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فريج لـ                 : االحتالل يحرم فلسطينيي الـ48 من حق المسكن

القيادي أبو عرة: 
السلطة تعمل 

عىل تذويب 
قضية األرسى 

وتتنكر لحقوقهم
نابلس/ خاص "فلسطني":

القيــادي يف حركــة املقاومــة  أكــد 
مصطفــى  حــاس  اإلســامية 
الســلطة  مارســات  أن  عــرة،  أبــو 
األرسى  ملــف  ضــد  الفلســطينية 
أعلنــت  التــي  األخــرة  واإلجــراءات 

نيتهــا تنفيذهــا بحقهــم، 
تذويــب  إىل  تهــدف 

منظمة حقوقية: مبادرات إماراتية 
لتكريس االحتالل يف القدس

لندن/ فلسطني:
قالت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف بريطانيا، إنها تراقب بدقة 
املشــاريع االســتثارية التــي تقيمهــا اإلمــارات يف املســتوطنات ويف 
مدينة القدس املحتلة، يف انتهاك صارخ للقانون الدويل اإلنســاين، 

خاصة اتفاقيات جنيف التي تعد االســتيطان جرمية حرب. 
وبينــت املنظمــة يف بيــان لهــا أمــس، أنهــا تعكف عىل توثيق 
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القدس المحتلة/ فلسطين:
أفادت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، بأن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، زار السعودية، األحد 

الماضي، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورافقه في الزيارة رئيس الموساد يوسي كوهين، 
ا  وبحضور وزير الخارجية األمريكي "مايك بومبيو"، في خطوة عّدتها فصائل وقوى فلسطينية سقوًطا سياسيًّ

وِردًة عن الثوابت وتطوًرا طبيعًيا لعمليات التطبيع في المنطقة.  وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" 
أن نتنياهو وكوهين التقيا في مدينة "نيوم" في السعودية بـ"ابن سلمان" ووزير الخارجية السعودي فيصل 

ابن فرحان، ووزير الخارجية األمريكي، وعاد االثنان إلى إسرائيل بعد خمس ساعات، وفًقا لما أكده مصدر 
إسرائيلي رفيع المستوى لإلذاعة. وذكرت تقارير إعالمية أن نتنياهو لم ُيطِلع وزير جيش االحتالل 

و"رئيس الحكومة البديل"، بيني غانتس، على زيارته للسعودية ولقائه ولي عهدها. ويأتي اللقاء بين 

محافظات/ محمد األيويب:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  هدمــت 
منزاًل يف قرية كفر قاسم يف األرايض املحتلة 
مــن  مواطًنــا   18 واعتقلــت   ،1948 عــام 

محافظــات الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــني 
باحــات  اقتحــام  املســتوطنني  عــرات  جــدد 
املســجد األقــى، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

وسط حاية أمنية مشددة.

مــن  كبــرة  قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
الرقيــة  املنطقــة  حــارصت  االحتــال  رشطــة 

الجنوبيــة مــن "كفر قاســم"، ومنعت 
املــكان،  مــن  االقــراب  مــن  الســكان 

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة برام الله أمس تسجيل خمس 
وفيات، و)869( إصابًة جديدًة بفروس "كورونا"، 
حكومــة  قــررت  وقــد  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
يومــي  شــامٍل  إغــاٍق  فــرض  ذلــك  عقــب  اشــتية 
الجمعــة والســبت، وآخــر جــزيّئ بقيــة أيــام األســبوع 
الفــروس.  تفــي  مــن  للحــّد  يوًمــا؛   )14( مــدة 

وقالــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة, يف بياٍن صحفٍي: 
و72،  و60،   ،58( مواطنــني  أربعــة  وفــاة  ُســجلت 
 )85( ومواطنــة  الخليــل،  محافظــة  عاًمــا يف  و76( 
عاًمــا يف أريحــا.  وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة 
 ،)138( الخليــل  اآليت: محافظــة  توزعــت حســب 

ومحافظــة   ،)178( نابلــس  ومحافظــة 
قلقيليــة  ومحافظــة   ،)135( لحــم  بيــت 

5 وفيات و869 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة 
وحكومة اشتية تفرض إغالًقا ألسبوعني

األردن يطالب بـ"ضغط دويل" 
لوقف االستيطان اإلرسائييل

عان/ األناضول:
طالبــت وزارة الخارجيــة األردنيــة، أمــس، مبوقــف دويل يضغــط عــىل االحتــال 
املحتلــة.  الفلســطينية  األرايض  يف  االســتيطان  سياســة  لوقــف  اإلرسائيــي؛ 
جــاء ذلــك يف بيــان ملتحــدث الخارجيــة األردنيــة ضيــف الفايــز أدان فيــه تصديــق 
االحتــال عــىل بنــاء 540 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف جبــل أبــو غنيــم رشقــي 
مرفوضــة  االســتيطانية  النشــاطات  "هــذه  أن  الفايــز  وأكــد  املحتلــة.  القــدس 
الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ويف مقدمتهــا  ومدانــة، وهــي خــرق للقانــون 

قرار مجلس األمن رقم 2334". وشــدد عىل أن "سياســة االســتيطان 
اإلرسائيليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، غــر رشعيــة وخطــوة 

المدير التنفيذي لـ"أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين"

أبو ارشيد لـ"فلسطني": راسلنا 
إدارة بايدن لتعديل قرارات اتخذها 

ترامب ضد القضية الفلسطينية
واشنطن-غزة/ نور الدين صالح:

كشــف املديــر التنفيــذي لـ"أمريكيــون مســلمون مــن أجــل فلســطني" د.أســامة 
أبــو ارشــيد، أن منظمتــه بعثــت برســالة لفريــق إدارة الرئيــس األمريــي امُلنتخب 
التــي  النظــر يف ُجملــة مــن املطالــب الفلســطينية  بايــدن، تطالــب بإعــادة  جــو 

أقرّتها اإلدارة الحالية برئاســة دونالد ترامب املنحازَة لصالح ســلطات 
االحتال اإلرسائيي.  وقال أبو ارشــيد امُلقيم يف الواليات املتحدة 

مسؤوالن: االحتالُل يمارِس 
"سياسة النفس الطويل" للسيطرِة 

التامة عىل المسجِد اإلبراهيمي
الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

إحــكام  نحــو  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  متســارعة متــي  بخطــوات 
الــذي عملــت  امُلطَلقــة عــىل املســجد اإلبراهيمــي  ســيطرِتها 
1994م، ومل يكــن آخرهــا  ــا عــام  ــا ومكانيًّ عــىل تقســيمه زمانيًّ

تكدس المواطنين فيها جعل من الصعب السيطرة عليها
إغالق العيادات الخارجية بمستشفيات 

القطاع عقب إصابة عاملني بـ"كورونا"

حماس: اعتقاله استمرار لسياسة تكميم األفواه وقمع الحريات
أمن السلطة يرفض اإلفراج عن الناشط 

بنات رغم قرار محكمة صلح أريحا

االحتالل يزعم اعتقال خلية من طالب
بريزيت هرَّبوا أموااًل لحماس

4 وفيات و689 إصابة 
بـ"كورونا" يف غزة

غزة/ فلسطني:
4 وفيــات و689 إصابــة  أمــس، تســجيل  غــزة،  الصحــة يف  أعلنــت وزارة 
بفروس "كورونا" يف القطاع، بعد إجراء 2578 فحًصا مخربًيا، يف الـ24 
ســاعة املاضيــة. وأوضحــت الــوزارة يف التقريــر اليومــي الخــاص بالحالــة 
 15457 إىل  وصــل  املصابــني  عــدد  إجــايل  أن  القطــاع،  يف  الوبائيــة 

مصــايب  مــن  جديــدة  حالــة   198 تعــايف  إىل  ولفتــت  إصابــة. 
الفروس، لرتفع إجايل عدد املتعافني إىل 9384. 

ا وِردًة عن الثوابت فصائل تعد الزيارة سقوًطا سياسيًّ

نتنياهو ورئيس الموساد يزوران السعودية
ســـرًّا ويلتقيــان "ابــن سلمــان"

المستوطنون يجددون اقتحام األقصى
االحتـالل يهـدم منـزاًل فـي أراضـي الـ48

ويعتقـل 18 مواطًنا مـن الضفـة

ون عىل تأخري رواتبهم وتجزئتها  28 ألًفا من موظفي "األونروا" يحتجُّ

غزة/ صفاء عاشور:
أرجع املدير العام للمستشفيات يف وزارة الصحة 
بغــزة، د. عبــد الســام صبــاح قــرار إغــاق العيــادات 
الخارجيــة يف مستشــفيات القطــاع إىل ظهــور عــدد 

من اإلصابات بفروس كورونا بني العاملني فيها.
أن  "فلســطني  لصحيفــة  ترصيــح  يف  صبــاح  وبــني 

السبب الثاين هو عدم التزام املواطنني وتكدسهم 
يف أماكن العيادات، فأصبح من الصعب السيطرة 
عليهم يف هذه األماكن مع عدم التزامهم إجراءات 
العيــادات  إغــاق  إن  وقــال:  والوقايــة.  الســامة 

ســيكون مؤقًتــا ملــدة ال تتجــاوز 14 يوًمــا 
يف  والســامة  الوقايــة  أنظمــة  ملراجعــة 

الخليل- غزة/ محمد أبو شحمة: 
عــودة  انتقــاده  بســبب  اعتقالــه  عــىل  أيــام   6 بعــد 
التنسيق األمني بني السلطة واالحتال اإلرسائيي، 

عــن  اإلفــراج  أمــس،  أريحــا،  صلــح  محكمــة  قــررت 
الناشط السيايس نزار بنات بضان مكان 
إقامتــه. وأفادت مصادر حقوقية لصحيفة 

رام الله/ صفا:
زعم جيش االحتال اإلرسائيي، أمس، اعتقاله 

خمسة طاب من جامعة بر زيت يف رام الله 
أمــوااًل  بــوا  هرَّ املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  وســط 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أذهــان  يف  محفــور  اســم  عقــل..  عــاد 

مشــاربهم  اختــاف  عــىل  الفلســطينيني 
ــى  الــذي ضحَّ الجهــادي  مشــواره  نتيجــة 

جعلــه  مــا  وحياتــه،  ِبراحتــه  ســبيله  يف 

نابلس/ فلسطني:
قائــد  الغتيــال  عــرة  التاســعة  الذكــرى  يف 

الغربيــة  الضفــة  يف  القســام  كتائــب 
تعــود  الهنــود،  أبــو  محمــود  املحتلــة 

املحــاوالت  تلــك  الذاكــرة  إىل 

عماد عقل..
مشوار جهادي أقضَّ 

مضاجع االحتالل

األسطورة أبو الهنود..
19 عاًما عىل رحيل 

خ جيش االحتالل مدوِّ
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"األونروا" ستتخذ قرارًا
 هذااألسبوع بشأن 

رواتب الموظفني

غزة/ أدهم الريف:
الاجئــني  وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم  وكالــة  مــن موظفــي  ألًفــا   28 احتــج 
الفلســطينيني "أونــروا" يف مناطــق عملهــا الخمــس: )قطــاع غزة، الضفــة الغربية، 
األردن، ســوريا، لبنــان(، عــىل لجــوء الوكالــة إىل تجزئــة رواتبهــم بدعــوى اســتمرار 
األزمــة املاليــة املمتــدة منــذ ســنوات. وعــربَّ املشــاركون يف االحتجاجــات عــن 
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جدار الفصل العنرصي يفصل أحياء القدس عن املدينة املحتلة            )أ ف ب(

وقفة ملوظفي األونروا بغزة رفضًا لقرار تجزئة رواتبهم             )تصوير/ رمضان األغا(
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القدس املحتلة/ فلسطني:
بــأن  أمــس،  إرسائيليــة،  إعــام  وســائل  أفــادت 
نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــال  حكومــة  رئيــس 
زار الســعودية، األحــد املــايض، والتقــى ويل 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلامن، ورافقــه 
كوهــني  يــويس  املوســاد،  رئيــس  الزيــارة  يف 
"مايــك  األمريــي  الخارجيــة  وزيــر  وبحضــور 
وقــوى  فصائــل  عّدتهــا  خطــوة  يف  بومبيــو" 
ا ورِدًة عن الثوابت  فلســطينية ســقوًطا سياســيًّ
وتطوًرا طبيعًيا لعمليات التطبيع يف املنطقة. 
العامــة اإلرسائيليــة "كان" أن  وذكــرت اإلذاعــة 
نتنياهــو وكوهــني التقيــا يف مدينــة "نيــوم" يف 
الخارجيــة  ووزيــر  ســلامن"  بـ"ابــن  الســعودية 
الســعودي فيصــل بــن فرحــان، ووزيــر الخارجية 
بعــد  إرسائيــل  إىل  االثنــان  وعــاد  األمريــي، 
مصــدر  أكــده  ملــا  وفًقــا  ســاعات،  خمــس 

إرسائييل رفيع املستوى لإلذاعة.
ُيطِلــع  نتنياهــو مل  وذكــرت تقاريــر إعاميــة أن 

زيــارة  إن  الزهــار:  محمــود  "حــامس"  لحركــة 
طبيعــي  "تطــور  ا،  رسًّ الســعودية  إىل  نتنياهــو 
لعمليــات التطبيــع يف املنطقة، وتحِمل طابًعا 

خطًرا".
مــع  التطبيــع  هــذا  "تطــور  مــن  الزهــار  ر  وحــذَّ
االحتال، إىل تعاون أمني وعسكري ضد دول 

كربى يف املنطقة".
بــرس"-  لـ"قــدس  حديثــه  الزهــار-يف  وقــال 
أن  يعتقــد  كان  "َمــن  الزيــارة:  عــى  تعقيًبــا 
عمليــات التطبيــع يف املنطقــة قضيــة صغــرة، 
هــو  مــا  تتطلــع إىل  فـ)إرسائيــل(  فهــو مخطــئ، 

أبعد من ذلك".
األمــور  أن  ومنطًقــا-  -عقــًا  ــع  "امُلتوقَّ وتابــع: 
تتطــور أكــر مــن مجــرد لقــاء أو زيــارة أو هبــوط 
مــن  أخطــر  هــو  مــا  إىل  ذاهبــة  فاألمــور  طائــرة، 
ذلــك"، مشــدًدا عــى أن "التطبيــع قــرار يحقــق 

ة لدولة االحتال". غايات ُكليَّ
التطبيــع،  بــدء  عــن  "اإلعــان  الزهــار:  وأضــاف 

وإهــدار  لألمــة  إهانــة  مــن  متثلــه  ملــا  حــدث؛ 
للحقوق الفلسطينية.

اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  عــّدت  جانبهــا  مــن 
زيارة نتنياهو السعودية رًسا "سقوًطا سياسًيا 

ورِدًة عن الثوابت".
الزيــارة  أمــس،  بيــان  يف  الجهــاد  ووصفــت 
بأنهــا خيانــة للقــدس ومكــة املكرمــة واملدينــة 
أوىل  املبــارك  األقــى  وللمســجد  املنــورة، 
يخطــط  الــذي  املســجدين،  وثالــث  القبلتــني 
نتنياهــو وحكومتــه وجيشــه املجــرم لاســتياء 

عليه وهدم معامله.
وشــددت عــى أن "مثــل هذه الزيــارة والتطبيع 
عــي مســؤوليتها عــن أهــم األماكــن  مــع دولــة تدَّ
سيشــجع  اإلســامية  األمــة  لــدى  املقدســة 
سياســاته  يف  االســتمرار  عــى  االحتــال 
األرض  فلســطني  يف  الخبيثــة  العدوانيــة 

املقدسة واملباركة".
الزيــارة  هــذه  تكــون  أن  مــن  الجهــاد  رت  وحــذَّ

الحكومــة  و"رئيــس  االحتــال  جيــش  وزيــر 
البديل"، بيني غانتس، عى زيارته للسعودية 

ولقائه بويل عهدها.
ســلامن،  وابــن  نتنياهــو  بــني  اللقــاء  ويــأيت 
بحضــور بومبيــو، عى خلفية توقيع "اتفاقيات 
جهــة  مــن  االحتــال  ســلطات  بــني  أبراهــام" 
جهــة  مــن  والســودان  والبحريــن  واإلمــارات 
أخــرى، وحديــث نتنياهــو عــن اتفاقيــات أخــرى 

ستوقعها إرسائيل مع دول عربية أخرى.
وســمحت الرقابــة العســكرية لوســائل اإلعــام 
نتنياهــو  بــني  اللقــاء  عــن  بالنــر  اإلرسائيليــة 
وابــن ســلامن. وقالــت تقاريــر إعاميــة إن هــذا 
النــر جــاء ليبعــث برســالة إىل إدارة الرئيــس 
بأنــه يوجــد  بايــدن،  األمريــي املنتخــب، جــو 
إيــران،  وجــه  يف  إرسائييل-ســعودي  تحالــف 
يف محــاول ملنــع الرئيــس املنتخب من العودة 

لاتفاق النووي مع إيران.
الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 

فتــح بوابــة العاقــات بكامل عنارصها، مبا فيها 
التعاون األمني والعسكري".

ولفت إىل أن الدول التي طبَّعت مع االحتال 
يف  كبــرة  دول  ضــد  تحالــف  يف  تدخــل  قــد 

املنطقة.
وحــول مكانــة الســعودية الدينيــة يف املنطقــة 
املــكان،  يف  ليســت  "املشــكلة  الزهــار:  قــال 
املشــكلة يف مــن يحكــم هــذا املــكان، فحينــام 
هــذا  فــإن  الحكــم،  نظــام  يف  الفســاد  يكــون 
النظام يبحث عن وسائل القوة، ويذهب إىل 

روا له الحامية". االستعانة باآلخرين، يك يوفِّ
يف اإلطــار ذاتــه طالــب القيــادي يف حامس د. 
ســامي أبــو زهــري الســعودية بتوضيــح مــا نــره 
اإلعــام العــربي، حــول زيــارة نتنياهــو وكوهــني 

الرسية إىل اململكة.
"املعلومــات  تويــر:  عــى  تغريــدة  يف  وقــال 
-إن  خِطــرة  للســعودية  نتنياهــو  زيــارة  حــول 
مــا  لتوضيــح  الســعودية  داعًيــا  ــت-"،  صحَّ

مًة لعدوان واســع يســتهدف شــعبنا وأمتنا  مقدِّ
ويستهدف املقدسات.

للجبهــة  العــام  األمــني  نائــب  قــال  جانبــه  مــن 
عبــد  قيــس  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
الكريــم: إنَّ "اســتجابة الســعودية للتطبيــع مــع 
ٍع يف املوقف العريب". )إرسائيل( يقود لتصدُّ

صحفيــة  ترصيحــات  يف  الكريــم  عبــد  وقــال 
ا  أمــس: "حتــى اآلن، الزيــارة غــر معلنــة رســميًّ
من الجانب السعودي، وال تأكيدات بشأنها".

وتابــع: "نحــن نؤكــد أن املحــاوالت جاريــة لجــر 
الســعودية نحــو مواقــع التطبيع مــع )إرسائيل(، 

وهي محاوالت ضارة".
وأضــاف: "االســتجابة لهــذه املحــاوالت ميكــن 
ٍع كبــر يف املوقف العريب،  أن تقــود إىل تصــدُّ
ا أكــرب مــام كان عليــه يف  وُتحــِدث تأثــًرا ســلبيًّ

خطويت البحرين واإلمارات".
ودعــا عبــد الكريــم، الســعودية لرفــض التطبيــع 

مع )إرسائيل(، والتزام ما أعلنته إزاء ذلك.

لندن/ فلسطني:
اإلنســان  لحقــوق  العربيــة  املنظمــة  قالــت 
املشــاريع  بدقــة  تراقــب  إنهــا  بريطانيــا،  يف 
يف  اإلمــارات  تقيمهــا  التــي  االســتثامرية 
املســتوطنات ويف مدينــة القــدس املحتلــة، 
يف انتهاك صارخ للقانون الدويل اإلنساين، 
وعــى وجــه الخصوص اتفاقيات جنيف التي 

تعد االستيطان جرمية حرب.
وبينت املنظمة يف بيان لها أمس، أنها تعكف 
عى توثيق هذه األنشــطة غر املســبوقة من 
دولــة عربيــة لتقديــم ملــف للمحكمــة الجنائية 
إماراتيــني  قــادة  الدوليــة ملاحقــة ومحاســبة 
ورجــال أعــامل منخرطــني يف أعــامل مختلفــة 

يف املستوطنات ويف القدس.
وأضافــت أنــه يف 20 أكتوبــر/ تريــن األول 
املايض، أعلن عن إنشــاء صندوق "أبراهام" 
لاستثامر ومن خال هذا الصندوق ستمول 
األمريكيــة  الدوليــة  التنميــة  متويــل  مؤسســة 

الخليل- غزة/ محمد أبو شحمة: 
عــودة  انتقــاده  بســبب  اعتقالــه  عــى  أيــام   6 بعــد 
التنســيق األمنــي بــني الســلطة واالحتــال اإلرسائيــيل، 
قررت محكمة صلح أريحا، أمس، اإلفراج عن الناشــط 

السيايس نزار بنات بضامن مكان إقامته.
بأنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  حقوقيــة  مصــادر  وأفــادت 
رغــم إصــدار قــايض املحكمــة قــرار اإلفــراج عــن بنــات، 

فإن أمن السلطة مل يفرج عنه دون معرفة األسباب.
أجــل  مــن  "محامــون  فريــق  مــن  صعايــدة  ظافــر  وقــال 
العدالــة": إن الســلطة مُتاطــل يف اإلفــراج عــن بنــات، 

رغم قرار محكمة أريحا اإلفراج عنه.
الطعــام  عــن  إرضاًبــا  بنــات  خــاض  اعتقالــه  أثنــاء  ويف 

احتجاًجا عى اعتقاله التعسفي.
اســتمرار  حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  ت  وعــدَّ
اعتقــال أمــن الســلطة الناشــط بنات، تكريًســا لسياســة 
قمع الحريات وتكميم األفواه التي متارسها بحق أبناء 

شعبنا يف الضفة الغربية املحتلة.
بيــان  برهــوم، يف  فــوزي  باســم حــامس  الناطــق  وأدان 
بنــات عــى خلفيــة معارضتــه الفســاد  أمــس، اعتقــال 
وانتقــاده عــودة الســلطة للعاقــات والتنســيق األمنــي 

و)إرسائيــل(  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
يف  دوالر  مليــارات   3 مــن  أكــر  بتخصيــص 
يقودهــا  التــي  والتنميــة  االســتثامر  مبــادرات 
القطــاع الخــاص لتعزيــز التعــاون االقتصــادي 
األوســط  الــرق  يف  واالزدهــار  اإلقليمــي 

وخارجه.
أنــه وبحســب مســؤولني  وأضافــت املنظمــة 
التفاقــات  التوصــل  تــم  فقــد  إرسائيليــني 
هائلــة بــني ســلطات االحتــال واإلمــارات مــن 
شــأنها تعزيــز التعــاون التجاري بــني الطرفني، 
يف  العســكرية  التفتيــش  نقــاط  وتحديــث 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، وفتــح مكاتــب مــن 
مختلــف الفعاليــات التــي متثــل االحتــال يف 

دولة اإلمارات.
قانــون مقاطعــة  اإلمــارات  إلغــاء  ولفتــت إىل 
مبوجــب   1972 عــام  الصــادر  )إرسائيــل( 
مرســوم رئــايس صــدر عــن الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد رئيــس دولــة اإلمــارات نهايــة أغســطس/ 

مع االحتال.
توقــف  رضورة  عــى  وشــدد 
مامرســة  عــن  الســلطة  أمــن 
املشــينة،  السياســات  هــذه 
الناشــط  عــن  الفــوري  واإلفــراج 
املعتقلــني  وجميــع  بنــات 

السياسيني.
خطورة الحريات

الســيايس  املعتقــل  وأكــد 
الســلطة  ســجون  يف  الســابق 

جهــاد عبــدو، أن اعتقــال الســلطة الناشــط بنــات بعــد 
انتقاده عودة التنسيق األمني دليل عى خطورة حرية 

الرأي والتعبر يف الضفة الغربية املحتلة.
ووصــف عبــدو لصحيفــة "فلســطني" التنســيق األمنــي 
ل للســلطة والشــعب"، وال ســيام ربطــه بالواقــع  بـ"امُلــذِّ

االقتصادي واألموال ورواتب املوظفني.
مرفــوض  االحتــال  مــع  األمنــي  التنســيق  وأضــاف: 
ا، وما قاله الناشط بنات يعرب عن حالة الغضب  شعبيًّ

الشعبي من عودة السلطة للتنسيق مع االحتال.
وأشــار إىل أن الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة تقمــع أيَّ رأي 

آب املايض، يســمح بعقد اتفاقيات تجارية 
يف  مقيمــني  أفــراد  أو  هيئــات  مــع  ماليــة  أو 
)إرسائيــل( أو يحملــون جنســيتها أو يعملــون 
قــرار  يفــرض  ومل  مــكان،  أي  يف  لحســابها 

اإللغاء أي قيود، بل جاء مطلقا.
وذكرت أن سلطات االحتال أبدت سعادتها 
بهــذا التعــاون غــر املــروط، الــذي يصــب 
يف صالــح دعــم االســتيطان وتصفيــة القضيــة 
الــدويل،  القانــون  وخــرق  الفلســطينية 
وزراء  رئيــس  باســم  املتحــدث  كتــب  حيــث 
االحتــال بنيامــني نتنياهــو لإلعــام العــريب، 
إرسائيليــني  "مزارعــني  أن  جندملــان  أوفــر 
إىل  محاصيلهــم  تصديــر  مــن  ســيتمكنون 
مجلــس  رئيــس  قــال  حــني  يف  اإلمــارات"، 
يــويس  الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنات 
يســاوي  ومســتقر  قــوي  "اقتصــاد  دغــان: 
مثــل  أن  املنظمــة  وأكــدت  قويــا".  اســتيطانا 
تكــرس االحتــال وتســاعد  االتفاقيــات  تلــك 

ــا  أيًّ ينتقــد  أو  التنســيق  يرفــض 
مــن إجراءاتهــا يف العديــد مــن 
امللفــات، ســواء يف االقتصــاد 
االتفاقيــات  أو  األمــن  أو 

عة مع دولة االحتال. املوقَّ
لجنــة  عضــو  نظــر  وجهــة  ومــن 
خليــل  الضفــة  يف  الحريــات 
عساف، فإن الكثر من عنارص 
حركــة "فتــح" غــر راضــني عــن 
كونــه  األمنــي،  التنســيق  عــودة 

خيانًة بحسب القوانني ولوائح منظمة التحرير.
وقــال عســاف لصحيفــة "فلســطني": اعتقــال الناشــط 
غيــاب  ظــل  يــأيت يف  الســلطة  انتقــاده  بســبب  بنــات 
الرقابــة التريعيــة عــى أداء األجهــزة األمنيــة وتغولهــا 

عى حرية املواطنني.
وأضــاف: أمــام عودة التنســيق األمنــي، يجب أن تكون 
بنــا إىل  التــي "تذهــب  وقفــة قويــة يف وجــه الســلطة 
الســلطة  عــودة  قــرار  أن  والخــراب"، ال ســيام  الجحيــم 
للتنســيق األمنــي يــأيت يف ظــل الجهــود املبذولــة يف 

القاهرة إلنهاء االنقسام وإمتام الوحدة الوطنية.

النارصة/ فلسطني:
كشــفت وســائل إعاميــة عربيــة النقــاب عن توجه 
العاقــات  لبحــث  الســودان،  إىل  إرسائيــيل  وفــد 

بني الجانبني بعد إعان اتفاق التطبيع بينهام.
وفــًدا  بــأن  أمــس،  الجيــش"،  "إذاعــة  وأفــادت 
إقامــة  لبحــث  الســودان،  إىل  توجــه  ــا  إرسائيليًّ

العاقات.
أول وفــد  أرســلت  وقالــت اإلذاعــة إن )إرسائيــل( 
يف  التطبيــع  اتفــاق  بعــد  االثنــني،  الســودان  إىل 
23 مــن أكتوبــر/ تريــن األول املــايض، التخــاذ 

خطوات نحو إقامة عاقات طبيعية.
وأشــارت وكالــة "رويــرز" إىل أنــه مل يصــدر تعليق 
فــوري مــن املســؤولني اإلرسائيليــني، موضحــة أن 
بــأن هــذه  لهــا  أفــادت  بالتخطيــط،  مصــادر معنيــة 
ولكنهــا  املــايض،  األســبوع  مقــررة  كانــت  الزيــارة 

لت ألسباب لوجستية. أُجِّ
وذكرت قناة "مكان" العربية أن الزيارة هي األوىل 

الفلســطيني  الشــعب  معانــاة  تفاقــم  عــى 
إدارة  يف  حقــه  مــن  االحتــال  يحرمــه  الــذي 
مــوارده الطبيعيــة مــن خــال مصــادرة أراضيــه 
والحد من حرية حركة السلع والخدمات بني 
املناطــق الفلســطينية مــن جهــة، وبينهــا وبني 

العامل الخارجي من جهة أخرى.
ودعــت حــكام اإلمــارات إىل "عــدم الذهــاب 
بعيــدا يف التطبيــع مــع االحتــال، وإدراك أن 
هناك شعبا تنتهك حقوقه عى مدار عقود، 
وســيلة  بــأي  االحتــال  هــذا  دعــم  يجــوز  فــا 
االســتمرار  عــى  لــه  تشــجيعا  ذلــك  يف  ألن 
وبنــاء  واالعتقــال  املنــازل  وهــدم  القتــل  يف 

املستوطنات".
 13 يف  واالحتــال  اإلمــارات  وتوصلــت 
لتطبيــع  اتفــاق  إىل  املــايض  أغســطس 
بتنديــد فلســطيني  بينهــام، قوبــل  العاقــات 
واســع واعتــرب "خيانــة" مــن اإلمــارات وطعنــة 

يف ظهر الشعب الفلسطيني.

وتابــع عســاف: "قــرار عــودة الســلطة للتنســيق األمنــي 
ــا نقــرب بهــا مــن الوصــول إىل الوحدة  قتــل لحظــات كنَّ
ج للتنسيق  الوطنية، واألدهى من ذلك أن السلطة ُتروِّ

بأنه انتصار عظيم".
وشــدد عــى رضورة التوقــف عــن االســتخفاف بعقــول 
الخــروج  الوطنيــة  القــوى  عــى  ويجــب  املواطنــني، 

مبوقف صارم "ال يعطي رشعية سياسية للسلطة".
تشــهد  أن  الضفــة  يف  الحريــات  لجنــة  عضــو  وتوقــع 
املرحلة القادمة املزيد من تكميم األفواه للمعارضني 
مرشــح  فــوز  مــع  خصوًصــا  لسياســاتها،  واملنتقديــن 
الحــزب الدميقراطــي "جــو بايــدن"، وخســارة "دونالــد 

ترامب" االنتخابات الرئاسية األمريكية.
ويف السياق أدان مركز حاميٍة لحقوق اإلنسان اعتقال 

أمن السلطة الناشط.
أمــن  اســتمرار  أن  أمــس،  بيــان  يف  املركــز،  وأوضــح 
الســلطة بتطبيــق سياســة االعتقــال والتعذيب وإلحاق 
األذى باملواطنني الفلسطينيني عى خلفية انتامئهم 
ــا عــى حالــة  السياســية يشــكل خطــًرا حقيقيًّ وآرائهــم 
الفلســطينية، ومخالفــة  اإلنســان يف األرايض  حقــوق 

واضحة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

دونالــد  األمريــي  الرئيــس  إعــان  بعــد  للســودان 
املــايض،  األول  تريــن  أكتوبــر/  يف  ترامــب، 
موافقــة حكومــة الخرطــوم عــى تطبيــع العاقــات 

مع )إرسائيل(.
موظفــني يف  مــن  ســيتكون  الوفــد  أن  وأوضحــت 
مجــاالت مهنيــة معينــة، ولــن يكــون وفــًدا ذا طابــع 
زار  الــذي  الوفــد  مــن  أقــل  عــدده  وأن  ســيايس، 

اإلمارات يف سبتمرب/ أيلول املايض.
و)إرسائيــل(  املتحــدة  الواليــات  قــادة  وكان 
والسودان قد أعلنوا يف بيان مشرك يف الثالث 
املــايض،  أكتوبــر/ تريــن األول  مــن  والعريــن 
بينهــام،  التفــاق  أبيــب"  و"تــل  الخرطــوم  ــل  َتوصُّ
وقــد رُِفــع اســم الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة 

لإلرهاب، بعد اتفاق التطبيع.
وأضحــت الســودان الدولــة العربية الخامســة التي 
تعلــن تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل( بعــد مــرص 

واألردن واإلمارات والبحرين.

