــان  بهــا  تحتفــظ  شــهًرا   32 ذكريــات 
تفاصيلهــا، تنتقــل إىل محطــة أخــرى: "عشــق نائــل 
حينــا  تواســيه  كانــت  الدمــوع  وحدهــا  الزراعــة، 
عندمــا  األرض،  جنبــات  أحــد  يف  مبفــرده  يجلــس 

أصل إليه أراه يبيك".
حرية في سجن كبير

"أراه يتــأمل والدمــوع تبلــل وجنتيــه، كان يتمنــى أن 
يعيــش ولــو لحظــة واحدة مــع والديه خارج األرس".. 
قالتها والدموع بدأت تخنق صوتها كذلك، قبل أن 
تتالــك نفســها: "خــارج األرس عشــق نائــل الجبــال، 
امليــاه،  نبــع  وأماكــن  كوبــر،  ملنطقــة  يأخــذين  كان 
واألماكن األثرية، نأخذ إبريًقا ونعد الشاي ونقيض 
"حــط  ألنشــودة:  االســتاع  يحــب  ممتًعــا،  وقًتــا 
ألصحابــه"،  برجــع  الحــق  الســيف  إقبــال  الســيف 

ويتفاعل مع كلاتها.
نائــل الرغــويث، مل  التــي استنشــقها  تلــك الحريــة 
تتجــاوز حــدود رام اللــه وقراهــا، ألن االحتــال فــرض 
املســاحة،  هــذه  حــدود  يف  جريــة  إقامــة  عليــه 

فعاش سجًنا آخر.
واحــدة  مــرة  اســتطاعت  العائلــة  هــذه  أن  أتــدرون 

مــن األرس، بعدمــا  34 عاًمــا  بعــد  االجتــاع كاملــة 
أفرج االحتال عن شقيقه عمر، وابن أخيه عاصف، 
والتقوا جميًعا برفقة أختهم حنان يف بيت العائلة.

مواقف متعددة ال تفرُّ من حديث زوجة الرغويث، 
تنتقــي واحــًدا منهــا: "ذهبنــا يف أحــد األيــام لزيــارة 

مسبح مايئ، أول مرة كان نائل يشاهد مسبًحا".
تخــرج مــن صوتهــا ضحكــة عفويــة: "ذهبــت لعــدة 
دقائق وعدت، فوجدته يسبح ألول مرة يف حياته، 
مــن املســبح  الخــروج  يــرد  كبــرة، وكيــف مل  بجــرأة 
لعــدة ســاعات.. أنــادي عليــه للخــروج دون جــدوى، 
فركتــه ألننــي أدركــت كــم حــرم مــن ذلــك وأنــا أنظــر 

إليه".
صوت سيارة يقرب من البيت، إميان تجلس عى 
رشفــة املنــزل، فجــأة تســمع صــوت ارتطــام، تنبــش 
يف تفاصيــل املشــهد: "خرجــت مرعــة فوجــدت 
الســيارة مصطدمــة بجــدار املنــزل، وكان نائــل يتأمل 
متوجًعــا فنقلتــه للمشــفى، ومــرة أخرى قاد الســيارة 
شــاحنة  عجــل  مــع  وتامــس  العــام  الطريــق  عــى 
)...( كنــت أذكــره وأقــول لــه، أنــت رضبــت الســيارة 

فيبتسم ضاحًكا".
يف إحــدى املــرات، صــوت آهــات الــراخ والوجــع 
وكان  الصــوت  مصــدر  مــن  انتبهــت  إميــان،  يفــزع 
قادًمــا مــن رشفــة املنــزل، لحظــة ال ميكــن نســيانها: 
"ذهبــت مرعــة إليــه فوجــدت نائــل يــرخ يف إثــر 
قرصــة عقــرب، ســندته إىل كتفي وأخرجته للســيارة 

واستطعت عاجها لكوين ممرضة سابقة".
تلــك اإلشــارات التــي كان يلــوح بهــا نائــل بيــده لهــا 
حينــا يبتعــد )150( مــًرا بعــد وقــت كل صــاة، 
تــروي ألــف حكايــة مــن الشــوق لهــا، مل تطفئهــا 32 
شهًرا من الحرية، تلك املدة مل ترِو عطشه لرؤيتها 

بعد.
رسعــان مــا حــان موعــد تجدد الحــزن يف 18 يونيو/ 
قــوات  فيــه  أرستــه  الــذي  اليــوم   ،2014 حزيــران 

االحتال وحكمت عليه بالسجن 30 شهًرا.
وبعــد انتهــاء مــدة املحكوميــة الجديــدة بعــد إعــادة 
محكمــة  لكــن  عنــه  اإلفــراج  عائلتــه  توقعــت  أرسه، 
الســابق  حكمــه  بإعــادة  حكــًا  أصــدرت  االحتــال 
)مؤبــد و18 عاًمــا(، واليــوم يدخــل نائــل الرغــويث 
41 عاًمــا خلــف قضبــان االحتــال، هناك يف "عامل 

املنســيني"، مل يســبقه أحــد مــن البريــة إىل هــذا 
الرقــم مــن املعانــاة، طــرق 63 عاًمــا مــن عمــره ومــا 
زال "ســجن هداريــم" يقيــده، يــروي حكايــة تعجــز 

الحروف عن النطق بها.
وأراه  البيــت  بــاب  يفتــح  أتخيلــه  لحظــة  كل  "يف 
أمامــي، الســنوات متــيض ومل يبــَق يف العمــر مثــل 
الــذي مــىض، عدنــا لتبــادل الرســائل عــر اإلذاعــات 
بــني  غــاب  الــذي  صوتهــا  تحــرج  واملحامــني".. 

الدموع التي نابت عنها يف إكال الحكاية.

3 أعــوام أزهـــرت حيـــاة 
"البرغوثي" بين 41 قيًدا

مت قلبها للقدر" انتظر 24 عاًما ليرتبط بـ"إيمان" التي "سلَّ

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تعرجات وجهه.. شعره األبيض.. مالمحه التي تعج 
بمسيرة طويلة من المعاناة، تلك الشقوق التي 
تسلك طريقها بوجه األسير نائل البرغوثي تحمل 
أيًضا ثالثة وستين عاًما من عمره، كل واحد فيها 
يــروي حكايــة ألم عمرها )41( ســنة خلف قضبان 

االحتالل اإلسرائيلي. بين تلك الخيوط قصة وجع 
وشــوق للحياة وانتظار للحرية، وحنين يشده إلى 
الفتــى "نائــل" ابــن الـــ17 ربيًعــا، قبل أســره، وكأنَّ 
عداد الحياة تجمد عند تلك اللحظات، يرفض تلك 
النــداءات التي تقول له: "إنك كبرت!"، لم يعترف 
بهذه الســنوات التي أبعدته عن الحياة، ولحســن 

حظــه أن المرايــا ال تعرف الســجون. زوجته إيمان 
نافــع تحتفظ بذاكرتها تفاصيــل حكاية عمرها 32 
شــهًرا، عاشــا فيها تحت ســقف بيت واحــد، اتحد 
قلباهمــا مًعــا بعــد انتظــار دام 24 عاًمــا، أزهــرت 
قلــب األســير نائل بين 41 عاًمــا من القيد، فرقت 

بين مرحلتين عمريتين.
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دفــع محمــد الــذي ُزج يف الســجن بعمــر 23 عاًمــا رضيبــة 
باهظــة لحبــه وطنــه فلســطني، ومل يغــادره إال وقــد تســلل 

الشيب إىل رأسه.
يف "عــش الزوجيــة" الــذي يعيــش فيه بغزة منذ 7 نوفمرب/ 
ترشيــن األول 2020 مــع عروســه التــي جمعــه بهــا القــدر 
قضيــة  قائــًا:  حلــم،  يف  كان  لــو  كــا  يبــدو  تحــرره،  بعــد 
فلســطني تعيــش يف جينــايت، وكانــت مقاومــة االحتــال 
جــزًءا مــن طفولتــي، واعتقلنــي األخــر أكــر مــن مــرة، ويف 
بدايــة انتفاضــة األقــى ســنة 2000 عندمــا اقتحــم رئيــس 
وزراء االحتال األسبق أريئيل شارون املسجد واستشهد 

ر ذلك الغضب يف عروقي. محمد الدرة، فجَّ
كــا يصفهــا،  والصحــة"  اإلســام  بعــد  نعمــة  "ثالــث  لكــن 

كانت تخرجه يف كلية الصيدلة قبل اعتقاله الطويل.
تعاكس بهجة بلوزة شــتوية يكســوها لون الســاء، يرتديها 

محمد، مرارة األحداث التي مرَّ بها.
عــى  االحتــال  انقــضَّ   ،2001 آب  أغســطس/   13 يف 
محمــد ورفيــق لــه قــرب الســياج الفاصل رشق الربيج وســط 
فاتخــذا  رشاشــات،   10 نــران  وحارصتهــا  غــزة،  قطــاع 
فيــه وتجــول  مــكاٍن كانــت تصــول  "االنبطــاح" يف  وضعيــة 

دبابة إرسائيلية "تبدو كمبنى ضخم" للناظرين من قرب.
ينهمــر  بينــا  برأســك  يــدق  شاكوًشــا  أن  تشــعر  كأنــك 
الرصــاص كاملطــر، قبــل أن تغــزو طائــرة "أباتــي" ســاء 
املنطقــة مــع أربــع دبابــات وجرافتــني وقصــاص أثــر، وبقيــا 
كذلــك مــن الثانيــة عــرشة والنصــف ظهــًرا، حتــى الخامســة 

مساًء.
قىض محمد وصديقه هذا الوقت الطويل بني األشواك، 
"كــا  مابســها  خلــع  االحتــال  منهــا  يطلــب  أن  قبــل 
ولدتهــا أمهــا"، يف حــني يصــوب قصــاص األثــر قناصــه 

نحوها.
زجهــا االحتــال يف الدبابــة وهنــاك أطفأ جنوده الســجائر 
بيد محمد وتظهر عليها اآلثار حتى اليوم، واصطدم رأسه 
مبقاعدهــم داخلهــا، وتجففــت عروقــه حتــى متنــى رشبــة 
مــاء، وعصــب عينيــه وقيــده بـ"كلبشــات باســتيكية أســوأ 

ما تتوقع" لدرجة فقد معها اإلحساس لفرتة.
للتحقيــق  العرشينــي  الشــاب  لنقــل  مقدمــة  ذلــك  كان 
النفــي  اإلجهــاد  عــى  "اعتمــدوا  عســقان:  ســجن  يف 

والجسدي الذي ال يقل فظاعة عن العنف الجسدي".
كمن اسرتق نفًسا بعد سباق جري، بدا محمد.

الســنني، وبحــركاٍت  لــو كان يخنقــه غبــار  كــا  ثــم بصــوٍت 
مريــرة يعكــس جســده إىل الخلــف ممثًا "وضعيــة املوزة" 
التحقيــق،  الســجان إلجهــاد األســر يف  التــي يســتخدمها 
متابًعــا: "أيًضــا الشــبح عــى كــريس قصــر ويــداه مقيدتان 
ا،  جــدًّ الحــار  أو  ا  جــدًّ البــارد  املكيــف  وتشــغيل  لألســفل، 

والشتم، وقلة النوم".
"قضاء الحاجة بكرامة!"

بقولهــم:  الفلســطيني  ترهيــب  عــى  املحققــون  يعمــل 
"ملاذا تجهد نفسك؟ ستبقى 200 يوم يف التحقيق ويف 

النهاية ستعرتف، اعرتف اآلن!".
49 يوًمــا أرهقــه فيهــا التحقيــق، ويف اليــوم التاســع منهــا 

عمــاء  وهــم  "العصافــر"  يســمى  ملــا  االحتــال  وجهــه 
يســعون إىل انتــزاع معلومــات، يف أســلوب يحــذر محمــد 
الفلســطينيني من الوقوع يف براثنه، وأنه ال يجوز بحال أن 

يتكلم األسر مع أي كان عن قضيته الخاصة.
يتظاهر هؤالء العماء بأنهم "وطنيون" لدرجة أنهم يقيمون 
الليل ويقرؤون القرآن ويتصفحون الكتب اإلســامية، يف 
حني بداية "االنزالق" املحتملة كا يصفها محمد، تكمن 
يف اللحظــة التــي يســألون فيهــا األســر إىل أي قســم مــن 
أقسام أرسى الفصائل يريد االنضام، قبل أن يتهموه بأنه 

"جاسوس" ال يريد خدمة وطنه.
تنهــد محمــد الــذي بــات يف األربعينــات مــن عمــره، ورشب 
مــاًء لطاملــا اشــتاق إليــه، قبــل أن يتابــع: ثــم جــاء ضابــط من 
"الشــاباك" وآخــر مــن رشطــة االحتــال ليثبــت عــيَّ ما جاء 

يف التحقيق.
بقي محمد دون حكم لثاث ســنوات ونصف، وكان أســًرا 
للمعاناة فيا يعرف بـ"البوسطة" التي نقلته عربها "قوات 
النحشــون" بــني الســجون مقيــد اليديــن والقدمــني، مــروًرا 
بنقاط توزيع تعرف بـ"املعباريم" التي تنهشــها الرصاصر 

والجرذان.
ومن مرارة هذه البوسطة أن محمد همَّ يوًما باإلرضاب عن 
الطعــام ورشب ليلتهــا الســوائل والحليــب لينظــف معدته، 
ليفاجــأ يف اليــوم التــايل بنقلــه إىل ســجن آخــر، يف حــني 
يحتــاج هــو إىل قضــاء حاجتــه التــي ال يتمكــن األســر منهــا 

بكرامة يف "البوسطة".
ســجن  عســكري  قــاٍض  طلــب  حتــى  األيــام،  مــرت  هكــذا 
محمد 32 عاًما وبعد جلسات طويلة ُحكم عليه بالسجن 

19 سنة.