االحتالل يزعم اعتقال 
خلية من طالب بري زيت 

هرَّبوا أموااًل لحماس
رام الله/ صفا:

زعــم جيــش االحتــال اإلرسائيــيل، أمــس، اعتقالــه خمســة طــاب مــن 
بــوا  بــر زيــت يف رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة هرَّ جامعــة 

أموااًل لصالح حركة املقاومة اإلسامية حامس.
وأضاف أنه وجهاز "الشاباك" ضبطا شبكة تابعة لحامس أقامت خط 
تهريــب ألمــوال مــن تركيــا عــرب بطاقــات ائتــامن تنقــل من قطــاع غزة إىل 

رام الله، لتمويل عمليات فدائية، عى حد قوله.
وقال املتحدث باســم جيش االحتال أن الطاب الخمســة من نشــطاء 
الكتلــة اإلســامية الــذراع الطــايب لحــامس يف الجامعــة، وكانــوا عــى 

اتصال مع كبار مسؤويل الحركة يف تركيا؛ لتحويل األموال.
وذكــر أن الجيــش اكتشــف "تــورط ناشــط بــارز يف الكتلــة يدعــى عبــد 
الرحمــن حمــدان، حــول مبلًغــا كبــًرا لتمويــل خليــة لحــامس خططــت 

لتنفيذ عمليات" عى حد زعمه.
والطــاب املعتقلــون هــم محمــد حســن مــن رام اللــه، وعبــد الرحمــن 
الجلــزون، ويحيــى  مــن مخيــم  مالــي  وبــركات  ديــر جريــر،  مــن  علــوي 
قــاروط مــن إكتابــا يف طولكــرم، وحمــزة زلــوم مــن ســمراميس ولديــه 
إقامــة إرسائيليــة. كــام زعــم جيــش االحتــال أن عــدًدا مــن املوقوفــني 
اعرفــوا بتنفيــذ عمليــات إطــاق نــار تجــاه مســتوطنني وقــوات الجيــش 
يف املنطقــة، معتــرًبا االنضــامم إىل الكتلــة اإلســامية انضامًمــا لحركــة 
حامس. ويعلن االحتال باســتمرار اعتقال نشــطاء من الكتل الطابية 
يف جامعــات الضفــة الغربيــة بزعــم تشــكيلهم خايــا عســكرية لتنفيــذ 

أعامل مقاومة.

فصائل تعد الزيارة سقوًطا سياسيًّا ورِدًة عن الثوابت

نتنياهــــو ورئيـــــس الموســــاد يــــزوران 
ا ويلتقيــان "ابــن سلمان" السعوديـــة رسًّ

ه إىل منظمة حقوقية: مبادرات إماراتية لتكريس االحتالل يف القدس وفد إرسائييل يتوجَّ
السودان لبحث تعزيز العالقات

حماس: اعتقاله استمرار لسياسة تكميم األفواه وقمع الحريات

أمـــن السلطــــة يرفض اإلفـــراج عــــــن 
الناشــط بنات رغم قرار محكمة صلح أريحا

نزار بنات
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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 رقم 2020/8م
)مناقصة شراء طرود صحية(

يعلن مركز شؤون املرأة- غزة بالراكة مع مركز العمل التنموي معًا وبتمويل 
من الحكومة االسبانية عن املناقصة الخاصة براء 353 طردا صحيا، فعى 
الــركات املتخصصــة الراغبــة يف املشــاركة الحصــول عــى كراســة ووثائــق 
املناقصة من الدائرة املالية يف مقر مركز شؤون املرأة يف مدينة غزة خال 
الدوام الرسمي من الساعة 12:00 حتى الساعة 02:00 بعد الظهر. فعى 

الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة التعليات والروط التالية:
 2020/11/24 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  املناقصــة  ووثائــق  كراســة  اســتام 
وحتى يوم األربعاء املوافق 2020/11/25 من الساعة 12:00 حتى الساعة 02:00 
بعد الظهر، مقابل مبلغ وقدره 100 شيكل غري مسردة تدفع للدائرة املالية باملركز.
- آخر موعد لتسليم الوثائق بالظرف املختوم هو يوم االثنني املوافق 2020/11/30 

يف متام الساعة الثانية عرة ظهرًا، ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.
- تفتح املظاريف بشكل علني يف مقر املركز يف متام الساعة الثانية عرة 

وربع ظهرا )12:15PM( من يوم االثنني املوافق 2020/11/30.
- يعقــد االجتــاع التمهيــدي للعطــاء يوم الخميــس املوافق 2020/11/26 

الساعة الحادية عرة صباحًا عرب تقنية الزوم.
- كافــة العطــاءات يجــب أن تكــون مصحوبــة بتأمــني ابتــدايئ مقداره 5 % من 
قيمــة العطــاء وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك مصــدق عى أن 
يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 120 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلقفال. وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 
- لن يقبل العطاء يف حالة اإلخال بأي رشط من رشوطه املوضحة يف كراسة العطاء

- املــروع معفــي مــن الرضيبــة ويؤخــذ بعــني االعتبــار أن الفاتــورة الرضيبيــة 
ستكون معفاة من قيمة الرضيبة املضافة.

- يجب أن تكون األسعار باليورو.
- املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

- يلتزم املورد الفائز بتقديم فاتورة أصلية باملبلغ حسب األصول.
لاستفسار يرجى مراجعة مركز شؤون املرأة- مبدينة غزة – شارع النر – 

مفرق اللبابيدي- عارة السعيد- الدور الثاين.
 ,2877312 تليفــون:  جــودة.  وســام  املــروع  منســقة  عــى  االتصــال  أو   

2877311, او جوال رقم 0599343198.

استزناف إرسائييل لما 
تبقى من والية ترامب

مــن  والكــال  بالتــام  كامــان  شــهران  اإلرسائيليــني  أمــام  زال  مــا 
واليــة الرئيــس األمريــيك الخــارس دونالــد ترامــب، وهــم يأملــون حتــى 
العريــن مــن ينايــر املقبــل بالحصــول عــى مــا تبقــى مــن امتيــازات 
يف لحظاتــه األخــرية، ال ســيا يف ضــوء الترسيبــات التــي تحدثــت 
أنــه كان ينــوي شــن هجــوم عــى منشــأة نوويــة إيرانيــة قبــل مغادرتــه 

البيت األبيض. 
تتمتــع "إرسائيــل" بوصــول كامــل لخطــط وأفــكار ترامــب، مبــا فيهــا 
تعاملــه مــع الخيــار العســكري أمــام إيــران طــوال واليتــه، ورغــم نفــوره 
من التدخل العســكري واملغامرة يف الخارج، فقد كان الخيار عى 
الطاولــة، وتــوج األمــر مبوافقتــه عــى اغتيــال قاســم ســلياين، الــذي 

فاجأ تقديرات دوائر املخابرات الغربية واإلرسائيلية.
يبــدي اإلرسائيليــون تفــاؤاًل بالحصول عى بعض الهدايا يف اللحظة 
األخــرية قبــل أن يغــادر ترامــب مكتبه البيضــاوي، خاصة فيا يتعلق 
باالســتيطان، وتطبيــع الــدول العربيــة، وفــرض عقوبــات عــى إيــران، 
التحتيــة  بناهــا  ضــد  األمريــيك  العســكري  العمــل  أشــكال  وبعــض 
النووية، مع أن استشــارة ترامب مع مســاعديه بشــأن رضبة محتملة 

إليران مل تكن مجرد نزوة.
مل تكن هذه املرة األوىل التي ُيثار فيها احتال توجيه رضبة إليران 
إدارة  نهايــة  مــع  ألنــه  جمهوريــة،  أمريكيــة  إلدارة  األخــرية  األيــام  يف 
جــورج بــوش يف 2008، طلبــت "إرسائيــل" مــن الواليــات املتحــدة 
املســاعدة ملواجهــة إيــران، قبــل وصــول بــاراك أوبامــا للســلطة، ألنــه 
عندمــا تــوىل منصبــه، قلــل مــن التعــاون مــع "إرسائيــل" فيــا يتعلــق 

بالتحركات ضد إيران وحلفائها.
يف عهــد ترامــب، أصبــح التعــاون العســكري األمريــيك اإلرسائيــيل 
خطــط  مبراجعــة  البنتاغــون  وقــام  ملحــوظ،  بشــكل  إحكاًمــا  أكــر 
عســكرية  خيــارات  ولديهــا  مــرات،  عــدة  إيــران  ضــد  الرضبــات 
وإلكرونيــة تقليديــة، وبعضهــا ينطــوي عــى عمــل مبــارش مــن قبــل 
إرسائيــل، لذلــك جــاء تأخــر نتنياهــو بتهنئــة بايــدن خطــوة محســوبة 
تهدف لتحسني احتاالت أن يتخذ ترامب إجراءات معادية إليران 

خال أشهره األخرية يف منصبه.
عــى جبهــة أخــرى، افتتحــت "إرسائيل" عطاءات لبناء 1257 وحدة 
استيطانية جديدة بالقدس املحتلة، ومن املقرر إغاق العطاء يف 
18 يناير، قبل يومني من تويل بايدن منصبه، مع أن الحي الجديد 

مينــع تقســيم املدينــة يف إطــار اتفــاق ســام مــع الفلســطينيني، مــا 
ســيجعل إدارة بايــدن تواجــه األمــر الواقــع، وأن يلعــب نتنياهــو لعبــة 

خطرة.
الغريــب أن نتنياهــو بالــكاد قــام ببنــاء اســتيطاين يف رشقــي القــدس 
املؤيــدة  الجمهوريــة  اإلدارة  رغــم  األخــرية،  الســنوات  يف  املحتلــة 
لاســتيطان يف واشــنطن، ومــن غــري املحتمــل أن يكــون بايــدن قــد 
كنائــب   2010 عــام  لـ"إرسائيــل"  زيارتــه  يــوم  يف  حصــل  مــا  نــيس 

للرئيس، حني تم اإلعان عن مشاريع استيطانية يف القدس.
يؤكــد كل ذلــك أن تحــركات "إرسائيل" الحالية تخاطر بإلحاق الرضر 
بفرصهــا يف فتــح صفحــة جديــدة مــع بايــدن والحــزب الدميقراطــي، 
مــن  تقــرب  حــني  األخــرية، يف  الســنوات  نتنياهــو يف  أبعــده  الــذي 

الجمهوريني.

عان/ األناضول:
أمــس، مبوقــف دويل  األردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  طالبــت 
سياســة  لوقــف  اإلرسائيــيل؛  االحتــال  عــى  يضغــط 

االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
جــاء ذلــك يف بيــان ملتحــدث الخارجيــة األردنيــة ضيــف 
الفايــز أدان فيــه تصديــق االحتــال عــى بنــاء 540 وحــدة 
القــدس  غنيــم رشقــي  أبــو  جبــل  اســتيطانية جديــدة يف 
املحتلــة. وأكــد الفايــز أن "هــذه النشــاطات االســتيطانية 
مرفوضــة ومدانــة، وهــي خــرق للقانــون الــدويل وقــرارات 
رقــم  األمــن  قــرار مجلــس  األمــم املتحــدة ويف مقدمتهــا 
2334". وشدد عى أن "سياسة االستيطان اإلرسائيلية 

يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، غــري رشعيــة وخطــوة 
ــل انتهاًكا جســيًا للقانون الــدويل، وتقويًضا  أحاديــة متثِّ
الســام  وتحقيــق  الــراع  حــل  وجهــود  الســام  ألســس 
عــى  الدولتــني  حــل  فــرص  وتنســف  والعــادل،  الشــامل 

أساس قرارات الرعية الدولية"، وفق تعبريه.

وقبــل يومــني كشــف تقريــر االســتيطان األســبوعي، الذي 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  يعــده 
االســتيطان التابع ملنظمة التحرير، أن ســلطات االحتال 
األرض  عــى  إضافيــة  وقائــع  فــرض  يف  الزمــن"  "تســابق 
الضــم  مخططــات  مــن  مزيــد  إقــرار  عــرب  الفلســطينية، 
والتوسع العنرية. وأشار التقرير إىل مخطط إرسائييل 
لبناء أكر من 500 وحدة استيطانية يف مستوطنة "هار 
أبــو غنيــم بالقــدس الرقيــة  حومــاه" عــى أرايض جبــل 
املحتلــة. ويف 9 نوفمــرب/ تريــن الثــاين الجــاري، قالــت 
حركة "الســام اآلن" اإلرسائيلية: إن االســتيطان تضاعف 
الرئيــس  واليــة  خــال  املاضيــة،  األربــع  الســنوات  خــال 
األمريــيك دونالــد ترامــب. وأضافــت الحركــة التــي ترصــد 
ق عــى بنــاء 26331  االســتيطان، يف بيــان، أنــه قــد ُصــدِّ
األربعــة  األعــوام  يف  املســتوطنات  يف  ســكنية  وحــدة 
األخــرية )2020-2017(، مقابــل 10331 وحــدة ســكنية 

يف األعوام )2013-2016(.

النارصة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قــال نائــب رئيــس الحركــة اإلســامية صفــوت فريــج: "إن 
ســلطات االحتــال تحــرم الفلســطينيني داخــل األرايض 
املحتلــة عــام 1948م مــن حــق املســكن كــا تحرمهــم 

من العديد من الحقوق اإلنسانية واملعيشية".
وأضــاف فريــج يف تريــح لصحيفــة "فلســطني" أمــس، 
أن االحتــال يتعمــد هــدم املنــازل ليقتــل حلــم اإلنســان 
الفلســطيني يف املســكن لــه وألبنائــه عــى أرضــه، الفًتــا 
إىل أن تلك سياسة صهيونية ممنهجة يف غزة والضفة 

والقدس والداخل املحتل.
املواطــن  منــزل  أمــس،  االحتــال  قــوات  وهدمــت 
عــاء عــودة يف كفــر قاســم يف األرايض املحتلــة عــام 

1948م، ورشدت عائلته بذريعة البناء دون ترخيص.

وتابــع فريــج: االحتال يضيق عى الوجود الفلســطيني 
يف الداخــل مــن خــال هدم املنازل والجرمية املنظمة 

التي تحصل عى الساح من جيش االحتال.
وأكــد قائــًا: "إن هنــاك معركة حقيقية يخوضها شــعبنا 
يف الداخل ضد االحتال، لكن سياساته لن تثنينا عن 

التمسك بحقوقنا الفلسطينية يف األرض والوطن".
يجــب  أحــد  وال  هنــا،  التاريــخ  "نحــن  فريــج:  واســتطرد 
لنــا خرائــط هيكليــة أو ميدنــا  بأنــه يضــع  أن ميــن عليــه 
مبيزانيات لبلدياتنا". وقال: "ال شك أننا ندفع رضائب 

خدمــات  مقابلهــا  نتقــاىض  أن  املفــرض  لاحتــال، 
تــوازي املدفوعــات، فمنــذ إعــان قيامهــا ُبنيــت مئــات 
القرى واملدن االحتالية ومل ُتنَب قرية عربية واحدة".

وتابع: "مل يقف األمر عند هذا الحد بل إن هناك قرى 
عربية يف النقب املحتل أقاَمها االحتال عى أرضنا، 

لكنه ال يعرف بها".
وأعــرب عــن اعتقــاده أن "الحلــم اإلرسائيــيل" ســيتحول 
يتكاثــرون،  الداخــل  فلســطينيي  أن  وجــزم  لكابــوس، 
ويقــرب عددهــم مــن مليــوين فلســطيني، قائــًا: "هــي 
حرب عى الجغرافيا والدميوغرافيا بني الفلســطينيني 
منــازل  يهــدم  االحتــال  أن  إىل  وأشــار  واالحتــال". 
الرخيــص،  عــدم  منهــا:  ذرائــع،  تحــت  الفلســطينيني 
فاالحتــال ال يضــع خرائــط هيكليــة للتجمعات العربية، 
قاســم  كفــر  يف   للبنــاء  تراخيــص  الســكان  يعطــي  وال 
وسخنني ورهط. ولفت إىل مصادرة سلطات االحتال 
لألرايض العربية تحت ذرائع "قانون أماك الغائبني"، 
أو بزعــم أن "ماكهــا هاجــروا منهــا". وحــذر نائــب رئيس 
الحركــة اإلســامية مــن قوانــني الكنيســت التــي بلغــت 
17 قانوًنــا متكــن االحتــال عربهــا من مصــادرة األرايض 

أو  املزروعــة  غــري  األرايض  كمصــادرة  الفلســطينية 
القريبــة مــن تدريبــات الجيــش التــي يتعمــدون إقامتهــا 

يف أراٍض عربية.

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
بخطوات متسارعة متيض سلطات االحتال 
امُلطَلقــة  ســيطرِتها  إحــكام  نحــو  اإلرسائيــيل 
عى املسجد اإلبراهيمي الذي علمت عى 
ومل  1994م،  عــام  ــا  ومكانيًّ ــا  زمانيًّ تقســيمه 
كهربــايئ؛  بنــاء مصعــد  آخرهــا مخطــط  يكــن 
املســجد،  املســتوطنني  اقتحــام  لتســهيل 
خطــوات  طياتــه  يف  يحمــل  مــروع  وهــو 
إىل  الخليــل  بلديــة  مــن  صاحياتــه  لتحويــل 
مســؤوالن  يؤكــد  كــا  اســتيطاين،  مجلــس 

فلسطينيان.
بــأن  إرسائيليــة  إعــام  وســائل  وأفــادت 
عطــاءاِت  لطــرِح  تســتعد  االحتــال  ســلطات 
قــرب  وممــرات  كهربــايئ،  مصعــٍد  بنــاِء 
التخطيــط  املســجد اإلبراهيمــي، وأن "لجنــة 
ا  فلســطينيًّ اعراًضــا  رفضــت  اإلرسائيــيل" 

عى ذلك.
إعــار  لجنــة  مديــر  يشــري  وذاك  هــذا  بــني 
الخليــل عــاد حمــدان، إىل أن املخططــات 
املســجد  بحــق  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
اإلبراهيمــي ســتنعكس ســلًبا عــى املصلــني 

املسلمني والبلدة القدمية بالخليل.
عــى  يعولــون  ال  الفلســطينيني  أن  وذكــر 

عى الخليل، ويغلفها الكياُن بطابع إنساين؛ 
ليتعاطف معه املجتمع الدويل، يف حني لو 
كان عندهم حس إنساين فعًا فكان األجدر 
بهــم أن يدرســوا تســهيَل وصــول املســلمني 
والبوابــات  والحواجــز  العوائــق  وإزالــة  للحــرم 

اإللكرونية التي تحول دون ذلك".
وتساءل: أين حق الفلسطينيني يف مارسة 
العبــادة، حيــث يتعرضــون للتفتيش املهني، 
يف حــني تحــول العوائــق الكثــرية دون وصــول 
كبار الســن للحرم؟ مؤكًدا أن االحتال بتلك 
الزمــاين  التقســيم  عمليــة  يكــرس  الخطــوات 
واملــكاين للحــرم الــذي بدأ منــذ عام 1994م 
الطويــل"  "النفــس  سياســَة  مســتخدًما 
الذيــن  املســتوطنني  ملصلحــِة  ــا،  تدريجيًّ
يتحكمــون متاًمــا يف دخــول أو خــروج أي زائــر 

. أو مصلٍّ
وزيــر  َق  صــدَّ املــايض،  أيــار  مايــو/   3 ويف 
جيــش االحتــال -يف حينــه- نفتــايل بينيــت 
ــا، عــى وضــع اليد عى مناطق ُماصقة  نهائيًّ
للحرم اإلبراهيمي يف الخليل إلنشاء مروع 

املصعد.
تكريس للسيطرة

تيســري  الخليــل  بلديــة  رئيــس  عــد  حــني  يف 

إلنصافهــم،  اإلرسائيليــة  القضائيــة  الجهــات 
توثيــق  إطــار  يف  لهــا  يلجــؤون  ولكنهــم 
ضــد  اعــراض  موقــف  وتســجيل  الحــدث، 
إجــراءات االحتــال، "فبعــد رفــض االعــراض 
الفلسطيني ندرس االستئناف عى القرار".

الطــرق  اســتنفاذ  "يجــب  حمــدان:  وأضــاف 
متهيــًدا  االحتــال،  قضــاء  مــع  القانونيــة 
للذهــاب إىل املحاكــم الدوليــة، إذ يجــب أن 
نكون استكملنا اإلجراءات املحلية قبل تلك 
الخطوة".وأوضح أن سلطات االحتال تغلف 
خطواتهــا التهويديــة للخليــل بطابــٍع إنســاين 
فيتذرعون بأنهم يريدون إنشــاء مصعد لكبار 
الســن وذوي اإلعاقــة مــن مصــاِب االحتــال؛ 

ليتمكنوا من الوصول إىل املسجد.
ذلــك  مــن  الحقيقــي  الهــدف  أن  إىل  ونبــه 
للمســجد  البــري  املشــهد  تغيــري  هــو 
قــرار  باملــوازاِة  صــدر  "فقــد  اإلبراهيمــي، 
مســاحاٍت  مبصــادرِة  لاحتــاِل،  عســكري 
لــذوي  ممــر  إلنشــاء  الحــرم  أمــام  شاســعٍة 
اإلعاقــة مــن ُمصــاب االحتــاِل للوصــول إىل 

املصعد".
وقــال حمــدان: "هــذه الخطــوات يف مجملهــا 
لها أهداف تهويدية تكرس ســيطرة االحتاِل 

رد  االحتــال  ســلطات  قــراَر  ســنينة،  أبــو 
اعــراِض بلديــِة الخليــل عــى عــدم صاحيــة 
يف  للكيــاِن،  الُعليــا  والبنــاِء  التنظيــِم  لجنــِة 
والطريــق  املصعــد  إلنشــاء  تريحــاٍت  منــِح 
املؤدية له يف املســجد اإلبراهيمي، اعتداًء 
عــى بلديــة الخليل واليونســكو، حيــُث ُوِضَع 
الــراث  الئحــة  عــى  2017م  عــام  املســجد 

اإلنساين العاملي امُلَهدِد بالخطر.
وقــال: "كان هنــاك ضــاٌن دْويل أن تتدخــل 
املؤسســات الدوليــة الرســمية ملنــع حصــول 
ذلــك  تــم  حــال  يف  ولكــن  عليــه،  تغيــري  أي 
أن  رغــم  املــاذ،  هــي  الدوليــة  فاملحاكــم 

االحتال ال يكرث ألي قرار".
االحتــال  جيــش  وزيــر  تصديــق  أن  وأوضــح 
هــو  البلديــة،  اعــراض  ورد  القــرار،  عــى 
"تــرف عنــري، لتكريــِس أطــاِع االحتــال 
يف املسجد منذ أن داست أقدامه الخليل، 
عــام  فيــه  ــا  جاعيًّ زفاًفــا  الكيــاُن  أقــاَم  حيــث 

1967م".

وأردف بالقــول: "تكرســت األطــاع باملجــزرة 
ارتكبــت  والتــي  1994م،  عــام  اإلرسائيليــة 
بــرِف  االحتــاِل  سياســات  ســياق  ضمــن 
النظــر عــن الحزب الحاكــم، فعوقبت الضحية 

أبوابــه؛  عــى  والســيطرة  املســجد،  بتقســيم 
للتحكم يف الداخلني والخارجني منه".

"شــارع  الخليــل  قلــب  إغــاُق  ذلــك  وتــا 
بجنوبهــا،  شــالها  يصــل  الــذي  الشــهداء"، 
منطقتــني،  إىل  وتقســيمها  بغربهــا،  ورشقهــا 
الســام  اتفاقــاِت  لــكل  تنكــر  "فاالحتــال 
عــى  واعتــدى  الفلســطينيني  مــع  امُلَوقعــة 
مــن  الجــدوى  فــا  البلــدة،  صاحيــات 

التفاوض ما دامت املفاوضات عبثية؟!".
ســلطات  -بــني  الخليــل  بروتوكــول  وقســم 
االحتــال ومنظمــة التحرير )1997(- الخليل 
الســلطة  فيهــا  تتــوىل   )H1( منطقتــني:  إىل 
الفلســطينية مســؤولياتها، و)H2( وفيها يقُع 
املسجد اإلبراهيمي، وتحتفظ فيها سلطات 

االحتال بجميع الصاحيات.
اإلســاميِة  املعــامل  أهــم  ثــاين  واإلبراهيمــي 
ُيقســم  1994م،  عــام  ومنــذ  فلســطني،  يف 
املســجد الــذي يعتقــد أن نبــي اللــه إبراهيــم 
عليــه الســام دفــن فيــه قبــل أربعــة آالف عام، 
إىل قســمنِي: قســم خاص باملســلمني، وآخر 
باالحتــال؛ يف إثــر قيــام مســتوطٍن بقتــل 29 
مســلًا، يف أثنــاء تأديتهــم صــاة الفجــر، يف 

25 فرباير/ شباط من العام نفسه.

مسؤوالن: االحتالُل يمارِس "سياسة النفس الطويل" 
للسيطــــــرِة التامــــة عىل المسجــــِد اإلبراهيمـــي

فريج: االحتالل يحرم فلسطينيي
الـ48 مــــن حــــق المسكــــن

األردن يطالب بـ"ضغط دويل" 
لوقف االستيطان اإلرسائييل
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إعالن طرح عطاء
العامليــة،  الرحمــة  الكويــت، وإرشاف جمعيــة  مــن دولــة  بتمويــل محســنني 
تعلــن الجمعيــة الفلســطينية الكويتيــة للرعايــة االجتامعيــة، عــن طــرح عطــاء 

رقم )PKS -T07 /2020( لتنفيذ مرشوع
"توريد وتركيب وتشغيل محطتين لتحلية مياه الشرب"

حســب الــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف وثائــق العطاء وميكن الحصول 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  الجمعيــة  مقــر  مــن  منهــا  نســخة  عــى 
وفــق  2020/11/30م،  املوافــق  االثنــني  يــوم  وحتــى  2020/11/24م 

الرشوط التالية:
1. تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة )3,000 $(، إما بكفالة بنكية، أو بشيك بنيك 

مصدق، عى أن تكون مدة رسيان الكفالة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املوقــع  وزيــارة  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   .2

2020/11/30م الساعة )11:00( صباحا يف مقر الجمعية.

الخميــس  يــوم  مــن   )02:00( الســاعة  هــو  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   .3

املوافق 2020/12/03م.
4. رســوم اإلعــالن يف الجريــدة عــى مــن يرســو عليــه العطــاء، ومثــن نســخة 

العطاء )200( شيكل غري مسرتدة.
5. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة الجمعيــة الفلســطينية الكويتيــة 

للرعايــة االجتامعيــة - الشــؤون املســاندة، خــالل أوقــات الــدوام الرســمي، أو 
االتصال عى هاتف رقم )2623674( أو جوال رقم )0595788444(. 

الجمعية الفلسطينية الكويتية
للرعاية االجتامعية

)SYFS2020/ 09 ( إعالن عطاء رقم
إعــداد نمــوذج أولــي لتحديــد احتيــاج الســيدات الحوامــل 
المعرضات للخطر في المجتمعات المهمشة بقطاع غزة

تعلن جمعية إنقاذ املســتقبل الشــبايب بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة 
للسكان عن طرح عطاء رقم:)SYFS2020/ 09( إعداد منوذج أويل لتحديد 
احتيــاج الســيدات الحوامــل املعرضــات للخطــر يف املجتمعــات املهمشــة 

بقطاع غزة ضمن برنامج صحة الشباب والقيادة.
فعى الراغبني باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عى العنوان 
التــايل: جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب، العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبي 

– خلف مول األندلسية – عامرة املعتز – الطابق األريض، الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عى كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 شيكل خالل 
ساعات الدوام من الساعة 00:10 صباحًا اىل الساعة 4:00 مساء ابتداًء من 
يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/11/24 حتــى االثنــني املوافــق 2020/11/30 
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم 

الثالثاء ااملوافق 2020/12/01 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 2020/11/24 

من مقر الجمعية.
2. االجتــامع التمهيــدي يــوم الثالثاء املوافق األحد املوافق 2020/11/29 

الســاعة 1:00 ظهــرًا للــرد عــى استفســارات  وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة 
يف العطاء إن وجدت.

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

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

4. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة )10%( 

سارية ملدة  3 شهور من إجاميل قيمة العطاء.
5. عى الراغبني باملشاركة  يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األورارق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة و سند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

6. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

8. عرض السعر فعال ملدة 3 شهور. 

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بالشؤون االدارية واملالية عى هاتف 
جمعية انقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

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

2021/2020م(

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

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

ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

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

والله ويل التوفـيق ,,
إدارة جامعة األقى

واشنطن-غزة/ نور الدين صالح:
كشــف املديــر التنفيــذي لـ"أمريكيــون 
مســلمون من أجل فلسطني" د.أسامة 
أبــو ارشــيد، أن منظمتــه بعثــت رســالة 
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  لفريــق 
امُلنتخــب جــو بايــدن، تطالــب بإعــادة 
املطالــب  مــن  ُجملــة  يف  النظــر 
الفلسطينية التي أقرّتها اإلدارة الحالية 
برئاســة دونالد ترامــب املنحازَة لصالح 

سلطات االحتالل اإلرسائييل.
وقــال أبــو ارشــيد امُلقيــم يف الواليــات 
مــع  خــاص  حــوار  خــالل  املتحــدة 
لفريــق  رســالة  "بعثنــا  "فلســطني": 
السياســة  ومســؤول  االنتقــايل  بايــدن 
مــن  ُجملــة  فيهــا  وضعنــا  الخارجيــة، 
األمــور التــي يجــب إعــادة النظــر فيهــا، 

كونها أرّضت بالقضية الفلسطينية".
واقعيــني،  نكــون  أن  "يجــب  وأضــاف: 
يتحــدث  أن  بايــدن  مــن  نتوقــع  وال 
عــن  إدارتــه  تعــرِّ  أو  كفلســطيني، 
إىل  مشــرًيا  الفلســطيني"،  الطمــوح 

األســابيع  يف  ترامــب  إدارة  عليهــا 
لإلرسائيليــني  الســامح  وهــي  األخــرية، 
يضعــوا  بــأن  القــدس  يف  املولوديــن 
مــكان امليــالد )إرسائيــل( ألنــه ُمخالــف 
"وإذا  الدوليــني،  والرشعيــة  للقانــون 
للفلســطينيني  سُيســمح  فإنــه  أرصَّ 
القــدس- الــوالدة  مــكان  يكتبــوا  أن 

ترامــب  إدارة  أن  وبــنّي  فلســطني". 
تخلــت عــام 2019 عــن تعريــف وزارة 
للمســتوطنات  األمريكيــة  الخارجيــة 
بأنهــا   ،1978 عــام  منــذ  والســاري 
"ليســت قانونيــة وغــري رشعيــة"، قائاًل: 
"نحــن نطالــب بالعدول عــن هذا القرار 
هــا غــري قانونيــة ألنهــا مبنيــة عــى  وعدِّ

أراٍض محتلة وفق القانون الدويل".
وطالبــت الرســالة بــرضورة إعــالن إدارة 
بايــدن معارضتهــا لبنــاء املســتوطنات 
الضفــة  أرايض  يف  توســيعها  أو 
عــى  وجودهــا  ورفــض  الغربيــة، 
إىل  إضافــة  الفلســطينية،  األرايض 
رفــض قــرار الضــم أو أي محاولــة لضــم 
أراٍض يف الضفــة الغربيــة، حســب أبــو 
تضمنــت  الرســالة  أن  وبــنّي  ارشــيد. 
كذلك عدم قبول القرار األخري لإلدارة 
األمريكيــة عــر وزيــر خارجيتهــا مايــك 
بومبيــو، بالســامح بتصديــر املنتجــات 
كتابــة  دون  للعــامل  املســتوطنات  مــن 
أي  املســتوطنات،  يف  مصنوعــة  أنهــا 

أنها غري رشعية وتخضع للمقاطعة.
بايــدن  إدارة  تتعامــل  أن  رضورة  وأكــد 
مــع إعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر 
املســاعدات  وإعــادة  واشــنطن  يف 
الفلســطيني  للشــعب  اإلنســانية 

الســياق  ضمــن  هــو  بــه  طالبنــا  مــا  أن 
األمريــيك الواقعــي، وليــس يف ســياق 

الحقوق الفلسطينية.
يتعلــق  كان  املطالــب  أول  أن  وذكــر 
العــودة  بــرضورة  القــدس،  مبدينــة 
التــي  التقليديــة  األمريكيــة  للسياســة 
عاصمــة  بالقــدس  االعــرتاف  ترهــن 
فلســطينية- مبفاوضــات  لـ)ارسائيــل( 

إرسائيليــة، والتوصــل إىل حــلٍّ كـ"حــد 
أبــو  وفــق  الطلــب  ــن  وتضمَّ أدىن". 
ارشيد، عودة القدس باعتبارها قضية 
لصالــح  محســومة  وليســت  تفاوضيــة 
الســفارة  نقــل  وإعــادة  )إرسائيــل(، 
األمريكيــة مــن املدينــة املقدســة إىل 
أبيــب(، وتعطيــل  )تــل  الســابق  مقرهــا 
استكامل نقل املوظفني إىل القدس، 
فلســطينية  قنصليــة  فتــح  رضورة  مــع 
مــع  للتعامــل  القــدس  أمريكيــة رشقــي 

الفلسطينيني، وفق أبو ارشيد.
نت أيًضا عدم  وأفــاد بــأن الرســالة تضمَّ
وافقــت  التــي  السياســة  يف  املــي 

وتراجــع  "أونــروا"  وكالــة  ومتويــل 
إضافــة  الجــوالن،  باحتــالل  االعــرتاف 
أو  غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار  رفــع  إىل 

التخفيف من وطأته عى أقل تقدير.
األمــور  مــن  ُجملــة  املطالــب  أن  وبــنّي 
ا مــن إدارة بايــدن،  املتوقعــة فلســطينيًّ
مــع عــدم اســتئناف مــا ُيســمى "عمليــة 
ــا  حقيقيًّ حديًثــا  يكــون  إمنــا  الســالم"، 
عــن الحقــوق الفلســطينية عــى قاعــدة 
تعــرف األرض  التــي  الدوليــة  القــرارات 

الفلسطينية أنها محتلة. 
ــه إىل أن الرســالة تضمنــت ُمطالبــة  ونبَّ
القبــول  عــدم  ا  رســميًّ بإعالنــه  بايــدن 
بـ"صفقــة القــرن" التــي طرحهــا ترامــب، 
أيــا  وال  مرجعيــة  نقطــة  ليســت  وأنهــا 
مــن نقاطهــا يف أي محاولــة إلطــالق مــا 
ُتسمى "عملية السالم". ولفت إىل أن 
هــذه املطالــب هــي ضمن السياســات 
ضمــن  وليســت  الواقعيــة،  األمريكيــة 
يف  امُلطلقــة  الفلســطينية  الحقــوق 
"ألن  الفلســطيني،  الــرتاب  كامــل 
حقــوق  لــه  الفلســطيني  الشــعب 
إدارة  اســتجابة  مــدى  وحــول  كبــرية". 
أبــو  ــع  توقَّ املطالــب،  لهــذه  بايــدن 
مثــل  لبعضهــا،  يســتجيب  أن  ارشــيد 
عــدم القبــول بقــرار الضــم، وإعــادة فتــح 
واســتئناف  التحريــر،  منظمــة  مكتــب 
األمــوال  وبعــض  األونــروا  مخصصــات 

اإلغاثية للشعب الفلسطيني.
لطلــب  يســتجيب  أن  اســتبعد  لكنــه 
أن  أو  القــدس،  مــن  الســفارة  ســحب 
أنهــا  عــى  املســتوطنات  مــع  يتعامــل 
ــل  غــري قانونيــة، خاصــة أن بايــدن تدخَّ

املــايض  أغســطس  يف  ا  شــخصيًّ
للحــزب  الوطنــي  الرنامــج  بصياغــة 
الدميقراطــي وأزال كلمــة االحتــالل يف 
عــى  وجودهــا  يف  )إرسائيــل(  وصــف 
ورشقــي  الفلســطينية  الســلطة  أرايض 
جيــدة  فرصــة  "لدينــا  وقــال:  القــدس. 
األرايض  وصــف  بايــدن  ُيعيــد  وقــد 
مشــدًدا  محتلــة"،  بأنهــا  الفلســطينية 
حركــة  تجريــم  "عــدم  رضورة  عــى 
املقاطعــة لالحتــالل كــام فعلــت إدارة 
بايــدن  يحــاول  أن  وتّوقــع  ترامــب".  
لــن  لكنهــا  التســوية  عمليــة  اســتئناف 
إدارتــه  أن  ســّيام  ال  لــه،  أولويــة  تكــون 
ســتكون مشــغولة باالقتصــاد ومكافحــة 
تجســري  ومحاولــة  كورونــا  جائحــة 
يف  والســيايس  العرقــي  االنقســام 

املجتمع األمرييك.
وســيعمل بايدن عــى إعادة مصداقية 
والعــودة  ــا،  دوليًّ املتحــدة  الواليــات 
انســحب  التــي  الدوليــة  لالتفاقيــات 
باريــس  اتفاقيــة  مثــل  ترامــب  منهــا 
اســتعادة  ومحاولــة  الــدويل  للمنــاخ 
املصداقيــة مــع الحلفــاء، مثــل: الناتو، 
وضبــط  األورويب،  واالتحــاد  وكنــدا، 

العالقة مع الصني.
بامللــف  بايــدن  اهتــامم  أن  وبــنّي 
باملســتوى  يكــون  لــن  الفلســطيني 
للموقــف  يعــود  وقــد  املطلــوب، 
األمريــيك التقليــدي الــذي توقــف مــع 
"حيــث  أوبامــا،  بــاراك  رئاســة  نهايــة 
مــع  )إرسائيــل(  عــى  ضاغًطــا  ســيبقى 
االنحيــاز امُلطلــق لهــا وعــدم االصطدام 

بها". 