يف هذه اللحظة توقف محمد لدعوتنا إىل تناول العصر 
الذي يجعله السجان "بعيد املنال" لألرسى.

إرضابــات  بســبعة  محمــد  اشــرتك  الســجن،  عتمــة  يف 
2004 و2017 منهــا  بــني  عــن الطعــام ألســباب متعــددة 
مســاندة زمائــه األرسى ومنهــم الشــيخ خــر عدنان وهناء 
شــلبي، وفــاق إجــايل أيامهــا الـــ100، عــدا عــن اإلرضابات 

الفردية.
لكــن أقــى األحــداث التــي وقــع فريســة لهــا كان يــوم أن 
شــك الســجان يف أن ورقــة بحوزتــه، وأنــه مضغهــا، فاقتــاده 
إىل قســم الجنائيــني حيــث ال يســتطيع هنــاك أن يقــي 
حاجتــه إال أمــام الســجان والكامــرات، إنــه "موقــف مهــني" 

كا يصفه.
اضطره ذلك يف 2003، إىل اإلرضاب الفردي عن الطعام 
تســعة أيــام يف زنزانــة خاويــة ليــس فيهــا إال فرشــة وزجاجــة 
لقضــاء الحاجــة! لكنهــم وصلــوا إىل طريــق مســدود حتــى 
حر مدير السجن وقال له بالعربية: "انترصت!"، واقتيد 

إىل قسم عزل يف سجن "إيشل".
أقسى اللحظات

كانــت  إذا  فكيــف  مفصليــة،  محطــات  اإلنســان  حيــاة  يف 
يف الســجن؟! نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2017، وعــى غــر 
العــادة شــكل مجموعــة مــن األرسى وفــًدا لزيــارة محمد يف 

سجن نفحة، ليبلغوه نبأ مزلزاًل.
"عــادة تكــون اللقــاءات العادية يف وقت الفــورة والزيارات 
الرســمية يف املناســبات، مبجرد أن حروا ســألتهم: ماذا 

حدث مع الوالد؟!".
أخفــى ذوو محمــد عنــه أن والــده خضــع لعمليــة يف القلب 
يف نابلــس قبــل أعــوام، لئــا يتأثــر بذلــك وهــو الــذي يحلــم 

بأن يرى الحرية ويعوضه عن سنني الحرمان.
قطــع عليــه الوفــد حلمــه: "أعظــم الله أجركــم"، فلم يحتمل 

حتى طلب منهم املغادرة.
مــا مــن ســبيل ســوى للقهــر! فأقــل مــا ينتظــره أي إنســان هو 
عــى األقــل الصــاة عــى جثــان والــده، لكنهــا مــن أقــى 

اللحظات التي يجثم األسر تحت سنانها.
بدا "اللهيب" وانعكاساته يف عيني محمد قبل أن تفيض 
بالدمــع، وينقطــع حديثــه، ويغادر املكان لربهة، يف منزله 

مبنطقة الزهراء يف غزة.
وعندمــا انتــزع االحتــال محمــد مــن أحضــان والديــه كانــت 
أمه يف الســتينات من عمرها، يف حني تجاوز والده الـ70 
عاًمــا، وكانــا ينتظــران اكتــال تجهيــز صيدليتــه "عرنــدس"، 
واختيــار رشيكــة حياتــه، فقــد جــاء دوره بعــد زواج إخوتــه 
التسعة، لكنه مل يتمكن من ذلك، وبيعت الصيدلية التي 

ال تزال تحمل االسم نفسه يف غزة.
ا  والتهــب شــعوره ومعاناتــه يف أحــد املواقــف القاســية، ملَّ
همَّ السجان يوًما يف 2004 بانتزاع رضيع من أمه األسرة 
يف ســجن "هشــارون" بعــد أن بــات "لعبــة القســم" يف يــد 
اللــوايت تغمرهــن غريــزة األمومــة تجــاه الطفــل  األســرات 
الــذي مل تكــن أول كلمــة ينطــق بهــا "بابــا" وال "مامــا"، بــل 
مســامع  ــا  يوميًّ الســجن  مســؤول  بهــا  يلــوث  التــي  "عــدد" 

األرسى.
اعرتى الشعور بالعجز األرسى يف حني كان السجان يرش 
األســرات بالغــاز، مل يكونــوا ميلكــون ســوى قــرع األبــواب 

والتكبر.
"كبد العمر"

عاد محمد بابتســامته التي يخفي بها ســنني من املعاناة، 
راوًيــا كيــف كان يف كل عيــد أو رمضــان يجهــز مــع زمائــه 
باإلمكانــات املتواضعــة مــا يخيــل لهــم أنهــم يحتفلــون، مــن 
الكنافة التي صنعوها من خبز ناشف وما تيرس من الجنب 
التــي يجمعونهــا عــى مــدار ثاثــة أســابيع. "كنــا نضحــك 
عــى حالنــا، ونقلــب الباطــة ونعمــل الكنافــة، واملعكرونــة 
يشــبه  مــا  ونعمــل  الحليــب  مــع  ننقعهــا  بيجيبوهــا  الــي 

العوامة".
كل منهــم يشــارك اللحظــات يف الســجن جســًدا، وروحــه 

تتوزع عند أهله ومحبيه.
صحيــح أن الزمــن بــدا كــا لــو كان متوقًفــا يف األرس، لكنــه 
متكــن مــن الحصــول بكالوريــوس يف التاريــخ، وماجســتر 
يف الدراسات اإلرسائيلية، ودبلوم تأهيل الدعاة بامتياز.

مــرت الســنني عــى مرهــا، وحــل عــام 2020 الــذي انتظــره 
محمد طويا النتهاء محكومية رسقت كبد عمره. "األسر 

يتعلــق بالخــارج يف أشــهره األخــرة بالســجن، ويصبــح يف 
نفســية مــودع، وينظــر لزمائــه كضيــف، ويعيــش حالــة مــن 
لــن يتحــرروا معــه، ويف الوقــت نفســه  الزائــد ألنهــم  األمل 
يتــوق لرؤيــة أهلــه، والشــارع، إنــه شــوق قاتــل، لدرجــة أنــك 

تشعر أن الوقت ال يسر".
خروجــه  يصــف  هكــذا  الحقيقيــة"  الــوالدة  هــي  "هــذه 
بظــروف  جــاء  الــذي  أغســطس/آب   22 يف  الســجن  مــن 
يف  اإلســعاف  فــكان  كورونــا،  جائحــة  تفرضهــا  اســتثنائية 
أهلــه  مــن  بــداًل  حانــون  بيــت  "إيــرز"  حاجــز  عنــد  انتظــاره 

وأصدقائه، لنقله إىل الحجر الصحي.
وتوجــت  ملحمــد  نقاهــة"  "مرحلــة  الفــرتة  هــذه  مثلــت 
"غــر مصــاب"، ودقــت  لفحــص كورونــا  بنتيجــة "ســلبي" 

عقارب الساعة للقاء والدته الثانينية.
عــى  قباتــه  صــّب  أرًضــا،  هبــط  نحوهــا،  اتجــه  كســهٍم 
بللتهــا  انغرســت يف جســد،  كــروح  قدميهــا، احتضنهــا 
دموع الفرح والغضب عى من حرمها هذا العناق وأراد 
تجفيــف منابــع الحنــان، متنيــا لــو أن الوالــد حــارض، شــعرا 

بروحه، وغاب جسًدا.
هــدأ روعهــا لكــن ظــل الشــوق يغمرهــا، وأرادت والدتــه 
إىل  العــودة  القــدر" ملحمــد،  "أجمــل هدايــا  التــي متثــل 

لحظة ما قبل أرسه، لتبحث له عن عروس.
أنــار شــعاع الخطبــة بعــد 22 يوًمــا من اإلفــراج حياة محمد، 
مــن  بالزغاريــد، وحلقــا كطــر تحــرر  ونبــض قلبــه ووالدتــه 
قفصه للتو، قبل أن يتزوج يف السابع من نوفمرب/ ترشين 

الثاين الجاري.
ال يحــب محمــد مصطلــح "القفــص الذهبــي" ألنــه يذكــره 
للحريــة،  كثــرة  "معــاين  الــزواج  يــرى يف  وألنــه  بالســجن، 

تجعلني أكتشف أنني كنت فاقًدا الكثر من األشياء".
"جــال األم ومحبتهــا وجــال الزوجــة ومحبتهــا وإخاصهــا 

يكمان بعضها بعًضا )...( وجدت معنى السكن".
ســيكمل محمد بناء مســتقبله بعد أن عانق الحياة مجدًدا، 

بإكال درجة الدكتوراة، 
مشــور  معنوًنــا 
"مســرة  بأنــه  حياتــه 
الشــعب  خدمــة 

الفلسطيني". 

محمد عرندس من غزة تخرج يف كلية الصيدلة قبل عقدين، وأرسه االحتالل اإلرسائييل يف أوائل العرشينات من عمره، وحكم عليه بالسجن )19( سنة، 
ة تويف والده دون أن يودعه، وخضع لتحقيق قاٍس ومعاملة ال إنسانية، وعند انتهاء محكوميته أفرج عنه يف أغسطس/آب 2020،  ويف هذه المدَّ

ليتمكن وهو يف األربعينات من عمره من رؤية والدته الثمانينية والزواج وإعادة عقارب ساعة حياته إىل الدوران.

غزة/ نبيل سنونو:
تماًمــا  بــدت ســاكنة  الســاعة،  "توقفــت عقــارب 
والشــوق القاتــُل يجــري فــي كل ِعــرٍق ووريــد بي، 
إنها لحظاٌت صوبُت فيها نظري نحو الحرية، كأنني 
لمحــُت شــعاع نــور من نافــذٍة في ســجن ال آدمي 
زجنــي فيــه االحتــالُل 19 ســنًة قســًرا، قلــت فــي 
نفسي: لن أصدق أنني خارج السجن حتى تتحسس 
أمــي  رائحــة قدمــي  غــزة وتشــتم  أرض  قدمــاي 
الثمانينية وأزور قبر أبي الذي سبقني إليه الموت 
دون حــول مني وال قــوة". يصمت محمد عرندس 
"آخر العنقود"، الذي أســره االحتالل ســنة احتفاله 
بتخرجــه فــي كلية الصيدلية، وتوقــف حلم والديه 
حينها، مستئذًنا التوجه إلى دورة المياه، ليخفي ما 
أظهرته عيناه من دموع القلب، ثم يتابع لصحيفة 
ح  "فلســطين": "ال يمكــن لي أن آمــن مكرهم )يلوِّ
بإصبع الســبابة(، فليس أسهل عندهم من تمديد 
اعتقالــي وســرقة المزيــد مــن ســنوات عمــري... 
عضضــت علــى أصابعــي طويــاًل، حتى أظفــر بأمي 

ة!". وأتزوج من الحريَّ

ة"..  "ِبُعشِّ الزوجيَّ
"محمد" ُيعاِنُق حياًة أوقفها السجن 19 سنة

الزميل نبيل سنونو يف حواره مع األسري المحرر محمد عرندس                         
)تصوير/ محمود الهندي(



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - حيوان بحري له ثالث قلوب 

– لالستفهام معكوسة 
2 - للنهي + سائل في الفم 

– للتخيير 
3 - قاسي وغليظ القلب 
معكوسة +ا +  عقل + 

عيوب مبعثرة 
4 - ثالثة أرباع اتقى + طائر 

صوته جميل + مختلفان 
5 - ظهر 

6 - صغير الحصان – والية 
أمريكية 

7 - سحب بقوة – ذنوب 
صغيرة معكوسة + ارتفع 

معكوسة 
8 - ضعف + صعب 

9 -تعب + اهتمام + قمح 

العمودي:
1 - الغاشم  + زوائد إبرية في 

النبات 
2 - ضوء ضعيف – طائر 

منقاره طويل 
3 - االنفصال بين الزوجين – 

حرف جر معكوسة 
4 - مدينة لبنانية – آالء 

معكوسة 
5 - مطر غزير – حيوان بحري 

ناقص الحرف األخير 
6 - دكتور – جميع + 

متشابهان 
7 - جمع علبة + علم مؤنث 

8 - ملجأ + من الحروف 
األبجدية 

9 -ثعبان شديد السمية + 
من أسماء النار 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

المدينة العراقية التي بناها عقبة بن غزوان 
وتعني األرض الغليظة تتكون من 6 حروف  

الفسطاط -األندلس – القيروان – الكوفة 
– العراق – المدينة – دمشق – البتراء – 

اإلسكندرية – حماة – األردن – قم -  حمص – 
جنين – مكة – بيروت – لم – لن – د 

حل الكلمة الضائعة

البصرة
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شبان يشاركون يف سباق الهجن والخيل عىل أنقاض مطار غزة الدويل           )تصوير/ يارس فتحي(
طائرات مسرية لتوصيل

فحوصات كورونا إىل املنزل
واشنطن/ وكاالت:

أطلقت سلسلة متاجر "ووملارت" خدمة فريدة تتمثل يف توصيل أدوات فحص فريوس كورونا 
إىل املنازل باستخدام طائرات من دون طيار.

وتعاونــت "ووملــارت" مــع مركــز فحوصــات "كويســت" لتنفيــذ التجربــة التي بدأت مــن مدينة "إل 
باسو" يف والية تكساس األمريكية، وفًقا ملا ذكرته شبكة "فوكس نيوز" اإلخبارية األمريكية.

وستجري عمليات توصيل عدة فحص كورونا إىل املنازل التي تقيم فيها عائالت، ضمن محيط 
2.4 كيلومرت من مركز التوصيل، وهو موقع "ووملارت" الرئييس يف "إل باسو".

بــدوره، قــال عمــدة املدينــة دي مارجــو، يف مؤمتــر صحفــي: "عمليــة التوصيــل إىل املنــازل عــر 
الدرون ستساعد املواطنني عىل محاربة فريوس كورونا من داخل منازلهم".

وأضــاف: "هنــاك طريــق طويــل أمامنــا ملحاربــة الفــريوس، لكــن بدعــم رشكائنــا يف )ووملــارت( 
و)كويست( وعاميل الرعاية الطبية سنستطيع فعل ذلك".

ومــن املفــرتض أن تنــزل الطائــرات أدوات الفحــص يف الباحــة األماميــة للمنــازل، عــىل أن تعيدهــا 
العائالت إىل "ووملارت" لتحليل الفحوصات وكشف النتائج.

وتندرج والية تكساس ضمن املناطق األكرث ترضًرا بوباء كورونا يف الواليات املتحدة األمريكية، 
إذ تحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد نيويــورك مــن حيــث عــدد وفيــات "كوفيــد- 19"، مســجلة حتى اآلن 

أكرث من 20 ألف حالة وفاة.

جائحة كورونا تسببت برتاجع
القدرات املهارية لألطفال

 لندن/ وكاالت:
أحدثت جائحة كورونا يف اململكة املتحدة إرباًكا كبرًيا يف املنهج التعليمي يف كافة مراحله، 
إال أن اإلرباك األكر أصاب رشيحة األطفال، السيام يف ما يتعلق باملهارات األساسية والبسيطة 

الالزمة للحياة، بسبب عدم ذهابهم إىل دور الحضانة أو املدارس.
وأكــدت هيئــة مراقبــة التعليــم الريطانيــة أن الطلبــة الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني ســت وعــر 
ســنوات تراجعــت مهــارات التواصــل لديهــم، وتراجعت مقدرتهم عىل حل املشــكالت البســيطة 

التي تواجههم، فضاًل عن تراجع مستواهم العلمي األويل يف مواد دراسية تعتر رضورية.
ويؤكــد خــراء التعليــم أن املــواد العلميــة كالرياضيــات واللغــة واألنشــطة الرياضيــة، تربعــت يف 
أعــىل ســلم الــرضر الــذي أصــاب األطفــال، وهــو مــا ســيؤثر عــىل مســتواهم الــدرايس يف مــواد 
تعــد أساســية يف منهــج التعليــم عموًمــا.. مشــريين إىل أن أغلــب املالحظــات تــدل عــىل وجــود 
خلــل بســبب عــدم وجــود حالــة الدراســة التفاعليــة بــني االطفــال التالميــذ ومدرســيهم وهــو مــا 
يتســبب برتاجع مســتواهم اىل املربع االول، منوهني أن املشــاركة التفاعلية مهمة يف مواضيع 
الرياضيات والعلوم االخرى ومن دونها تكون مســتويات الطلبة يف خطر، ويضاف اىل ســلبيات 
التعليــم، األرضار التــي لحقــت بالبنــاء النفــيس للعديــد مــن األطفــال التالميذ، التي تشــكل خطًرا 

عىل حياتهم وصحتهم النفسية.
ويؤكــد مختصــون أن أغلــب االطفــال الذيــن عايشــوا تجربــة الحجــر املنــزيل عانــوا مــن مشــاكل 
فقدانهــم  بجانــب  التوتــر  وحــاالت  باالحبــاط  النهايــة إىل شــعورهم  أدت يف  وتراكــامت  نفســية 
بجانــب  املنــزل  يف  طويلــة  فــرتات  وقضائهــم  عزلتهــم  بســبب  االجتامعــي  بالرتابــط  االحســاس 
أن عــدم اســتمرارهم يف مامرســة مــادة الرياضــة يجعلهــم يفقــدون مهــارات مهمــة، خصوًصــا أن 
املهــارات الحركيــة، التــي تعــد مــن األساســيات لهــذه الفئــة العمريــة، باتــت هــي األخــرى عرضــة 

للخطر، خصوًصا أن غالبية األطفال يعيشون عزلة اجتامعية.

هولندا تحظر بيع السجائر يف متاجر السلع
أمسرتدام/ وكاالت:

قالــت الحكومــة الهولنديــة، إنهــا ســتحظر بيــع الســجائر ومنتجــات التبــغ األخــرى يف متاجــر 
السلع االستهالكية اعتبارا من عام 2024.

وأوضحــت الحكومــة أنهــا تســتهدف مــن القــرار حــث املزيــد مــن النــاس عــىل اإلقــالع عــن 
التدخني. 

ومــع فــرض حظــر عــىل ماكينــات بيــع الســجائر اعتبــارا مــن 2022 وإضافــة حظــر بيعهــا يف 
املتاجــر قالــت الحكومــة إن ذلــك ســيقيض عــىل 11 ألــف نقطــة بيــع للتبــغ مــن أصــل 16 ألفا 

متاحة حاليا يف البالد.
ويشــكل بيــع الســجائر داخــل متاجــر الســلع االســتهالكية حاليــا نحــو %55 من مبيعــات التبغ 

يف هولندا. 
وحظــرت الســلطات يف هولنــدا منــذ عــام 2008 التدخــني يف املطاعــم كــام أزالــت مناطــق 
مخصصــة للتدخــني يف محطــات القطــارات هــذا العــام عــىل أن تحــذو البنايــات التــي تضــم 

مكاتب العمل والركات حذوها بحلول عام 2022.

كفيف يركض خمسة كيلومرتات مبساعدة تطبيق
نيويورك/ وكاالت:

ركض كفيف مســافة خمســة كيلومرتات يف ســنرتال بارك بنيويورك دون االعتامد عىل كلب أو 
مســاعدة برية؛ وذلك باالســتعانة فقط بالذكاء االصطناعي عر ســامعات موضوعة يف هاتف 

ذيك.
وقــال تومــاس بانيــك )50 عاًمــا( الــذي فقــد بــره يف مطلــع العرينــات مــن عمــره بســبب حالــة 
وراثية ويدير مدرسة للكالب املستخدمة ملساعدة املكفوفني: »أكرث يشء أماًنا لرجل كفيف 

هو أن يظل يف مكانه لكنني ال أظل يف مكاين«.
وســئم الرجــل الشــغوف بســباقات املاراثــون مــن االســتعانة بــكالب بطيئــة لهدايتــه الطريــق، وقــرر 

منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض مبفرده.
وتحول بانيك الذي يؤمن بأن اإلنسان »ولد لريكض« إىل »جوجل«؛ إليجاد وسيلة للهاتف يك 

»يدله عىل الطريق«.
وتعــاون الرجــل مــع رشكــة »جوجــل« إلعــداد برنامــج بحــث. وتلتقــط كامــريا الهاتــف الــذيك خًطــا 
إرشــادًيا مرســوًما عــىل مضــامر الركــض، ويرصــد التطبيــق موقــع الشــخص، ويــزوده بإرشــادات 

سمعية عر سامعة األذن.
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غزة/وائل الحلبي:
رفــح  كشــف مصــدر رســمي يف خدمــات 
تلقي النادي عرضني رسميني من ناديني 
مرصيــني للتعاقــد مــع الثنــايئ بدر موىس 
مــرص  يف  املتواجديــن  قعــدان  وســامي 
منذ شــهر لخوض االختبارات يف صفوف 

االنتاج الحريب.
تــم  أنــه  لـ:"فلســطني"  املصــدر  وأكــد 
جانــب  مــن  رفــح  خدمــات  مــع  التواصــل 

نــادي االنتــاج الحــريب لضــم املهاجــم بــدر 
وصــول  النــادي  ينتظــر  حيــث  مــوىس، 

العرض الرسمي املكتوب.
وأوضح املصدر أن موىس ظهر مبســتوى 
واملباريــات  التدريبــات  يف  مميــز 
التجريبيــة التــي خاضهــا مــع الفريــق، األمر 
الــذي جعــل املــدرب مختار مختــار مقتنع 

بقدراته عىل تقديم االضافة للفريق.
ومل يكشــف املصــدر عــن القيمــة املاليــة 

مــن جانــب  ناديــه  عــىل  تــم عرضهــا  التــي 
نادي االنتاج الحريب.

ويف نفس السياق قال املصدر إن سامي 
بلديــة  نــادي  مــن  عرضــًا  تلقــى  قعــدان 
املحلــة حيــث خــاض الالعــب مرانه األول 
التواصــل  وتــم  األحــد،  أمــس  الفريــق  مــع 
مــع النــادي مــن خالل وكيــل أعامله والذي 
أبــدى رغبــة بلديــة املحلــة يف ضــم مدافع 

املنتخب األوملبي السابق.

وأضــاف املصــدر أن ادارة النــادي ترتقــب 
لــي  رســمي  بشــكل  العرضــني  وصــول 
أقــرب  خــالل  عليهــام  الــرد  لهــا  يتســنى 
فرصــة، إال أنــه رجــح موافقــة إدارة النــادي 
لتجربــة  وقعــدان  مــوىس  خــوض  عــىل 

االحرتاف يف الدوري املرصي.
وغــادر الثنــايئ مــوىس وقعــدان إىل مــرص 
دعــوة  عــىل  بنــاء  الجــاري  الشــهر  مطلــع 
واالنتــاج  ســموحة  ناديــي  مــن  رســمية 

جعلهــام  وصولهــام  تأخــر  أن  إال  الحــريب، 
يخوضــان االختبــارات يف صفــوف االنتــاج 
يف  املشــاركة  فرصــة  منحهــام  الــذي 
معســكر الفريق تحضريًا للموســم القادم، 
تجريبيــة  مبــاراة  ملشــاركتهام  باإلضافــة 
أمــام النــرص الليبــي التي شــهدت تســجيل 

موىس هدف فوز االنتاج الحريب.