غزة/ محمد أبو شحمة:
وزارة  يف  الحــرج  الطــب  مديــر  أكــد 
الصحــة بغــزة إيــاد أبــو كــرش، أن مريــض 
مــن  كميــة  يســتهلك  كورونــا  فــريوس 
عــن  أضعــاف   4 مبعــدل  األكســجني  
ر يف مرىض  املريض العادي، وهو ما أثَّ
خــالل  األكســجني   ومحطــات  الوبــاء 

الفرتة املاضية.
لـــصحيفة  ترصيــح  يف  كــرش  أبــو  وقــال 
الصحــة  وزارة  إن  أمــس:  "فلســطني"، 
األجنبيــة  املؤسســات  مــع  تتواصــل 
توليــد  محطــات  كفــاءة  لتحســني 
غــزة؛  مستشــفيات  يف  األكســجني  
كونهــا قدميــة، وبهــدف دعــم مستشــفى 

الوبائيات جنويب القطاع.

غزة/ صفاء عاشور:
أرجع املدير العام للمستشفيات يف وزارة الصحة بغزة، 
د. عبــد الســالم صبــاح قــرار إغــالق العيــادات الخارجيــة 
يف مستشــفيات القطــاع إىل ظهــور عــدد مــن اإلصابــات 

بفريوس كورونا بني العاملني فيها.
وبــني صبــاح يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني أن الســبب 
الثــاين هــو عــدم التــزام املواطنــني وتكدســهم يف أماكــن 
العيادات، فأصبح من الصعب السيطرة عليهم يف هذه 

األماكن مع عدم التزامهم إجراءات السالمة والوقاية.
وقــال: إن إغــالق العيــادات ســيكون مؤقًتا ملدة ال تتجاوز 
14 يوًما ملراجعة أنظمة الوقاية والســالمة يف العيادات 

الخارجيــة، لتكــون أكــر اســتعداًدا يف املرحلــة املقبلــة، 
ع خدمــات العيــادة الخارجيــة مــا بــني  الفًتــا إىل أنــه ســُتوزَّ
نقــل  املمكــن  ومــن  األوليــة،  والرعايــة  املستشــفيات 

خدمات الرعاية األولية إىل املنظامت األهلية.

وأوضح أبو كرش أن محطات األكسجني  
حتــى اآلن تعمــل جيــًدا، وهنــاك ســيطرة 
اإلصابــات  زيــادة  مــع  الوضــع  عــى 
بفــريوس كورونــا املســتجد، "ومل نصــْل 

بعد للسيناريو األسوأ".
وزارة  يف  الحــرج  الطــب  مديــر  ودعــا 
الصحــة املواطنــني يف غــزة إىل رضورة 
التــزام اإلجــراءات الوقائيــة، وتــرك حالــة 

االستهتار لتجنب اإلصابة بالفريوس.
وأشــار إىل أن الوزارة دعمت مستشــفى 
الوبائيــات مؤخــًرا مبحطة جديدة لتوليد 
الكميــات  لتوفــري  وذلــك   ، األكســجني 
يحتــاج  والتــي  األكســجني   مــن  الكبــرية 
غــزة  مبستشــفى  كورونــا  مــرىض  إليهــا 

األورويب.

بدائــل وإعــادة  إيجــاد  ُيعمــل عــى  ــا  أنــه حاليًّ وأشــار إىل 
تنظيم وترتيب سياسات أكر ضبًطا للحالة يف العيادات 
الخارجيــة، حتــى ميكــن االســتمرار يف تقديــم الخدمــات 

بالدرجة األوىل للمواطنني.
العمليــات  ســتتوقف  املرحلــة  هــذه  يف  أنــه  إىل  ولفــت 
وجــود  ومُينــع  الطارئــة،  العمليــات  وتبقــى  املجدولــة 
الدخــول  أماكــن  تحديــد  مــع  للــرضورة،  إال  املرافقــني 
 )PCR( فحــص  وعمــل  املستشــفيات  مــن  والخــروج 
مــدة  تزيــد  ملــن  للمستشــفيات  الداخلــني  للمــرىض 

مكوثهم عى 48 ساعة.
وشدد عى رضورة التزام الجميع من موظفني ومواطنني 
بإجراءات السالمة والوقاية وعدم االستهتار بها، وارتداء 
للســيطرة  وذلــك  الجســدي،  التباعــد  والتــزام  الكاممــات 
عــى زيــادة أعــداد املصابــني الواضحــة يف اآلونــة األخرية 

بفريوس كورونا.

وقررت وزارة الصحة نقل محطة جديدة 
مستشــفى  إىل  األكســجني   لتوليــد 
الكميــات  توفــري  بهــدف  األورويب،  غــزة 
الكبــرية لتغطيــة حاجــات مــرىض كورونــا 

يف املستشفى.
الوضــع  -يف  املستشــفى  وكان 
أكســجني   مبحطتــي  يعمــل  الطبيعــي- 
فقــط، ومــع بدايــة جائحــة كورونــا ُنقلــت 
محطــة ثالثــة، وكذلــك رابعــة، يف حــني 
صــدر قــرار جديــد بنقــل محطــة خامســة 
ملستشفى غزة األورويب، بحسب وزارة 

الصحة.
وكشــف مصــدر مســؤول يف معــر "كــرم 
أن  لـ"فلســطني"،  التجــاري  ســامل"  أبــو 
ر  ُصــدِّ األكســجني  أنابيــب  مــن  عــدًدا 

ثــم  لتعبئتهــا  متهيــًدا  الغربيــة  للضفــة 
إعادتها إىل قطاع غزة مرة أخرى.

وأعلنــت وزارة الصحــة يف غــزة، أمــس، 
تسجيل 4 وفيات و689 إصابة بفريوس 
املاضيــة،  ســاعة  الـــ24  خــالل  كورونــا 
وتعــايف 198 حالــة جديــدة مــن مصايب 
الفــريوس، مشــرية إىل أن إجــاميل عــدد 

املصابني وصل إىل 15457 إصابة.
وبلــغ إجــاميل الحــاالت النشــطة 6004 
 9384 املتعافيــة  والحــاالت  إصابــات، 
حالــة، يف حــني بلــغ عــدد الوفيــات 69 
حالــة وفــاة، والحــاالت التــي تحتــاج إىل 
األورويب  املستشــفى  يف  طبيــة  رعايــة 
268 حالــة، والحــاالت الخِطــرة والحرجــة 

92 حالة.

رام الله/ فلسطني:
"الدامــون"  ســجن  إدارة  تواصــل 
فــدوى  املقدســية  األســرية  عــزل 
حــامدة، لليوم الـــ14 عى التوايل، 

وسط ظروف قاسية ومهينة.
األرسى،  إعــالم  مكتــب  وأفــاد 
إدارة ســجن  بــأن  أمــس،  بيــان،  يف 
"الدامــون" عزلــت األســرية حــامدة 
للمــرة الثانيــة منــذ 14 يوًما، بعدما 
شــهرين  مــن  أكــر  ســابًقا  قضــت 
برفقــة  "الجلمــة"  ســجن  عــزل  يف 

رة جيهان حشيمة. األسرية املحرَّ
وأشار "إعالم األرسى" إىل أن األسرية 
عاًمــا   34 العمــر  مــن  تبلــغ  حــامدة 
مدينــة  جنــويب  باهــر  صــور  بلــدة  مــن 
القدس املحتلة، اعُتقلت يف الثاين 
عــام  أغســطس  آب/  شــهر  مــن  عــرش 

2017، من باب العمود.

تنفيــذ  مبحاولــة  االحتــالل  واتهمهــا 
عمليــة طعــن يف منطقــة باب العمود، 
يف  الجلســات  مــن  سلســلة  لتبــدأ 
أخــرًيا  قضــت  اإلرسائيليــة،  املحاكــم 
ودفــع  ســنوات،  عــرش  بســجنها ملــدة 

غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.
واألســرية متزوجــة ولديهــا خمســة مــن 
األطفال، أكرهم يبلغ من العمر عرش 
ســنوات  ثــالث  وأصغرهــم  ســنوات، 
تصــدت  شــهور  عــدة  وقبــل  ونصًفــا. 

انة إرسائيلية  األســرية حامدة إىل ســجّ
يف "الدامــون" حاولــت إهانــة إحــدى 
إىل  أدى  مــا  األســريات،  زميالتهــا 
عزلهــا برفقــة األســرية املحــررة جيهــان 
الســبعني  عــى  تزيــد  ملــدة  حشــيمة 
حــامدة  األســريتان  وعانــت  يوًمــا. 
وحشــيمة طــوال مــدة العــزل الســابقة 
مــن ســوء املعاملة ومــن ظروف العزل 
مــدة  حرمانهــام  ومــن  "الجلمــة"  يف 
وتوفــري  محاميهــام  زيــارة  مــن  طويلــة 

احتياجاتهام.
الجــاري  نوفمــر  مــن  العــارش  ويف 
لُتــزّج  حــامدة،  مــع  الحكايــة  تكــّررت 
مــا  وحســب  العــزل،  يف  مجــّدًدا 
أفادت عائلة األسرية بأن إدارة سجون 
تقــل  ال  عزلهــا ملــدة  قــررت  االحتــالل 

عن شهرين.

نابلس/ خاص "فلسطني":
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
الفلســطينية  الســلطة  مامرســات  أن  عــرة،  أبــو  مصطفــى 
أعلنــت  التــي  األخــرية  واإلجــراءات  األرسى  ملــف  ضــد 
قضيتهــم  تذويــب  إىل  تهــدف  بحقهــم،  تنفيذهــا  نيتهــا 
خــاص  عــرة يف حديــث  أبــو  وأوضــح  لحقوقهــم.  والتنكــر 
األرسى  ورقــة  جعلــت  الســلطة  أن  "فلســطني"  بصحيفــة 
وســيلة لكســب الــرأي الــدويل عموًمــا ومغازلــة االحتــالل 

اإلرسائييل واإلدارة األمريكية الجديدة من جهة ثانية.
عــى  والتآمــر  األرسى  الســلطة  اســتهداف  أن  وأضــاف 
قضيتهــم مل تبــدأ اليــوم، بــل منــذ أن حولــت ملفهــم مــن 
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  إىل  األرسى  وزارة 
مشــرًيا إىل أنهــا مهــدت لذلــك بقطع رواتب العرشات بل 
املئات منهم، حتى اضطر بعضهم إىل االعتصام وإعالن 
اإلرضاب عــن الطعــام؛ للضغــط مــن أجــل إعــادة حقوقهــم 

املسلوبة ورواتبهم املقطوعة.
ولفــت إىل أن الســلطة وســعت االلتفــاف حــول اإلرضاب 
ومطالب املرضبني بوقف االعتصام الذي استمر أسابيع 
مقابــل وعــود منهــا إلعــادة حقوقهــم املســلوبة، ومــع ذلك 

بقيــت تلــك الوعــود حــرًا عــى ورق، ومل تنفــذ منــذ أكــر 
مــن عــام. وحــذر أبــو عــرة مــن مغبــة إهانــة األرسى الذيــن 
يدفعــون  زالــوا  ومــا  االحتــالل  ســجون  يف  حياتهــم  أفنــوا 
حقوقهــم  عــى  بااللتفــاف  قضيتهــم  وتذويــب  الفاتــورة، 

إرضاء لبعض األطراف عى حساب معاناتهم.
قضيــة  تذويــب  عــى  اليــوم  تعمــل  الســلطة  أن  وأضــاف 
األرسى بتحويــل ملفاتهــم إىل األجهــزة األمنيــة واملدنيــة 
مــدى  عــى  يدلــل  مشــهد  يف  االجتامعيــة،  الشــؤون  أو 
اإلجــراء  هــذا  معتــًرا  الوطنيــة،  القضيــة  بهــذه  االســتهتار 
ومحاولــة  الفلســطيني،  والنضــال  األرسى  بحــق  "إجراًمــا 
صورهــا  بــكل  الفلســطينية  املقاومــة  لــرضب  بائســة 
األمريكيــة  اإلدارة  إلمــالءات  ورضوًخــا  وأشــكالها، 
واإلرسائيليــة". ووصــف مــا تتعــرض لــه قضيــة األرسى مــن 
مامرســات مــن الســلطة بالجرميــة، مناشــًدا القــوى الحيــة 
للوقــوف ضــد كل املؤامــرات التــي تحــاك ضــد األرسى، 

وترضب القضية الفلسطينية ونضالها يف الصميم.
الســلطة  قــرار  أعقــاب  يف  عــرة  أبــو  ترصيحــات  جــاءت 
تحويل عدد كبري من األرسى إىل وزارات، خصوًصا وزارة 

الشؤون االجتامعية؛ رضوًخا ملطالب االحتالل.

األسرية الجريحة نورهان عواد تبدأ 
عامها السادس يف المعتَقل 

القدس املحتلة/ فلسطني:
مخيــم  مــن  عــواد  إبراهيــم  نورهــان  الجريحــة  املقدســية  األســرية  بــدأت 
قلنديــا شــامل القــدس املحتلــة، أمــس، عامهــا االعتقــايل الســادس توالًيا 
أرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  وأفــاد  اإلرسائيــيل.  االحتــالل  ســجون  داخــل 
القــدس أمجــد أبــو عصــب، يف بيــان، أمــس، بــأن األســرية نورهــان دخلــت 
عامهــا االعتقــايل الســادس مــن أصــل عــرش ســنوات، إجــاميل محكوميتها 
بالســجن. وأشــار أبــو عصــب إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلــت نورهــان يف 
الثالــث والعرشيــن مــن شــهر نوفمــر عــام 2015، عقــب إصابتهــا بجــروح 
شــوارع  أحــد  وجودهــام يف  أثنــاء  عــواد يف  قريبتهــا هديــل  واستشــهاد 
هت لألسرية نورهان  القدس املحتلة. ولفت إىل أن محكمة االحتالل وجَّ
عاًمــا   13 بالســجن  عليهــا  وحكمــت  طعــن،  عمليــة  يف  املشــاركة  ُتهمــة 
ــن  ونصــف العــام، إىل جانــب غرامــة ماليــة بقيمــة 30 ألــف شــيقل. ومتكَّ
محامي األسرية نورهان -الحًقا- من تخفيض 3 سنوات ونصف السنة من 
مدة الحكم، لتصبح 10 سنوات، وُنقلت خالل األعوام السابقة إىل عدة 

ا يف "الدامون". سجون وتقبع حاليًّ

تكدس المواطنني فيها جعل من الصعب السيطرة عليها
إغالق العيادات الخارجية بمستشفيات 

القطاع عقب إصابة عاملني بـ"كورونا"

مصدر لـ"فلسطني": إرسال أنابيب فارغة لتعبئتها يف الضفة
أبو كرش: نتواصل مع الجهات الدولية 
لتحسني محطات توليد األكسجني بغزة

المدير التنفيذي لـ"أمريكيون مسلمون من أجل فلسطني"

أبو ارشيد لـ"فلسطني": راسلنا إدارة بايدن لتعديل 
قرارات اتخذها ترامب ضد القضية الفلسطينية

االحتالل يواصل عزل األسرية 
فدوى حمادة لليوم الـ14

القيادي أبو عرة: السلطة تعمل عىل 
تذويب قضية األرسى وتتنكر لحقوقهم
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية / دائرة المشتريات

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

توريد )3000 طرد غذائي وصحي(
تبعــا  غــزة(،  إعــامر  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  فعــى 
العطاء مراجعة وزارة التنمية االجتامعية/ دائرة املشــرتيات ـ شــارع الثورة بجوار التأمني 
واملعاشــات خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى 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 االجتامعية يف غـزة هو الساعة العارشة من 
صبــاح يــوم األحــد املوافق 2020/11/29 وتفتح املظاريف بحضور ممثيل 

دائرة املشرتياتاملناقصني يف نفس الزمان واملكان.
ماحظة: 1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليهم العطاء.

معتمــد  بنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  إرفــاق  يجــب   .2
لــدى وزارة املاليــة بغــزة )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك االنتــاج( أو ســند 
دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد مببلــغ 2000$  كتأمــني دخــول "ســاري 

املفعول ملدة ثاثني 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

دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1
واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعى الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى 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 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

توريد مواد نجارة ودهان
لزوم صيانة أثاث مجمع الشفاء 

الطبي ومستشفى الرنتيسي
/108
2020

 11:00
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 
أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 

الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى 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. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيــارة املوقــع االلكــرتوين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع 

عى كراسة العطاء.

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء بالظرف املختوم 
لتوريد طرود غذائية ومستلزمات نظافة شخصية

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

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

• أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة وجهــات 
االختصاص ذات العاقة.

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

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

• أجرة اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.
• االجتــامع التمهيــدي لإلجابــة عــى استفســارات الــرشكات املشــاركة يــوم 

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

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

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

إعالن طرح عطاء
2020/09

إعالن إعادة طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم 
توريد أجهزة الب توب 
)    /EQ/2020( رقم

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  طرح مناقصة  توريد أجهزة الب توب 
وذلك من خال تنفيذ:

1. مــرشوع االســتجابة متعــددة القطاعــات لاحتياجــات اإلنســانية يف قطــاع غــزة 
بالرشاكة بني جمعية الثقافة والفكر الحر والربنامج املشرتك ملكتب املساعدات 

الدمناركية/الرنويجية يف فلسطني بتمويل من/ وزارة الخارجية الرنويجية.
.CAFOD 2. مرشوع تعزيز الشباب وبتمويل من مؤسسة

فعيل من يرغب يف املشاركة من الرشكات واملحات املرخصة واملصنفة  
حســب األصــول ، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف 
الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لرشاء  وثائق العطــاء خال 
سـاعـــات الدوام الرسميـــة  من الساعــــة الثامنــــة صبــاحـــا حتى الساعة الواحدة 
وحتــى  2020/11/24م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  وذلــك   ، ظهــرا 
الساعة الحادية عرش من صباح يوم األحد املوافق 2020/11/29م مقابل 

200 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعد االجتامع التمهيدي الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم األحد 2020/11/29م.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــني املوافــق 
2020/11/30م الساعة الثانية عرش ظهرا مبقر الجمعيًة .

- سيتم فتح املظاريف يوم اإلثنني املوافق 2020/11/30م الساعة الثانية 
عرش ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.     - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.
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ما هذه الفوىض 
السياسية يف بالد العرب؟

وزيــر الخارجيــة الســعودية ينفــي عقــد لقــاء بــني نتنياهــو ومحمــد بــن 
رشق  شــامل  ســنوات  قبــل  أنشــئت  التــي  نيــوم,  مدينــة  يف  ســلامن 
البحــر األحمــر، ويؤكــد الوزيــر الســعودي أن اللقــاء كان بــني مســؤوِلني 
أمريكيــني وويل العهــد محمــد بــن ســلامن، جــاء هــذا النفــي بعــد أن 
نفــس  يف  لغــرٍض  اللقــاء  هــذا  يفضــح  أن  إرسائيــيٌل  مســؤوٌل  تعّمــد 

يعقوب.
الّنفــي الســعودي يعكــس الخــوف مــن رد فعــل جامهــري األمــة العربيــة 
واإلســامية ملثــل هــذه اللقــاءات، ويعكــس النفــي رغبــة الســعودية 
يف ترتيــب العاقــة مــع اإلرسائيليــني بهــدوٍء ورّسيــٍة؛ لذلــك فــإّن نفــي 
الدالئــل  أن  اللقــاء، وال ســيام  انعقــاد  عــدم  الخارجيــة ال يعنــي  وزيــر 
كلهــا تشــري إىل أّن التقــارب الســعودي اإلرسائيــيل قــد بــات حقيقــًة؛ 
فدولــة اإلمــارات والبحريــن مــا كانــت لتجرؤ عى التطبيــع مع إرسائيل 
دون رضــا الســعودية، وعبــور الطائــرات اإلرسائيليــة ســامء الســعودية 
الجــرنال  زار  أن  ســبق  وقــد  ذلــك،  ليؤكــد  اإلمــارات  إىل  يف طريقهــا 
الســعودي أنــور عشــقي إرسائيــل، وكان برفقتــه عضــو اللجنــة املركزية 

جربيل الرجوب، والتقيا مع رئيس جهاز املوساد اإلرسائييل.
اللقــاءات التــي متــت بــني بنيامــني نتنياهــو وابــن ســلامن آل ســعود 
كانــت تحــت رعايــة وزيــر الخارجيــة األمريــي، ولهــا أهــداٌف تتجــاوز 
الحــل العــادل للقضيــة الفلســطينية َوفــق منطق الســعودية، اللقاءات 
لها عاقٌة بتطوراٍت إقليميٍة، تهدف إىل تعميق التحالف بني إرسائيل 
املشــرتك  العــدو  إيــران،  ملواجهــة  واإلمــارات  الســعودية  مــن  وكلٍّ 
ــل القاســم املشــرتك للقــاء األطراف الثاثــة يف مدينة نيوم  الــذي ميثِّ
الســعودية، ومــا يؤكــد هــذا التقديــر ذاك التقــارب الســعودي الــرتيك 
مــن وراء هــذا  تركيــا  تهــدف إىل تحييــد  الســعودية  املفاجــئ، وكأن 

التقارب، تحّسًبا لتطورات عسكرية لها انعكاساتها اإلقليمية.
اللقــاءاُت بــني الســعوديني واإلرسائيليــني تنســجم كثــرًيا مــع لقــاءات 
واإلرسائيليــة،  الفلســطينية  املخابــرات  رجــال  بــني  األمنــي  التنســيق 
للعــودة  الفلســطينية  الســلطة  اســتحثت  قــد  الســعودية  أن  وأزعــم 
وتوقيــع  اللقــاءات،  لعقــد  الذريعــة  تجــد  يك  األمنــي  التنســيق  إىل 

التفاهامت مع اإلرسائيليني.
ترصيح وزير الخارجية السعودي، الذي نفى عقد لقاٍء بني املسؤولني 
الســعوديني واإلرسائيليــني ال يختلــف كثــرًيا عــن ترصيــح عضو اللجنة 
املركزيــة لحركــة فتــح جربيــل الرجــوب، الــذي نفــى مســؤولية التنســيق 
األمنــي عــن فشــل لقــاءات املصالحــة، بــل حّمــل الرجــوب مســؤولية 

الفشل لحركة حامس التي طالبت بانتخابات متزامنة كام قال.
بعد ساعاٍت من ترصيح الرجوب، جاءت ترصيحاُت محمود العالول، 
نائــب رئيــس حركــة فتــح، لتفضــح الحقيقــة، فقــد تحــدث العالــول عــن 
للرئيــس األمريــي  مــع إدارة الحملــة االنتخابيــة  لتفاهــامٍت  التوصــل 
املنتخــب جــو بايــدن، وأضــاف العالــول: "إّن التفاهــامت املذكــورة 
الســيايس,  املســتوى  عــى  اتخاذهــا  الواجــب  باإلجــراءات  تتعلــق 

ومستقبل العاقات مع إرسائيل".
الرسيعــة  العــودة  أســباب  غافــٍل  لــكل  تفــرس  العالــول  ترصيحــات 
للتنســيق األمنــي، وتفــرس لنــا أســباب فشــل املصالحــة، وتصــل بــكل 
بــني  عاقــٍل إىل نتيجــٍة واحــدٍة. عندمــا وقفــت الســلطة الفلســطينية 
مــع  الوطنــي  التنســيق  أو  اإلرسائيليــني،  مــع  األمنــي  التنســيق  خيــار 
الســلطة  اختــارت  اإلرسائيليــني،  ملواجهــة  الفلســطينية  التنظيــامت 
التنســيق األمنــي، وأدارت الظهــر للتنســيق الوطنــي، لتتناغــم بذلــك 
مــع سياســة الــدول العربيــة املطّبعــة مــع العدو اإلرسائيــيل، عى أمل 

الدخول يف مفاوضات ماراثونية ملدة ربع قرٍن من جديد.
القيــادة  خــذالن  مــرارة  الفلســطينية  التنظيــامت  تذوقــت  فهــل 

الفلسطينية لتطّلعاتهم يف الرشاكة؟

غزة/ أدهم الرشيف:
األمــم  وكالــة  موظفــي  مــن  ألًفــا   28 احتــج 
الاجئــني  وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة 
"أونــروا" يف مناطــق عملهــا  الفلســطينيني 
الغربيــة،  الضفــة  غــزة،  )قطــاع  الخمــس: 
األردن، ســوريا، لبنــان(، عــى لجــوء الوكالــة 
إىل تجزئــة رواتبهــم بدعــوى اســتمرار األزمــة 

املالية املمتدة منذ سنوات.
عــن  االحتجاجــات  يف  املشــاركون  وعــربَّ 
"أونــروا"،  لقــرارات  الشــديد  رفضهــم 
التــي  األخــرية،  الســنوات  يف  خصوًصــا 
األمــر  الوظيفــة؛  مــن  الفصــل  حــدَّ  وصلــت 
الــذي تــرك تداعيــات إنســانية خِطــرة عــى 

أوضاع العائات.
ففــي قطــاع غــزة، شــارك اتحــاد املوظفــني 
وأبناؤهــم  ومفصولــون  وموظفــون  العــرب، 
احتجاجيــة  فعاليــة  أيًضــا، يف  املتــرضرون 
أمــام املقــر اإلقليمــي للوكالــة مبدينــة غــزة، 
عليهــا  مكتــوب  الفتــات  ورفعــوا  أمــس، 
"رواتب موظفي األونروا خط أحمر"، "نحن 
املعلمــني املفصولــني: أطفالنا يســتحقون 
الحيــاة مثــل أطفالكــم"، "مــن حقنــا الشــعور 

األســبوع  اجتمعــوا  االتحــادات  رؤســاء 
الكبــري  اســتيائهم  عــن  وا  وعــربَّ املــايض، 
تتبعهــا  التــي  املمنهجــة  السياســة  مــن 
الــدول املانحــة يف التضييــق عــى األونــروا 
وموظفيهــا والاجئــني يف مختلــف مناطــق 
الخدمــات  تقليــص  إىل  وصــوال  عملياتهــا 
اإلمكانيــات؛  وإضعــاف  التعيينــات  ووقــف 
التصفيــة  ثــم  الخدمــة  ســوء  إىل  يــؤدي  مــا 

التدريجية للوكالة األممية.
الضغوطــات  خضــم  يف  أنــه  وتابــع 
بحــال  الوكالــة  إلدارة  يحــق  ال  والتحديــات، 
املوظفــني  رواتــب  جعــل  األحــوال  مــن 
الحلقــة األضعــف، وتحرمهــم مــن حقوقهــم 
أيُّ  عليهــا  ُتقــِدم  مل  خِطــرة  ســابقة  يف 

مؤسسة أممية تجاه عامليها.
وأكــد أن لجــوء إدارة األونــروا إىل تجزئــة أو 
آثــار  لــه  ســيكون  موظفيهــا  رواتــب  تأجيــل 
أم  بوصفهــا  ذاتهــا  الوكالــة  عــى  ســلبية 
املحــيل،  واملجتمــع  والاجــئ  املوظــف 
موعدهــا  يف  الرواتــب  بــرصف  مطالًبــا 
املحــدد لجميــع املوظفــني يف كل األقاليم 
كاملعتــاد حســب كل شــهر دون تجزئــة أو 

العقــود  موظفــي  نحــن  الوظيفــي  باألمــان 
.")LDC(

وجــاءت الوقفــة االحتجاجيــة بعــد اعتصــام 
فيــه  تحــدث  "أونــروا"،  مقــر  داخــل  قصــري 
د.  الوكالــة  يف  الخدمــات  قطــاع  رئيــس 
املوظفــني  رفــض  عــن  الغــول،  مصطفــى 
تجزئــة  بخصــوص  العــام  املفــوض  قــرارات 

الرواتب أو تأخريها.
مــن جهتــه قــال رئيس اتحــاد املوظفني أمري 
املسحال: إن مفوضية األونروا استطاعت 
عليهــا  حصلــت  دوالر  مليــون   20 تأمــني 
 10 تبقــى  حــني  يف  املتحــدة،  األمــم  مــن 
مايــني إلنهــاء أزمة رواتب نوفمرب/ ترشين 
الثــاين الحــايل، مطالًبــا مفوض عــام الوكالة 
األزمــة  هــذه  بــإدارة  الزارينــي"  "فيليــب 

والعمل عى إنهائها قريًبا.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  املســحال  وأضــاف 
يــزور  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  "فلســطني" 
الزارينــي قطــاع غــزة للمــرة األوىل، "وننتظــر 
األزمــة  إنهــاء  برشيــات  لنــا  يــزفَّ  أن  منــه 
املاليــة". ولفــت يف مؤمتــر ضمــن الفعالية 
أن  إىل  "أونــروا"،  مقــر  أمــام  االحتجاجيــة 

تأجيل.
املتحــدة  األمــم  قيــام  عــى رضورة  وشــدد 
والــدول املانحــة بدورهــا يف دعــم األونــروا 
ومتكينهــا  وجودهــا،  اســتمرار  لضــامن 
غــزة  يف  الجــئ  مايــني   6 نحــو  إغاثــة  مــن 

والشتات، حتى تقرير املصري.
أمــام  متاحــة  زالــت  مــا  الفرصــة  أن  وتابــع 
لتســديد  املانحــة  والــدول  الوكالــة  إدارة 
الرواتــب نهايــة نوفمــرب، معلًقــا أمالــه عــى 
اجتــامع اللجنــة االستشــارية الذي عقد يف 
وطالــب  أمــس،  عــامن،  األردنيــة  العاصمــة 
املشــاركني يف االجتــامع بإنقــاذ املؤسســة 

األممية من االنهيار.
العربيــة  الــدول  ممثــيل  موقــف  ومثــن 
يف  مــرص  وجمهوريــة  للوكالــة  املضيفــة 
برفــض  االستشــارية،  اللجنــة  اجتامعــات 
لجــوء األونــروا إىل تجزئــة رواتــب موظفيهــا 
للتعاطــي  التدابــري  كأحــد  قاطًعــا،  رفًضــا 
اتحــادات  أن  ــه إىل  ونبَّ األزمــة املاليــة.  مــع 
صارمــة  إجــراءات  يف  ســتدخل  األونــروا 
"فاملوظفــون  العادلــة،  مطالبهــا  لتحقيــق 

اآلن عى فوهة بركان".