غزة/مؤمن الكحلوت:
تعيــش الرياضــة الفلســطينية حالــة اســتثنائية منــذ 72 عامــًا, جــراء 
احتالل الصهاينة ألرض فلسطني, الذي يجعلك دامئًا كفلسطيني 
تعيــش ظروفــًا غــري عاديــًة عــىل اإلطــالق، ال يف األلعــاب الرياضيــة، 

وال يف جوانب أخرى.
ومــا ُدمــت تحــت االحتــالل، فإنــك معــرّض دامئــًا الغتيــال حلمــك، 
مهــام كان بســيطًا, فيــام ُعــرف عــن الفلســطيني تغلبــه دامئــًا عــىل 

الصعاب.
األسري امُلحرر مؤيد طومار مل متِض سوى أيام قليلة عىل خروجه 
من سجون االحتالل الصهيوين, حتي عاد للمالعب من جديد, مع 

فريقه إسالمي قلقيلية, بهمة وعزمية قوية.
طومــار صاحــب الـــ27 عامــًا, غــادر الســجن يــوم 5 مــن شــهر نوفمــر 
الجــاري, ليلتحــق بعــد أســبوع واحــد فقــط مببــاراة فريقــه أمــام فريــق 
شــباب العبيديــة ضمــن مباريــات دوري االحــرتاف الجــزيئ بالضفــة 

الغربية املحتلة.
طومــار تعــرض لالعتقــال عــىل يــد قــوات االحتــالل أكــر مــن ثــالث 
مرات, كان آخرها اعتقاله اإلداري الذي اســتمر ملدة مثانية أشــهر, 
وقبلها ملدة عامني متتاليني, ويف كل مرة كان يخرج بعزمية قوية 

متحديًا االحتالل.
ويلعــب طومــار يف مركــز رأس الحربــة, وكان مــن أبــرز العبــي فريــق 
بيت أمر, كام وسبق له اللعب لفريقي ترجي وادي النيص وشباب 
الســموع, علــاًم أنــه كان هــداف فريــق إســالمي قلقيليــة يف بطولــة 

الدوري املوسم املايض قبل اعتقاله.

غزة/وائل الحلبي:
أصبــح محمــد أبــو عــودة العــب فريــق خدمــات رفــح مهــددًا باإليقــاف لفــرتة ال تقــل عن 
ســتة أشــهر، بعدما قام بفســخ تعاقده مع فريقه الســابق غزة الريايض وعاد لصفوف 

خدمات رفح.
ورفــض نــادي غــزة الريــايض التنــازل عــن اســتعارة أبــو عــودة خاصــة وأنــه تســلم دفعــة 
مالية كمقدم عقد وطالب النادي برضورة استعادتها لي يتم السامح لخدمات رفح 

بإعادة قيد الالعب عىل قامئته يف اتحاد كرة القدم.
ُويعــد أبــو عــودة، الالعــب الوحيــد الــذي يلعــب يف مركــز الظهــري األميــن بخدمــات 
رفــح، األمــر الــذي ســيزيد مــن متاعــب الفريــق التــي ميــر بهــا حاليــًا بعــد رحيــل هــالل 
غــواش إىل جانــب ســفر الثنــايئ بــدر مــوىس وســامي قعــدان باإلضافــة لغيــاب النجــم 
عــامد فحجــان عــن التدريبــات بســبب وضعــه يف الحجــر االحــرتازي. وشــهدت الفــرتة 
املاضيــة محــاوت مــن أجــل التوصــل لحــل ودي بــني الطرفــني، خاصــة وأن متســك غزة 
الريــايض بحقــه تســبب يف حرمــان الفريــق الرفحــي مــن مشــاركة أبــو عــودة يف مبــاراة 

كأس السوبر.
وأبلــغ أبــو عــودة ناديــه خدمــات رفــح رغبتــه بفســخ اإلعــارة مــع غــزة الريــايض قبــل أيــام 
قليلــة مــن إغــالق قيــد الالعبــني يف اتحــاد الكــرة، لكــن تفجــرت يف الســاعات األخــرية 
أزمــة جديــدة يف قضيــة الالعــب الــذي قام نادي غزة الريايض بقيده من خالل كتاب 
استغناء من نادي خدمات رفح عىل الرغم من أنه لعب يف صفوف اتحاد خانيونس 
خــالل مرحلــة اإليــاب مــن املوســم املــايض ومل يتــم إعــادة قيــده عــىل قامئــة خدمات 
رفــح بعــد انتهــاء اعارتــه لالتحــاد، باإلضافــة إىل أن كتــاب االســتغناء يحمل اســم أحمد 

أبو عودة وليس محمد وهو االسم الحقيقي لالعب حيث تم تعديلها بخط اليد.
وســيعمل نــادي خدمــات رفــح عــىل إيجاد حل رسيع مــع نظريه غزة الريايض من أجل 
تفادي إيقاف الالعب يف حال تقديم الريايض لشكوى بعدم التزامه بتعاقده معه.

غزة/مؤمن الكحلوت:
نائــب رئيــس اتحــاد  أبــو ســليم  أكــد إبراهيــم 
كــرة القــدم, أن تحديــد موعــد انطــالق دوري 
الدرجــة الثانيــة يف غــزة, ســيتم إقــراره خــالل 

االجتامع املركزي القادم لالتحاد.
وقال أبو سليم لـ"فلسطني", أن االتحاد لديه 
ومناقشــتها  طرحهــا  ســيتم  رؤيــة,  مــن  أكــر 

ســيتم  وبعدهــا  املركــزي,  االجتــامع  خــالل 
يف  االتحــاد  أعضــاء  بــني  فيــام  التشــاور 
القــرار  إصــدار  قبــل  الجنوبيــة,  املحافظــات 

النهايئ.
وطــأن أبــو ســليم األنديــة, بأنــه ســيتم منحهــا 
بشــكل  للمســابقة  للتحضــري  كافيــة  فرصــة 

جيد, ُمتمنيًا التوفيق لجميع الفرق.

تأجيل انتخابات 
اتحاد السباحة 

في غزة
غزة/ فلسطني: 

للجنــة  التنفيــذي  املكتــب  قــرر 
أمــس،  الفلســطينية،  االوملبيــة 
تأجيل االنتخابات الخاصة باتحاد 
الســباحة والرياضــات املائيــة يف 

غزة ملدة شهر بشكل مبديئ.
قــرار  األوملبيــة  اللجنــة  وبــررت 
بعــض  وجــود  بســبب  التأجيــل 
يف  والتجــاوزات  االشــكاليات 
الخاصــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
بســبب  االنتخابــات  بعمليــة 
إضافــة  والســفر،  االســتقالة 
ملوقــف الجمعيــة العمومية الذي 
إجــراءات  مصداقيــة  يف  يطعــن 
العضويــة، وهــو مــا يرتتــب عليــه 
مــن  الرتشــح  امكانيــة  يف  خلــل 

عدمه.
إنــه  األوملبيــة  اللجنــة  وقالــت 
ســيتم تشكيل لجنة خاصة مكلفة 
اإلجــراءات  وتدقيــق  ملتابعــة 
يف  عليهــا  واملتفــق  الخاصــة 

العملية االنتخابية لالتحاد.

خدمات رفح 
ينتظر تلقي 

عرض مكتوب

بدر موسى وسامي قعدان
يحصالن على ثقة اإلنتاج الحربي وبلدية المحلة

يزيد متاعب خدمات رفح 
في الموسم الجديد

أبو سليم: حسم موعد 
دوري الدرجة الثانية قريبًا

أبو عودة

من بوابة سجون 
االحتالل إلى الملعب

طومار
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القاهرة/ وكاالت:
العــب  ســليامن،  وليــد  إن  رســمي،  بيــان  يف  األهــي  النــادي  قــال 
الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي، ســيخضع ملســحة طبيــة جديدة 

خالل ساعات؛  لالطمئنان عىل حالته. 
وســجل ســليامن هــديف األهــي يف شــباك ســامد أبوقــر، يف ربــع 

نهايئ كأس مرص، أول أمس.
وحســب اإلعالمــي أحمــد شــوبر :“أثبتــت املســحة التــي أجريــت 
لالعــب، أول أمــس إصابتــه بفــروس كورونــا، غــر أن النــادي فضــل 

إجراء مسحة جديدة للتأكد من حالته“.
وأجرى العبو األهي، والجهاز الفني مسحة طبية،، يف مقر النادي 
مــن  واالنتهــاء  اإلســكندرية،  مــن  العــودة  مبــارشة  عقــب  بالجزيــرة، 
مواجهــة أبــو قــر لألســمدة، التــي أقيمــت عــىل اســتاد بــرج  العــرب، 
والتي حقق خاللها األهي الفوز وتأهل ملالقاة االتحاد السكندري 

يف دور نصف نهايئ  بطولة كأس مرص. 

لندن/ وكاالت:
قــال العــب وســط مانشســر ســيتي كيفــن دي برويــن، إن التغيــر 
املتكرر لقانون ملســة كرة اليد يف الســنوات األخرة ترك الالعبني 

يف حرة كبرة داخل امللعب عند اتخاذ قرارات ضد فرقهم.
وشــعر ســيتي بالغضب بعد إلغاء هدف التعادل للمدافع إميريك 
البــورت أمــام توتنهــام هوتســبر، يف مبــاراة انتهــت بالخســارة 0-2، 
بداعــي أن املهاجــم غابرييــل جيســوس ملس الكــرة بيده قبل مترير 

الكرة لزميله.
ُكــم  إىل  إشــارة  يف  ســبورتس  ســكاي  لشــبكة  برويــن  دي  وقــال 
القميــص: "بــكل أمانــة مل أعــد أعــرف اللوائــح، كنــت أعتقــد أنــه إذا 

كان الكرة فوق الذراع فإنها ليست ملسة يد بعد تغير القانون".
وأضــاف: "مــا أســتطيع قولــه إين ألعــب كــرة القــدم عــىل املســتوى 
االحــرايف منــذ 12 عامــًا، ويف أول 9 ســنوات مل يحــدث أي تغيــر 
للقانــون، ثــم يف آخــر ثــالث ســنوات حدثــت تغيــرات عديــدة، ال 

أعلم ملاذا".

مدريد/ )أ ف ب(:
بقــي ريــال سوســييداد وحيــدا يف الصــدارة بتحقيقه فوزه الســادس 
تواليــا، وجــاء عــىل حســاب مضيفــه القوي قــادش -1صفر أمس يف 

املرحلة العارشة من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
الصــدارة  وهــو يف  الســادس  وقــادش  مباراتــه  اىل  دخــل  أن  وبعــد 
بفــارق األهــداف عــن أتلتيكــو مدريــد الــذي أصبــح ثانيــا بفــوزه عــىل 
برشلونة -1صفر وتعادل الوصيف السابق فياريال مع ريال مدريد 
حامــل اللقــب 1-1، نجــح النــادي الباســي يف العــودة مــن ملعــب 
مضيفــه بنقطتــه الثالثــة والعرشيــن التي جعلته وحيــدا يف الصدارة 

بفارق ثالث نقاط عن نادي العاصمة.
ويديــن سوســييداد بفــوزه الســادس تواليــا والســابع هــذا املوســم، 
مقابــل هزميــة وحيــدة تعــرض لهــا أمــام فالنســيا )صفــر1-( يف 29 
الهــدف  ســجل  الــذي  ايــزاك  ألكســندر  الســويدي  اىل  ســبتمرب، 
الوحيد بكرة رأسية إثر عرضية من البلجيي عدنان يانوزاي )66(.

فياريــال  الســابق  عــن وصيفــه  نقــاط   4 بفــارق  وابتعــد سوســييداد 
الــذي يحــل ضيفــا عــىل النادي الباســي األحــد املقبل يف مواجهة 
قويــة يأمــل أن يبقــى بعدهــا فريــق املــدرب إميانــول بارينتشــيا يف 

الصدارة لفرة طويلة.

وليد سليمان

دي بروين

لن يخوض القمة 
بسبب "كورونا"

محبط بسبب قانون لمسة اليد

فوز سادس توالًيا 
يعيد سوسييداد وحيًدا 

في صدارة الليغا

لندن/ وكاالت:
رصح املديــر الفنــي لنــادي ليفربــول اإلنجليــزي، األملاين يورغن 
الفنــي ملنتخــب  بإمكانــه تصــور أن يصبــح املديــر  بــأن  كلــوب، 

بالده يومًا ما، لكن ليس يف املستقبل القريب.
ويف رده عــىل ســؤال عــن هــذا املوضــوع، قــال كلــوب قبــل لقــاء 
فريقــه مــع ليســر ســيتي أمــس: "رمبــا يف املســتقبل، أمــا اآلن؟ 
فال، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو باملناسبة عمل مكثف 

للغاية".
وتجدر اإلشارة إىل أن املدير الفني للمنتخب األملاين يواكيم 
الهزميــة  بعــد  النتقــادات  الراهــن  الوقــت  يف  يتعــرض  لــوف، 
التاريخيــة للمنتخــب األملــاين بســتة أهــداف نظيفــة أمــام نظــره 

اإلسباين يف دوري األمم األوروبية الثالثاء املايض.
وأضــاف كلــوب، املرتبــط مــع ليفربول بعقد حتى 2024 والذي 
يشــعر بارتيــاح كبــر هنــاك: "لســت متأكــدًا إذا كان قــد ســألني 

أحد، لكن يف حال كانوا ال يعرفون، فأنا لدي عمل يف ليفربول" 
وطــأن جامهــر ليفربــول قائــاًل: "وحتى إذا أصبح الطقس ســيئًا 
مــرة أخــرى، فاألمــر يــروق يل، وأنــا هنــا مســؤول عــن الكثــر مــن 

األشياء، وبالتايل فلن أرحل ببساطة ألقبل بتحد جديد".
كانت نتائج استطالع أجراه معهد )فورسا( لقياس الرأي لصالح 
محطــة )آر يت إل( ومحطــة )إن يت يف(، يــوم األربعــاء املــايض، 
يؤيــدون  أملانيــا  يف  القــدم  كــرة  محبــي  مــن   66% أن  أظهــرت 
اســتقالة لــوف، فيــام وصلــت هــذه النســبة إىل قرابــة %50 بــني 

املواطنني األملان.
تــويل  يف  رغبتهــم  عــن  االســتقالة،  مؤيــدي  مــن   62% وأعــرب 
كلــوب منصــب املديــر الفنــي ملنتخب بالده خلفــًا للوف، فيام 
أعــرب %19 عــن رغبتهــم يف تــويل هانزي فليــك، املدير الفني 
لنــادي  الفنــي  توخيــل املديــر  تومــاس  أو  ميونــخ،  بايــرن  لنــادي 

باريس سان جرمان الفرنيس، املنصب.