اللجنــة  مــن  عــوكل  أبــو  معــني  قــال  بــدوره 
الاجئــني:  حقــوق  عــن  للدفــاع  املشــرتكة 
مــن  ألًفــا   28 جانــب  إىل  نقــف  "إننــا 
موظفــي األونــروا ضــد قــرار تأخــري الرواتــب 
وحدهــم  هــؤالء  نــرتك  ولــن  تجزئتهــا،  أو 
يف  معهــم  وسنشــارك  بهــم،  لاســتفراد 

الفعاليات التي ينظمونها".
أثنــاء  يف  كلمــة  يف  عــوكل  أبــو  وأضــاف 
املؤمتــر الصحفــي: "كفــى يــا إدارة الوكالة، 
أن  نريــد  ماليــة  ضائقــة  بوجــود  نعلــم  نحــن 
الاجــئ  حســاب  عــى  ليــس  لكــن  ُتحــل، 
الفلســطيني، وإن مثل هذه القضايا يجب 
أن تطــرح يف األمــم املتحــدة وأمــام الــدول 

املانحة، للضغط وتغطية هذا العجز".
عظــام  نخــرت يف  األونــروا  "إدارة  أن  وتابــع 
حياتهــم،  عصــب  يف  وتــرضب  الاجئــني، 
وال بــد لهــا أن تقــف موقًفــا ال أن تــرضب يف 
بعــرض  تــرضب  أن  أو  وأرزاقهــم،  حياتهــم 
االتحــادات  مــع  االتفاقيــات  كل  الحائــط 
مرحلــة  إىل  وصلــت  حتــى  الوكالــة،  يف 
يقــدم  الــذي  املوظــف  بحيــاة  فيهــا  متــس 

الخدمات".

القاهرة-غزة/ فلسطني:
قال املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث 
"األونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
فيليــب الزارينــي، أمــس، إن الوكالــة ســتقرر هذا 
الرواتــب جزئيــا  مــا إذا كانــت ســتدفع  األســبوع 
يف نهاية الشهر الجاري أو ستؤجل دفع الراتب 
كامــا. وأوضــح الزارينــي يف كلمتــه أمــام اللجنــة 
االستشــارية يف اجتــامع األونــروا االفــرتايض، أن 
الوكالــة اضطــرت األســبوع املــايض لتأمني قرض 
إضايف من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
التابــع لألمــم املتحــدة بقيمــة 20 مليــون دوالر. 
وأضــاف أن ذلــك القــرض هــو األخــري للمســاعدة 
يف توفري املال وتغطية جزء من كشوف مرتبات 
وخــال  الجــاري.  الثــاين  نوفمــرب/ ترشيــن  شــهر 
قــدره  عجــزا  "األونــروا"  واجهــت  الجــاري،  العــام 
مــن  70 مليــون دوالر  115 مليــون دوالر، منهــا 
املســاهامت الجديــدة الازمــة لتغطيــة رواتــب 
أكــرث مــن 28 ألــف موظف يف نوفمرب وديســمرب، 

وفق األرقام الصادرة عنها.
وأضــاف املفــوض العــام أن الوكالــة بحاجــة إىل 
70 مليون دوالر من املساهامت لتجنب اتخاذ 
املقبلــة،  األســابيع  يف  إضافيــة  مؤملــة  تدابــري 
والحــد مــن كميــة االلتزامات التي ســيتم ترحيلها 

إىل عام 2021.
ونبــه إىل أنــه "إذا مل نحصــل عــى أموال ملرتبات 
تفتقــر  ســتظل  الوكالــة  فــإن  وديســمرب،  نوفمــرب 
وفقــا  ينايــر  يف  تعمــل  لــي  الــازم  املــال  إىل 
مســاهامت  عــن  حاليــا  املتاحــة  للمعلومــات 
العــام املقبــل". وعــزا األزمــة املاليــة إىل حــدوث 
انخفــاض ســنوي مطــرد يف الدخــل، مشــريا إىل 

أن املســاهامت األساســية، حتــى اآلن، تقــل عن 
عام 2018 مبقدار 300 مليون دوالر، وعن عام 
2019 مبقدار 70 مليون دوالر أمريي، وتقف 

عند مستوى عام 2012.
وأكــد أن عــدم دفــع الرواتــب ســيعطل عمليــات 
إنســانية  أزمــة  انــدالع  إىل  وســيؤدي  "األونــروا"، 
يف  الفلســطينيني  الاجئــني  مجتمــع  داخــل 

املنطقة، الذي يضم 5.7 مايني الجئ.
إىل  الوصــول  إمكانيــة  فقــدان  أن  إىل  ولفــت 
خدمــات "األونــروا" يف وقــت يــزداد فيــه اليــأس 
والضائقــة يف صفــوف الاجئــني ميكــن أن يــؤدي 
لــه  ويكــون  والغضــب،  الفــوىض  انتشــار  إىل 
املضيفــة  البلــدان  عــى  لاســتقرار  مزعــزع  أثــر 
واملنطقــة، داعيــا إىل منــع حــدوث انهيــار مــايل 
مــن خــال ســد العجــز املــايل هــذا العــام والحــد 

من ترحيل األموال لعام 2021.
تغطية العجز

ودعــا مســؤولو التعليــم يف "األونــروا" ومجلــس 
بالجامعــة  فلســطني  ألبنــاء  الرتبويــة  الشــؤون 
الــدول املانحــة للوكالــة لرسعــة الوفــاء  العربيــة، 
الــذي أصبــح  املــايل  العجــز  لتغطيــة  بالتزاماتهــا 
يف  العجــز  خاصــة  لهــا،  الرئيســة  الربامــج  يهــدد 
دوالر  مليــون   70 والبالــغ  العاملــني  رواتــب 
املشــرتك  الـــ30  االجتــامع  وأعــرب  أمريــي. 
الــذي عقــد أمــس عــرب "الفيديــو كونفرانــس" بني 
ومجلــس  "األونــروا"  بوكالــة  التعليــم  مســؤويل 
الشؤون الرتبوية ألبناء فلسطني مبشاركة األمني 
واألرايض  فلســطني  لشــؤون  املســاعد  العــام 
أبــو  ســعيد  العربيــة  بالجامعــة  املحتلــة  العربيــة 
الفلســطينية  الســلطة  وفــود  وممثــيل  عــيل، 

واألردن ولبنــان ومــرص واملنظمــة العربيــة للرتبيــة 
اإلســامي  العــامل  ومنظمــة  والعلــوم،  والثقافــة 
للرتبيــة والعلــوم والثقافة، عن قلقه من اســتمرار 
األزمــة املاليــة التــي تعــاين منهــا "األونــروا" التــي 
باتت تهدد الخدمات األساسية ومنها التعليم.

وأدان اســتهداف طائــرات االحتــال اإلرسائيــيل 
مدرســة تابعــة لـ"األونــروا" مبخيــم الشــاطئ غرب 
املنشــآت  اســتهدافها  إطــار  يف  غــزة،  مدينــة 
منتصــف  القطــاع  يف  املواطنــني  ومنــازل 

أغسطس/ آب املايض.
كــام أدان اســتهداف )إرسائيــل(، القــوة القامئــة 
يف  الخمــس  "األونــروا"  مــدارس  باالحتــال، 
الجــوز  وواد  وســلوان  باهــر  وصــور  شــعفاط 
بالقــدس املحتلــة، إضافــة إىل مراكــز الخدمــات 
املعنيــة باألطفــال، ومنعهــا من تحديــث وتطوير 
وترميــم وبنــاء غــرف إضافيــة أو مــدارس جديــدة 
سياســة  ذلــك  معتــربا  الفلســطينيني،  للطلبــة 
عنرصيــة بامتيــاز تــأيت يف ســياق تهويــد وأرسلــة 
والســيطرة  الفلســطينية،  التعليميــة  املناهــج 
دورهــا  إلنهــاء  كمدخــل  األونــروا،  مــدارس  عــى 

ووجودها يف املدينة املحتلة.
وحــذر املجتمعــون مــن ضعــف اســتجابة الــدول 
املانحــة لنــداءات الطــوارئ الصــادرة عــن الوكالــة 
فيــه  مبــا  كورونــا،  فــريوس  ملواجهــة  األمميــة 
نــداء الطــوارئ بقيمــة 94.6 مليــون دوالر الــذي 
لتغطيــة  املــايض،  أيلــول  أطلقتــه يف ســبتمرب/ 
نوفمــرب  لشــهري  الطارئــة  الفوريــة  االحتياجــات 
بربنامــج  املتعلقــة  ذلــك  يف  مبــا  وديســمرب، 
التعليــم، لتمكينهــا من القيام مبســؤولياتها تجاه 

مجتمع الاجئني.

مترضرو 2014 يف خزاعة 
يعتصمون داخل مدرسة 

لألونروا ويبيتون داخلها
خان يونس/ صفا:

يف  بليًغــا"  ــا  جزئيًّ "رضًرا   2014 عــدوان  متــرضري  مــن  العــرشات  اعتصــم 
بلــدة خزاعــة رشقــي محافظــة خــان يونــس، أمــس، داخل إحدى مــدارس وكالة 
ملنازلهــم  املاليــة  التعويضــات  بــرصف  للمطالبــة  البلــدة،  وســط  "األونــروا" 

املترضرة.
ورفع املشاركون الفتات كتبت عليها، "سارعوا برصف التعويضات فالشتاء 
أغرقنا"، "انتهت حرب القتل والدمار وبدأت حرب الديون"، "أين اإلنســانية 

منكم يا وكالة الغوث؟ نريد تعويضات 2014".
وأكد املشاركون يف االعتصام عزمهم املبيت داخل املدرسة حتى تحقيق 
كامــل مطالبهــم، التــي ســلموها يف أكــرث مــن مــرة ملســؤويل وكالــة الغــوث، 

واحتجوا عدة مرات يف مراكز الوكالة يف القطاع ألجل ذلك.
وقال متحدث باسم املعتصمني صاح النجار: "نحن املترضرين من عدوان 
2014 نطالب بحقوقنا من وكالة الغوث، بعد أن اعتصمنا عى مدار األشهر 

والسنوات املاضية دون جدوى".
وأكــد النجــار أن امُلصنفــني "متــرضر جــزيئ بليــغ" مل يتلقــوا أي تعويــض بعد، 
وعى مدار ســت ســنوات مل نحصل عى يشء من الوكالة؛ مشــرًيا إىل أنهم 

كانوا يتلقون وعودات دون تطبيق يشء منها.
وشــدد عــى أنهــم مصممــون عــى مواصلــة االعتصــام الســلمي داخــل هــذه 
املدرسة واملبيت حتى نيل الحقوق؛ وهم مستعدون لكل االحتامالت حتى 
تصــل الرســالة التــي خرجــوا مــن أجلهــا ملســؤويل "األونــروا"، خاصــة املفوض 
العــام والــدول املانحــة. وكانــت "األونــروا" ذكــرت يف ترصيحات ســابقة أن ما 
يزيد عى  52 ألف أرسة مل تتلقَّ أي تعويضات حتى اآلن، عن األرضار التي 

أصابت منازلها جّراء العدوان اإلرسائييل عى قطاع غزة عام 2014.

ون عىل تأخري رواتبهم وتجزئتها  28 ألًفا من موظفي "األونروا" يحتجُّ

الجامعة العربية والوكالة األممية تدعوان لتغطية العجز المايل

"األونروا" ستتخذ قرارًا هذا األسبوع بشأن رواتب الموظفني
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مساحة حرة
د. عصام شاور

أعلــن أنــا/ انــس طــه كامــل عســلية عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 408063147 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ كرامــة عــي عبــد القــادر االشــقر عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402547442 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ صربيــن عبــد الرحمــن محمــد عبــد القــادر  عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 412411340 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســامي نايــف محمــود املقــويس عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800007221 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الدحــدوح  عطيــه  زهــدي  عطــا  أنــا/  أعلــن 
وتحمل الرقم 802112680 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود اســاعيل محمــد ربــاح عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   931681381 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ االء يزيــد عــي اللــوح  عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    407697762 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصطفــى كاظــم خــر محســن عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   401198924 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولـــــة فلســـطيـن 
 وزارة 

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

إيداع تغيير هدف استخدام من سكني إلى مقبرة
منطقة التنظيم: النصريات 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م  
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنهــا قــد قررت بجلســتها رقــم 2020/15 املنعقدة بتاريخ 2020/10/14م  
القســيمة رقــم )10(  إيــداع مــروع تغيــري هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض 
مــن القطعــة رقــم )665( , قســيمة رقــم )7( مــن القطعــة رقــم )664( مبســاحة 
)34( دونــم مــن ســكني اىل مقــربة – وذلــك طبقــًا للمخطط املودع مبقر لجنة 

التنظيم املحلية تطبيقًا لنص املادة السادسة عرة من قانون تنظيم املدن 
رقم )28( لسنة 1936م وتعديالته . 

وعليــه واســتنادًا لنــص املــادة الســابعة عــرة مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز 
لجميع ذوي الحقوق يف االرايض واالمالك واالبنية املشمولة بهذا املروع 
او بأي مروع آخر أودع مبقتيض املادة السادسة عرة سواء بصفتهم من 
اصحــاب االمــالك او بأيــة صفــة اخــرى االطالع عىل املخطــط املودع وتقديم 
خــالل  النصــريات  لبلديــة  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  اعرتاضاتهــم 

ساعات الدوام الرسمي وملدة ستني يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ املحدد(( .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2019/2631 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
ملدينــة  التابعــة  البورنــو  أرض  لبيــع   2019/2631 التنفيذيــة  القضيــة  يف 
النصــريات ضمــن القســيمة "6" مــن القطعــة )664( وهــي تقــع عــىل رشق 
شــارع املخيــم الجديــد النصــريات ومقابــل مســجد عبــد الفتــاح أبــو الحصــني 

وهي أرض مصورة ومغلقة حيث تبلغ مساحتها 1050 مرت.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
يــوم  مــن  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  ســينعقد  املــزاد  بــأن  علــًا  املشــرتي، 

الخميس بتاريخ 2020/12/24، حرر يف 2020/11/22
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

حني تحتضن "مًعا" 
األقالم التافهة

عــا  األوىل  بالدرجــة  مســئولة  إعالميــة  مؤسســة  كل 
يعفيهــا  وال  وقانونيــا،  وأخالقيــا  أدبيــا  مســئولة  تنــره، 
مــن املســؤولية وضــع عبــارة " اآلراء املنشــورة ال تعــرب 
بالــرورة عــن رأي الصحيفــة" أو أي عبــارة تفيــد املعنى 
ذاته، و"وكالة معا " كأي مؤسسة إعالمية ينطبق عليها 
القانــون، وال بــد أن تلتــزم بــه ومبــا تصــف نفســها بــه مــن 
حيادية ومصداقية، وما اىل ذلك من الصفات الواجب 
توافرهــا بصــدق يف كل مؤسســة تحــرتم نفســها وتحــرتم 

عقول املواطنني.
"أقــالم"، وســأكتفي  زاويــة  مــا كتبــه احدهــم يف  قــرأت 
اىل  التطــرق  دون  عليهــا  والتعليــق  معينــة  فقــرة  بنقــل 
اىل  ينتمــي  وال  ودب  هــب  مــن  زمــرة  مــن  ألنــه  كاتبهــا 
"قبلــت  هــي  الفقــرة  املثقفــني.  حتــى  وال  الكتــاب  فئــة 
حــاس بتفاهــات مــع االحتــالل -أقل بكثري من اتفاقية 
الســاح  وعــدم  الصواريــخ،  إطــالق  منــع  منهــا  أوســلو- 
لســكان القطــاع بالتســلل إلرسائيــل، وإعطــاء معلومــات 
القطــاع،  يف  الفصائــل  بعــض  دور  حــول  اســتخباراتية 
مقابــل )15( مليــون دوالر شــهريا فقــط". وهنــا تتحمــل 
وكالــة "معــا" مســؤولية اتهــام حركــة حــاس بالتجســس 
عــىل الفصائــل الفلســطينية لصالــح العــدو اإلرسائيــي، 
كيــف ســمحت وكالــة معــا لشــاب مخبول بنــر أكاذيب 
بهــذا الحجــم؟ والعجيــب انــه مل يتــم مراجعــة وكالــة معــا 
رغــم أن " املقــال" تطــاول عــىل حــاس والجهــاد وكافــة 
الفصائــل الفلســطينية ووصفهــا بالغوغائية، وهذا يورط 
وكالــة معــا عــن قصــد أو دون قصــد يف تضليــل الشــعب 
ألنهــا جعلــت مــن نفســها منــربا ملن هــب ودب من ذوي 
خلــف مصالــح  والالهثــني  النفســية  واألمــراض  األحقــاد 
وضيعة. أمتنى عىل املتررين ان يتحركوا وأال يعتربوا 
االمر من توافه االمور، فهذه التفاهات هي التي تسمم 
الشارع الفلسطيني وتحط من ثقافته وتشوه نظرته اىل 
املقاومــة، وكذلــك فإنهــا تثــري األحقــاد داخــل املجتمع، 

وال بد من التصدي لهذا السلوك غري السوي.
الوســيط  _عــرب  املقاومــة  تفاهــات  ان  نقــول  ختامــا 
املــري_  مــع االحتــالل االرسائيــي، ال تشــبه اتفاقيــة 
اوســلو.  انصــار  لســان  عــىل  يــرتدد  مــا  بعكــس  اوســلو 
التفاهــات التــي مل تــر النــور حتــى اللحظــة هــي رشوط 
انتصارهــا  اعقــاب  الفلســطينية يف  املقاومــة  وضعتهــا 
عىل العدو االرسائيي عام 2014 وتر عىل تطبيقها، 
أمــا اتفاقيــة اوســلو فهــي غنيــة عن التعريــف وبعيدة كل 
البعــد عــن االنتصــارات وهــي أســوأ مــا حصــل للشــعب 
الفلســطيني بعد االحتالل اإلرسائيي، وهذا أمر ُتجمع 

عليه الغالبية الفلسطينية.
 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أذهــان  يف  محفــور  اســم  عقــل..  عــاد 
مشــاربهم  اختــالف  عــىل  الفلســطينيني 
ى يف  نتيجــة مشــواره الجهــادي الذي ضحَّ
ســبيله ِبراحتــه وحياتــه؛ مــا جعلــه املطارَد 
رقــم واحــد لالحتــالل اإلرسائيي لســنوات 

انتهت باستشهاده.
تريــن  نوفمــرب/  مــن   24 اليــوم  ويوافــق 
القائــد  الـــ27 الستشــهاد  الذكــرى  الثــاين 
العســكري  القســام-الجناح  كتائــب  يف 
لحركة املقاومة اإلسالمية حاس، عاد 
عقــل، الــذي نفذ سلســلة عمليــات نوعية 
يف وجه جنود االحتالل من مسافة صفر.
االحتــالل  اغتيــال  جرميــة  مــرح  كان 
بيــت  يف   1993 عــام  عقــل  الشــهيد 
"خنساء فلسطني" أم نضال فرحات التي 
احتضنتــه هــي وزوجهــا وأبناؤهــا مــدة عام 
كامل، حيث كان بيتهم معقاًل له ولرفاقه 
ينطلقــون  القســام،  مــن مطــارَدي كتائــب 
عمليــات  تنفيــذ  يف  إليــه  ويعــودون  منــه 

املقاومة.
"خنســاء  نجــل  فرحــات  حســام  يقــول 
إْذ  أليمــة؛  حادثــة  "كانــت  فلســطني": 
وصــل جنــود االحتــالل ملــكان إقامتــه عــن 
طريــق العمــالء، فحارصوا املنزل، وجاؤوا 
بســيارة ماثلــة للســيارة التــي كان يتنقــل 

بها رفاق الشهيد عقل املطاردون".
الســتقبالهم  أنــا  "خرجــُت  ويضيــف: 
واستغربُت من أنهم جاؤوا من طريق غري 
تغيريهــم  ســبب  عــن  وســألتهم  معهــود، 
وتقييــدي،  بتثبيتــي  فباغتــوين  للوجهــة، 
باللغــة  كالًمــا  ذلــك  أثنــاء  يف  فســمعُت 
ورأيــُت  الحافلــة،  مــن  ينطلــق  العربيــة 
شمشــون  وحــدة  )مســؤول  منــز"  "مئــري 

َقَتــل  حيــث  عمــري"،  بــن  "مصعــب 
ثالثــة جنــود وســيطر عــىل ســالحهم، 
فأخــذ جيــش االحتــالل مــن لحظتهــا 

يقتحم البيوت براسة بحًثا عنه.
وعن حيثيات قرار العائلة باستضافة 
عقل يف منزلها، يقول حسام: "لقد 
الجهــاد  حــب  عــىل  والــداي  انــا  ربَّ
نــرى  أبنــاًء  نــا  ِبَعدِّ وكنــا  واملقاومــة، 
مــن  املطــاردون  يعانيــه  مــا  ونســمع 
حتــى  يؤويهــم،  مــكان  وجــود  عــدم 
كنــا نتســاءل عــن حالهــم يف الليــايل 
أوقاتهــم؟  يقضــون  كيــف  املاطــرة: 
فاقرتحنــا عــىل والــدي أن نســتضيف 

أحًدا منهم يف بيتنا".
وبشــدة  أمــي  "وافقــت  ويضيــف: 
منطلــق  مــن  االقــرتاح  هــذا  عــىل 
يضحــي  كــا  نضحــي  أن  يجــب  أننــا 
هــؤالء املطــاردون، وأن مــن حقهم أن 
يعيشــوا حيــاة مســتقرة، وتتوفــر لهــم 

مستلزمات الحياة يف مكان آمن".
عرضــت  العائلــة  أن  إىل  ويشــري 

األمــر عــىل أحــد شــيوخ الدعــوة يف حركــة 
كان  بأنــه  فأقســم  املنطقــة،  يف  حــاس 
لكنــه  ذاتــه،  األمــر  علينــا  يعــرض  أن  يــود 
خــي مــن رفضنــا يف ظــل تخــوف أغلــب 
العائــالت مــن بطــش االحتــالل إذا مــا آوت 

املطاردين.
مــع  لفرحــات-  –وفًقــا  الشــيخ  وتواصــل 
ــحت لنا اســتضافة  قيــادة الحركــة التــي رشَّ
الغربيــة  الضفــة  مــن  عــاد  الــذي  عقــل 
ومل  فيهــا،  مطــارًدا  كان  حيــث  املحتلــة، 
إليــه، مضيًفــا: "كانــت  يــأوي  يجــد مكاًنــا 
بدايــة تعرفنــا إىل عــاد الــذي مل يكــن قــد 
ملــع نجمــه بعــد، وجــاء إلينــا مرتــاح البــال 

حــويل،  نظــرُت  عقــل(،  اغتالــت  التــي 
فوجدُت منزلنا محارًصا بقرابة 15 ســيارة 
مــن جيــش االحتــالل والوحــدات الخاصــة 
يف  كـ"الكاشــة"  عليــه  أطبقــوا  الذيــن 

ثواٍن".
وأضاف: "يف تلك اللحظة خرج شقيقي 
مؤمــن، فــرأى الجيــش يف مقدمــة املنزل، 
الــذي اعتقــد أنهــا  فأخــرب الشــهيد عقــل، 
مداهمــة عاديــة للمنطقــة فحــاول الخــروج 
فوجــد  للمنــزل،  الخلفيــني  البابــني  مــن 
قــوات كبــرية من جيــش االحتالل موجودة 

هناك، فأيقن أنه املستهدف".
وتابع فرحات: "استعد عقل ملواجهتهم، 
وودع  ســالحه،  وحمــل  ركعتــني  فصــىل 
أشــقايئ وأوىص شــقيقي الشــهيد نضــال 
ورائــه  مــن  ويكملــوا  ديونــه  يســدد  بــأن 
املســرية ويثبتــون عــىل الطريــق، وطلــب 
مــن مؤمــن تحديــد مــكان الجيــش، وأخــذ 
معهــم  فدخــل  تجاههــم،  رصاصــه  يطلــق 
يف اشــتباك حتى استشــهد تحت شــجرة 

الزيتون يف فناء منزلنا".
وداع ُمبٍك

مل  إْذ  األيــام،  أصعــب  مــن  وداعــه  كان 
ُتكفِكــف أمــي وشــقيقايت دموعهــن وهــن 
جيــش  مــع  اشــتباكه  أثنــاء  يف  يبكــني 
ســّباًقا،  كان  القــدر  لكــن  االحتــالل، 
يوًمــا   46 قرابــة  صامًئــا  كان  حيــث 
ُقَبيــل  العائلــة  وأخــرب  استشــهاده،  ُقَبيــل 
استشــهاده بليلــة أنــه يشــعر بــأن أجلــه قــد 

حان، َوفق فرحات.
استشــهاده  ُقَبيــل  العائلــة  أن  إىل  وأشــار 
األمنيــة؛  احتياطاتهــا  مــن  فــت  كثَّ مبــدة 
خوًفــا عليــه بعد أن أثخن بجيش االحتالل 
مســجد  قــرب  البطوليــة  عمليتــه  يف 

بعــد أن أدرك بأنــه مرحــب بــه مــن العائلــة 
وأننا َمْن بادرنا باستضافته".

بــأن  وأخــربه  والــدي  معــه  "جلــس  وتابــع: 
املنــزل وأهلــه فــداء لــه، وأنــه متــاح لــه أن 
يفعــل مــا يريــد ويســتضيف َمــْن يريــد مــن 
املطارديــن، األمــر الــذي ألقــى بالطأمنينــة 
يف نفسه، فاتخذ من املنزل مقرًّا يجمعه 
باملقاومــني ومنطلًقــا لتنفيــذ العمليــات، 

كعملية الشيخ عجلني وغريها".
وأمســكُت  مرًعــا،  للمنــزل  عــاد  "يومهــا 
وطلــب  ســاخًنا،  زال  مــا  الــذي  بســالحه 
العمليــة،  مــرح  إىل  أذهــب  أن  منــي 

عــدد  مــن  وأتأكــد  النــاس،  آراء  وأســتطلع 
قتــىل الجنــود"، َوفــق فرحــات، مشــرًيا إىل 
كبــرًيا  عــدًدا  اســتضاف  العائلــة  منــزل  أن 
العمــل  أسســوا  الذيــن  عــاد  رفــاق  مــن 
مــن  ومنهــم  القســام،  لكتائــب  العســكري 
استشــهد: كعبد الرحمن حمدان وعوض 
ســلمي، ومنهم من ُأرِس وتحرر يف صفقة 
"وفــاء األحــرار"، وآخــرون مــا زالــوا يكملــون 

الطريق من بعد عاد.
ظروف مريرة

منزلهــم  يف  مكــث  عقــل  أن  إىل  ويشــري 
الظــروف  فــكان يحدثهــم عــن  عــام،  قرابــة 
املريــرة التــي عايشــها يف أثنــاء مطاردتــه 
بالضفــة الغربيــة، حيث كان يبيت ورفاقه 

يف مغارات الجبال يف الخليل.
الظــروف  "رغــم  بقولــه:  عقــل  ووصــف 
الصعبــة والقاســية التــي تضــج بالتضحيــة 
والدمــاء واألشــالء، فــإن عــاد كان حنوًنــا، 
ومبكانــة األب لرفاقــه املطارديــن، يعطــف 

عليهم ويتفقد احتياجاتهم دامًئا".
يضيــف: "كان يطلــب منــي رشاء اللبــاس 
نفســه  يخــص  أن  دون  لرفاقــه  والطعــام 

بيء منها، حتى 
إنني ذات مرة قلت له إن حذاءه مهرتئ، 
يل  فقــال  يســتبدله،  أن  يجــب  وإنــه 
سأشرتي بنصيبي يف املال رصاًصا، فأنا 

شهاديت قريبة".
رشًســا  قائــًدا  كان  عــاد  أن  إىل  ويشــري 
يف مواجهــة االحتــالل، لكنــه هنٌي لنٌي بني 
رفاقــه، متديــٌن يقيض الكثري من وقته يف 
أنــه  "رغــم  مردًفــا:  الليــل،  وقيــام  الصيــام 
مل يتعلــم يف كليــات عســكرية فإنــه كان 
قائــًدا مبدًعــا اكتســب خربتــه مــن ميــدان 

الجهاد".

نابلس/ فلسطني:
يف الذكرى التاســعة عرة الغتيال 
الضفــة  يف  القســام  كتائــب  قائــد 
الغربية املحتلة محمود أبو الهنود، 
تعــود إىل الذاكــرة تلــك املحــاوالت 
أوقعــت  التــي  الغتيالــه  الفاشــلة 
يف  وقادتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل 
ا  حــرج كبــري، وشــكلت دافًعــا معنويًّ
يف  لالســتمرار  للمقاومــني  كبــرًيا 
أرضهــم  عــن  والدفــاع  مقاومتهــم 

وقضيتهم.
وبقــي أبــو الهنود أســطورة يف عقول 
الفلسطينيني حتى بعد استشهاده 
مســاعديه،  مــن  اثنــني  مــع 
باســتهداف ســيارته  نابلــس يف 23 

نوفمرب/ ترين الثاين 2001.
عصــرية  قريــة  مــن  الهنــود  وأبــو 
الشــالية شــال نابلــس، ولــد يف 1 

يوليو/ متوز 1967.
 ،2000 ويف شــهر أغســطس/ آب 
قريــة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
كميًنــا  وأعــدت  الشــالية  عصــرية 
جنــدي   1200 نحــو  فيــه  شــارك 
العســكرية  اآلليــات  وعــرات 
مروحيــة،  وطائــرات  واملدرعــات 
بهــدف  نهــاًرا،  القريــة  ليــل  وحولــت 
العســكري  الجنــاح  قائــد  اغتيــال 
لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس 

بالضفة الغربية.
عــىل بعــد أمتــار مــن منــزل املواطــن 
كان  الــذي  املــكان  دغلــس،  نضــال 
كانــت  فيــه،  موجــوًدا  الهنــود  أبــو 
الخاصــة  "الدوفدوفــان"  وحــدة 
عــىل  ســيطرت  قــد  مــدين،  بلبــاس 

اعتقال أبو الهنود أو اغتياله.
ويف محاولــة اغتيــال أخــرى، وصــل 
أبــو الهنــود مستشــفى مدينة نابلس 
إثــر  يف  متوســطة  إصابــة  مصاًبــا 
االشــتباك الــذي خاضــه مــع القوات 
اعتقلتــه  الفــور  وعــىل  الخاصــة، 
وأصــدرت  الســلطة،  أمــن  أجهــزة 
ا بالســجن 12  بحقــه حكــًا عســكريًّ
عاًما بتهمة االنتاء لكتائب القسام 

ومقاومة االحتالل.
وتوحــد نحــو 100 محام للدفاع عنه 
ورغــم  العســكرية،  املحكمــة  أمــام 
الهنــود محتجــًزا يف  أبــو  بقــي  ذلــك 
 18 حتــى  املركــزي  نابلــس  ســجن 

مايو/ أيار 2001.
الهنــود  أبــو  اغتيــال  االحتــالل  قــرر 
طائراتــه  فقصفــت  ســجنه،  داخــل 
فيهــا،  يوجــد  التــي  الزنزانــة  الحربيــة 
ــا  11 رشطيًّ استشــهاد  إىل  أدى  مــا 
ا، يف حــني خــرج هــو مــن  فلســطينيًّ
االحتــالل  ليفشــل  الــركام؛  تحــت 

مجدًدا يف التخلص منه.
وســائل  تجاهلــت  الحــرج،  لشــدة 

بــه،  املحيطــة  املنــازل 
يف  العائــالت  وحبســت 
قطــع  بعــد  واحــدة  غرفــة 
التواصــل  وســائل  كل 

عنهم.
خرج أبو الهنود من الباب 
فــور  للمنــزل  الخلفــي 
تحذيــري  اتصــال  ورود 
خاصــة  قــوات  بوجــود 
وغــادر  املــكان،  يف 
الوحــدة  تحكــم  أن  قبــل 
الخاصــة ســيطرتها، ويف 
اشــتبك  مغادرتــه  أثنــاء 
مــع أفرادهــا وقتــل ثالثــة 

آخريــن  تســعة  وأصــاب 
حســب  منهــم،  مختلفــة  بجــروح 

اعرتافات االحتالل.
أبــو الهنــود يف االشــتباك  وأصيــب 
وظهــره،  كتفــه  يف  برصاصتــني 
العســكرية  اإلمــدادات  وبــدأت 
القريــة  إىل  بالوصــول  اإلرسائيليــة 
مشــاهدة  ســكانها  اســتطاع  التــي 

املعركة من قرب.
نــت قــوات االحتــالل االتجاهــات  أمَّ
الثالثــة للبلــدة وتركــت جبــل عيبــال 
ــا منهــا أن أبــو الهنــود  دون حايــة ظنًّ
فيــه  تتمركــز  جبــل  إىل  يتوجــه  لــن 
نقطة مراقبة عسكرية، إال أنه خالف 

توقعاتهم.
رضبــة  املحاولــة  هــذه  شــكلت 
لجيــش  عظمــى  وإهانــة  موجعــة 
نكــراء  ُهــزم هزميــة  الــذي  االحتــالل 
فتــح  إىل  دفعــه  مــا  الرجــل،  أمــام 
مــن  الوحــدة  فشــل  يف  تحقيــق 

الثــاين  اإلخفــاق  العربيــة  اإلعــالم 
أبــو  اغتيــال  يف  االحتــالل  لجيــش 
حــني  يف  فقــط،  أشــهر  يف  الهنــود 
جريــح  وهــو  املرتــني  يف  هــو  نجــا 

والدم ينزف من ساقيه.
ووصفــت وســائل اإلعــالم العامليــة 
لجيــش  الكبــري  باإلخفــاق  الحــدث 
االحتــالل، وقالــت وكالــة "رويــرتز": 
عــىل  تفــوق  الهنــود  أبــو  إن 
بســاقيه  اإلرسائيليــة  التكنولوجيــا 

ورسعته يف الهرب من الكائن.
عــرات  عــىل  الهنــود  أبــو  وأرشف 
العمليــات الفدائيــة ما بني عمليات 
إطــالق نــار وكائن وتفجــري عبوات، 
أســفرت  استشــهادية،  وعمليــات 
ــا وجرح نحو  عــن مقتــل 26 إرسائيليًّ
اعرتافــات  حســب  آخريــن،   375

االحتالل.
الفاشــلتان  املحاولتــان  تكــن  ومل 
لتثني االحتالل عن الجد يف طلب 
مــع  موعــد  عــىل  فــكان  اغتيالــه، 
 ،2001 نوفمــرب   23 يــوم  الشــهادة 
حشــايكة  أميــن  املقاومــني  برفقــة 
أقدمــت  حيــث  مأمــون،  وشــقيقه 
نــوع "أباتــي"  مــن  طائــرات حربيــة 
بخمســة  ســيارته  اســتهداف  عــىل 
صواريــخ أحالــت الســيارة إىل كومــة 

نار مشتعلة.
وفــور االغتيــال خــرج رئيــس حكومــة 
أريئيــل شــارون  وقتــه  االحتــالل يف 
"اغتيــال  إن  وقــال:  بذلــك،  متغنًيــا 
انتصــار  أكــرب  يعــد  الهنــود  أبــو 

لـ)إرسائيل(".
ونظًرا ملا ترك الرجل من أثر، شيعه 
نحــو 50 ألــف فلســطيني يف جنــازة 
مهيبــة، مطالبــني بالــرد عــىل جرميــة 
يف  االحتــالل  جرائــم  وكل  اغتيالــه 

فلسطني.