برلني/ وكاالت:
قدم الفتى الذهبي إيرلينغ هاالند سيمفونية رائعة، قبل 
أن يــرك املــرح لزميلــه اليافــع يوســوفا موكوكــو، الــذي 
دخــل تاريــخ الــدوري األملــاين "البوندســليغا" مــن أوســع 
أبوابه، يف ليلة خطف فيها بروسيا دورمتوند األضواء من 

جميع منافسيه.
وســجل هاالنــد 20 عامــًا أربعــة أهداف، ليقــود دورمتوند 
الكتســاح مضيفــه هرتــا برلــني 2-5، ليصبــح أصغر العب 

يف تاريخ ينال لقب "سوبر هاتريك".
 ،85 الدقيقــة  يف  امللعــب  الرنويجــي  املهاجــم  وغــادر 
ليمنــح فرصــة تاريخيــة ملوكوكــو الذي أصبــح أصغر العب 
يف  وذلــك  "البوندســليغا"،  يف  يشــارك  االطــالق  عــىل 

اليوم التايل الحتفاله بعيد ميالده 16.
وكتــب موكوكــو عــرب حســابه عــىل إنســتغرام: "يالهــا مــن 
ليلة.. ســعيد للغاية بتســجيل ظهوري األول، لكن ســعيد 

أكــر بالنقــاط الثــالث، ال يوجــد أي يشء ميكنــه أن يصــف 
هذا الشعور.. شكرًا شكرًا".

وأثنــى هاالنــد عــىل موكوكــو الــذي ســجل 141 هدفــًا يف 
88 مباراة عىل مســتوى فريق الناشــئني تحت 17 عامًا، 

والشباب تحت 19 عامًا يف دورمتوند.
وقال هاالند: "ســعيد للغاية ليوســوفا، أود أن ألعب إىل 

جواره يف بعض اآلحيان".
العــامل  يف  املواهــب  أكــرب  أحــد  أنــه  "أعتقــد  وأضــاف: 
وهــو   ،16 بلوغــه  بعــد  األول  يومــه  يف  الزال  أنــه  حاليــًا، 

يلعب بشكل مذهل، ينتظره مستقبل رائع".
وحطم موكوكو الرقم القيايس السابق الذي كان مسجاًل 
باســم نــوري شــاهني بفــارق بلــغ نحــو عــام كامــل، حيــث 
ســجل شــاهني ظهــوره األول يف البوندســليغا عــرب بوابــة 
عــام  يف  وذلــك  يومــًا،  و330   16 يف  وهــو  دورمتونــد 

.2005

برشلونة/ وكاالت:
أكــد مديــر مركــز ريبــول ودي بــرادو للتميــز الطبــي 
الطبيــب  "فيفــا"،  القــدم  لكــرة  الــدويل  باالتحــاد 
مدافــع  إصابــة  أن  أمــس،  ريبــول،  لويــس  بيــدرو 
برشلونة، جرارد بيكيه، قد تبعده 3 أشهر ونصف 
الشهر عن املالعب يف حالة إذا ما استدعى األمر 
فقــط إعــادة بنــاء الرباط الجانبــي الداخي للركبة"، 
بينام قد متتد ما بني 6 و8 أشهر، يف حالة القيام 

بنفس األمر مع الرباط الصليبي األمامي".
األنبــاء  لوكالــة  ترصيحــات  يف  ريبــول  وقــال 
الصليبــي  الربــاط  بنــاء  إعــادة  "مســألة  اإلســبانية: 
األمامــي مــن عدمهــا، هــي ما ســتحدد موعــد عودة 
الالعــب للمالعــب، إذا ما أثرت هذه اإلصابة عىل 
ربــاط الركبــة، مبعنــى أدق، تســببت يف حالــة مــع 
عــدم الثبــات للركبــة، ففي هذه الحالة يجب إعادة 
بناؤه، والحديث يف هذه الحالة ســيكون عن 6 أو 

مثانية أشهر تقريبا".
لهــذا األمــر،  وتابــع "أمــا إذا مل تكــن هنــاك حاجــة 

ميالنو/ )أ ف ب(:
بإنــر  لوكاكــو  روميلــو  البلجيــي  الهــداف  عــاد 
كونتــي  أنتونيــو  مدربــه  وجنــب  بعيــد  مــن  ميــالن 
املزيــد مــن الحــرج، وذلــك بعــد أن حــول تخلفــه 
أمــام ضيفــه تورينــو بهدفــني نظيفــني اىل فــوز يف 
الرمــق األخــر 2-4 أمــس يف املرحلــة الثامنــة مــن 

الدوري اإليطايل.
يف  تعادلــني  خلفيــة  عــىل  اللقــاء  إنــر  ودخــل 
يف  وخســارة  األبطــال  دوري  يف  وآخــر  الــدوري 
مدريــد  ريــال  مضيفــه  أمــام  القاريــة  املســابقة 
اإلســباين )3-2( الــذي يحــل األربعــاء ضيفــا عــىل 
"نراتســوري"، مــا جعل مدربــه كونتي يف موقف 
صعــب كاد يتحــول اىل مــأزق لــوال لوكاكــو الــذي 
كــريت  ومــرر  والثالــث  الثــاين  الهدفــني  ســجل 

الهدفني األول والرابع.
يف  بهــدف  متخلفــا  األول  الشــوط  إنــر  وأنهــى 
الوقت بدل الضائع سجله سيموين زازا )2+45(، 
مــرة  اهتــزت شــباكه  أن  بعــد  األمــور  تعقــدت  ثــم 

واقتــرصت العمليــة فقــط عــىل إعــادة بنــاء الربــاط 
الجانبــي الداخــي، فــإن الفرة حينها ســتمتد لنحو 

3 أشهر ونصف تقريبا".
األحــد  أعلــن  قــد  اإلســباين  برشــلونة  نــادي  وكان 
الــذي انســحب مســاء الســبت بســبب  أن بيكيــه، 
مــن  يعــاين  مدريــد،  أتلتيكــو  مبــاراة  مــن  اإلصابــة 
التــواء يف الربــاط الجانبــي الداخــي للركبــة اليمنى 
وإصابــة جزئيــة يف الربــاط الصليبي األمامي لنفس 

الركبة.
وهكذا ينضم بيكيه لقامئة العبي الربسا املصابني 
يف قلــب الدفــاع، التــي تضــم أيضــا األوروغويــاين 
ليصبــح  أوميتيتــي،  وصامويــل  أراوخــو  رونالــد 
كليمــون لونجليــه هــو قلــب الدفــاع الوحيــد املتــاح 

للفريق األول الذي يقود املدرب رونالد كومان.
يف  اإلصابــة  بســبب  انســحب  قــد  بيكيــه  وكان 
مدريــد  أتلتيكــو  أمــام  املبــاراة  مــن   62 الدقيقــة 
مســاء الســبت، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة 

اإلسبانية بهدف نظيف.

أخــرى يف الشــوط الثــاين مــن ركلــة جــزاء نفذهــا 
األرجنتيني كريستيان أنسالدي )62(.

لكــن التشــيي أليكســيس سانشــيز أعــاد أصحــاب 
األرض اىل أجــواء اللقــاء )64(، ثــم ســجل لوكاكــو 

الهدف الثاين )67(.
اىل  طريقهــام  يف  الفريقــني  أن  بــدا  وعندمــا 
لصالــح  جــزاء  ركلــة  الحكــم  احتســب  التعــادل، 
لوكاكــو  لهــا  فانــربى  حكيمــي  أرشف  املغــريب 
الهــدف  مارتينيــز  يســجل  أن  قبــل   ،)84( بنجــاح 

الرابع )90(.
ورفــع إنــر بفــوزه الرابــع هذا املوســم، رصيده اىل 
15 نقطــة يف املركــز الخامــس مؤقتا، فيام تجمد 

رصيد عند 5 نقاط بتلقيه الهزمية الخامسة.
وعــىل امللعــب األوملبــي يف العاصمــة، واصــل 
قلــب  يف  وضعتــه  التــي  القويــة  عروضــه  رومــا 
فــوزه  بتحقيقــه  وذلــك  الزعامــة،  عــىل  الــرصاع 
بارمــا  ضيفــه  حســاب  عــىل  وجــاء  تواليــا  الثالــث 

-3صفر، ورفع روما رصيده اىل 17 نقطة.

كلوب ال يستبعد تولي قيادة منتخب ألمانيا

يكتبان التاريخ مع دورتموند

بيكيه 
قد يغيب عن برشلونة 8 أشهر

لوكاكو ُيجنب كونتي 
المزيد من الحرج

هاالند وموكوكو
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مستوطنون يقتحمون "األقىص"   ... 

رون من  ...  مختصون ُيحذِّ

بسبب تصنيفات "أوسلو"..  ... 

هويتــي  فقــد  عــن  طالــب  أبــو  عــي حســن  حــازم  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802983882 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ سامهر نعامن محمد غنب عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 946684073 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اميــان محمــد محمــد القرينــاوي  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926592098 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ شــمه عبدالفتــاح نارص القرينــاوي عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   954969127 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ معتــز فخــري عــي خــر عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 400253118 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نفــن نــارص داود النهــار عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802194712 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إخطــار لتنفيــذ حكم صــادر عن دائــرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 2020/6471

إىل املنفذ ضده/ حازم أديب آدم سكيك – خارج البالد.
البنــي  الشــيك  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  الصــادر ضــدك  للحكــم  طبقــا 
املســحوب عــىل بنــك فلســطن املحــدود ويحمــل رقــم 20000366 بقيمــة 
املســحوب  البنــي  الشــيك  2019/3/1م ويف  بتاريــخ  واملــؤرخ   1000$

واملــؤرخ   1000$ بقيمــة   20000367 رقــم  ويحمــل  فلســطن  بنــك  عــىل 
بتاريخ 2019/4/1م لصالح طالب التنفيذ/ محمد ماهر خالد العكة.

لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن وإذا مل تحر 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي، حرر يف 2020/11/16.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ . رامي صلوحة

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

الحكم املحي
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيــداع مخطــط تفصيلــي للشــارع رقــم )6028( 
والشارع رقم )1813( 

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقم 
2020/13 املنعقدة بتاريخ 2020/7/29م عن إيداع املخطط التفصيي 

ملسار الشارع رقم )6028( بعرض )8( مرت وارتداد )3( مرت واملحصور بن 
الشــارع رقــم )1817( والشــارع رقــم )1813( وممــر املشــاه امتــداد الشــارع 
رقــم )6028( بعــرض )8( مــرت بــدون ارتــداد واملــار بالقســيمة رقــم )26( مــن 

القطعة رقم )641(.
ومســار الشــارع رقــم )1813( بعــرض )8( مــرت دون ارتــداد واملحصــور بــن 

الشارع رقم )6000( والشارع رقم )6028(.
لالعرتاض خالل مدة ستن يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املرشوع االطــالع عىل خارطة املرشوع مجاًنا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
اىل املدعى عليه/ محمد بن أحمد بن محمد عبد الخالق من جمهورية مرص 
العربيــة واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا لقد حكم عليــك بتاريخ 2020/4/5م 
يف الدعــوى أســاس 2019/986 وموضوعهــا اثبــات طــالق واملقامــة عليــك 
مــن زوجتــك املدعيــة حليمــة محمــد ســعيد أبــو عبيــد مــن يبنــا وســكان رفــح 
بثبــوت طالقهــا منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى قبل الدخــول والخلوة 
الرســوم  وتضمينــك  2020/4/5م  يف  الواقــع  الحكــم  تاريــخ  مــن  اعتبــارا 
قابــال لالعــرتاض واالســتئناف  القانونيــة حكــام غيابيــا بحقــك  واملرصوفــات 

والطعن لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/4/23م.
قايض محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطن
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ نعيــم نبيــل عمــر عليــان مــن غــزة وســكانها لقــد عــادت 
الغيــاب  مــن  للــرر  تفريــق  وموضوعهــا  2019/1939م  أســاس  القضيــة 
غــزة  مــن  الغولــة  خميــس  ماجــد  أســامء  املدعيــة/  وبــن  بينــك  املتكونــة 
الحكــم  مصدقــة  بغــزة  الرشعيــة  االســتئناف  محكمــة  مقــام  مــن  وســكانها 
املستأنف مبوجب القرار االستئنايف رقم )8409( سجل )21( املؤرخ يف 
2020/10/26م حكام قابال للطعن أمام املحكمة العليا الرشعية يف غزة 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/11/19م.
قايض غزة الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

تصفية شركة تصفية اختيارية
تعلــن االدارة العامــة للــرشكات- املحافظــات الجنوبيــة أن رشكــة النوباريــة 
للتجــارة العامــة واملقــاوالت واملســجلة لــدى االدارة العامــة للــرشكات/ 
رقــم  تحــت  محــدودة  مســؤولية  ذات  كــرشكات  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
غــر  العامــة  جمعيتهــا  يف  قــررت  2017/10/15م  بتاريــخ   563161090

العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 2020/11/15م تصفيــة الرشكــة تصفيــة اختياريــة 
وتعيــن املحاســب القانــوين/ شــعبان ابراهيــم شــعبان نســامن- مكتــب الخر 
للمحاسبة والتدقيق مصفيًا قانونيًا للرشكات املذكورة أعاله، لذا من لديه أي 
مطالبــات أو حقــوق ماليــة أن يتقــدم بطلبــه اىل املصفــي القانــوين املذكــور أو 
االدارة العامة للرشكات بوزارة االقتصاد الوطني- املحافظات الجنوبية وذلك 

خالل 30 يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن، تحريرا يف 2020/11/22م.
مراقب الرشكات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

بــال جريــك  رشكــة  أن  الجنوبيــة  الــرشكات- املحافظــات  مراقــب  ُيعلــن 
لالستراد والتصدير واملسجلة كرشكة مساهمة خصوصية تحت رقم 
562567370 يف نابلــس وميثلهــا الســيد/ ســليامن زيــاد مقــداد تقدمــت 

بطلــب لتســجيل رشكــة لفتــح فرع لها يف املحافظــات الجنوبية بحيث يكون 
عنوانها: يف غزة دوار حيدر عبد الشايف بجوار سلطة النقد.

لــذا مــن لديــه اعــرتاض مســبب عليــه التوجه لــوزارة االقتصاد الوطنــي اإلدارة 
أبــراج املقــويس خــالل  النــرص  الكائــن – غــزة  للــرشكات يف مقرهــا  العامــة 

أسبوع من تاريخه.
ويحــق للرشكــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 

الجديد وفقًا للقانون، تحريرًا يف 2020/11/19م.
مراقب الرشكات

إعالن فقد شيكات
رقــم:  غــزة- وأحمــل هويــة  مــن ســكان  ياســن  عــي  اللــه  عــالء عطــا  أنــا/  أعلــن 
900857764 عن فقد الشيكان اللذان يحمالن االرقام التالية )30001003( 

مفتــوح بــدون قيمــة، )30001004( قيمتــه )500.000 شــيكل( مــن حســاب 
السيد/ أكرم عطا الله عي ياسن وهام شيكان غر مؤرخان ومسحوبان عىل 
بنك فلسطن فرع رام الله حساب رقم )1100862(. فأرجو ممن يجدهام أن 

يسلمهام ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

اعتداءات مستوطنين 
ونجلــه  مســن  مواطــن  عــىل  أمــس،  مســتوطنون  اعتــدى  حــن  يف 
لحــم.  بيــت  الخــر يف محافظــة  بلــدة  قريــة شوشــحله جنــوب  يف 
وأفــاد املواطــن مهنــد صــالح أحــد ســكان شوشــحله، بأنــه كان برفقــة 
والــده املســن يرعيــان األغنــام يف أرايض القريــة، وفجــأة هاجمهــم 
مســتوطنون مســلحون من مســتوطنة "اليعازر" ورشــقوهم بالحجارة، 
وحاولــوا إجبارهــم عــىل مغــادرة أرضهــم، تحــت تهديــد الســالح، إال 

أنهم تصدوا لهم.
وقــال صــالح إنــه يتعــرض بشــكل متكــرر العتــداءات مــن قبــل قــوات 
االحتالل واملستوطنن، بهدف إجبار العائلة عىل ترك أراضيها يف 

خطوة تستهدف االستيالء عليها.
عــىل  املقامــة  "سوســيا"  مســتوطنة  مــن  مســتوطنون  اعتــدى  كــام 
أرايض رشق يطــا جنــوب الخليــل، عــىل عــدد من املواطنن يف قرية 

سوسيا يف أثناء محاولتهم طرد مستوطنن من أراضيهم.
وأفاد منسق لجان الحامية والصمود فؤاد العمور لوكالة "وفا" التابعة 
للســلطة، بــأن مســتوطنن أقدمــوا عــىل تخريــب أرايض املواطنــن، 

حيث أطلقوا مواشيهم ودوابهم، لتخريب املزروعات.
وبــن أن املســتوطنن يحاولــون االســتيالء عــىل األرايض يف تلــك 

املنطقة، يف مسعى لتوسيع املستوطنات.
الحــرم  قــرب  شــابن  أمــس  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ذلــك  إىل 

اإلبراهيمي يف الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل املتمركــزة عــىل مداخــل 

ومحيط الحرم اإلبراهيمي، اعتقلت شابن مل تعرف هويتهام.
بــر  البنــاء يف  بوقــف  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  أخطــرت  ذلــك  إىل 
للمياه، يف بلدة الخر جنوب بيت لحم، واستولت عىل آلة حفر.

وأفــاد الناشــط أحمــد صــالح بــأن قــوات االحتــالل ســلمت املواطــن 
أحمــد رزق عيــى إخطــارا بوقــف البنــاء يف بــر للميــاه يشــيده يف 
منطقــة "واد األبيــار" املحاذيــة ملســتوطنة "افــرات "، بدعــوى عــدم 

الرتخيص.
وأضاف صالح أن االحتالل اســتوىل عىل حفار يدوي" كمربيســة" ، 
إضافة إىل تحويل املواطن ملحكمة عسكرية بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٠.

ويف قطاع غزة شــن الطران الحريب اإلرسائيي، فجر أمس، سلســلة 
غــارات جويــة اســتهدفت عــدة مواقــع وأراٍض يف القطــاع، وأوقعــت 

أرضارًا وخسائر مادية يف ممتلكات املواطنن.
بــأن طائــرات حربيــة إرسائيليــة قصفــت بثالثــة  وأفــاد مصــدر محــي 
صواريــخ موقعــًا يف منطقــة الشــيخ عجلــن غــرب مدينــة غــزة، دون 

وقوع إصابات يف صفوف املواطنن.
وقصفــت طائــرات االحتــالل بصاروخــن موقعــًا يف حــي تــل الهــوى 

غرب املدينة.
كام قصفت طائرات االحتالل بخمسة صواريخ موقعن رشق مدينة 
غــزة، وأرايض زراعيــة، وتحديــدًا يف حيــي الزيتــون والشــجاعية، مــا 
أســفر عــن إلحــاق رضر وخســائر ماديــة مبمتلــكات املواطنــن القريبة 

من القصف.
صواريــخ  بخمســة  االحتــالل  طائــرات  قصفــت  القطــاع  جنــوب  ويف 
وخرابــًا  دمــارًا  أوقــع  مــا  ورفــح،  يونــس  خــان  مدينتــي  غــرب  موقعــن 
فيهام، إضافة إىل إلحاق أرضار مبمتلكات املواطنن القاطنن قرب 

االستهداف والقصف اإلرسائيي.

غانــم: "إّن هــذا املــرشوع هــو أخطــر مــا 
ــي  وُيصفِّ القــدس،  أرايض  عــىل  يكــون 
الغائبــن  أرايض  عليــه  بنــاء  االحتــالل 
ــا  قرسيًّ ريــن  امُلهجَّ املواطنــن  وأرايض 
دولــة  باســم  ويســجلها  القــدس،  مــن 

االحتالل.
وأشــار غانــم يف ترصيــح إلذاعــة "صــوت 
بــدء  أّن  إىل  الرســمية،  فلســطن" 
أراضيهــم  تســجيل  يف  املواطنــن 
ســرافقه فــرض رضائــب ونفقات ورســوم 
اإلحجــام  إىل  املواطــن  ســتدفع  باهظــة 
لتســجيل األرض  عــن دفــع هــذه املبالــغ 

فتذهب إىل االحتالل.
لتســوية  االحتــالل  مــرشوع  أنَّ  ــد  وأكَّ
إىل  يهــدف  "ج"  املناطــق  يف  األرايض 
تصفية ما تبقى من األرض الفلســطينية، 
املســتوطنن  إىل  انتقالهــا  وتســهيل 

تســهيل  إىل  وكذلــك  أوســع،  انتقــااًل 
عليهــا  املقامــة  األرايض  تســجيل 

مستوطنات االحتالل.
وينص قانون أمالك الغائبن اإلرسائيي 
عقــارات  مصــادرة  عــىل  1950م  لعــام 
الفلســطينين الذيــن "غــادروا البــالد إىل 
الــدول املعاديــة" يف حــرب عــام 1948. 
العقــارات  آالف  ُصــوِدرت  لــه  ووفًقــا 
الفلســطينية يف مناطق يافا وحيفا وعكا 

والجليل.
ضمُّ األرض الفلسطينية

الخرائــط  دائــرة  مديــر  أكــد  الســياق  ويف 
بجمعيــة الدراســات العربيــة يف القــدس 
االحتــالل  أن  التفكجــي،  خليــل  املحتلــة 
سيســلب -بســبب هــذا املــرشوع- نحــو 
بحيــث  أرض،  وقطعــة  وحــدة  ألــف   58

مســاحة  مــن   %  12 نســبته  مــا  ُيبقــي 

القدس للفلسطينين و88 % لليهود.
وأوضــح التفكجــي لصحيفــة "فلســطن"، 
أن االحتالل يسعى جاهًدا لضم ما تبقى 
القــدس  يف  الفلســطينية  األرض  مــن 
وتصفيتهــا، وإقامــة مخططاته ومشــاريعه 

يف املدينة املحتلة.
الغائبــن"  "أمــالك  قانــون  أن  وأشــار إىل 
وضعتــه ســلطات االحتــالل بهــدف نهــب 
ــروا مــن  أمــالك الفلســطينين الذيــن ُهجِّ
أراضيهــم عــام 1948 أو مــا بعــد النكبــة، 

وسلبها.
وأكــد أن االحتــالل اســتعمل هــذا القانون 
بعــد احتاللــه رشقي القدس عام 1967، 
املنــازل  مئــات  عــىل  اســتوىل  حيــث 
والعقارات؛ بذريعة أنها أمالك غائبن.

ر مــن خطورة مرشوع إعادة تســجيل  وحــذَّ
املواطنــن  وأرايض  الغائبــن  أرايض 

بدواعــي  القــدس  مــن  ــا  ريــن قرسيًّ امُلهجَّ
التطويــر، مؤكــًدا أن مــا يقــوم بــه االحتالل 
هدفهــا  القــدس  مبدينــة  إجــراءات  مــن 
وتهويدهــا  املقدســة  املدينــة  "أرسلــة" 
وفــق قوانــن عنرصيــة يســنها ويصدرهــا 

بن الفينة واألخرى.
ل إسرائيلي تغوُّ

مــن جانبــه أكــد منســق االئتــالف األهــي 
لحقــوق اإلنســان يف مدينــة القدس زكريا 
عودة، أن مرشوع تسوية األرايض سيزيد 
وأمــالك  أرايض  عــىل  االحتــالل  تغــوُّل 
ا من القدس. رين قرسيًّ الغائبن وامُلهجَّ

أن  "فلســطن"  لصحيفــة  عــودة  وأوضــح 
الهــدف مــن املــرشوع هو تهجر ما تبقى 
من الفلسطينين يف القدس واالستيالء 
عــىل أراضيهــم، مبيًنــا أن نحــو 50 % مــن 
أصحــاب تلــك املنــازل غــر مقيمــن يف 

املدينــة املقّدســة، وتســمى ممتلكاتهــم 
"أمالك الغائبن".

هــي  عــودة،  وفــق  الغائبــن"،  و"أمــالك 
املســلحة  امليليشــيات  َطــرَدت  أمــالك 
اليهوديــة ســكانها منهــا، واســتوىل عليهــا 
الحًقا ما يســمى "حارس أمالك الغائبن 
إىل  بــدوره  لهــا  حوَّ الــذي  اإلرسائيــي"، 

ملكيات يهود ال عالقة لهم بها".
يحــاول  االحتــالل  أن  عــودة  وبــنَّ 
مــن  مزيــد  ســلب  العنرصيــة  بقوانينــه 
مشــاريعه  لصالــح  املقدســين  أرايض 
االســتيطانية، إىل جانب فرض الرائب 
األمــر  الغائبــن؛  أمــالك  عــىل  الباهظــة 
بيعهــا  إىل  أصحابهــا  بعــض  دفــع  الــذي 
الرائــب  تســديد  عــىل  قدرتهــم  لعــدم 
الباهظــة املفروضــة عليهــم، أو الســتيالء 

االحتالل عليها.

بروقــن غــريب ســلفيت، بــات املــزارع "عبــد ســامرة" 
فجرافــات  وزراعتهــا،  أرضــه  فالحــة  مــن  ممنوًعــا 
االحتــالل جاهــزة القتالع ما يزرع ومنعه دخوَل أرضه، 
اتفاقيــة  حســب  "ج"  مصنفــة  املنطقــة  أن  بدعــوى 

"أوسلو".
وصلتنــي  عندمــا  منــزيل  يف  "كنــت  ســامرة:  يقــول 
مكاملــة هاتفيــة مــن جــاري يف األرض مبنطقــة "خلــة 
عــىل  إخطــارا  يعلــق  االحتــالل  جيــش  بــأن  الخــروب" 
البــر والغرفــة الزراعيــة، بوقــف البنــاء والهــدم الحقــا، 
وهــو مــا جعلنــي أتــرك مــا بيــدي وأركــض نحــو األرض 
لصالــح  املصــادرات  كــرة  نتيجــة  يل  تبقــت  التــي 

التوسع االستيطاين".
إخطــار  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  ســامرة  ويضيــف 
ألن  متواصلــن،  وأرق  بتعــب  يل  تســبب  االحتــالل 
تعــب عــرشات الســنن مــن زراعــة الزيتــون والحفــاظ 
عــىل األرض قــد يتبخــر بلحظــة يف ظــل احتــالل يريــد 

أن نرتك أرضنا نهًبا للمستوطنن.
برفقــة  االحتــالل  جيــش  مــن  دوريــة  أن  إىل  ويشــر 
ســيارة مــن اإلدارة املدنيــة "االرسائيليــة"، اقتحمــت 
أرضــه، وعلقــت اخطــار وقف البناء عىل جدار الغرفة 
للســيطرة  تخضــع  املنطقــة  أن  بدعــوى  الزراعيــة، 

اإلرسائيلية.
 3 إىل  الغربيــة  الضفــة  أوســلو  اتفاقيــة  وقّســمت 
املناطــق  ومتثــل  و"ج"،  و"ب"  "أ"  هــي  مناطــق، 
وتســيطر  الضفــة،  مســاحة  مــن   18% نحــو  "أ" 
فيــام  وإدارًيــا،  أمنًيــا  الفلســطينية  الســلطة  عليهــا 
مدنيــة  إلدارة  وتخضــع   ،21% "ب"  املناطــق  متثــل 
فلســطينية وأمنيــة إرسائيليــة، بينــام تشــكل املناطــق 
لســيطرة  وتخضــع  الضفــة،  مســاحة  مــن   61% "ج" 

أمنية وإدارية إرسائيلية.
استصالح األرض

ويقــول ســامرة: "قمــت ببنــاء غرفــة زراعيــة مبســاحة 
80م2 قبل 8 شــهور، وبر زراعية لجمع مياه األمطار 

قبــل عــام ونصــف العــام، واألن أعلــن عــىل اســتصالح 
أريض رغم اإلخطار، وهو ما مل يرق لالحتالل".

قرابــة  تبلــغ  الزراعيــة  أرضــه  مســاحة  أن  إىل  ويشــر 

عــرشة دومنــات، وهــي بعيــدة عــن املنطقــة الصناعية 
ملستوطنة "أريئيل"، لكن نهم ورشهة االحتالل تريد 

املزيد من األرض الفلسطينية.
فالحــة  عــن  يحجمــون  املزارعــن  أن  ســامرة  وبــن 
أراضيهم يف مناطق "ج"، فهم يرون كل يوم عمليات 
تجريف وقلع وطرد وتهجر بسبب هذه التصنيفات، 

مؤكًدا أنه "لن يرتك أرضه مهام كلفه األمر.
باحث يوضح

مــن جانبــه، أكــد الباحــث يف شــؤون االســتيطان د. 
خالــد معــايل أن االحتــالل يتبــع أســلوب اإلخطــارات 
كنــوع مــن الحــرب النفســية، ملنــع الحيــاة والعناية يف 
املصنفــة  املناطــق  يف  املزارعــن  قبــل  مــن  األرض 
"ب" و "ج"، سواء يف سلفيت أو بقية مناطق الضفة 

الغربية.
وأوضــح معــايل لـ"فلســطن"، أن االحتــالل يهدف من 
الفلســطينين  املزارعــن  إلربــاك  اإلخطــارات  هــذه 
خســارتها  خشــية  أراضيهــم  بــرتك  يفكــرون  وجعلهــم 

الحقا تحت تهديد السالح والطرد والتهجر.
الدومنــات  مــن  أن االحتــالل يســتهدف اآلالف  وذكــر 
الديــن  جــالل  تســمى  أثريــة  منطقــة  بينهــا  الزراعيــة، 
وقرية قرقش األثرية، وخربة صالح الدين التي يعتقد 

أنها كانت معسكرا لجيش صالح الدين األيويب.
ورشيــط  منطقــة  ضــم  يريــد  االحتــالل  أن  وذكــر 
مســتوطنة "أريئيــل" املمتــد مــن حاجــز زعــرتة جنــوب 
عــام  املحتلــة  بــاألرايض  قاســم  كفــر  وحتــى  نابلــس 
عــن جنوبهــا  الضفــة  وبذلــك يفصــل شــامل   ،1948

ووسطها ويسيطر عىل الحوض املايئ الغريب تحت 
الرشيــط  هــذا  يف  مســتوطنة   25 بواقــع  ســلفيت، 

االستيطاين الضخم.
بــه "نتنياهــو" أكــر مــن مــرة،  ونقــل معــايل مــا رصح 
بأنــه ســيضم يف املرحلــة األوىل "الكتــل االســتيطانية 
القــدس  رشق  أدوميــم"  "معاليــه  وهــي:  الثــالث 
و"غــوش  ســلفيت  شــامل  يف  و"أريئيــل"  املحتلــة، 
عتصيــون" يف جنوبهــا"، مشــرة إىل أن هــذه الكتــل 
االســتيطانية تضــم أكــر مــن %80 مــن املســتوطنن 

يف الضفة الغربية.

ل 416  االحتالل ُيسجِّ
إصابة بـ"كورونا"

النارصة/ فلسطن:
أفــادت وزارة الصحــة يف دولــة االحتــالل مســاء 
بوبــاء  مؤكــدة  إصابــة   416 بتســجيل  أمــس، 

كورونا يف 24 ساعة املاضية.
وأشــارت الــوزارة يف بيــان لهــا إىل ارتفــاع نســبة 

اإلصابات اإليجابية إىل 2.8 يف املئة.
وتشر معطيات الوزارة إىل وجود 299 مريضا 
يف حالة خطرة، بينهم 121 يستعينون بأجهزة 
التنفــس االصطناعــي، و141 مريًضــا حالتهــم 
حرجــة، يف حــن ارتفــع إجــاميل الوفيــات يف 
البــالد منــذ بــدء تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 

املنرصم إىل 2,799 حالة وفاة.

64 وفاة و5268 إصابة 

بـ"كورونا" يف األردن
عامن/ فلسطن:

أمــس،  مســاء  األردنيــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تسجیل 64 حالة وفاة، و5268 إصابة بفیروس 

"كورونا" املستجد.
إيجازهــا  يف  األردنيــة  الصحــة  وأوضحــت 
منــذ  ارتفعــت  الوفيــات  حصیلــة  أن  املســايئ 
بــدء الجائحــة إىل 2236 حالــة، واإلصابــات إىل 

)183,429( حالة.

اليــوم  ُأدِخلــت  التــي  الحــاالت  عــدد  أن  وبينــت 
بلــغ  املعتمــدة  املستشــفيات  يف  للعــالج 
حالــة   )212( غــادرت  حــن  يف  حالــة،   )249(

املستشفيات بعد شفائها.

الوسطى/ فلسطن:
أشــاد النائــب عــن كتلــة التغيــر واإلصــالح الربملانيــة 
الدكتــور عبــد الرحمــن الجمــل بجهــود هيئــة التوجيــه 
الســيايس واملعنــوي يف إعــداد الربامــج التدريبيــة 
والتوعويــة ألفــراد األجهــزة األمنيــة لالرتقــاء بفكرهــم 
وأدائهــم املهنــي، مشــًرا إىل رضورة أن يتحــىل رجل 
األمن بأخالقيات املهنة يف أثناء أداء مهامه األمنية 
د.  النائــب  ترصيــح  جــاء  املواطنــن.  مــع  وتعاملــه 

غزة/ فلسطن:
لــوزارة األوقــاف  وزعــت اإلدارة العامــة للــزكاة التابعــة 
أرسة   2000 عــىل  غذائيــة  طــرودًا  الدينيــة  والشــئون 
مــن األرس املحجــورة والفقــرة يف قطــاع غــزة، وذلــك 
العامليــة يف  الخريــة اإلســالمية  الهيئــة  مــن  بتمويــل 
للــزكاة  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وأوضــح  الكويــت. 
أسامة إسليم أن األوقاف رشعت بتوزيع تلك الطرود 

الجمــل يف "أمســية إميانيــة" ألفــراد القــوة الرشطيــة 
وشــارك  الربيــج  مبخيــم  الهيئــة  نظمتهــا  املســاندة، 
يف حضورهــا أفــراد القــوة املســاندة، بحضــور الرائــد 
محمــد جــرب مديــر الهيئــة والطاقــم اإلداري بالهيئــة. 
التوجيــه  هيئــة  مديــر  جــرب  محمــد  الرائــد  وقــال 
الســيايس واملعنــوي، إن هــذه األمســية تــأيت ضمــن 
التوجيــه  هيئــة  تنظمــه  الــذي  التعبــوي  الربنامــج 

السيايس واملعنوي لعنارص القوة املساندة.

عــىل الفقــراء واملحتاجــن عــرب لجــان الــزكاة املنتــرشة 
يف جميع محافظات قطاع غزة، وذلك من أجل خدمة 
انتشــار  ظــل  يف  املرابــط  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء 
رئاســة  الكويــت  دور  اســليم   ومثــن  كورونــا.  فــروس 
الفلســطيني  الشــعب  خدمــة  يف  وشــعبًا  وحكومــة 
املجــاالت  كل  يف  لــه  الدعــم  أشــكال  كل  وتقديــم 

السياسية واالجتامعية واالغاثية واالقتصادية.