"ستنرش مزيًدا من األبراج والبىن التحتية"

االتصاالت اإلرسائيلية 
ع عمل رشكة  توسِّ

"سلكوم" بالضفة الغربية
النارصة/ فلسطني:

كشــفت صحيفــة إرسائيليــة عــن ســعي وزارة االتصــاالت يف حكومــة 
الخلويــة اإلرسائيليــة "ســلكوم"  االحتــالل إىل منــح رشكــة االتصــاالت 

ترخيًصا بالعمل يف الضفة الغربية املحتلة.
وأفــادت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم"، أمس، بــأن وزارة االتصاالت بعثت 
إخطــاًرا للركــة بــرورة تســوية أوضاعهــا يف الضفــة الغربيــة، متهيــًدا 
ملنحهــا الرتاخيــص الالزمــة لتوســيع شــامل لعملهــا عــرب نــر مزيــد من 

األبراج والبنى التحتية.
نــت أن االتصــاالت اإلرسائيليــة "تســعى إىل خلــق جــوٍّ مــن التنافــس  وبيَّ
بني رشكات االتصاالت يف الضفة الغربية ســعًيا لتخفيض األســعار"، 

وفق تعبريها.
يذكــر أن هــذه الخطــوة تــأيت بعــد أســابيع مــن منــح رشكــة االتصــاالت 
األرضيــة "بيــزك" ترخيًصــا بالعمــل يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، األمــر 
ها. الذي يفرَّ –وفق مراقبني- عىل أنه الرتجمة العملية ملخطط ضمِّ

وأكــدوا أنَّ "شــتى الــوزارات اإلرسائيليــة تعمــل عــىل ضــمٍّ فعي للضفة 
األرايض  جميــع  وعــّد  كافــة،  املفروضــة  القيــود  إلغــاء  عــرب  الغربيــة 

املحتلة وحدَة حاٍل واحدة".

األسطورة أبو الهنود.. 
خ جيش االحتالل 19 عاًما عىل رحيل مدوِّ

عماد عقل.. مشوار جهادي أقضَّ مضاجع االحتالل

عاد عقل

محمود أبو الهنود
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مرشوع التسوية السياسية، الذي يعتمد عىل التنسيق األمني 
عمــل  أي  مقومــات  رضب  أجــل  مــن  والســلطة،  االحتــال  بــن 

فلسطيني مقاوم باعتباره إرهابًا.
غــداة فــوز حركــة حــاس باالنتخابــات تداعــى الجميــع مــن أجــل 
وضــع قواســم مشــركة قــد تجمــع النقيضــن، وتوافــق املجمــوع 
للعمــل  مشــركًة  أرضيــًة  األرسى  وثيقــة  اعتــاد  عــىل  الوطنــي 
والحكومــة،  الرئاســة  بــن مؤسســتي  الــذي ســيجمع  الســيايس 
اللتن متثان التيارين الفلسطينين األكربين "فتح وحاس".

ما ال شــك فيه أن فوز حركة حاس قيد كثريًا حركة أيب مازن 
الوحيــد  مــازن املتحكــم واملتــرف  أبــو  فلــم يعــد  السياســية، 
بالشــأن الفلســطيني ســواء عىل الصعيد الداخيل أو الخارجي، 
برئاســة  حكومــة  عنــه  انبثقــت  قــوي  ترشيعــي  مجلــس  فوجــود 
رئيــس حركــة حــاس يف غــزة، جعــل أبــا مــازن كرئيــس للســلطة 
أحــد قطبــن، يفــرض الواقــع العمــيل عليه أن ينســق مع القطب 
اآلخــر، الــذي ميثلــه إســاعيل هنيــة يف كل مــا هــو مقــدم عليــه 
من تحركات سياسية عىل الصعيد الخارجي، أما عىل الصعيد 
الداخــيل فكانــت إدارة الجهــاز الحكومــي كلهــا مهمــة حريــة 
للحكومة التي يرأسها هنية، باستثناء ما للرئيس من صاحيات 

تنفيذية محدودة نص عليها القانون األسايس.
العــارشة برئاســة هنيــة  خــال عــام مــر عــىل تشــكيل الحكومــة 
وتقيد حركة أيب مازن السياســية، مل يســتطع هذا االئتاف أن 
يتناغم أو يتساوق مع بعضه، فعىل صعيد امليدان الداخيل، 
كانــت حركــة فتــح مــا تــزال مل تســلم بنتائــج االنتخابــات، وكان 
للعمــل  الســيايس  املســتوى  بــن  مقطــوع  شــبه  التواصــل 
 " اإلداري  واملســتوى  حــاس  حركــة  متثلــه  الــذي  الحكومــي 
الدولــة العميقــة" الــذي متثلــه حركــة فتــح، أدى ذلــك إىل تفاقم 
األمور بشــكل كبري حتى وصل حد االنقســام الســيايس، الذي 
مل تفلــح حكومــة الوحــدة الوطنيــة التي شــكلت بعد اتفاق مكة 

يف منعه.
بعد حدوث االنقسام تحلل أبو مازن عمليًا من كل القيود التي 

الكيــان الصهيــوين بوقــف املارســات عــىل األرض التــي مل تأبــه 
مســتمرة  مارســات  وهــي  الســلطة.  مــع  الرســمية  باألطــر  أبــدًا 
قزَّمت السلطة وحولتها إىل أداة تنسيق أمني، وتابعت مصادرة 
األرايض واالســتيطان، وتهويد القدس واملقدســات، واســتمرت 
يف مصــادرة أمــوال الســلطة )املقاصــة(، ودّمــرت حــّل الدولتــن 

وأنهته عىل األرض.
اإلرسائيليــة  الرســالة  تقديــم  "االســتحار"  عمليــة  يف  ويدخــل 
الجانــب  وقــف  منهــا  ُفهــم  لــو  حتــى  وهــي  فلســطيني،  كانتصــار 
الّضــم وصفقــة القــرن، فإنــه ال عاقــة لذلــك  اإلرسائيــيل لعمليــة 
اإلرسائيــيل  فالجانــب  الســلطة.  لقيــادة  السياســية  بـ"الفهلــوة" 
أوقف عملية الضم أصًا قبل نحو خمســة أشــهر )أواخر حزيران/ 
يونيــو 2020( بنــاء عــىل رغبــة أمريكيــة، ليتيح بيئــة أفضل لعملية 
التطبيــع مــع بعــض البلــدان العربيــة. والجانــب اإلرسائيــيل أوقــف 
العمــل بصفقــة القــرن ألن الجانــب األمريــي الّراغــب بتطبيقهــا 
مل يعــد موجــودًا، بحلــول إدارة بايــدن مــكان إدارة ترامــب. أمــا إن 
كان هنــاك يشء ُيحســب للفلســطينين فهــو الوحــدة الوطنيــة 
يف وجــه صفقــة ترامــب ومشــاريع الضــم، وإظهارهــم للتضامــن 
يف هــذا الجانــب مــع القيادة الفلســطينية، التــي خذلتهم مع أول 
"غمزة عن" أمريكية، حيث أشارت كاال هاريس، نائبة الرئيس 
األمريــي املنتخــب )بايــدن(، قبيل االنتخابات، إىل عزم القيادة 
األمريكية بعد فوزها، عىل عودة سياســتها تجاه الســلطة إىل ما 

قبل مرحلة ترامب.
طعنة وامتهان للمصالحة:

ــة" قيــادة الســلطة يف العــودة إىل تكبيــل نفســها  وكان الفتــًا "خفَّ
بقيود أوسلو وأغالها، التي أنهكت شعبها عىل مدار 27 عامًا، 
حتــى قبــل أن ُيســتكمل الفــرز النهــايئ لألصــوات يف االنتخابــات 

األمريكية.
ويف املقابــل، كانــت هنــاك "خفــة" واحتقــار ملســار املصالحــة 
مل  ســنوات  فمنــذ  الفلســطيني.  البيــت  وترتيــب  الفلســطينية 
يشــعر الفلســطينيون بــأن مســار املصالحــة وصــل إىل حالــة جــادة 
كــا وصــل إليــه هــذه األيــام. ولذلــك فــإن العــودة إىل مــا قبــل 19 
أيار/ مايو أثار سخط وغضب فصائل املقاومة جميعها: حاس 
والجهــاد اإلســامي والجبهتــن الشــعبية والدميقراطيــة واملبادرة 
الوطنيــة.. بعــد أن تــم شــطب أهــم العنــارص التــي اجتمــع عليهــا 
إعــادة  متــت  أن  وبعــد  الوطنيــة،  وحدتهــم  يف  الفلســطينيون 
الســلطة إىل ُمربعهــا األمنــي الوظيفــي، وبعــد أن تابعــت أداءهــا 
أغلبيــة  لــو كانــوا ميثلــون  الفوقــي "املســتحِمر" لآلخريــن؛ حتــى 
لألمــة  الحقيقــي  النبــض  عــن  ويعــرّبون  الفلســطيني،  الشــعب 

وتطلعاتها.
العامــن  األمنــاء  للقــاء  رضبــة  الشــيخ  حســن  إعــان  كان  لقــد 
للفصائــل، وللقــاءات حــاس وفتــح املتواصلــة، التــي كان آخرهــا 
لقاء القاهرة يف منتصف ترشين الثاين/ نوفمرب 2020. وكانت 

يف  حــاس  لحركــة  املمثلــة  واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  فــازت 
فــوزًا   2006 عــام  جــرت  التــي  الثانيــة  الترشيعيــة  االنتخابــات 
كاســحًا، فقــد حصلــت عــىل نســبة %60 مــن مقاعــد املجلــس 
الترشيعــي الفلســطيني البالغــة 132 مقعــدا، أدى هــذا الفــوز 
بطبيعــة الحــال إىل وجــود حالــة مــن عــدم االنســجام يف قيــادة 
متنافريــن،  مرشوعــن  ميثــل  أصبــح  الــذي  الوطنــي  املــرشوع 
التســوية  مــرشوع  يتبنــى  عبــاس  محمــود  الســلطة  فرئيــس 
السياسية خيارا وحيدا يف مواجهة االحتال، أما حركة حاس 
التــي أصبحــت تســيطر عــىل املجلــس الترشيعــي فتتبنــى خيار 
املقاومــة املســلحة، بــكل مــا تعنيــه املقاومــة مــن انقــاب عــىل 

االنتصــار الكبــري الــذي تحــدث عنه حســن الشــيخ يف مقابلته مع 
تلفزيــون فلســطن يف 17 ترشيــن الثــاين/ نوفمرب 2020؛ ميثل 
الفلســطينية  الســلطة  أحــد أحــدث أشــكال "اســتحار" قيــادات 

لشعبها.
دون كيشــوت الفلســطيني متكــن مــن هزميــة "طواحــن الهــواء"، 
ثــم  اإلرسائيــيل،  "الخــازوق"  عــىل  الفلســطيني  التموضــع  وأعــاد 
بــرشَّ الفلســطينين بـــ"رساب" الدعــم األمريــي القــادم. وبصــق، 
واحتقــر  الفلســطينية،  املصالحــة  وجــه  يف  نفســه،  الوقــت  يف 
الرحلة املضنية التي قطعتها يف األشهر املاضية، وليقول لقوى 
املقاومــة "ال مقــام لكــم فارجعــوا"!! بعــد أن باعهــم بثمــن بخــس 
دراهم معدودة؛ وكان فيهم ويف شعبهم وقضيتهم ومقدساتهم 

من الزاهدين.
أراد هذا "املستحِمر" أن يعيد الفلسطينين إىل "بيت الطاعة" 

ة" استهبال من الطراز األول. اإلرسائييل من خال "زفَّ
منجز بطولي!!

مــن  األخبــار  تداولتــه  ومــا  التنســيق"  "شــيخ  قالــه  مــا  عــىل  بنــاء 
تريحــات للرئاســة وقيــادات الســلطة، فــإن الســلطة ســتعود إىل 
مــا كانــت عليــه األوضــاع قبــل 19 أيــار/ مايــو 2020، وســيعود 
التنسيق األمني واملدين، وستعود املنظمة لالتزام باالتفاقات 
املوقعة مع الجانب اإلرسائييل، بعد أن كانت قد تحللت منها. 
وهي مســتعدة للعودة لطاولة املفاوضات، عىل وقع آمال بفتح 

عاقات مع واشنطن تحت حكم بايدن.
نتيجــة  كان  فقــد  عنــه،  تحــدث  الــذي  "البطــويل"  املنجــز  أمــا 
ــطت بريطانيــا وأملانيــا  الجهــود الكبــرية لقيــادة الســلطة التــي وسَّ
وفرنســا والرنويــج والصــن واليابــان ودول إســامية، للطلــب مــن 
الكيــان اإلرسائيــيل بإيضــاح موقفــه مــن االتفاقــات املوقعــة بــن 
املنظمــة و"إرسائيــل". واملنجــز هــو رســالة من ضابط يف الجيش 
اإلرسائيــيل يدعــى كميــل أبــو ركــن، ويتوىل تنســيق أعــال اإلدارة 
العاقــات  أن  الرســالة  يف  وذكــر  الغربيــة.  الضفــة  يف  املدنيــة 
اإلرسائيليــة مــع الســلطة الفلســطينية تســتمر يف "تشــكيل اإلطــار 
القانــوين املطبــق الذي يحكم ســلوك األطــراف يف األمور املالية 

وغريها".
وبنــاء عــىل ذلــك، أعلــن الشــيخ أن صفقــة القــرن وخطــط الضــم مل 
تعــد موجــودة عــىل الطاولــة. واســتنتج الشــيخ أن الرســالة تعنــي 
التــزام "إرسائيــل" باالتفاقــات املوقعــة مــع املنظمــة، كــا أضــاف 

من عنده أن مرجعية االتفاقات هي الرشعية الدولية.
أوجه "االستحمار"

أما وجه "االستحار" يف هذا التريح فهو أن "إرسائيل" عندما 
واملصــادرة  التهويــد  أشــكال  كافــة  متــارس  زالــت(  )ومــا  كانــت 
مل  فإنهــا  مــرة،  ألــف  اليــوم  يف  االتفاقــات  وتخــرق  واالســتيطان، 
تعلــن رســميًا إلغــاء اتفــاق أوســلو ومــا تــاه، وبالتــايل بقــي اإلطــار 
القانــوين هــو اإلطــار الرســمي املوجود عىل الــورق، دون أن يلتزم 

فرضها عليه فوز حركة حاس، وأصبح يتحرك بحرية تامة وفقًا 
ملــا يــدور يف عقلــه ومــا يقدمــه لــه مستشــاروه مــن مقرحــات، 
مبعــزل عــن أي إطــار قيــادي رســمي أو رشعــي، وبذلــك أقدم أبو 
مازن عىل توسيع نطاق التنسيق األمني حتى جعل من الضفة 
فرصــة  كل  عــىل  وقــى  لاحتــال  بالكامــل  مســتباحة  أرضــًا 

ملارسة عمل مقاوم فيها.
عملــه  مــازن  أبــو  فــارس  الســيايس  العمــل  صعيــد  عــىل  أمــا 
أو  رســمية  مــن مؤسســات  ســواء  قيــد،  أي  ودومنــا  بــكل حريــة 
التــي  الرســمية  املؤسســة  أن  إىل  ذلــك  ومــرد  فصائليــة،  قــوى 
وهــي  التنفيذيــة  الســلطة  مراقبــة  لهــا دور يف  يكــون  أن  ميكــن 
وأمــا  التعطيــل،   حــد  إىل  تهميشــها  تــم  الترشيعــي  املجلــس 
القــوى والفصائــل، فانقســمت بن فصائــل تنضوي تحت مظلة 
منظمــة التحريــر وغالبيتهــا فصائــل صغــرية ليــس لهــا أي تأثــري 
يف القــرار الســيايس، وكل همهــا هــو الحصــول عــىل بعــض مــن 
املخصصات املالية التي تحفظ لها بقاءها كاسم عىل خارطة 
العمــل الســيايس الفلســطيني، وأمــا القســم اآلخر مــن الفصائل 
الســيايس  انعــدم تأثريهــا  مــا عــرف "بفصائــل املقاومــة"  وهــو 
الجغــرايف  املســتوين  عــىل  واالنقســام  االنفصــال  بواقــع 
مــازن يف  الجغــرايف وجــود أيب  والســيايس، فعــىل املســتوى 
الضفة التي يسيطر عليها االحتال من جهة وحكومته من جهة 
أخــرى جعــل مــن خــال التنســيق األمنــي تأثري حــركات املقاومة 
هناك منعدمًا، وصنفت حركات املقاومة كحركات "محظورة" 
حتى عىل صعيد العمل الطايب، ويف غزة أصبح تأثري حركات 
املقاومــة معدومــًا كذلــك، بفعــل الحصــار الســيايس واملــايل 
كل  وأصبــح  االنقســام،  عقــب  عليهــا  فــرض  الــذي  وامليــداين 
مــا ميكــن لهــا أن تقــوم بــه مجــرد إصــدار بيانــات شــجب وإدانــة 
للحظوات السياسية التي يقدم عليها أبو مازن، رغم أنها أثرت 

يف مستقبل الشعب الفلسطيني إسراتيجيًا.  
هــذا الواقــع الــذي تبلــور جعــل أبا مازن ميتلك القرار الســيايس 
الترشيــع  قــوة  امتلــك  وكذلــك  واإلداري،  واألمنــي  واملــايل 

التــي ســلبها مــن املجلــس الترشيعــي الــذي عطلــه، زاعــًا أنــه 
ميــارس حّقــه "كرئيــس" اســتنادا لنــص املــادة )43( مــن القانــون 
األســايس، وهــو مــا يعــرف "بترشيعــات الــرورة" رغــم انتهــاء 

واليته منذ عام 2009م.
ســبع  مــازن  أبــو  شــكل  االنقســام  مــن  عامــًا  عــرش  ثاثــة  خــال 
الترشيعــي مبنــح  املجلــس  لصاحيــة  اعتبــار  دومنــا  حكومــات 
األســايس،  القانــون  يف  عليهــا  املنصــوص  للحكومــات  الثقــة 
وكذلــك أصــدر حــوايل ثامثائــة قانــون، وأصــدر مئــات قــرارات 

التعين ملوظفن كبار ورؤساء سلطات ومؤسسات.
مــن خــال  "ملــكا متوجــا"  مــازن  مــن أيب  االنقســام  لقــد جعــل 
الصاحيــات الهائلــة التــي امتلكهــا، لذلــك أصبــح مفهوم ســبب 
وتحقيــق  الصــدع  رأب  محــاوالت  لــكل  املــربر  غــري  التعطيــل 
الوحدة الوطنية، فا الذي يجعل أبا مازن يتخىل عن كل هذه 
الصاحيــات؟ ليعــود مــرة أخــرى مقيــدا بتفاهــات مــع رشيــك 
ينازعــه  واألفــكار،  التوجيهــات  يف  لــه  مناقــض  الحكــم،  يف  لــه 

الصاحيات والسلطات.
هــذه  بــكل  عامــًا  عــرش  الثاثــة  فــرة  خــال  مــازن  أيب  انفــراد 
مــن  مجموعــة  حولــه  كــّون  )الهائلــة(،  والســلطات  الصاحيــات 
البطانــة الســيئة التــي جّملــت لــه كل قبيــح، وحســنت لــه ســيئ، 
التــي تتحكــم  البطانــة هــي  الوقــت أصبحــت هــذه  ومــع مــي 
يف مســتقبل ومصــري الشــعب الفلســطيني، ورغــم ذلــك مــا زال 
الخطــاب الــذي يصــدر عن هذه البطاقة يلصق بقوى املقاومة، 
تهم التشبث باالنقسام وإقامة دولة غزة الظامية وما إىل ذلك 

من مصطلحات مل املواطن الفلسطيني ساعها.
بعد مى ثاثة عرش عامًا عىل هذه الحالة "غري املسبوقة" ال 
بد من وضع حد لهذا االستفراد الذي ميارسه أبو مازن وبطانته، 
ومنعها من االلتفاف عىل املطلب الشــعبي والفصائيل بإنهاء 
االنقسام، الذي توج أخريًا بإعادة العاقات مع االحتال وعىل 
رأســها التنســيق األمنــي، أمــًا بغيــوم قادمــة مــن ناحيــة البيــت 

األبيض يظن أبو مازن أنها ستمطر يف فلسطن. 

إْطــاع  عنــاء  نفســها  تكلــف  الســلطة مل  قيــادة  أن  االمتهــان  قمــة 
اتصاالتهــا،  عــىل  الوطنــي  واملــرشوع  املصالحــة  يف  "رشكائهــا" 
وال عــىل قرارهــا العــودة ملــا قبــل 19 أيــار/ مايــو؛ هــذا فضــًا عــن 
أن مقتــى الرشاكــة يعنــي التشــاور والتوافــق قبــل املــي عــىل 

هكذا خطوة دراماتيكية.
تشــعر قــوى املعارضــة أن قيــادة الســلطة تعاملــت معهــا كأداة 
ضغط مرحلية تكتيكية ومجرد "فزاعة" لتقوية وضعها التفاويض 
يف التعامــل مــع اإلرسائيليــن واألمريــكان، وأنهــا مل تكــن صادقــة 
يف املصالحــة، وأن مجــرد انتهــاء عهــد ترامــب يكفــي لرمــي ورقــة 

ة املهمات أو لوضعها عىل الرف. املصالحة يف سلَّ
فبينــا كان خــط مباحثــات املصالحــة جاريــًا، كان هنــاك تواصــل 
رّسي بن قيادة الســلطة والجانب اإلرسائييل، وكان لقاء حســن 
الشــيخ مع الضابط كميل أبو ركن يف 17 ترشين الثاين/ نوفمرب 
بــن  جــرت  رســائل  وتبــادل  أخــرى  للقــاءات  تتويــج  هــو   2020

الطرفــن يف األســابيع الســابقة، شــارك يف أحدهــا رئيــس أركان 
رئيــس  أرشف  وقــد  كوخــايف.  أفيــف  نفســه  اإلرسائيــيل  الجيــش 
عــىل  غانتــس  بينــي  اإلرسائيــيل  الجيــش  ووزيــر  البديــل  الــوزراء 
أن  غانتــس  واعتــرب  الفلســطيني.  الجانــب  مــع  التواصــل  عمليــة 
ــر لقيــادة الســلطة الفرصــة للنــزول عــن الشــجرة التي  فــوز بايــدن َوفَّ

تسلقت عليها!!
اتجاه انبطاحي في السلطة:

تفجــري  وراء  كان  الســلطة  قيــادة  يف  "منبطــح"  اتجــاه  مثــة  هــل 
مســار املصالحــة، وكان يتلهــف اللتقــاط "أي حاجــة" مــن الطــرف 
اإلرسائيــيل أو األمريــي ليســتلم زمــام املبــادرة، وليحافــظ عــىل 
مكتســباته الخدماتيــة يف الســلطة والتنســيق األمنــي، ألن إعــادة 
ترتيــب البيــت الفلســطيني قــد ُتزيحــه وأمثالــه عــن املشــهد، كا 

قد تحرمه من فرصة خافة أيب مازن يف قيادة السلطة وفتح؟
ليــس مســتغربًا، فالتيــار نفســه كان وراء إســقاط اتفــاق مكــة ســنة 
إلفشــال  واالغتيــاالت  األمنــي  والفلتــان  الفــوىض  ونــرش   2007

حكومــة الوحــدة الوطنيــة، مــا أدى لــراع دمــوي انتهى إىل حالة 
االنقســام املعروفــة. وهــو نفســه التيــار الــذي كان وراء "متثيليــة" 
تفجــري موكــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد اللــه يف 
آذار/ مــارس 2018، والتــي نســفت إجــراءات املصالحة بن فتح 
وحاس يف ذلك الوقت. وهو تيار توتريي يرى بقاءه من خال 

تهميش اآلخرين وإلغائهم، وال يؤمن برشاكة وطنية حقيقية.
الذيــن تابعــوا جهــود املصالحــة شــهدوا لجربيــل الرجــوب ورفاقــه 
برنامــج  تنزيــل  عــىل  والعمــل  املصالحــة  مســار  عــىل  بالحــرص 
فوجئــوا  ورفاقــه  الرجــوب  وأن  األرض؛  عــىل  الوطنيــة  الوحــدة 
بتريحــات الشــيخ، حيــث تلقــى تيــار الرجــوب يف فتــح رضبــة 

قاسية كا تلقاها رفاقهم يف الفصائل الفلسطينية.
ســيكون حســن الشــيخ وتياره ســعيدين بحالة التوتري والتصعيد 
بــردود الفعــل  واإلحبــاط التــي نشــأت بعــد تريحــه، ولــن يبالــوا 

بيئــة تخــدم اســتمرار االنقســام،  الفلســطينية والفصائليــة، ألنهــا 
وتهــدم مــا ُبنــي مــن ثقة يف األشــهر املاضية؛ وهي البيئة األفضل 

لتنفيذ أجندتهم.
المقاومة وبلع السكين:

مــن جهــة أخــرى، فــإن قيادة فتح قد تدعو حاس وباقي الفصائل 
واالنتخابــات،  الوطنيــة  املصالحــة  بشــأن  املباحثــات  الســتكال 
حتــى بعــد عــودة الســلطة لالتــزام باالتفاقــات؛ بحجــة أن الســلطة 
لالتــزام  الســلطة  عــودة  وأن  التســوية،  مربــع  أصــًا  تــرك  مل 
باالتفاقــات ال تؤثــر يف االنتخابــات واالســتحقاقات الفلســطينية 
الداخليــة. وعــىل حــاس والفصائــل عندئــذ أن "تبلــع الســكن"، 
فــإن وافقــت فســتوافق ضمــن ظــروف بئيســة يتــم التعامــل فيهــا 
مــع ملــف املصالحــة مــن قبــل الســلطة يف إطار تكتيــي وظيفي، 
وإن رفضت فســيتم اتهام حاس وقوى املقاومة بإفشــال مســار 

املصالحة.
الحمار والجزرة:

وأخــريًا، فــإن قيــادة الســلطة )إذا أرصت عــىل موقفهــا( لن يختلف 
ســلوكها عن ســلوك الحار الذي توضع أمامه الجزرة، وســرىض 
بالجــزرة التــي ســيعاد وضعهــا أمامهــا يف عهــد بايدن، وســيواصل 
الحــار ســريه أمــًا يف أن يأكلهــا.. ولــن يأكلهــا.. لكنــه ســيواصل 

سريه، ألن الحار يظل حارًا!!

االنقسام يخدم "أبو مازن" فقط 

النسخة الفلسطينية "لالستحمار"

المستشار/ أسامة سعد

انفراد أبي مازن خالل فترة الثالثة عشر 
عامًا بكل هذه الصالحيات والسلطات 
)الهائلة(، كّون حوله مجموعة من 
البطانة السيئة التي جّملت له كل 
قبيح، وحسنت له سيئ، ومع مضي 
الوقت أصبحت هذه البطانة هي التي 
تتحكم في مستقبل ومصير الشعب 
الفلسطيني.