النائب الجمل يشيد بجهود "التوجيه 
السيايس" لالرتقاء بأفراد األمن

األوقاف توزع طروًدا غذائية عىل 2000 أرسة فقرية بغزة
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

أمــس  وقعــا  حدثــن  يف  يحقــق  االحتــال  دولــة  يف  الجيــش 
يف عمليــة التصعيــد مــع غــزة. الحــدث األول هــو فشــل القبــة 
الحديديــة يف اعــراض الصــاروخ الفلســطيني البــدايئ الــذي 
الدبابــات  إحــدى  إطــاق  والثــاين  أســدود.  يف  موقًعــا  أصــاب 

قذيفة تجاه غزة دون أوامر.
مــا يجــري مــن تحقيــق ال يهمنــا نحن يف غزة وال يعنينا، ولكن ما 
ــا عــى غزة، فإنه  ا وتقنيًّ يعنينــا هــو أن العــدو وإن تفــوق عســكريًّ
ال يتفــوق عــى قــدرة اللــه، واللــه جــل يف عــاه هــو الــذي أذن 
للصــاروخ البــدايئ أن يصــل هدفــه، وهــو الــذي أفشــل القبة يف 
التصــدي لــه، ومــن كان مــع اللــه فاللــه معــه، وألن غــزة مظلومــة 
فإن الله معها عى الظاملن، ولن يدعها وحدها ما متســكت 

بطاعة الله وبالجهاد.
قــوة صــاروخ غــزة يف أنــه بــدايئ ومعــه معيــة تســمح باســتطراق 
القدرة من األعى إىل األدىن. وضعف العدو يف ضعف يقينه 
باللــه، وباعتــاده عــى التقنيــة املتفوقــة مــع مــا فيــه مــن تكــر 

واستعاء، والله ال يهدي قوًما قالوا عزيًرا ابن الله؟!
غــزة أعلنــت أنهــا ال تراجــع عــن مقاومــة الحصــار، وعــن توفــر 
القانــون  بحســب  االحتــال  ألن  لغــزة،  الطبيــة  املســتلزمات 
املجــال  يف  ســيا  ال  غــزة،  مســتلزمات  توفــر  ملــزم  الــدويل 
الطبــي، وتفاهــات التهدئــة تلزمــه ذلــك، وعليــه فإنــه إذا تخى 
عا يوجبه القانون الدويل، وما توجبه تفاهات التهدئة، فإنه 
هو من يســتدعي التصعيد، وهو من يتحمل مســؤولية ما وقع 

أمس، وما ميكن أن يقع يف األيام القادمة.
تكتيكيــة،  رؤيــة  متلــك  كــا  اســراتيجية،  رؤيــة  متلــك  غــزة 
مثــل  مرحليــة  مطالــب  عــن  بياناتهــا  يف  تتحــدث  حــن  وهــي 
املســتلزمات الطبية، ورفع الحصار، وإدخال األموال القطرية، 
ال تنــى أن مرشوعهــا هــو إزالــة االحتــال، واســتعادة األرض 
خاليــة مــن املســتوطنات، وهــذا عمــل كبــر يقــوم عــى تراكــم 
القوة والقدرة، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتوحيد املرشوع 

الوطني حول تحرير األرض وإزالة املستوطنات.
التكتيــك  دائــرة  أمــس كان تصعيــًدا يف داخــل  ليلــة  مــا جــرى 
القادمــة،  األيــام  يتكــرر يف  قابــل ألن  والعمــل املرحــي، وهــو 
مــا دام املحتــل يتنكــر لتفاهــات التهدئــة، ويتنكــر للواجبــات 
اإلنســانية التــي يلزمــه إياهــا القانــون الــدويل. غــزة مــدت يدهــا 
لتوحيد الصف واملصالحة حتى يتمكن شعبنا من الدخول يف 

مرحلة إزالة االحتال واستعادة األرض.

عودة لربنامج التصعيد؟!

وفاة جان موريس.. صاحبة سبق
"بلوغ قمة إيفرست" الصحفي

لندن/ وكاالت:
بكونهــا  اشــتهرت  التــي  موريــس،  جــان  الريطانيــة  الصحفيــة  توفيــت، 
حققــت لصحيفــة "ذا تاميــز" الريطانيــة ســبقا صحفيــا متّثــل يف الكشــف 
عــن نجــاح بلــوغ قمــة إيفرســت، عــن 94 عامــا. واكتســبت جــان موريــس 
شــهرتها عندما زودت "ذا تاميز" عام 1953 بالســبق الصحفي التاريخي 

عن تسّلق جبل إيفرست برسالة مشفرة أرسلتها إىل إدارة التحرير.
وكانــت املنافســة بــن الصحــف رشســة يف تلــك الحقبــة، لكــّن صحيفــة 
"ذا تاميــز" كانــت الوحيــدة التــي كانــت صحفيــة منهــا ضمــن البعثــة إىل 
إيفرست، هي جان موريس التي كانت يف السادسة والعرشين وحديثة 
رســالتها،  املنافســون  يعــرض  أن  وخشــية  الجبــال.  تســلق  يف  العهــد 
وضعــت املراســلة شــيفرة خاصــة، إذ إن عبــارة "ظــروف الثلــوج الســيئة" 
كانت تعني يف الواقع "لقد غزونا إيفرست"، يف حن أن عبارة "الرياح 
ال تــزال مزعجــة" كانــت تعنــي "رصف النظــر عــن محاولــة غــزو إيفرســت". 

وكان اسم كل متسلق مرّمًزا أيًضا.
ويف  املشــّفرة.  الرســالة  موريــس  أرســلت   ،1953 مايو/أيــار   31 ويف 
صباح اليوم التايل، علم الحشد الذي كان ينتظر تتويج إليزابيث الثانية 
العلــم  غرســا  رجلــن  أن  تاميــز"  "ذا  لصحيفــة  األوىل  الطبعــة  مــن  ملكــة 

الريطاين عى "سقف العامل".
لــأدب.  موريــس  جــان  تفرغــت  الصحفــي،  العمــل  اعتزلــت  وبعدمــا 
فأصدرت أكرث من 40 كتاًبا، ورشحت روايتها "الست ليرز فروم هاف" 

عام 1985 لجائزة "بوكر " األدبية الريطانية املرموقة.

سبب غريب وراء رسقة فتاة 
لسيارة إسعاف من املستشفى

روما/ وكاالت:
يف واقعــة غريبــة، رسقــت فتــاة إيطاليــة ســيارة إســعاف بعــد خروجهــا مــن 
املحققــن  فاجــأت  الســبب،  عــن  ســئلت  وحــن  املستشــفيات  إحــدى 
مبرر غريب. ورسقت الفتاة، البالغة من العمر 23 عاًما، سيارة إسعاف 
كانــت متوقفــة يف غرفــة الطــوارئ يف مستشــفى تريفيليــو، يف مقاطعــة 
برجامــو بشــايل إيطاليــا، للعــودة إىل بيتهــا، بعــد عثورها عــى املفاتيح 

موضوعة يف لوحة القيادة.
ســيارة  رسقــة  عــن  وأبلغــوا  للواقعــة  الصحــة  موظفــو  انتبــه  الفــور  وعــى   
اإلســعاف، لرســل الرشطــة دوريــات العــراض الســيارة، مــع االســتفادة 
مــن نظــام التتبــع GPS املجهــزة بــه ســيارة اإلســعاف، وفقــُا لصحيفــة "ال 

ريبوبليكا" اإليطالية.
وبعــد بضــع دقائــق، وصلــت الســيارة إىل أرشــينى، وهي بلــدة بالقرب من 
تريفيليو، حيث تم اعراض سيارة اإلسعاف، وألقى القبض عى الشابة 
اإليطاليــة التــي تواجــه اآلن تهمــة الرسقة املشــددة يف الحادث الذي وقع 

ليًا بن 18 و19 نوفمر/ترشين الثاين.
سيتعن عى الشابة اآلن املحاسبة عى الرسقة املشددة، ألن الجرمية 

ارتكبت ضد سيارة تستخدم للمساعدة العامة.
ســيارة  رسقــة  عــى  إقدامهــا  وراء  الدافــع  عــن  الفتــاة  ســئلت  وعندمــا 

اإلسعاف، قالت: "مل تكن هناك سيارات أجرة".

رشكة هواوي تتباهى 
بصورة الُتِقطت بهاتف 

"مت 20"
بكن/ وكاالت:

لعمــاق  الرســمي  الحســاب  نــرش 
"هــواوي"  الصينــي  التكنولوجيــا 
الدقــة،  عاليــة  صــورة  تويــر،  عــى 
تــم التقاطهــا بجهــاز "ميت20" من 

"هواوي".
وتظهر الصور فتاة جالسة يف غرفة 
الــرق  ضــوء  تظهــر  كــا  مظلمــة، 

بوضوح تام من شباك النافذة.
عــن  "هــواوي"  رشكــة  ووصفــت 
و"ميــت   ،"20 "ميــت  هاتفــي 
20 بــرو"، بأنهــا قنبلتــن تدمــران 
ســوق  يف  الرشكــة  منافــي  كل 

الهواتف الذكية.

تغريم "مرشد" 280 يورو.. والسبب "خرق حظر التجوال"

فيل صغري يختبئ وراء
 عمود بعد رسقة قصب السكر

بانكوك/ وكاالت:
التقــى مواطنــون مــن مقاطعــة شــيانغ مــاي شــايل تاياند بفيــل جائع يف 

أحد الحقول.
وكان الفيــل قــرر أن يــأكل قصــب الســكر يف مزرعــة مجــاورة، يف الوقــت 
الجــرم  يف  عليــه  وقبضــوا  املنطقــة  مــن  أشــخاص  عــدة  اقــرب  الــذي 

املشهود.
واختبأ الفيل الصغر وراء عمود ظنا منه أن ال أحد ميكنه أن يراه. وأضاء 

السكان املحليون عى الفيل لتصويره.
وظــل الفيــل الصغــر واقفــا ثابًتــا ومل يتحرك طوال هذا الوقت، عى أمل 

أال ياحظ الناس أي يشء.
يف النهايــة غــادر الشــهود، مــا ســمح للفيل الصغر، عــى األرجح، العودة 

إىل وليمته.
من املاحظ أن قصب السكر يعد من وجبات الفيلة املفضلة.

خطوة ذكية لحامية
آخر زرافة بيضاء عىل األرض

نرويب/ وكاالت:
املواقــع  تحديــد  بجهــاز  العــامل  يف  الوحيــدة  البيضــاء  الزرافــة  زودت 
العاملــي "GPS" ضمــن الجهــود الراميــة لحايــة هــذا الحيــوان النــادر 
مــن الصياديــن يف كينيــا. وقالــت منظمة "إســحاقيني هروال" للحفاظ 
عى البيئة يف بيان، نقلته وسائل إعام، إن الزرافة البيضاء باتت اآلن 

مبفردها بعد مقتل أنثى وعجلها عى يد صيادين يف مارس/آذار.
وســيعمل جهاز تحديد املواقع العاملي، املرفق بأحد قرون الزرافة، 
إىل  الريــة  الحيــاة  حــراس  لتنبيــه  ســاعة  كل  اتصــال  اختبــار  بإجــراء 
ســمة  وتتســبب  بــرس".  "أسوشــيتد  وكالــة  ذكــرت  حســبا  موقعهــا، 
التــي  للزرافــة،  األبيــض  اللــون  يف  "اللوســيزم"  تســمى  نــادرة  وراثيــة 
تواجــه خطــر الصيــد الجائــر يف الســافانا القاحلــة بالقــرب مــن الحــدود 

الصومالية.
يف  الوحيــدة  البيضــاء  الزرافــة  كينيــا  يف  رشعيــن  غــر  صيــادون  وقتــل 
العــامل وعجلهــا، حيــث عــرث عــى جيفتــي الزرافتــن البيضاويــن، اللتــن 
مل يتــم اإلبــاغ عــن مشــاهدة مثلهــا يف أي بلــد آخر يف العامل "هيكلن 
عظميــن بعدمــا قتلهــا صيــادون غــر رشعيــن" يف محميــة يف غاريســا 

شال رشقي كينيا.

روما/ وكاالت:
غرمت السلطات اإليطالية مرشدا يعيش 
يف أحــد شــوارع مقاطعــة كومــو شــايل 
التزامــه  لعــدم  يــورو   280 مببلــغ  البــاد، 

بحظر التجوال املفروض عى مدينته.
مــن  البالــغ  جوديتــى،  بســكواىل  ُغــرم 
العمــر 63 عاًمــا، وهــو مــرشد يعيــش يف 
حالتــه  ومتنعــه  أعــوام،   10 منــذ  الشــارع 
االقتصادية من الحصول عى منزل دائم.

عليــه  فرضــت  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــى 
الرشطــة الغرامــة ملخالفتــه أحكام القانون 
األخــر يف إيطاليــا التــي تلــزم املواطنــن 

إجــراءات  ضمــن  منازلهــم،  يف  بالبقــاء 
مكافحة فروس كورونا املستجد.

اإليطــايل،   "notizie" ملوقــع  ووفًقــا 
ســرتفع الغرامة املقدرة إىل 400 يورو، 

إذا مل تدفع خال 5 أيام من إصدارها.
أورســينيجو،  أنجيلــو  الواقعــة  وتنــاول 
املستشار اإلقليمي للحزب الدميقراطي 
اإليطــايل، مــن خــال شــكوى عــى موقــع 

التواصل االجتاعي "فيسبوك".
الســخافة  "مــن  أورســينيجو:  وقــال 
والقســوة معاقبــة شــخص مــا لعــدم وجــود 

منزل يعود إليه".

كومــو  مفــوض  مــن  "أطلــب  وأضــاف: 
ســحب الغرامــة، ليــس فقــط ألنهــا عمليــا 
ملــن  دفعــه  يســتحيل  مبلــغ  إىل  تصــل 
هــم بالفعــل يف حالــة فقــر مدقــع، ولكــن 
كومــو  بــأن  االنطبــاع  بتعزيــز  تخاطــر  ألنهــا 
مثــل  يف  الفقــراء  ترحــم  ال  ومؤسســاتها 

هذا الوقت العصيب".
مــن  الغرامــة  ُدِفعــت  ويف غضــون ذلــك، 
التواصــل  وســائل  مــن  علــم  متــرع  قبــل 
االجتاعــي اإليطاليــة بقصــة جوديتــى، 
عــدم  يف  رغبتــه  مــع  مســاعدته  فقــام 

الكشف عن هويته.