د. محسن صالح
عريب 21

لقد كان إعالن حسين الشيخ ضربة للقاء 
األمناء العامين للفصائل، وللقاءات حماس 
وفتح المتواصلة، التي كان آخرها لقاء 
القاهرة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 
2020. وكانت قمة االمتهان أن قيادة 
السلطة لم تكلف نفسها عناء إْطالع 
»شركائها« في المصالحة والمشروع 
الوطني على اتصاالتها، وال على قرارها 
العودة لما قبل 19 أيار/ مايو.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2020 /531(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
هيفاء هاشم حيدر الحلو من سكان غزة الجديدة هوية رقم 908972367 

بصفتها وكيال عن رائدة حيدر هاشم اللولو 
مبوجب وكالة رقم: 1997 / 2018 الصادرة عن عامن
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعة 727 القسيمة 219 املدينة  غزة الدرج
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض، التاريخ:  11/23 / 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2020 /532(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حيــدر هاشــم حيــدر اللولــو مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800765083 بصفتــه 

وكيال عن فهمي وكامل أوالد حسني محمد اللولو.
مبوجب وكالة رقم: 4066232 / 2018 الصادرة عن جدة + 4066613 / 2018 جدة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 727 القسيمة  219 املدينة  غزة الدرج

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

مسجل أرايض غزة األرايض،  التاريخ:  11/23 / 2020م
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية الحقوقية رقم 356 / 2016 - يف طلب نر املستبدل 1282 / 2020

املستدعي: سعيد فايق سعيد تاج الدين العلمي – من غزة الصربة شارع أبو بكر الصديق 
مقابل منزل الدكتور رياض زمو – وكياله املحاميان / محمد احمد الشاميل ورنان الشاميل

1 -محمــد ســعود مصطفــى حســني الشــوا باألصالــة عــن نفســه  املســتدعى ضدهــم: 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدته املرحومة / ســامية ســعيد تاج الدين العلمي – من 
غــزة الرمــال مقابــل جامعــة االمــة 2 -أبــو النجــا عبــد الغنــي ســعيد العلمــي باألصالــة عــن 
نفســه باإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده / عبــد الغنــي ســعيد تــاج الديــن العميل حيث 
مورثته عمته املرحومة / منور ســعيد تاج الدين العلمي -غزة بالقرب من ســوبرماركت 
كــر فــور بــرج املهندســني عــامرة القــدس الــدور الرابع 3 -أســامة فريد محمــود املؤقت 
باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والدتــه املرحومــة/ مــرة ســعيد تــاج 
الديــن العلمــي- غــزة الصــربة شــارع أبــو بكــر الصديــق مقابــل منــزل الدكتور ريــاض زمو 4 
-محمــد عــديل ســعيد تــاج الديــن العلمي من غزة الصربة شــارع أبــو بكر الصديق مقابل 
منــزل الدكتــور ريــاض زمــو 5 -ســهام كــامل ســعيد العلمــي مــن غزة الصربة شــارع أبو بكر 
الصديــق مقابــل منــزل الدكتــور ريــاض زمــو 6 -وفــاء فــوزي الســقا باألصالــة عــن نفســها 
وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة زوجها أوالدها: محمد وعمرو وميســاء بصفتهم ورثة وتركة 
املرحــوم ســميح فايــق ســعيد تــاج الديــن العلمــي وكيلهــم الســيد/ أمــر بهــاء جــامل أبــو 
شعبان مبوجب وكالة صادرة من القنصلية الفلسطينية من اململكة العربية السعودية 
مــن غــزة الرمــال بالقــرب مــن مســجد الكتيبــة وكالؤهــم املحامــون/ اســالم الزعيــم ومهند 
الزعيم ووئام حميد 7 -عفاف فايق سعيد تاج الدين العلمي من غزة الصربة شارع أبو 
بكــر الصديــق مقابــل منــزل الدكتــور ريــاض زمــو 8 -فــوزي نافــذ محمود العلمــي باألصالة 
عــن نفســه باإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والدتــه املرحومــة نائلــة فايــق ســعيد تــاج الديــن 
العلمــي مــن غــزة الصــربة شــارع عــيل بــن أيب طالــب مقابــل بــرج رشف 9 -اكــرام فايــق 
ســعيد تــاج الديــن العلمــي مــن غــزة الصــربة شــارع أبو بكــر الصديق مقابل منــزل الدكتور 
رياض زمو 10 -جامل اياد جامل العلمي باألصالة عن نفسه باإلضافة لباقي ورثة وتركة 
جده جامل العلمي غزة الصربة شارع أبو بكر الصديق مقابل منزل الدكتور رياض زمو 
نوع الدعوى: تنفيذ سند إقرار "تنفيذ عيني" - قيمة الدعوى: 407700 دينار أردين

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
لدى محكمة بداية غزة الموقرة 

يف القضية الحقوقية رقم 356 / 2016 - يف طلب نر املستبدل 1282 / 2020
إىل املستدعى ضدهم )3، 4 ، 5 ، 7، 9 ، 10( مبا أن املستدعي املذكور قد تقدم لدى 
محكمــة بدايــة غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا تنفيــذ ســند إقــرار )تنفيــذ عينــي( 
استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظراً ألنكم مقيمون خارج البالد وحسب اختصاص 
محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذه القضيــة وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت 
املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء ًعــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة بدايــة غــزة 
النــر املســتبدل.  عــن طريــق  بتبليغكــم  لنــا  بالســامح   2020  /  1282 رقــم  الطلــب  يف 
2020/12/14م  بتاريــخ  االثنــني  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
وأيضــا الحضــور جلســة القضيــة الســاعة التاســعة صباحًا كام يقتي عليكــم إيداع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عر يوما من تاريخ النر، وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم 

عن ذلك سينظر يف القضية باعتباركم حارضين. حرر يف 2020/11/23م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عامر قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح رفح 

في القضية الحقوقية 2020/259م 
في الطلب الحقوقي رقم 2020/401م

املدعيــة / هبــه وليــد يوســف الكــدش مــن ســكان رفــح . البلــد هويــة رقــم / 
803706191، وكيلها املحامي أحمد محمد جمعة وأفنان البحابصة

 املدعــى عليــه / أحمــد ماجــد العبــد أبــو طيــور من ســكان رفح . زالطة . ميني 
النفق ومقيم حاليا خارج قطاع غزة إىل اإلمارات هوية رقم / 802684738

نــوع الدعــوي : ) حقــوق ( قيمــة الدعــوي : )22395 اثنــان وعــرون ألــف 
وثالمثائة وخمســة وتســعون شــيكل + 1600 ألف وســتامئة دوالر أمرييك + 

500 خمسامئة دينار أردين(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية 2020/259م
إىل املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا أن املدعيــة قــد أقامــت عليــك دعــوی 
حقــوق اســتنادا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املرفقــة لكــم نســخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتىض عليكم الحضور إىل هذه املحكمة 
أن  كــام يقتــي  تبلغكــم هــذه املذكــرة  تاريــخ  مــن  خــالل خمســة عــر يومــا 
تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريري خالل خمســة عر يومــا من تاريخ 
تبليغكــم هــذه املذكــرة علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة األحــد 2020/12/6 م 

الساعة التاسعة والخمس وثالثني دقيقة صباحا لنظر القضية.
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية أن تسر يف 

دعواها حسب األصول، تحريرا يف 2020/11/17م 
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ . أكرم محمد أبو طعيمة

نقابة املوظفني:
 السلطة تواصل التمييز 

بني موظفي غزة والضفة
غزة/ محمد أبو شحمة:

قــال نائــب نقيــب املوظفــني العموميــني وائــل خلــف: إن الحكومة 
يف رام الله تواصل التمييز بني موظفي قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضــح خلــف أن املوظفــني العموميــني يف غزة لــن يتقاضوا راتبًا 
كامــاًل أســوة بزمالئهــم يف الضفــة رغــم الحديــث عــن عــودة أمــوال 

املقاصة.
وذكــر أن موظفــي الســلطة يف غــزة ســيتقاضون 75 % مــن قيمــة 

رواتبهم وهي التي تعدها الحكومة رواتب كاملة.
وأشــار خلــف إىل أن موظفــي غــزة قــد يحصلــون عىل مســتحقاتهم 
من رواتبهم املستقطعة خالل الفرتة املاضية، "إما دفعة واحدة 

وإما عىل أشهر، وذلك وفًقا ملا سيتم اإلعالن".
يشــار إىل أن رئيس حكومة رام الله، محمد اشــتية، أكد أنه ســيتم 
اســتالم  فــور  واحــدة  دفعــة  للموظفــني  املتأخــرات  كامــل  رصف 
أمــوال املقاصــة مــن ســلطات االحتــالل، ويف حال مل يتم تســلمها 
جميعهــا ســيتم الــرف تبًعــا لقيمــة األمــوال التــي ســتحصل عليها 

السلطة.
وقــال اشــتية أمــس: "سنتســلم جــزءا مــن األمــوال نهايــة األســبوع 
اســتحقاقات  ثــم  كأولويــة،  الرواتــب  فيــه  وسنســدد  الحــايل، 
القطــاع الصحــي مــن مستشــفيات خاصــة وأهليــة ومــوردي األدويــة 
والتجهيــزات الطبيــة، ثــم مســاعدة الفقــراء والعاطلني عــن العمل، 
والتجهيــز  اإلمــداد  وعطــاءات  املزوديــن  وصغــار  املقاولــني  ثــم 

لأجهزة األمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".
يشار إىل أن السلطة فرضت يف يونيو/ حزيران 2018 جملة من 
العقوبات ضد قطاع غزة، منها خصم الرواتب ملوظفيها بني 30 

% إىل 50 %.
ويبلغ عدد موظفي السلطة يف  قطاع غزة 62 ألًفا، منهم 36 ألف 

موظف عسكري، و26 ألف موظف مدين.
كــام أحالــت الســلطة قرابــة 14 ألــف موظــف مــدين وعســكري إىل 
التقاعــد املبكــر وفًقــا لقيمــة الراتــب بعــد الخصــم، منهــم قرابــة 7 

آالف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.

3.25 ماليني دوالر لرفع كفاءة مكب للنفايات بغزة بلدية غزة تبحث نقل محالت 
"سوق فراس" إىل "الريموك"

غزة/ فلسطني:
بحثت بلدية غزة مع ممثلني عن سوق فراس يف شارع عمر املختار 
"الرمــوك"  الحريــة  ســوق  إىل  فيــه  التجاريــة  املحــالت  نقــل  آليــة 

الشعبي.
وناقــش عضــو املجلــس البلــدي مصطفــى قزعــاط مــع املمثلــني عــن 
يحقــق  مبــا  الرمــوك  ســوق  تشــغيل  وإعــادة  نقلــه،  آليــات  الســوق 

املصلحة العامة.
ــُذ عــدد مــن الجــوالت يف ســوق الرمــوك لالطــالع عــىل ســر  كــام ُينفَّ

األعامل فيه.

بلدية خان يونس واألونروا 
تستعدان لتطوير شارع البحر

خان يونس/ فلسطني:
ذكــرت بلديــة خــان يونــس أنهــا بالتعــاون مع وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني "األونــروا"، تســتعد لتطويــر شــارع رقــم 
7 البحــر "أحمــد ياســني" الواقــع يف املخيــم الغــريب بتمويــل مــن 

منحة أملانية بقيمة مليون دوالر.
وقال رئيس البلدية م. عالء الدين البطة: إن البلدية ووكالة الغوث 
تعمالن باســتمرار عىل تنفيذ مجموعة من املشــاريع املهمة التي 
تخــدم القطاعــاِت كافــًة يف مخيــم خــان يونــس ومــن بينهــا: تطويــر 
الطرق، وخلق فضاءات جديدة، وفتح شوارع، وذلك رغم الظروف 

التي خلفها الحصار وشح اإلمكانات يف ظل كورونا.
الشــوارع  تطويــر  موضــوع  ُتــْويِل  البلديــة  أن  عــىل  البطــة  وشــدد 
أهميــة كبــرة لخدمــة الســكان والتخفيــف مــن تداعيــات الظــروف 
املشــاريع  مــن  رزمــة  متتلــك  البلديــة  أن  إىل  الفًتــا  الراهنــة، 
تســتهدف الِبنية التحتية والفوقية يف كل األحياء لتحســني واقع 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
الجزئيــة  مــن  يبــدأ  املذكــور  الشــارع  تطويــر  مــروع  أن  وأوضــح 
غرًبــا  الشــافعي  مســجد  وحتــى  "الضهــرة"  مفــرتق  مــن  الواقعــة 

وبطول 600 مرت تقريًبا.
من جهته أكد مدير املشــاريع بوكالة الغوث م. معني مقاط، بأن 
الوكالة -وبالتنسيق مع بلدية خان يونس- تسعى لخدمة الالجئني 
يف املخيــم، مشــًرا إىل إمتــام االتفــاق مــع مؤسســة دوليــة مانحة؛ 

من أجل تطوير شارع رقم 7 "البحر" مبنحة من دولة أملانيا.
وبــني مقــاط أهميــة املــروع -ال ســيام- أن الشــارع املذكــور يعــد 
خــان  محافظــة  ســكان  كل  ويُؤمـــُه  املخيــم،  يف  الرئيــس  الشــارع 

يونس.

غزة/ فلسطني:
منحــة  الــدويل  البنــك  أعلــن 
ماليــني   3.25 مبقــدار  جديــدة 
إدارة  مــروع  لدعــم  دوالر 

النفايات الصلبة بقطاع غزة.
بيــان  يف  الــدويل  البنــك  وأفــاد 
بــأن  أمــس،  مســاء  عنــه  صــدر 
للنهــج  العامليــة  "الراكــة 
والصنــدوق  بالنتائــج،  املرتبطــة 
االســتئامين متعدد املانحني من 
أجــل تنمية البنيــة التحتية للضفة 
الغربيــة وغــزة، والســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية وقعــوا اتفاقية منحة 
ــا  إضافيًّ متويــاًل  مبقتضاهــا  تتيــح 
قــدرُه 3.25 ماليــني دوالر؛ لدعم 
الصلبــة  النفايــات  إدارة  مــروع 

ا". يف غزة الجاري تنفيذه حاليًّ
رفــع  إىل  املــروع  ويهــدف 
قدرات مامرسات إدارة النفايات 
التحتيــة  البنيــة  وكفــاءة  الصلبــة، 
يف غــزة، حيــث بــدأ تنفيــذه عــام 
البنــك  بــني  براكــة  2014م 
الفرنســية  والوكالــة  الــدويل 

األورويب  واالتحــاد  للتنميــة 
وغرهم من الركاء.

وقال البيان: "إن من شأن املنحة 
التــي تقدمهــا الراكــة  الجديــدة 
التمويــل  تكمــل  أن  العامليــة 
مليــون   29.5 البالــغ  األصــيل 
املؤسســات،  هــذه  مــن  دوالر 
األويل  املــروع  أهــداف  أن  إال 
واسرتاتيجيته تبقى دون تغير".

للنهــج  العامليــة  وتدعــم الراكــة 
املرتبطــة بالنتائــج؛ وهي صندوق 
اســتئامين يديــره البنــك الــدويل، 
التمويــل  بربــط  التنميــة  مشــاريَع 

بالنتائج الفعلية التي تحققت.
ويستخدُم هذا التمويل اإلضايف 
التمويــل  ربــط  عــىل  يقــوم  نهًجــا 
عــىل  بالبنــاء  وذلــك  بالنتائــج، 
النجاحــات التــي حققها املروع 
لتشــغيل  دعــم  وتقديــم  القائــم، 
مرافــق الِبنيــة التحتيــة التــي ُبِنَيْت 
مؤخــًرا إلدارة النفايــات، بحســب 

البيان.
ويهــدف هــذا الدعــم إىل تحفيــز 

املشــرتك  الخدمــات  مجلــس 
يف  الصلبــة  النفايــات  إلدارة 
ورفــح  يونــس  خــان  محافظــات 
تحســني  إىل  والوســطى، 
إجــراءات جمــع النفايــات الصلبــة 
إىل  يحفــز  أنــه  كــام  ومعالجتهــا، 
التكاليــف،  اســرتداد  تحســني 
تحصيــل  إجــراءات  بتحســني 

الرسوم من املستخدمني.
إن  الــدويل:  البنــك  بيــان  وقــال 
هــذا التمويــل اإلضايف ُيســتخَدم 
النفايــات  منتجــي  لتدريــب 
باملعــدات  وتزويدهــم  الطبيــة 
للتخلــص  الالزمــة  والتجهيــزات 
نحــو  الخطــرة عــىل  النفايــات  مــن 
تشــغيلية  مالئــم، ووضــع معايــر 
ملعالجــة  النفايــات  ملدافــن 
املشكالت البيئية، وميكن الحًقا 
تعميــم هــذه املعايــر يف جميــع 
الفلســطينية،  األرايض  أنحــاء 
املــروع  تأثــر  مــن  مــا يضاعــف 
ويوفــر لســكان غــزة خدمــة بلديــة 
رضوريــة ولكنهــا غالًبــا مــا تتعــرض 
لإهــامل؛ مــن أجــل مجتمــع أوفــر 

صحة وأكرث استدامة.
إدارة  مــروع  إن  وأضــاف: 
النفايــات الصلبــة يف غــزة "حقــق 

لعــدة  إيجابيــة  نتائــج  بالفعــل 
سنوات، حيث مول إنشاء مدفن 
الــروط  ُمــراٍع  للنفايــات  جديــد 
الصحيــة بأكــرب درجــة، ومبحطــات 
تعــود  النفايــات  لنقــل  وســيطة 
بالنفــع عــىل أكــرث مــن 900 ألــف 
مــن   %  46 نحــو  أي  شــخص، 

إجاميل سكان قطاع غزة".
ــا التخلــص مــن نحــو  ويجــري حاليًّ
ــا يف اليــوم" مــن  94 % "677 طنًّ
املنطقــة  يف  البلديــة  النفايــات 
يف  املــروع  يغطيهــا  التــي 
تعمــل  كــام  الجديــد،  املدفــن 
كمحطــات  الوســيطة  املحطــات 
تتســم  للنفايــات  مؤقتــة  تخزيــن 

بفاعلية التكلفة.
بتطويــر  املــروع  وسيســاعد 
العامــة  التحتيــة  البنيــة  مرافــق 
املتعلقــة بالتعامــل مــع النفايــات 
عــىل  إدارتهــا،  وأنظمــة  الصلبــة 
غــر  التأثــر  مــن  التخفيــف 
أن  ميكــن  الــذي  املتناســب 
الصلبــة  النفايــات  فيــه  تتســبب 
التي ال ُتْجَمُع أو ُتعاَلُج عىل فقراء 
املناطق الحرية، ما يســهم يف 
تحســني النتائــج البيئيــة والصحية 

العامة.

غزة/ فلسطني:
أكــَد رئيُس االتحــاد العام لنقابات عامل 
أزمــَة  أن  العمــي،  ســامي  فلســطني 
األوضــاع  زادت  غــزة  قطــاع  يف  كورونــا 
إىل  البطالــة  بنســبة  قفــز  مــا  صعوبــة، 
%82، مرتفعــة بذلــك 17 % عــن آخــر 
قبــل  العــامل  بــني  للبطالــة  إحصائيــة 

وصول الوباء وسجلت 65 %.
وذكــر العمــي يف بيــان مكتــوب أمس، 
بلغــْت  املترريــن  العــامل  أعــداد  أن 
تــرًرا  متــرر  ألــَف   160 مــن  أكــرث 
وصلــت  حيــث  مبــارش،  وغــر  مبــارًشا 
مســتويات البطالــة يف صفــوف العــامل 
عمــل  تذبــذب  مــع   ،%  82 قرابــة  إىل 
العــودة  بــني  العــامل  آالف  عــرات 
الجزئيــة للعمــل أو التعطــل املؤقــت أو 
وعــدم  الجائحــة  ظــروف  نتيجــة  الدائــم؛ 
والــركات،  املصانــع،  مئــات  قــدرة 
عــىل  التجاريــة  واملراكــز  والورشــات، 

ا. العمل طبيعيًّ
تلقــي  كورونــا  "تداعيــات  إن  وأضــاف: 
بظاللهــا عــىل رشيحــة العــامل، وتــرُب 
بعــض  غلــق  مــن  مختلفــة،  قطاعــاٍت 
العمــل  وورشــات  والــركات  املصانــع 
مــن  العــامل،  آالف  ويــرح  أبوابهــا، 
متعــددة،  وتجاريــة  صناعيــة  قطاعــات 

فينضمون إىل جيش البطالة".
يف  البطالــة  تفــي  خطــورة  أن  وبــني 
خطــورة  عــن  تقــل  ال  العــامل  صفــوف 
تفــي الفــروس، ألن ذلــك يحــرم آالف 
مــن  األدىن  الحــد  تلبيــة  مــن  العــامل 
ويفاقــم  األساســية،  الحيــاة  متطلبــات 

واملعيشــية،  اإلنســانية  أوضاعهــم 
ويزيــد نســبة الفقــر، والفقــر املدقــع يف 

صفوفهم.
باتــوا  اليــوم  "العــامل  العمــي:  وتابــع 
طويلــة  ســاعات  العمــل  يف  يتنافســون 
وبأجــور زهيــدة، يســتغلهم فيهــا أربــاُب 
العمــِل؛ ألجــل ســد رمــِق عائالتهــم، يف 

العمــل يف كثــر  تــرتاوح ســاعات  حــني 
ســاعة   )10-13( بــني:  مــا  األحيــان  مــن 
يوميــة، وتبلــغ األجور مــا بني: )-15-20 
يف  الظــروف  أحســن  يف  شــيقاًل   )35

املرحلة الحالية".
وقــال: إن األزمــة عمقــت جــراح العــامل 
التــي رشخهــا الحصــار الجاثــم علينا منذ 

العــام  النقــل  15 عاًمــا، فُأِصيــَب قطــاُع 
بشــلل تــام، وهنــاك مــا بــني: )15-20( 
متوســًطا  عمــاًل  يعملــون  ســائق  ألــف 
كان  والــذي  البنــاء  قطــاع  أمــا  ــا،  جزئيًّ أو 
ألــف عامــل فهــو متوقــف   )40( يشــغل 
متاًمــا، يف حــني عــاد مثانية آالف عامل 
 )21( أصــل  مــن  الصناعــات  قطــاع  إىل 

ألــف عامــل، يف حــني يعــاين )4( آالف 
صياد اعتداءات االحتالل اليومية".

ريــاض  عــامل  أن  إىل  كذلــك  وأشــار 
عامــل،   )2800( وعددهــم  األطفــال 
وقطــاع الســياحة البالــغ عدد العامل فيه 
ا، ويكابد  )5( آالف عامل، يعملون جزئيًّ
نتيجــة  كبــرة؛  خســائر  الزراعــة  عــامل 

األوضاع ذاتها.
توحيــد  املطلــوب  أن  العمــي  وأكــد 
جهــود مختلــف املؤسســات الحكوميــة 
الخاصــة،  واملبــادرات  واألهليــة، 
العــامل،  حيــاة  لتحســني  وتوجيههــا 
غــزة  يف  الحكوميــة  الجهــاِت  مطالًبــا 
واملجلــس التريعــي واللجنــة القطريــة 
بتخصيــص ُدفعــات ماليــة وِمَنــٍح خاصــة 
لفئة العامل؛ إلغاثتهم يف ظل األوضاع 

الصعبة.
لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  وحــذر 
عــامل فلســطني مــن أن ارتفــاع مــؤرشات 
البطالــة يف صفــوف العامل ينذر بكارثة 
عــرب  منهــا  التعــايف  ميكــن  ال  إنســانية، 
مشــاريع  بضــخ  إال  عديــدة،  ســنوات 
العمــل،  ســوق  يف  كبــرة  تشــغيلية 

وتحمل الجميع مسؤولياته.
وأشــار إىل أن الدفعــة املاليــة الوحيــدة 
مل  غــزة  يف  للمترريــن  فــْت  رُصِ التــي 
مــن  بســيطة  رشيحــة  إال  منهــا  تســتفْد 
العــامل الذيــن تســاعد املنحــُة القطريــُة 
اآلالَف منهم يف تحســني ظروفهم، لكن 
ودعــم  مســاعدات،  توجيــه  املطلــوب 
قطاعــات  مــن  العــامل  لريحــة  خــاص 

مختلفة.

طالب بتوحيد الجهود إلغاثتهم
العميص: البطالة تقفز يف صفوف العامل بغزة إىل 82 %

 إغالق األسواق الشعبية بالقطاع نتيجة تفي فروس كورونا أدى إىل زيادة نسبة البطالة يف املجتمع         )أرشيف(
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محكمة مرصية تدرج "اإلخوان" و21 معارًضا عىل "قامئة اإلرهاب"

بايدن يكشف عن تشكيلته الحكوميةإيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم 
اليوم ويتجه لتسمية بلينكن وزيرًا للخارجية

إثيوبيا.. جبهة تيغراي تندد باملهلة 
الحكوميــة وتدمــر مطــار »أكســـوم«

دول مجلس التعاون الخليجي
تتخطى املليون إصابة بـ"كورونا"

طهران– برلني/ وكاالت:
الجمهوريــة  ومنــدوب  ســفري  أعلــن 
مكتــب  لــدى  الدائــم  اإليرانيــة  اإلســامية 
منظمة األمم املتحدة واملنظامت الدولية 
"إيــران  أن  آبــادي  فيينــا كاظــم غريــب  يف 
تخصيــب  مــن  جديــدة  مرحلــة  دخلــت 

اليورانيوم".
ونقلــت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة اإلســامية 
"حقــن  إن  القــول  عنــه  )إرنــا(  اإليرانيــة 
سادس فلوريد اليورانيوم يف أجهزة الطرد 
املركزي يعد الخطوة األخرية يف تخصيب 
اليورانيــوم  عــن   238 اليورانيــوم  وفصــل 
الجيــل  إىل  وباإلضافــة  نطنــز.  يف   ،  235
األول مــن أجهــزة الطــرد املركــزي، ســتقوم 
جديــًدا  جهــاًزا   174 مــن  سلســلة  أيًضــا 
بتخصيــب  إم/  آر  /آي  املركــزي  للطــرد 

اليورانيوم".
وقال يف مقابلة تليفزيونية إن "التحديات 
الخطــرية التــي تواجه االتفــاق النووي اليوم 
الواليــات  انســحاب  تداعيــات  أوال  هــي 
مــن  القانــوين  وغــري  األحــادي  املتحــدة 
ثــم  العقوبــات،  فــرض  وإعــادة  االتفــاق 
عــن  التعويــض  عــن  األوروبيــني  تقاعــس 
هــذا الوضــع يف الوقت الذي نفذت إيران 
وفعــال،  كامــل  بشــكل  التزاماتهــا  جميــع 

وملــدة عــام واحــد بعــد انســحاب الواليــات 
املتحدة".

تراجــع  يريــدون  كانــوا  "إن  آبــادي:  وقــال 
إيــران عــن إجراءاتهــا التعويضيــة، فعليهــم 
الوفــاء بالتزاماتهــم من خال إعادة التوازن 

إىل االتفاق النووي ورفع العقوبات".
وكان تقريــر للوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية 
بــدأت  إيــران  بــأن  املــايض  األســبوع  أفــاد 
تضخ غاز "ســادس فلوريد اليورانيوم" يف 
أجهــزة طــرد مركــزي جديــدة مــن طــراز "آي.

آر-2إم" تم تركيبها يف منشأة نطنز.
انســحبت  املتحــدة  الواليــات  وكانــت 
االتفــاق  مــن  أحاديــة  بصــورة   2018 عــام 
النــووي الــذي كان يهــدف ملنــع طهران من 
الحصول عىل ترســانة نووية مقابل تقديم 

مزايا اقتصادية لها.
خفضــا  ذلــك  عــىل  ردا  إيــران  وأدخلــت 
واســعا عــىل االلتزامــات املنصــوص عليهــا 
يف االتفــاق مــن أجــل الضغــط عــىل الــدول 
خطــوات  التخــاذ  بــه  األطــراف  األخــرى 
االقتصاديــة  املزايــا  لضــامن  ملموســة 
لصالــح  االتفــاق  يف  عليهــا  املنصــوص 

إيران.
ضغوطــا  املتحــدة  الواليــات  ومتــارس 
قصوى عىل إيران إلجبارها عىل التفاوض 

برنامجهــا  يتجــاوز  أوســع  اتفــاق  عــىل 
النــووي، إال أن طهــران تؤكــد أنها لن تدخل 
يف أيــة مفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة 
ما مل ُتعد واشنطن األمور ملا كانت عليها 
وترفــع كافــة العقوبــات التــي فرضتهــا عــىل 

إيران بعد انسحابها من االتفاق.
األملانيــة  الحكومــة  طلبــت  جانبهــا،  مــن 
فيينــا  التفــاق  االمتثــال  مجــددا  إيــران  مــن 

النووي.
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحدثــة  وقالــت 
األملانيــة يف برلــني أمــس إن إيــران تنتهــك 
االتفــاق بشــكل ممنهــج حاليــا، مضيفــة أن 
أملانيــا تدعــو إىل جانــب الرشكاء، وخاصة 
األوروبيــني، إيــران لوقــف هــذه االنتهــاكات 
لجميــع  الكامــل  "واالمتثــال  لاتفاقيــة، 

االلتزامات النووية مرة أخرى".
وتــم توقيــع اتفاقيــة فيينــا النوويــة يف عــام 
املتحــدة  والواليــات  أملانيــا  بــني   2015
وروســيا وبريطانيا وفرنســا والصني وإيران، 
صنــع  مــن  إيــران  منــع  منهــا  الهــدف  وكان 
املتحــدة  الواليــات  وأنهــت  نوويــة.  قنبلــة 
االتفاق بقرار منفرد يف أيار/مايو 2018، 
إيــران.  عــىل  جديــدة  عقوبــات  وفرضــت 
بشــكل  طهــران  تجاهلــت  لذلــك،  ونتيجــة 

تدريجي جميع بنود االتفاقية تقريبا.

واشنطن/ وكاالت:
بايــدن  جــو  املنتخــب  األمريــي  الرئيــس  يتجــه 
وزيــرا  بلينكــن  أنتــوين  الدبلومــايس  لتســمية 
للخارجيــة، كــام ذكــرت عــدة وســائل إعــام، يف 
قــرار سيشــكل عــودة إىل نهــج العمــل املتعــدد 
األطــراف خافــا لسياســة الرئيــس دونالــد ترامــب 
التقليديــني.  الحلفــاء  مــع  توتــرا  أثــارت  التــي 
ويعتــزم بايــدن الكشــف عــن أســامء أول أعضــاء 
ترامــب  مواصلــة  رغــم  اليــوم  املقبلــة  إدارتــه 
خــال  تزويــر  عمليــات  حصــول  عــىل  اإلرصار 

االنتخابات لكن بدون تقديم أدلة.
وبلينكــن )58 عامــا( هــو أحــد مستشــاري بايــدن 
الرئيســّيني يف مجــال السياســة الخارجّيــة وكان 
املســؤول الثــاين يف وزارة الخارجّيــة األمريكّيــة 
أوبامــا عندمــا  بــاراك  الســابق  الرئيــس  يف عهــد 
منصــب  الوقــت  ذلــك  يف  يشــغل  بايــدن  كان 

نائب الرئيس.
ووكالــة  تاميــز"  "نيويــورك  صحيفــة  وبحســب 
"بلومــرغ"، يرتقــب أن يعلــن الرئيــس املنتخــب 
الخارجّيــة  وزيــر  ملنصــب  بلينكــن  ترشــيح  عــن 

اليوم.
بلينكــن يتحــدث الفرنســية بطاقــة وهــو محــاور 
لبــق ومــن مؤيــدي أوروبــا وقــد ارتــاد مدرســة يف 

مهنــة  ميــارس  والدتــه  زوج  كان  حيــث  باريــس 
املحاماة.

وتعيني بلينكن الذي ســيتطلب موافقة مجلس 
الشــيوخ، قد يســاهم يف طأمنة حلفاء الواليات 
حتــى  أو  للتهميــش  تعرضــوا  الذيــن  املتحــدة 

لاهانة يف ظل حكم ترامب.
الخارجيــة  العاقــات  مجلــس  رئيــس  وكتــب 
ريتشــارد هــاس عــىل "تويرت" أن بلينكن ســيكون 

وزير خارجية قويا للواليات املتحدة.
السياســة  يف  الواســعة  خرتــه  جانــب  واىل 
الخارجيــة فهــو "عــىل عاقــة جيــدة بالرئيــس مــا 
سيتيح له إيصال الحقيقة للسلطة"، كام أضاف 

هاس.
ووســائل  بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  وقالــت 
جايــك  أيضــًا  سيســمي  بايــدن  إن  أخــرى  إعــام 
ســوليفان أحــد أقــرب معاونيــه، مستشــارًا لألمــن 
ســفرية  غرينفيلــد  تومــاس  ولينــدا  القومــي، 
تتــوىل ســابقًا  كانــت  األمــم املتحــدة وهــي  يف 
لشــؤون  الخارجيــة  وزارة  يف  مســاعد  منصــب 

إفريقيا يف عهد باراك أوباما.
ومَيــي بايــدن يف اســتعداداته لتســّلم الحكــم 
ترامــب  تحــرّك  رغــم  الثاين/ينايــر،  كانــون  يف 
عــىل جبهــات عــّدة ملحاولة إلغاء نتائج تصويت 

3 ترشين الثاين/نوفمر.
يف املقابل، يواصل ترامب ومحاموه يف األثناء 
تقديــم طعونهــم بنتائج االنتخابات أمام القضاء، 
منددين مبا يقولون إنه تزوير هائل لكن دون أن 

يقدموا حتى اآلن أدلة ملموسة عىل ذلك.
أنــه  أمــس  مــن  أول  ترامــب  فريــق حملــة  وأعلــن 
ســيدين  املحاميــة  مــع  التعــاون  عــن  ســيتوقف 
باول التي أثارت الجدل بعدما أعلنت عن وقوع 
عمليــات تزويــر هائلــة يف االنتخابــات لكــن دون 
أن تقــدم أدلــة خــال مؤمتــر صحــايف الخميــس 

املايض.
وأعلن محامي ترامب الشخيص رودي جولياين 
املحامــاة  متــارس  بــاول  "ســيدين  بيــان  يف 
بشــكل فــردي. ليســت عضــوًا يف فريــق ترامــب 
مــن  اليــوم  بعــد  تعــد  "مل  مضيفــًا  القضــايئ"، 

املحامني الشخصيني للرئيس".
 80 بايــدن  حصــد  الوطنــي،  املســتوى  عــىل 
مليــون صــوت يف االنتخابــات، مقابــل نحــو 74 

مليون صوت للملياردير الجمهوري.
لكــن مــا يحــدد النتيجــة النهائيــة لانتخابــات هــو 
ولذلــك  واليــة،  كل  يف  الكبــار  الناخبــني  عــدد 
يفــرتض أن تصــادق كل واليــة حاســمة فــاز فيهــا 

الدميوقراطيون عىل النتائج.

أديس أبابا/ وكاالت:
الحكوميــة  باملهلــة  تيغــراي  تحريــر  نــددت جبهــة 
إن  الحكومــة  وقالــت  االستســام،  ورفضــت 
الجبهــة دمــرت مطــار مدينــة أكســوم، مــام يثبــت 
أنهــا "مجموعــة إجراميــة"، يف حــني حثــت األمــم 

املتحدة أمس عىل ضامن حامية املدنيني.
وقال زعيم الجبهة دبرصيون جر ميكائيل لرويرتز 
إن املهلة كانت ســتارا من أجل الســامح للقوات 
الهزائــم  بعــد  تجميــع صفوفهــا  بإعــادة  الحكوميــة 

التي منيت بها عىل 3 جبهات، حسب وصفه.
وســبق أن أعلنــت جبهــة تحريــر تيغــراي أن قواتهــا 
الحكوميــة  للقــوات  وتتصــدى  الخنــادق  تحفــر 
بثبــات، كــام وصفــت تراجــع قواتهــا بأنه انســحاب 
إىل  الفدراليــة  للقــوات  واســتدراج  تكتيــي 

املعركة الحاسمة.
ونقلــت "رويــرتز" عــن وســائل إعــام إثيوبية أمس 
اعــرتاف جبهــة تحريــر تيغــراي بأنهــا دمــرت مطــار 

مدينة أكسوم.
صــورا  اإلثيوبيــة  الحكومــة  نــرشت  املقابــل،  ويف 
مــن مدينتــي أكســوم وعــدوة بعــد ســيطرة قواتهــا 
عليهام، حيث أظهرت الصور مشاهد الدمار يف 

مطار أكسوم.
وقال املتحدث باســم القوات املســلحة اإلثيوبية 
محمد تيســام إن مطار أكســوم هو مطار ســياحي 

يقــدم  وكان  بكاملهــا،  للمنطقــة  ومهــم  عاملــي، 
خدمات للمواطنني والسياح.

املرافــق.  بتدمــري املطــار وكافــة  "قامــوا  وأضــاف 
هذا يشري إىل أن الجبهة تدمر كل يشء وال تفكر 
يف مصلحــة شــعب تيغــراي. تفكر بنفســها فقط، 

وأثبتت أنها مجموعة إجرامية".
وكان رئيــس الــوزراء آيب أحمــد قــال مســاء أول مــن 
أمــس يف بيــان "ندعوكــم لاستســام يف غضــون 

72 ساعة.. أنتم يف مرحلة الاعودة".
وقالــت مصــادر عســكرية إثيوبية أمس إن الجيش 
ميكيــي  مدينــة  تجــاه  تقدمــه  يعــزز  الفــدرايل 
عاصمــة إقليــم تيغــراي، وأكــد متحــدث عســكري 
أن الجيــش يخطــط ملحارصتهــا بالدبابــات، ورمبــا 
منــذ  مســتمرة  حــرب  إلنهــاء  املدفعيــة  إىل  يلجــأ 
نحــو 3 أســابيع، كــام حــّث املدنيــني عــىل حاميــة 

أنفسهم.
منســقة  ســوزي  كاثريــن  قالــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
إثيوبيــا  يف  اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة  األمــم 
لرويــرتز إنهــا تأمــل ضــامن ســامة وأمــن موظفــي 
مــدين  ألــف   525 مــن  أكــر  و"حاميــة  اإلغاثــة 

يعيشون يف ميكيي".
كــام طالبــت "بحاميــة كل البنيــة التحتيــة املدنيــة 
مثل املرافق الصحية واملدارس وشبكات املياه 

ذات األهمية املدنية".

ديب/ وكاالت:
ســجلت دول مجلس التعاون الخليجي الســت 
مــا يربــو عــىل مليــون حالــة إصابــة بكوفيــد19- 
الذي يتسبب فيه فريوس كورونا طبقا إلحصاء 
البيانــات  عــىل  اعتــامدا  "رويــرتز"  وكالــة  أجرتــه 

التي تنرشها كل دولة.
وبلغــت حصيلــة اإلصابــات يف منطقــة الخليــج 
املنتجة للطاقة، والتي يتجاوز عدد سكانها 50 
مليونــا، أمــس مليــون و1182 إصابــة والوفيــات 
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وشــهدت الســعودية انخفاضــا يف عــدد حــاالت 
اإلصابــة اليوميــة منــذ أوائــل يوليــو/ متــوز عندما 
كانــت تســجل حــوايل 4000 حالــة يوميــا عــىل 
مــن  تــررا  األكــر  أســابيع، وهــي  مــدى بضعــة 
الوبــاء بــني دول املجلــس مبــا يزيــد عــىل 355 

ألف إصابة و5780 حالة وفاة.
للرحــات  تعليقهــا  جزئيــا  الســعودية  ورفعــت 
ســبتمر/أيلول  منتصــف  يف  الدوليــة  الجويــة 
املفروضــة  القيــود  جميــع  ســرتفع  إنهــا  وقالــت 
عــىل ســفر املواطنــني إىل الخــارج يف األول من 

يناير/كانون الثاين.
وســجلت اململكــة التــي يبلغ عدد ســكانها نحو 
34 مليون نســمة 224 حالة إصابة جديدة أول 

من أمس.
وارتفعــت الحــاالت يف اإلمارات، التي ســجلت 
املنطقــة،  يف  لإلصابــات  حصيلــة  أعــىل  ثــاين 
بشــكل مطــرد منــذ أوائــل أغســطس/آب لتصــل 
أواخــر  يف  يوميــا  جديــدة  حالــة   1578 إىل 
الحــني،  ذلــك  ومنــذ  األول.  ترشيــن  أكتوبــر/ 
انخفــض عــدد الحــاالت اليوميــة يف البلــد الــذي 
حــوايل  إىل  مليــون   9.8 ســكانه  عــدد  يبلــغ 
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بــني  الكويــت  يف  املصابــني  أعــداد  تراوحــت 
400 و900 حالــة يوميــا منــذ أوائــل مايو/أيــار، 
قطــر  يف  املصابــني  أعــداد  شــهدت  حــني  يف 
تفاوتا ثابتا بني 200 و300 حالة جديدة يوميا 

منذ أوائل أغسطس/ آب.
وزادت اإلصابــات يف ســلطنة عــامن يف أوائــل 
عــدد  لكــن  تقريبــا،  األول  أكتوبر/ترشيــن  شــهر 
املصابــني انخفــض منــذ ذلــك الحــني بحســب 

األرقام الرسمية اليومية.
وشــهدت حــاالت اإلصابــة اليوميــة يف البحريــن 
أيلــول. ويبلــغ  تراجعــا منــذ منتصــف ســبتمر/ 
عــدد ســكان اململكــة 1.5 مليــون نســمة، وهــي 
األصغــر يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 

حيث عدد السكان.

القاهرة/ األناضول:
جامعــة  إدراج  مرصيــة،  محكمــة  قــررت 
معارًضــا  و21  املســلمني،  اإلخــوان 
ــا، يف "قامئة الكيانات اإلرهابية"،  وحقوقيًّ

ملدة 5 سنوات.
جريــدة  نرشتــه  مــا  بحســب  ذلــك  جــاء 
القــرارات  بنــرش  الوقائــع املرصيــة )معنيــة 
أمــس،  الصــادر،  عددهــا  يف  الرســمية(، 

وفق ما نقلته وسائل إعام محلية.
وأوضحــت جريــدة الوقائع، أن القرار صدر 
الخميــس، مــن محكمــة جنايــات القاهــرة، 

وأنه سينفذ من تاريخ صدوره.
وشــملت املــادة األوىل مــن القــرار، إدراج 

الكيانــات  قامئــة  يف  اإلخــوان  جامعــة 
اإلرهابيــة، كــام أدرجــت املــادة الثانيــة 21 

معارضا مرصيا، يف القامئة ذاتها.
ومــن بــني املعارضــني املدرجني بالقامئة: 
)معــارض(  القويــة  مــرص  حــزب  رئيــس 
والحقوقيــون  الفتــوح،  أبــو  املنعــم  عبــد 
ومحمــد  الفتــاح،  عبــد  عــاء  املحبوســون 
الباقر، والحسن نجل خريت الشاطر نائب 

مرشد اإلخوان املسجون حاليا.
كــام نصــت املــادة الثانية مــن القرار أيضا، 
عىل أن "يكون قرار اإلدراج )أســامء الـ21( 
مبادته األوىل والثانية ملدة 5 سنوات من 

تاريخ الصدور".

ويعــد هــذا القــرار أويل قابل للطعن عليه، 
تصــدر  مل  فيــام  املــرصي،  القانــون  وفــق 
الفــور  عــىل  بيــان  أو  ترصيــح  أي  الجامعــة 

بشأن القرار.
وســبق أن أدرجت محاكم مرصية اإلخوان 
بتلك القامئة، وتم الطعن عىل اإلدراج من 
جانــب هيئــة الدفــاع عــن قيــادات الجامعــة 
املحبوســني، غــري أنــه تــم تأييــده أكــر مــن 
مــرة، وال يوجــد إحصــاء مــن اإلخــوان بشــأن 

عدد تلك املرات أو فرتاتها الزمنية.
مــن  أســبوعني،  نحــو  بعــد  القــرار  ويــأيت 
الســعودية  العلــامء  كبــار  هيئــة  اعتبــار 
إرهابيــا"،  تنظيــام  املســلمني  "اإلخــوان 

مــن  صــادر  مامثــل  لتوصيــف  تكــرار  يف 
مــارس/  يف  الســعودية،  الداخليــة  وزارة 
آذار 2014، دعــام ملوقــف النظــام مبــرص 

آنذاك.
طلعــت  "اإلخــوان"  باســم  املتحــدث  ورد 
الهيئــة  بيــان  عــىل  ترصيــح،  يف  فهمــي، 
الســعودية، بأن جامعتــه "دعوية إصاحية 

وليست إرهابية".
 ،2013 األول  ديســمر/كانون  ويف 
جامعــة  املرصيــة  الســلطات  أعلنــت 
اإلخــوان "محظــورة وإرهابيــة"، بعــد أشــهر 
محمــد  الراحــل  بالرئيــس  اإلطاحــة  مــن 

مريس، املنتمي للجامعة.

ملدينــة  الشــاملية  املشــارف 
جدة.

كانــت  "الربــة  رسيــع  وقــال 
دقيقــة للغايــة وهرعت ســيارات 
االســعاف وعربــات االطفــاء اىل 

املكان املستهدف".
منــذ  رصاعــا  اليمــن  ويشــهد 
تدخل تحالف تقوده الســعودية 
 2015 عــام  آذار  مــارس  يف 
التــي  اليمنيــة  الحكومــة  إلعــادة 
أطــاح بهــا الحوثيــون من الســلطة 
أواخــر  صنعــاء  العاصمــة  يف 
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قــوات  هجــامت  وتصاعــدت 
منــذ  الحــدود  عــر  الحوثيــني 
أواخــر مايــو أيــار عندمــا انتهــت 
جائحــة  إليهــا  دفعــت  هدنــة 
التحالــف  ورد  كورونــا.  فــريوس 
بشــن  الســعودية  تقــوده  الــذي 
املناطــق  عــىل  جويــة  هجــامت 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
العمليــة  "هــذه  إن  رسيــع  وقــال 
النوعيــة تــأيت ردا عــىل اســتمرار 
ســياق  ويف  والعــدوان  الحصــار 
مــا وعــدت بــه القــوات املســلحة 
عمليــات  تنفيــذ  مــن  أيــام  قبــل 

واسعة يف العمق السعودي".
مــن جانــب أخــر، حــذرت منظمــة 
للطفولــة  املتحــدة  األمــم 
"يونيســف"، أمــس، مــن أن حياة 
يف  اليمنيــني  األطفــال  مايــني 
خطــر، مــع دنــو البلــد أكــر نحــو 

املجاعة.
التنفيذيــة  املديــرة  وقالــت 
يف  فــور،  هرنييتــا  للمنظمــة، 
رويــدا  "يســري  اليمــن  إن  بيــان، 
مجاعــة  أســوأ  نحــو  رويــدا 

يشهدها العامل منذ عقود".
أن هــذا "يعنــي  فــور،  وأضافــت 

الرياض-نيويورك/ وكاالت:
اليمنيــة  الحــويث  جامعــة  قالــت 
أمس إنها أطلقت صاروخا عىل 
أرامكــو  لرشكــة  توزيــع  محطــة 
جــدة  مدينــة  يف  الســعودية 

املطلة عىل البحر األحمر.
مــن  بعــد  تأكيــد  يصــدر  ومل 
الــذي  اإلعــان  لهــذا  الســعودية 
لســان  عــىل  "تويــرت"  عــىل  ورد 
متحــدث عســكري باســم جامعة 
قائــا  حــذر  والــذي  الحــويث 
للمواطنــني  نصحنــا  "نجــدد 
العاملــة  األجنبيــة  والــرشكات 
عملياتنــا  أن  الســعودية  يف 
مســتمرة وأن عليهــا االبتعــاد عــن 
املنشــآت الحيويــة الهامة كونها 

ضمن بنك األهداف".
إلنتــاج  أرامكــو  منشــآت  وتقــع 
الغالــب  يف  النفــط  وتصديــر 
يف املنطقــة الرشقيــة باململكــة 
بعــد  عــىل  الســعودية  العربيــة 
عــر  كيلومــرت  ألــف  مــن  أكــر 

اململكة من جدة.
ومل تــرد رشكــة النفــط الحكوميــة 
الفــور  عــىل  أرامكــو  العماقــة 

عىل طلب للتعليق.
املتحــدث  رسيــع  يحيــى  وقــال 
العســكري باسم جامعة الحويث 
إن الهجــوم شــن بصــاروخ مجنــح 

من نوع قدس 2.
باألقــامر  صــورة  أيضــا  ونــرش 
الصناعيــة تحمــل عبــارة "مصنــع 
 – جــدة  شــامل  الســوائب 
ُتظهــر  الســعودية".  أرامكــو 
مطابقــة  منشــأة  جوجــل  خرائــط 
عــىل  والوصــف  الصــورة  لتلــك 

األطفــال  حيــاة  عــىل  الخطــر  أن 
بات أكر من أي وقت مىض".

مــن  أكــر  "هنــاك  وأردفــت: 
إىل  بحاجــة  طفــل  مليــون   12
مســاعدة إنســانية، فيام وصلت 
الحــاد  التغذيــة  ســوء  معــدالت 
بــني األطفــال يف بعــض مناطــق 

الباد إىل مستويات قياسية".
وأوضحــت أن تلك املســتويات 
10 يف  بنســبة  زيــادة  "ســجلت 

املئة هذا العام فقط".
 325 زهــاء  "يعــاين  وتابعــت: 
مــن  الخامســة  دون  طفــل  ألــف 
الوخيــم  الحــاد  التغذيــة  ســوء 
ويكابــدون مــن أجــل البقــاء عــىل 

قيد الحياة".
واســتدركت: "فيــام هنــاك أكــر 
مــن خمســة مايــني طفــل عرضة 
لخطــر متزايــد لإلصابــة بالكولــريا 

واإلسهال املايئ الحاد".
مــن  نقــرتب  "بينــام  وذكــرت: 
نهايــة العــام، مل تتلــق املناشــدة 
اإلنســانية ليونيســف سوى 237 
أصــل  مــن  فقــط  دوالر  مليــون 
ناشــدت  دوالر  مليــون   535
للحصــول عليهــا، ما يعني وجود 
 300 تقــارب  متويليــة  وفجــوة 

مليون دوالر".
اليمــن  يف  الحــرب  وخلفــت 
 12 بينهــم  قتيــل،  ألــف   112
باملئــة   80 وبــات  مــدين،  ألــف 
من السكان، البالغ عددهم نحو 
يعتمــدون  نســمة،  مليــون   30
أســوأ  يف  املســاعدات،  عــىل 
أزمة إنسانية بالعامل، وفق األمم 

املتحدة.

"يونيسف": حياة ماليين األطفال اليمنيين في خطر مع دنو المجاعة
الحوثيون يعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو يف جدة

هجوم للحوثيني عىل منشأيت بقيق وُخريص رشق السعودية                  )أرشيف(
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غزة/ فلسطني:
محافظــة  مــن  ســمرة  أبــو  محمــد  الصيــدالين  يعلــم  مل 
بــدت  وأعراضــا  اللوزتــني  تقيــح  أن  القطــاع  شــال 
العنايــة  ة  أرسَّ إىل  ســتوصله  املوســمية  كاإلنفلونــزا 
املكثفــة باملستشــفى اإلندونيــي بعــد إصابتــه بفشــل 
املســبب  كورونــا  لفــروس  نتيجــة  التنفــي  الجهــاز 

ملرض كوفيد19-.
الصحــة  وزارة  حســاب  نــره  تقريــر  يف  محمــد  يقــول 
املــرض  بدايــات  فيســبوك: "حاولــت يف  غــزة يف  يف 
عــاج نفــي باملســكنات املتاحــة مثــل الباراســيتامول 
شــيئًا  تدهــورت  حالتــي  لكــن  الحيويــة،  واملضــادات 

فشيئًا".
ويبــني "أنــه يف اليــوم الرابــع وعقــب عــودة زوجتــه إىل 
متامــًا،  للوعــي  فاقــدا  كان  عملهــا،  مقــر  مــن  املنــزل 
إىل  اإلســعاف  بســيارة  نقلــه  إىل  زوجتــه  اضطــر  مــا 
املستشــفى اإلندونيــي، حيــث تــم تحويلــه عــى وجه 

الرسعة إىل قسم العناية املكثفة".
الصيديل محمد مكث ملدة 14 يومًا يف غرفة العناية 
الطواقــم  بذلــت معــه  املركــزة يف املستشــفى، حيــث 
مضنيــة  جهــودًا  اإلندونيــي  املستشــفى  يف  الطبيــة 
إلنقــاذ حياتــه، كان أحدهــا حــني اضطــر الطاقــم الطبــي 
لتعريــض حياتهــم للخطــر بتزويــد املــرىض يف العنايــة 

بالتنفس بطريقة يدوية، بعد انقطاع التيار الكهريب.
كورونا مل ترتكه حتى عقب تحسن حالته الصحية، فهو 
بالكاد يســتطيع امليش عى قدميه يف مستشــفى غزة 
األورويب ويخضــع للعــاج والحجــر الصحــي مبــا ميكنــه 

من العودة ملارسة الحياة الطبيعية.
دعــا  حيــث  أيضــًا،  التحــدث  يف  صعوبــة  يعــاين  كــا 
الســامة  إجــراءات  أقــى  اتخــاذ  إىل  املواطنــني 

مشــرًا  والحــذر، 
املــرض  أن  إىل 
مــا  بكثــر  "أخطــر 

يعتقدون".

والربغــويث ولــد يف قريــة كوبــر يف 23 أكتوبــر/ تريــن 
 ،1978 1957، وأرسه االحتــال للمــرة األوىل يف  أول 
عليــه  وحكــم  عاًمــا(،   19( العمــر  مــن  يبلــغ  كان  عندمــا 

بالسجن املؤبد و18 سنة، بواقع 117 سنة مجتمعة.
وبعــد اعتقالــه األول أمــى 34 ســنة متصلــة، وتحــرر يف 

صفقة "وفاء األحرار" نهاية 2011.
اعتقالــه  إعــادة  قبــل  كثــًرا  تحــرره  عــى  ميــِض  مل  لكــن 
مجــدًدا والــزج بــه يف ســجون االحتــال ســنة 2014، إىل 

جانب العرات من محرري الصفقة.
عبــق  الربغــويث  خالهــا  تنســم  التــي  الفــرتة  وشــهدت 
الحريــة يف القريــة التــي نشــأ فيهــا، تغــرات لــن ينســاها 
األســر الــذي مل يــدر بخلــده يوًمــا أنه ســيعود مرغًا إىل 

السجون.
تقول حنان الربغويث، شــقيقة األســر نائل: بعد اإلفراج 
عنه بشــهر واحد، تزوج من األســرة املحررة إميان نافع، 
وعــاش معهــا يف بيتــه الــذي بنتــه العائلــة لــه يف القريــة. 

لقد حاول بناء عائلة، لكن مل ُيرزق بأبناء.
أنــواع  خــال فــرتة وجــوده يف بيتــه لجــأ إىل زراعــة عــدة 
مــن األشــجار، كــا أحــب قطــف مثــار الزيتون من أشــجار 
الجربيــة  اإلقامــة  فــرض  االحتــال  قــرار  القريــة، مســتغًا 
وفــق  منهــا،  الخــروج  وحظــر  اللــه  رام  مدينــة  يف  عليــه 

حديث حنان لصحيفة "فلسطني".
إىل  الذهــاب  عــى  مجــرًبا  كان  نائــل  أن  وأضافــت 
مســتوطنة "بيــت ايــل" الجامثــة عــى أرايض املواطنــني 
يف  مــرة  والبــرة،  اللــه  رام  محافظــة  يف  الفلســطينيني 

وإثبــات  االحتــال،  عنــد ضبــاط جيــش  للتوقيــع  الشــهر 
وجوده يف املنطقة، تنفيًذا لإلقامة الجربية.

عــن  تثنــه  الربغــويث مل  بحــق  انتهــاكات االحتــال  أن  إال 
مواصلــة مروعــه النضــايل مــع زمائــه األرسى القابعــني 
فعاليــة  أي  يف  املشــاركة  إىل  فلجــأ  الســجون،  يف 
واســتمرار  تزامًنــا  األرسى  مــع  تضامنيــة  أو  احتجاجيــة 
وتشــمل  بحقهــم،  االحتــال  ســجون  إدارة  انتهــاكات 
أقســام  واقتحــام  الطبــي،  واإلهــال  اإلداري،  االعتقــال 
وعــدم  باســتمرار،  األرسى  غــرف  لتفتيــش  الســجون 
باإلفــراج عنهــم،  إدارًيــا  االســتجابة ملطالــب املعتقلــني 

وهذا كله مل يرق لاحتال أبًدا.
وتضيــف أن نائــل يحمــل هــم األرسى ويشــغلون تفكــره 
املناســبات  جميــع  يف  يشــارك  كان  ولذلــك  دامًئــا، 
الخاصــة بهــم، حتــى االجتاعيــة منهــا يف األماكــن التــي 
كان يقــدر عــى الوصــول إليهــا خــال الفــرتة التي قضاها 

حًرا خارج السجون.
وتصفه شقيقته بأنه كان حنوًنا ورجًا يف مواقفه.

كا تشر إىل أن فرتة السجن الطويلة التي قضاها جعلته 
اليوميــة،  أشــياء كثــرة نســتخدمها يف حياتنــا  يعــرف  ال 
حتــى وصــل األمــر إىل عــدم معرفتــه باســتخدام التلفــون، 
الفلســطينية  األرايض  غــزت  التــي  التكنولوجيــا  تلــك 

املحتلة، ونائل مغيب يف غياهب السجون.
وتضيــف أيًضــا: مل يعــرف نائــل كيــف يعمــل الغــاز الــذي 
يوجــد يف أي بيــت، وهــذا يعــود إىل أنــه اعتقــل عندمــا 
كانت والدتنا تطبخ باستخدام موقد النار.. العديد من 

األشــياء مل يســتخدمها يف حياتــه اليوميــة ومل يلمســها 
بيــده وإن ســمع عنهــا أو شــاهدها عــرب شاشــة التلفــاز، 

وهذا بسبب فرتة أرسه الطويلة.
التاريــخ  دراســة  إىل  النــور"،  بـــ"أيب  املكنــى  نائــل  ولجــأ 
بجامعــة القــدس املفتوحــة يف رام للــه، ذلــك التخصص 
الذي أحب دراسته، واستطاع أن ينهي عاًما كامًا، لكن 

االحتال حال دون ذلك.
ومل ميض أكرث من 32 شــهًرا عى تحرره، حتى اعتقلته 
التــي  قــواُت االحتــال والعــراِت مــن محــرري الصفقــة 
مئــات  بينهــم  أســًرا،   1027 املقاومــة  خالهــا  حــررت 
قطــاع  إىل  منهــم  عــدد  وأُبعــد  باملؤبــدات،  املحكومــني 

غزة، وخارج فلسطني.
وحكــم عليــه االحتــال بالســجن مــدة 30 شــهًرا، وعندمــا 
إعــادة  قــايض محكمــة "عوفــر" االحتاليــة،  قــرر  انتهــت 
الحكــم الســابق لــه، مؤبــد )99 ســنة( و18 ســنة إضافيــة، 

بواقع 117 سنة.
تقول حنان: إننا يف العائلة ونائل مل نتوقع يوًما اعتقاله 
مجــدًدا والــزج بــه يف الســجون، وإعــادة الحكــم املــايض 

له، لقد فوجئنا جميًعا حًقا.
عندما نطق ما يسمى "قايض" املحكمة بالحكم، متالك 
عليــه،  الواقــع  الظلــم  رغــم  شــامًخا  وظــل  أعصابــه  نائــل 
ووقفــت حنــان يف وجــه القــايض قائلــة لــه بتحــٍد واضــح: 
ظهرنــا،  يف  الفلســطينية  واملقاومــة  زوال،  إىل  "أنتــم 
ومثلا أخرجناه من السجون يف املرة السابقة سنخرجه 

مجدًدا )...( ستأيت صفقة مرفة حتى لو طالت".

"أبو النور" البرغوثي.. 
"نجــم نوفمبــر" فــي مواقــع التواصــل

في غزة.. محمد حاول مداواة نفسه من كورونا 
ة العناية المكثفة فانتهى به الحال إلى أسرَّ

رام الله المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
فــي مثــل هــذه األيام مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني ســنويا، تزخر مواقع 
التواصــل االجتماعــي بصــور ومنشــورات داعمــة وتضامنيــة مــع نائــل 
البرغوثي، الذي يقضي حكًما في سجون االحتالل منذ سنوات طويلة؛ 
جعلته أقدم أسير سياسي في العالم. لكن المفارقة هنا أن هذا الرجل 
الــذي تنحــدر أصولــه من قرية كوبــر بمدينة رام الله، ال يعرف شــيًئا عن 

هــذه المواقــع أو آليــة اســتخدامها. ويوافــق 20 نوفمبر، اليــوم الذي 
يبدأ فيه البرغوثي ســنة جديدة من عمره في ســجون االحتالل، إذ بدأ 
قبل أيام السنة 41 من عمره أسيًرا. مرَّ على أسر البرغوثي أربعة عقود 
اختلف فيها شكل الحياة التي عرفها، واجتاحها الواقع االفتراضي بقوة 
وهو مغيب ومحروم من أبســط حقوقه بحياة حرة بين عائلته التي لم 

يقِض معها من سنوات عمره بقدر ما قضاه خلف القضبان.

ب خلف القضبان  الُمغيَّ
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وصية اليوم: حديث شريف: 
عــن ابــن عمــر رضي الله عنه، عــن النبي صلى الله عليه وســلم قال: »ال يبع 

الرجل على بيع أخيه، وال يخطب على خطبة أخيه، إال أن َيأذن له«.
الدهــر يومان: يوم لك، ويــوم عليك، فإذا كان 

لك فال تبطر، وإذا كان عليك فاصبر.

أن  بينــت  الســابقة  اآليــة  أن  ويوضــح 
املضطــر ومــن نزلــت بــه الباليــا مطلــوب 
منــه أن يدعــو مــواله، ويلجــأ إليه، ويضع 
مــا بــه مــن باليــا ومحــن بــن يديــه، لقولــه 
يُكــْم ِمــْن ُظُلــَاِت  تعــاىل: "ُقــْل َمــْن ُيَنجِّ
ًعــا َوُخْفَيــًة َلــِنْ  اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر َتْدُعوَنــُه َتَضُّ
ــاِكِريَن،  َأْنَجاَنــا ِمــْن َهــِذِه َلَنُكوَنــنَّ ِمَن الشَّ
يُكــْم ِمْنَهــا َوِمــْن ُكلِّ َكــرْب"،  ــُه ُيَنجِّ ُقــِل اللَّ

)األنعام، 63(
"فلســطن":  لصحيفــة  زمــارة  ويقــول 
الجائحــة  هــذه  أن  نــرى  نحــن  "لهــذا 
نزلــت بــكل العــامل وكل مكوناتــه وقفت 
عاجــزة أمامهــا، فــكان ال بــد للمؤمــن أن 
يــأوي إىل ركــن شــديد، وأن يدعــو مواله 
فبيــده ســبحانه الفــرج ويكشــف البلــوى 
ويدفــع النقمــة بالدعــاء يف كل األحوال 

املنشط واملكره والعرس واليرس" .
اللــه  صــى  النبــي  أن  زمــارة  ويوضــح 
عليــه وســلم يحــث عــى أن نســأل اللــه 
ريض  َأَنــٍس  فعــن  حاجتنــا،  كل  تعــاىل 
ــِه صــى  اللــه عنــه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــُه  اللــه عليــه وســلم: "ِلَيْســَأْل أََحُدُكــْم َربَّ
ــى َيْســَأَل ِشْســَع َنْعِلــِه  َهــا، َحتَّ َحاَجَتــُه ُكلَّ

إَِذا اْنَقَطَع".
ويضيــف: "الدعــاء ينفــع مــا نــزل ومــا 
َعــْن  اْلَفــاِرِسِّ  َســْلَاَن  َعــْن  ينــزل:  مل 
ِبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم َقــاَل: "إِنَّ  النَّ
رََفــَع  إَِذا  َيْســَتْحِيي  َكِريــٌم،  َحِيــيٌّ  ــَه  اللَّ
ِصْفــًرا  ُهــَا  َيرُدَّ أَْن  َيَدْيــِه،  ِإَلْيــِه  الرَُّجــُل 

." َخاِئَبَتْنِ
ويلفــت زمــارة إىل أن عمــر بــن الخطــاب 
بــه عــى  اللــه عنــه كان يســتنرص  ريض 
عــدوه، وكان أعظــم جنــده، وكان يقــول 
ألصحابــه: "لســتم ُتنــرصون بكرثة، وإمنا 
ُتنرصون من الساء"، وكان يقول: "إين 
ال أحمل هم اإلجابة، ولكن هم الدعاء، 

فإذا ُألهمت الدعاء فإن اإلجابة معه".
ويذكر أنه َعْن أَِب ُهَرْيرََة ريض الله عنه 
ــِه صــى اللــه عليــه وســلم  أَنَّ َرُســوَل اللَّ
ِمــْن  ــِه  َأْكــرََم َعــَى اللَّ ٌء  َقــاَل: "َلْيــَس َشْ

َعــاِء"، ومــن الســنة أن يتوجــه النــاس  الدُّ
مبجموعهــم إىل ربهــم بالتضع والدعاء 
وهــو  الكــرب  يكشــف  أن  اللــه  عــى 
مــا يســمونه  العلــم وهــو  مــا عليــه أهــل 
ــَة  بالقنــوت يف الصلــوات قــاَل اْبــُن َتْيِميَّ
ِعْنــَد  َمْســُنوٌن  "اْلُقُنــوُت  اللــه:  رحمــه 
َعَلْيــِه  ــِذي  الَّ ُهــَو  اْلَقــْوُل  َوَهــَذا  ــَواِزِل،  النَّ
ُثوُر َعْن  ُفَقَهــاُء أَْهــِل اْلَحِديــِث، َوُهــَو اْلَمْ

اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن ريض الله عنهم".
ويوجــه زمــارة دعوتــه لألمئــة والدعــاة أن 
يتوجهوا إىل الله بالدعاء يف املساجد 

املفعــول، ســنها رســول اللــه صــى اللــه 
الكــروب،  هــذه  مثــل  يف  وســلم  عليــه 
ومىض عليها أصحابه ريض الله عنهم، 
ومــن جــاء بعدهم، مــا يعني اتباع هديه 

عى مدى األزمان والدهور".
يف  صفحتــه  عــى  منشــور  يف  ويشــر 
الظــامل"، ومــا  فيســبوك، إىل "الحصــار 
نتــج عنــه مــن قلــة فــرص العمــل، وتنــوع 
يف األوجــاع، ونقــص يف املــاء والــدواء 
والكهربــاء، وكســاد يف الــزروع والبضائع 

وغرها.

الله عليه وسلم َقَنَت َشْهًرا َيْلَعُن ِرْعاًل، 
ــَة َعَصــُوا اللَه َوَرُســوَلُه"،  َوَذْكــَواَن، َوُعَصيَّ

وغرها الكثر من األحاديث.
أَنَّ   : عنــه  اللــه  ريض  ُهَرْيــرََة  أَِب  وَعــْن 
إَِذا  اللــه عليــه وســلم َكاَن  ِبــيَّ صــى  النَّ
َيُقــوُل:  اآلِخــرَِة،  الرَّْكَعــِة  ِمــَن  َرْأَســُه  َرَفــَع 
ُهمَّ  ــاَش ْبــَن أَِب َرِبيَعــَة، اللَّ ُهــمَّ َأْنــِج َعيَّ "اللَّ
ُهــمَّ َأْنــِج الَوِليَد  َأْنــِج َســَلَمَة ْبــَن ِهَشــاٍم، اللَّ
امُلْســَتْضَعِفَن  َأْنــِج  ُهــمَّ  اللَّ الَوِليــِد،  ْبــَن 
َوْطَأَتــَك  اْشــُدْد  ُهــمَّ  اللَّ امُلْؤِمِنــَن،  ِمــَن 
ُهمَّ اْجَعْلَها ِسِنَن َكِسِني  ، اللَّ َعَى ُمَضَ

الركعــة  ركــوع  مــن  القيــام  بعــد  وذلــك 
األخــرة يف صــالة الفريضــة، مــع مراعاة 
الصحيــة  بالحالــة  عمــاًل  اإلطالــة  عــدم 
للبــالد واالقتصــار عــى الدعــاء الخــاص 

بالنازلة واملرض.
"حصار ظالم"

وأصولــه  الفقــه  أســتاذ  يقــول  بــدوره 
بكليــة الرشيعــة والقانــون يف الجامعــة 
الدايــة:  نــرص  ســلان  أ.د.  اإلســالمية 
"مــن وســط الشــدائد ال بــد مــن تذكــر 
ورسيعــة  األثــر،  قويــة  بســنة  الصابريــن 

ويوضــح الدايــة أنــه يــرشع القنــوت عنــد 
أهــل  جاهــر  مذهــب  عــى  النــوازل 
ِحيُح  َوِويُّ رحمه الله: "الصَّ العلم، َقاَل النَّ
 ، َكَعــُدوٍّ َناِزَلــٌة،  َنَزَلــْت  إِْن  ــُه  َأنَّ اْلَمْشــُهوُر 
ٍر َظاِهٍر يِف  َوَقْحٍط، َوَوَباٍء، َوَعَطٍش، َوَضَ
اْلُمْسِلِمَن، َوَنْحِو َذِلَك؛ َقَنُتوا يِف َجِميِع 

َلَواِت اْلَمْكُتوَبِة، َوِإالَّ َفاَل". الصَّ
ســنيتها  ثبتــت  قــد  أنــه  إىل  وينبــه 
بأحاديــث كثــر وردت عــن رســول اللــه 
بــِن  َأَنــِس  َعــْن  والســالم  الصــالة  عليــه 
ِبــيَّ صــى  َماِلــٍك ريض اللــه عنــه: "أَنَّ النَّ

عليــه  اللــه  صــى  ِبــيَّ  النَّ َوأَنَّ  ُيوُســَف: 
ــُه َلَهــا َوَأْســَلُم  وســلم َقــاَل: ِغَفــاُر َغَفــَر اللَّ

ُه". َساَلَمَها اللَّ
ويضيــف: "وهــو مــا ثبــت بفعــل النبــي 
قتــل  نازلــة  يف  والســالم  الصــالة  عليــه 
يف  قنــت  فإنــه  معونــة،  بــر  يف  القــراء 
الصلــوات الخمــس كلهــا شــهًرا كامــاًل، 
فعلــه،  مــن  العلــاء  اســتنبطه  مــا  وهــو 
ْوَكايِنُّ رحمه الله: )إِنَّ اْلُقُنوَت  وَقاَل الشَّ
ُه َيْنَبِغي ِعْنَد ُنُزوِل  َواِزِل، َوإِنَّ ُمْخَتصٌّ ِبالنَّ
اِزَلِة أَْن اَل ُتَخصَّ ِبِه َصاَلٌة ُدوَن َصاَلٍة(. النَّ

يقنــت  قــال  بعضهــم  أن  إىل  ويشــر 
عنــد النازلــة يف الصلــوات التــي يجتمــع 
والجمعــة  كالخمــس  املســلمون  لهــا 
ــِد  والعيديــن وقيــام رمضــان، َوَعــْن ُمَحمَّ
بــِن َعــِيٍّ رحمــه اللــه َقــاَل: "اْلُقُنــوُت يِف 
َوُكلِّ  َواْلِعيَدْيــِن،  َواْلُجُمَعــِة،  اْلَفْجــِر، 

َصاَلٍة ُيْجَهُر ِفيَها ِباْلِقَراَءِة".
جعــل  مــن  الحكمــة  أن  الدايــة  ويوضــح 
الســجود  يف  ال  االعتــدال  يف  القنــوت 
مــع أن األخــر مظنــة اإلجابــة كــا ثبــت 
َوُهــَو  ــِه  َربِّ ِمــْن  اْلَعْبــُد  َيُكــوُن  َمــا  "َأْقــرَُب 
َســاِجٌد"، وثبــوت األمــر بالدعــاء فيــه، أن 
املطلــوب مــن قنــوت النازلــة أن يشــارك 
املأموم اإلمام يف الدعاء ولو بالتأمن.

غــر  النازلــة  قنــوت  أن  إىل  ويلفــت 
مــرشع يف جميــع األوقــات بــل إذا نزلت 
باملســلمن نازلــة مــن قحــط وغلبة وغر 
ِبيَّ  ذلك، َفَعْن َأَنٍس ريض الله عنه أَنَّ النَّ
صى الله عليه وسلم َكاَن "اَل َيْقُنُت ِإالَّ 

إَِذا َدَعا ِلَقْوٍم َأْو َدَعا َعَى َقْوٍم".
مــن  بــد  ال  بأنــه  حديثــه  الدايــة  ويكمــل 
النازلــة،  موضــوع  عــى  الدعــاء  قــرص 
ويحسن باإلمام أن يدعو يف كل قنوت 
ِبــيُّ صــى  النَّ َدَعــا  َكــَا  بالــذي يناســبه، 
الله عليه وسلم َعَى َقَباِئَل َبِني ُسَلْيٍم؛ 
ــِذي  ِبَالَّ َعَلْيِهــْم  َدَعــا  َفَقــْد  اْلُقــرَّاَء،  َقَتُلــوا 
ُيَناِســُب َمْقُصــوَدُه، ُثــمَّ َلــاَّ َقَنــَت َيْدُعــو 
ِلْلُمْســَتْضَعَفْنِ ِمــْن َأْصَحاِبــِه َدَعــا ِبُدَعاٍء 

ُيَناِسُب َمْقُصوَدُه.

صناعُة قادة البيان والسنان

قنوت النازلة.. ُشرع في الصالة لرفع البالء
مع اســتمرار تسجيل مصابين جدد بفيروس كورونا في قطاع 
غزة، تتأكد حقيقة أن ما يمكن أن يغير الحال هو الوعي وعدم 
االســتهتار باإلجــراءات الوقائيــة، واللجــوء إلــى اللــه بالدعــاء 
والقنوت في الصالة المفروضة، فما أهمية ذلك مع اشتداد 

االبتالء؟
العضو االستشــاري في رابطة علماء فلسطين الداعية أحمد 
زمارة يشير إلى أن أزمة كورونا امتدت واتسع انتشارها، فهذه 
الجائحة من النوازل التي حلت بديار المسلمين، والمسلم في 

النوازل يفزع إلى ربه ويلجأ إليه، فهو يدرك أنه ال كاشف للكرب 
ن ُيِجيــُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا  إال اللــه ســبحانه وتعالى الــذي قال: " َأمَّ
ِهۚ   َع اللَّ ــٌه مَّ ْرِض ۗ َأِإَلٰ ــوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفــاَء اْلَ َدَعــاُه َوَيْكِشــُف السُّ

ُروَن"، )النمل:62(. ا َتَذكَّ َقِلياًل مَّ

غزة/ هدى الدلو:

إن إعــداد القــادة وتأهيلهــم للقيــادة أخــر بــه القــرآن 
والعقليــة  الجســدية  خصائصهــم  مــن  وذكــر  الكريــم 
والوجدانيــة والنفســية التــي متيزهــم عــن غرهم كا 
ــَه َقــد َبَعــَث  ُهــم إنَّ اللَّ يف قولــه تعــاىل: }َوَقــاَل َلُهــم َنِبيٌّ
َلُكــم َطاُلــوَت َمِلــًكا َقاُلــوا أَنَّ َيُكــوُن َلــُه الـــُملُك َعَليَنــا 
ــَن الـــَاِل  َوَنحــُن أََحــقٌّ ِبالـــُملِك ِمنــُه َوَلــم ُيــؤَت َســَعًة مِّ
ــَه اصَطَفــاُه َعَليُكــم َوَزاَدُه َبســَطًة يِف الِعلــِم  َقــاَل إنَّ اللَّ
َواِســٌع  ــُه  َواللَّ َيَشــاُء  َمــن  ُملَكــُه  ُيــؤِت  ــُه  َواللَّ َوالـــِجسِم 

َعِليٌم{ ]البقرة:247[.
ســن  عــى  تقــف  ال  القــادة  صناعــة  الشــباب  أيهــا   -
أو عمــر محــدد هــذا خــر األنــام نقتــدي بــه الحبيــب 
محمــد ملسو هيلع هللا ىلص يف صناعــة القــادة حيــث إنــه غــرس يف 
منهــم  وجعــل  أنفســهم؛  يف  الثقــة  الشــباب  نفــوس 

قادة عظاء منهم حبُّ الحبيب محمد صلوات رب 
وســالمه عليــه أســامة بــن زيــد رىض اللــه عنــه يقــود 
الجيــش ويغــزو بــالد الــروم وعمره مل يتجــاوز الثانية 
عــرش عامــًا، ويف الجيــش كبــار الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم  إمارتــه  مــن  تعجبــوا  أجمعــن حينــا  عليهــم 
تبــادرت حكمــة وحنكــة القائــد محمــد ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل َوُهــَو 
: »إِْن َتْطَعُنوا يِف ِإَمارَِتِه - ُيِريُد ُأَساَمَة ْبَن  َعَى اْلِمْنَرِ
ِه إِْن  َزْيٍد - َفَقْد َطَعْنُتْم يِف ِإَمارَِة أَِبيِه ِمْن َقْبِلِه َواْيُم اللَّ
 . اِس ِإىَلَّ ِه إِْن َكاَن ألََحبَّ النَّ َكاَن َلَخِليًقا َلَها. َواْيُم اللَّ
ــِه إِنَّ َهــَذا َلَهــا َلَخِليــٌق - ُيِريُد ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد -  َواْيــُم اللَّ
ُهــْم ِإىَلَّ ِمــْن َبْعــِدِه َفُأوِصيُكْم ِبِه  ــِه إِْن َكاَن ألََحبَّ َواْيــُم اللَّ

ُه ِمْن َصاِلِحيُكْم« ]صحيح مسلم[. َفِإنَّ
- أيهــا الشــاب متعــن يف حــال مــن كان يف جيلــك 

وعمــرك مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن 
عــن  يذبــون  كيــف  الشــاغل  وشــغلهم  همهــم  كان 
ديــن  ويعــم  املعتديــن،  رش  واملســلمن  اإلســالم 
اللــه عــز وجــل يف األقطــار، والفيــايف وغرهــا، كانت 
وجــل  عــز  اللــه  ديــن  نــرصة  هــي  وتطلعاتهــم  آمالهــم 
بالبيــان والســنان، هــذه قصــة لغالمــن صغرين ها 
معــاذ بــن َعْفــَراَء، وُمَعــاَذ بــَن َعْمــِرو بــِن الَجُمــوِح كان 
األفــذاذ  بــدر موقــف يتعجــب منــه  لهــا يف معركــة 
وُيقتــدى بــه الحــر الكريــم يف حياتــه، يقول الصحاب 
عنــه:  اللــه  ريض  عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد  الجليــل 
َفَنَظــرُْت عــن  َبــْدٍر،  َيــوَم  ــفِّ  َأَنــا واِقــٌف يف الصَّ »بْيَنــا 
يِنــي وَعــْن ِشــَاِل، َفــِإَذا َأَنــا بُغاَلَمــْنِ ِمــَن األْنَصــاِر  َيِ
َأْضَلــَع  بــْنَ  َأُكــوَن  أَْن  ْيــُت  نَّ مَتَ َأْســَناُنُهَا،  َحِديَثــٍة 

، هــْل َتْعــرُِف  منهــا، َفَغَمــَزيِن أََحُدُهــا َفقــاَل: يــا َعــمِّ
أََبــا َجْهــٍل؟ ُقلــُت: َنَعــْم، ما َحاَجُتــَك إَلْيِه يا اْبَن أَِخي؟ 
والــذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  ــِه  اللَّ َرســوَل  َيُســبُّ  ــُه  أنَّ أُْخــِرُْت  قــاَل: 
َســَواَدُه  َســَواِدي  ُيَفــاِرُق  ال  َرَأْيُتــُه  َلــِنْ  بَيــِدِه،  َنْفــِي 
ْبُت لذلَك، َفَغَمَزيِن  ــا، َفَتَعجَّ ــوَت األْعَجُل ِمنَّ ــى َيُ حتَّ
اآلَخُر، َفقاَل ل ِمْثَلَها، َفَلْم َأْنَشْب أَْن َنَظرُْت إىل أَِب 
ــاِس، ُقلُت: أاََل إنَّ هذا َصاِحُبُكا  َجْهــٍل َيُجــوُل يف النَّ
ى  َباُه حتَّ الذي َســَأْلُتَايِن، َفاْبَتَدَراُه بَســْيَفْيِهَا، َفَضَ

َقَتاَلُه« ]صحيح البخاري[.
- األمة اإلسالمية اليوم بحاجة ألن تصنع قادة علاء 
من فلذات أكبادها يف مواطن الحرب والســلم ويف 
واملعامــالت  العبــادات  يف  منهــا  املجــاالت  جميــع 
وغرهــا، هــذا عمــرو بــن ســلمة رىض اللــه عنــه كان 

إمامــًا لقومــه يؤمهــم يف الصــالة وعمــره ســت ســنن 
بلغهــم  فلــا  للقــرآن  أحفظهــم  ألنــه  أو ســبع ســنن؛ 
ــاَلُة  الصَّ ْت  َحــَضَ »َفــِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  محمــد  الحبيــب  قــول 
ُكــْم ُقرْآًنــا َفَنَظــُروا َفَلــْم  ُكــْم َأْكرَثُ ْن أََحُدُكــْم َوْلَيُؤمَّ َفْلُيــَؤذِّ
ى ِمْن الرُّْكَباِن  َيُكْن أََحٌد َأْكرَثَ ُقرْآًنا ِمنِّي ِلَا ُكْنُت َأَتَلقَّ
ُمويِن َبْنَ َأْيِديِهْم َوَأَنا اْبُن ِستٍّ َأْو َسْبِع ِسِنَن«  َفَقدَّ

]صحيح البخاري[.
- قال الشاعر:

َفَتَشّبهوا ِإن َلم َتُكونوا ِمثَلُهم
َشّبه ِبالِكراِم َفالُح ِإنَّ التَّ

أبنــاء  مــن  تعــاىل أن يجعــل  اللــه  أســأل  الختــام  ويف 
األمــة قــادة ربانــن وعلــاء يفتــح بهــم قلــوب العبــاد 

والبالد.

ر سالمة أبو عمرة كتبتها: د. ُمَيسَّ
دائرة الوعظ واإلرشاد للعمل النسائي



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - ما يعتري الوجه من لون 

عند الخوف – ظن 
2 - حرف + أحرف متشابهة 
+ األمر من كان معكوسة 

– اسم موصول 
3 - كسول مبعثرة + عشرة 

باإلنجليزية - والد 
4 - عكس باطل معكوسة  

- حل + ابني معكوسة 
5 -غابت معكوسة + 

حلقات معدنية متشابكة 
6 - غير ناضج + بدون ترتيب 
7 - عاصمة عربية معكوسة 

– طعم الحنظل 
8 - خيال – زهرة + خاصتي 

9 - حرف جر – فائدة محرمة 
– حسم األمر 

العمودي:
1 - إن لم تقطعه قطعك + 

نزيل األوساخ 
2 - النبي الذي أرسله اهلل 
لقوم ثمود + جمع ليلة 

3 - مدينة مغربية – حرف + 
من األقارب 

4 - عواصف الدماغ ونتاجه 
معكوسة + إحساس 

5 - تغيَّر من الجيد الى السيء 
+ حرف – إله 

6 - ينفي علمه بالشيء 
معكوسة + عاتب + ثلثا دام 

7 - من األشكال الهندسية 
8 - من الجهات األربعة + بحر  

باالنجليزية – عقل 
9 -عاصمة أفغانستان – من 

أخوات إن 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

النهر الذي ينبع من جبال األنديز
 في بيرو يتكون من 8 حروف 

المسيسيبي – اليانجستي – الليطاني – 
الدانوب – العاصي – الكاريبي – السين – 

األطلسي- النيل – الفرات – دجلة – محيط – 
بحر – إيجة – جبل – نهر – تل 

حل الكلمة الضائعة

األمازون
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صحيفة "فلسطين" حصدت المركزين األول والثالث
"الصليب األحمر" ُتكرّم الفائزين "بجائزة الصحافة اإلنسانية 2020"

غزة/ فلسطني:
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بعثــة  مديــر  كــرم 
كاســاريس،  اجناســيو  غــزة  قطــاع  يف  األحمــر 
الصحفيني الفائزين بجائزة الصحافة اإلنسانية 

لعام 2020.
وأقيمــت مراســم تكريــم الفائزيــن مبقــر اللجنــة 
الدوليــة الرئيــس مبدينــة غــزة، وســط إجــراءات 
"كورونــا"،  فــروس  مــن  للوقايــة  احرتازيــة 
البعثــة  ومديــر  الفائزيــن  عــى  اقتــرت 
واملتحدثــة باســم اللجنــة الدولية يف قطاع غزة 

سهر زقوت.
صحيفــة  يف  صحفيــان  زميــان  بالجائــزة  وفــاز 
اليعقــويب  يحيــى  الزميــل  هــا  "فلســطني" 
تقريــره  عــن  األول  املركــز  عــى  حصــل  الــذي 
"مــن الحصــار لقيــود كورونا...عــاد املجتمــع 
نبيــل  والزميــل  شــبابهم"،  عــزِّ  يف  َيهرمــوَن 
ســنونو الــذي حصــل عــى املركــز الثالــث عــن 
تقريــره "معــارك نفســية بــني شــباب محجوريــن 

وكورونا.. من ينتر؟".
يف حــني فــاز باملركــز الثــاين  الصحفــي فــادي 
كورونــا  فــروس  "غــزة..  تقريــره  عــن  الحســني 

أكل الوقت وترك آثاره عى أظافر الشباب"

دواعــي  "مــن  كاســاريس:  قــال  اللقــاء  وخــال 
نــرى  فبكــم  هنــا،  نســتقبلكم  أن  لنــا  الــرف 
املجتمــع  وأرى  غــزة  يف  املجتمــع  قــوة  مــدى 

الفلسطيني عامة مجتمًعا متعلًا مثقًفا".
وأضــاف كاســاريس: "أرى كــم مــن الصحفيــني 
املواضيــع  مــن  الكثــر  بتغطيــة  املهتمــني 
والقضايا الحساسة يف غزة، ومن املهم لنا أن 
نــرى أنكــم مهتمــون بتغطيــة القضايــا اإلنســانية 
وهــذا تأكيــد لنــا عــى أهميــة الصحافــة وأهمية 

العمل اإلنساين".
وتابــع " أشــكركم مــن أعــاق قلبــي عــى العمــل 
يف  كتاباتكــم  وعــى  بــه،  قمتــم  الــذي  الجيــد 
لذلــك  ممتنــون  ونحــن  اإلنســانية،  القضايــا 
فدامئــا يف أثنــاء عملنــا هنــا يف البعثة أتحدث 
لزمــايئ بأننــا نقــوم بــدور حيــوي للوقــوف إىل 
املتأثريــن  وللنــاس  غــزة  يف  الســكان  جانــب 
بالنزاعــات ولكــن اذا مل يكــن هنــاك مــن يكتــب 

عن ذلك فكأننا مل نفعل شيئا".
ومتــم "هــذا وبطريقــة غــر مبــارشة تســاعدوننا 
بالنزاعــات  املتأثريــن  النــاس  صــوت  رفــع  يف 
وتســليط الضــوء عى قضاياهــم امللحة، وأنتم 

تساهمون يف هذا".

إرســال مشــاركاتهم يف  الفائزيــن عــى  وشــكر 
مســابقة اللجنــة الدوليــة، مســتدركا: "أريــد أن 
أرجــع بذاكــريت للخلف عن األلعاب األوملبية، 
وكان أحد الشــعارات األوىل لأللعاب أنه ليس 
مــن املهــم أن تكســب، لكن مــن األهم أن تكون 

قد شاركت يف األلعاب".
وعلــق بالقــول "لدينــا فائز أول وثاٍن وثالث وقد 
تــم االختيــار بطريقــة صحيحــة عــن طريــق لجنــة 
حكام، نحن سعيدون عى قدرتكم يف اإلبداع 
والكتابة عن مواضيع حساســة للغاية وبطريقة 
بســيطة جــدا، ومل نســتطع لألســف دعــوة كل 
املشاركني وكانوا 40 مشاركا بسبب إجراءات 

فروس كورونا".
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  جائــزة  وحملــت 
األحمــر للصحافــة اإلنســانية – 2020، عنــوان 
"تأثــر كوفيــد19- عــى الصحــة النفســية لفئــة 

لشباب". 
وتعــد جائــزة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، 
مــن الجوائــز املهمــة يف األرايض الفلســطينية 
عــرات  عليهــا  للمنافســة  ويتســابق  املحتلــة 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  الصحفيــني 

سنوًيا، وتحمل عناوين مختلفة يف كل عام.

العثور عىل ألياف بالستيكية
بثلوج جبل إيفرست

كامتاندو/ وكاالت:
جبــل  قمــة  مــن  بالقــرب  )امليكروباســتيك(  الدقيــق  الباســتيك  مــن  أليــاف  عــى  العلــاء  عــر 

إيفرست، ووصفوها بأنها األعى من نوعها التي يتم العثور عليها عى سطح األرض. 
وتم العثور عى البوليسرت امللوث واألكريليك والنايلون وألياف البويل بروبلني يف 19 عينة من 
الجليد واملياه يف األماكن املرتفعة تم جمعها من منطقة إيفرست، ومن بينها ما تسمى مبنطقة 

املوت، يف عام 2019. 
ووجــد العلــاء ىف دراســة، قادتهــا جامعــة بليمــوث يف إنجلــرتا، 12 مــن أليــاف امليكروباســتيك 
لــكل لــرت مــن الثلــوج املســجلة مبنطقــة تســمى الرفــة بجبــل إيفرســت ) عى ارتفــاع 8440 مرتا(. 
وقــد ُعــر عــى أعــى الكميــات )79 مــن أليــاف امليكروباســتيك لــكل لــرت مــن الثلــوج( يف منطقــة 
تســمى مبعســكر القاعــدة، حيــث تتمركــز بعثــات تســلق القمــة لفــرتات تصــل إىل 40 يومــا. وقــاد 
البحث، الذي ُنر يف مجلة “وان إيرث”، باحثون من وحدة أبحاث النفايات البحرية الدولية يف 
جامعــة بليمــوث، بالتعــاون مــع باحثــني مــن بريطانيــا والواليات املتحــدة ونيبال. وقد قــال الباحثون 
إن امليكروباســتيك ميكن أن يكون محموال جوا، أو مجرد أجزاء من املواد املســتخدمة يف صنع 
املابــس يف الهــواء الطلــق والتــي تســتخدم عــادة مــن قبــل املتســلقني، فضــا عــن الخيــام وحبــال 

التسلق املستخدمة يف محاوالت تسلق الجبل.

تصويت إلدراج لحم الغزال
يف قامئة طعام رواد الفضاء

برلني/ وكاالت:
تطــر قامئــة طعــام جديــدة إىل محطــة الفضاء الدولية بصحبــة رائد الفضاء األملاين 
والســجق  الغــزال  لحــم  وتتضمــن   2021 العــام  نهايــة  عامــا”   50“ مــاورر  ماتيــاس 

الكرميي وحساء البطاطس من والية سارالند وحساء كرمية ريسلينج. 
وأعلــن املركــز الســياحي ســارالند أن هــذه الوصفــة جــاءت نتيجــة مســابقة فــاز فيهــا 
)دائــرة  بــرل  مبدينــة  بــورج  تافرنــا  مطعــم  مــن  هاينســدورف  كريســتيان  الطاهــي 
مرتســيج فــادرن األملانيــة( حيــث تفــوق بهــا عــى منافســيه عــر تصويــت تــم عــى 

شبكة اإلنرتنت بني مشاهدي التلفزيون األملان. 
وقالت اإلذاعة أن خمسة آالف شخص صوتوا خال املسابقة. 

أننــا  “يــرين  )إيســا(:  األوروبيــة  الفضــاء  العــام ملنظمــة  فورنــر املديــر  جــان  وقــال 
متكنــا بهــذه املســابقة مــن إضفــاء مزيــد مــن الوضــوح عــى موطــن ماتيــاس مــاورر. 
وهنــأت وزيــرة االقتصــاد يف واليــة ســارالند، أنكــه ريلينجــر، هاينســدورف عــى فــوزه 

باملسابقة. 
وقالت ريلينجر: “إن مثل هذه املسابقات تري وتشجع أصحاب املطاعم”. 

ويف التصويــت النهــايئ كان هنــاك أيضــا تنافــس قــوي عى طبق اللحم بالســفرجل 
وسجق الدم ووغرهها من اآلطباق .

ومل يسمح لرائد الفضاء ماتياس ماورر وهو من منطقة سانت فيندل بوالية سارالند 
باملشاركة يف تصويت املسابقة.

ترشيح أغىل هاتف "آيفون" 
يف السوق يكشف عن مفاجأة كبرية

واشنطن/ وكاالت:
كشف أحد املواقع املعنية بأخبار التكنولوجيا، عن مفاجأة كبرة تتعلق بهاتف "آيفون 12 برو 

ماكس"، بعد تريحه وتفكيكه.
وأظهــر مقطــع مصــور نــره موقــع "آي فيكســيت"، ضخامــة حجــم كامــرا الهاتــف، التــي تعــد 

"واحدة من أكر كامرات الهواتف الذكية ثقة بني املستخدمني".
وقــال املوقــع إن حجــم كامــرا "آيفــون 12 بــرو ماكــس" بعــد تفكيكــه يبــنّي أنهــا أكــر حجــا مــن 
كامــرا هاتــف "آيفــون 12" بنحــو 47 %، ولكــن تتفــق كا الكامرتــني يف نفــس الدقــة )12 ميغــا 

بيكسل(.
بــرو   12 كــا وجــد "أي فيكســيت" أن نظــام تثبيــت الصــورة بتحويــل املستشــعر يف "آيفــون 
ماكــس"، وهــو املتوافــر يف معظــم كامــرات "دي إس إل آر"، يضيــف حجــا كبــرا إىل الكامــرا 

الرئيسية الكبرة للهاتف.
واكتشف املوقع من تريحه لهاتف "آيفون 12 برو ماكس" أن بطاريته التي عى شكل حرف 
"إل" هــي األكــر حجــا مــن بــني جميــع طــرازات "آيفون" الحالية، والتي تبلــغ قوتها 12.13 واط 
يف الســاعة، لتتفــوق بهــذا عــى بطاريتــي "آيفــون 12" و"آيفــون 12 بــرو"، اللتــان تعمــان بقــوة 

8.57 واط يف الساعة و10.78 واط يف الساعة عى التوايل.

وأشــار موقع "آي فيكســيت" إىل أن هاتف "آيفون 12 برو ماكس" هو أغى آيفون يف الســوق 
حاليا، بسع يبدأ من 1099 دوالر أمرييك.

وكانت رشكة "أبل" األمريكية  كشفت رسميا يف شهر أكتوبر/ ترين األول النقاب عن جهاز 
."5G" آيفون 12" بعد طول انتظار، املدعوم بشبكة الجيل الخامس"

جانب من التكريم
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غزة/وائل الحلبي:
تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري املحرتفني بالضفة 
الغربيــة، والتــي ستشــهد منافســة أقــوى يف ظل التغــرات التي طرأت 

عىل جدول ترتيب البطولة يف الجولتني املاضيتني.
األمعــري الــذي نجــح يف اســتعادة توازنــه يف الجولــة املاضيــة بالفــوز 
عــىل هــال القــدس، ســيكون أمــام اختبــار صعــب اليوم أمام الســموع 

يف اللقاء الذي سيجمعهام عىل ملعب دورا.
بشــكل  ولــو  حتــى  املتصــدر  باطــة  مــع  للتســاوي  األمعــري  ويتطلــع 
مؤقت يف ظل امتاكه لـ10 نقاط يف املركز الثالث، فيام سيســعى 
السموع ملواصلة صحوتها التي بدأها يف الجولة املاضية بفوز كبر 
عىل طوباس جعل الفريق يقفز للمركز الخامس برصيد مثانية نقاط.

بــدوره يحــل الظاهريــة ضيفــًا ثقيــًا عــىل مؤسســة البــرة يف املبــاراة 

التي ستقام عىل ستاد فيصل الحسيني، حيث سيكون الغزالن أمام 
فرصــة مثينــة للقفــز لوصافــة الرتتيــب حتــى ولــو بشــكل مؤقــت خاصــة 
وأن الفريق حصد 9 نقاط يف الجوالت الخمسة املاضية وضعته يف 

املركز الرابع.
ويأمــل البــرة لوضــع حــد لتذبــذب النتائــج التــي يعيشــها الفريــق بعــد 
ثاثــة هزائــم وفوزيــن وضعــت الفريق يف املركــز الثامن برصيد مثانية 

نقاط.
هــال القــدس ســيكون أمــام فرصــة مناســبة لتحقيــق فــوزه الثــاين يف 
البطولــة عندمــا يســتقبل ضيفــه ثقــايف طولكــرم، خاصــة وأن الفريقــان 
ال يعيشــان أفضل أحوالهام، حيث يتواجد الهال يف املركز التاســع 
برصيد أربعة نقاط ومن خلفه الثقايف يف املركز العارش برصيد ثاثة 

نقاط.

غزة/عاء شاميل:
أعلن املجلس األعىل للشــباب والرياضة، عن 
بــدء تنفيــذ املرحلــة الرابعــة من مشــاريع البنية 
التحتيــة للمنشــآت الرياضيــة يف غــزة، بتمويــل 

تبلغ قيمته )100( ألف دوالر.
االمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وكشــف 
والرياضــة  للشــباب  األعــىل  للمجلــس  العــام 
يف  والتطويــر  الصيانــة  أعــامل  انطــاق  عــن 
"صالــة  تشــمل:  التــي  الرياضيــة  املرافــق 
الشــهيد  وصالــة  بغــزة،  صايــل  ســعد  الشــهيد 
املدينــة  واســتاد  بالنصــرات،  ســامة  حســن 
الرياضيــة بخانيونــس، وملعــب نــادي الرضــوان 
بالجامعــة  األغــراض  متعــدد  وامللعــب  بغــزة، 

اإلسامية".
للشــباب  األعــىل  املجلــس  إن  هنيــة  وقــال 
يف  دائــم  بشــكل  العمــل  ســيواصل  والرياضــة 

عــىل  أكــد  التــي  الرياضيــة  املنشــآت  تطويــر 
أنهــا ســتبقى دامئــًا عــىل رأس أولويــات العمل، 
بهدف تحسني البيئة التي تستقبل الرياضيني 
لتطويــر  املائــم  املــكان  وتوفــر  والجامهــر، 
بالصــورة  والفــرق  الاعبــني  وبنــاء  املواهــب 

املناسبة.
وأعلــن هنيــة أن مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي 
األعــىل  املجلــس  تنفيذهــا  عــىل  أرشف 
 2020 العــام  بدايــة  منــذ  والرياضــة  للشــباب 
بلغــت قيمتهــا )1,275.000( دوالر، شــملت 
نــاٍد ريــايض،  التحتيــة يف )30(  البنيــة  تطويــر 
فلســطني  باســتاد  الجنــويب  املــدرج  وإنشــاء 
لكــامل  والرنتيــي  الوزيــر  الشــهيدين  وصالــة 
مرافــق  وتطويــر  البدنيــة،  واللياقــة  األجســام 
اســتاد فلســطني، ومتويل بناء مقر نادي اتحاد 

شباب دير البلح.

غزة/مؤمن الكحلوت:
يعقــد مجلــس إدارة اتحــاد كــرة القــدم اجتامعا له 
األوملبيــة  اللجنــة  اليــوم، مبقــره املؤقــت مببنــي 

غرب مدينة غزة.
وســيناقش االتحاد عدة قضايا هامة، والرتتيبات 
االســتثنايئ،  الــدوري  بطولــة  النطــاق  النهائيــة 

الذي يبدأ يوم الجمعة القادم.

كافــة  مــع  دائــم  تواصــل  عــىل  أنــه  االتحــاد  وأكــد 
جهــاز  مقدمتهــا  ويف  الصلــة،  ذات  الجهــات 
األعــىل  واملجلــس  الصحــة  ووزارة  الرشطــة 

للرياضة، للتنسيق كل يف مجاله.
ويعتــر هــذا املوســم اســتثنايئ، حيث ســيلعب 
بــدون حضــور جامهــري، نظــرا النتشــار فايــروس 

"كورونا".

غزة/وائل الحلبي:
أكــد ربحــي ســمور، املديــر الفنــي لفريــق كــرة القدم األول بنــادي خدمات 
الــدوري  منافســات  انطــاق  قبــل  الفريــق  جاهزيــة  عــن  رضــاه  الشــاطئ 
املمتاز، عىل الرغم من قرص الفرتة التي خاض فيها الفريق التحضرات.

وقــال ســمور لـ:"فلســطني" إن الفريــق خــاض فــرتة إعــداد مكثفــة مــن أجــل 
الوصــول إىل أعــىل درجــات الجاهزيــة البدنية والفنية، مبديًا رضاه عن ما 

وصل إليه الفريق خال التدريبات.
الفــرتة  خــال  كبــر  بشــكل  تدريباتــه  كثــف  الشــاطئ  أن  ســمور  وأوضــح 
املاضيــة حيــث خــاض الفريــق مــا يقــارب 23 تدريبــًا خــال فــرتة أقــل مــن 

شهر بواقع خمسة حصص تدريبة أسبوعيًا.
وطأمن ســمور جامهر الشــاطئ عىل فريقهم وأنه ســيكون له شــكل مميز 

يف بطولة الدوري املمتاز.
لقــب  حصــد  مــن  قريبــًا  املــايض  املوســم  يف  الشــاطئ  خدمــات  وكان 
الدوري املمتازة تحت قيادة ســمور إال أن تراجع النتائج مع بداية مرحلة 
اإليــاب دفعتــه للرحيــل ليختتــم الفريــق الــدوري يف املركــز الثــاين خلــف 

خدمات رفح حامل اللقب.

غزة/ عاء شاميل: 
أعلــن املجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة، أمــس، 
فايــروس  لفحــص  مســحة  آالف   )10( وصــول  عــن 
كورونــا، تســلمتها وزارة الصحــة يف غــزة لبــدء العمــل 
املوســم  النطــاق  تحضــرًا  الرياضيــني  فحــص  يف 

الجديد املقرر الجمعة القادم.
العــام  األمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وقــال 
وصــول  إن  والرياضــة  للشــباب  األعــىل  للمجلــس 
املســحات الطبيــة جــاء بتوجيهــات مــن اللواء جريل 
هــذه  أن  إىل  منوهــًا  املجلــس،  رئيــس  الرجــوب 
فقــط  للرياضيــني  مخصصــة  ســتكون  املســحات 
للتأكد من سامتهم قبل بداية املباريات الرسمية. 
الخاصــة  الكتــات  وصــول  قــرب  إىل  هنيــة  وأشــار 

فحــص  عمليــة  الســتكامل  الطبيــة  باملســحات 
قبــل  الاعبــني  ســامة  عــىل  واالطمئنــان  الاعبــني 

انطاق املوسم.
وســيكتفي اتحــاد الطــب الريــايض بفحــص الاعبــني 
الحــرارة  بقيــاس درجــة  والرياضيــني قبــل كل مبــاراة 
الخاصــة  الكتــات  وصــول  تأخــر  حــال  يف  فقــط 
املخريــة  الفحوصــات  إلجــراء  الطبيــة  باملســحات 

لجميع الرياضيني.
ومــن املقــرر أن ينطلــق املوســم الريــايض الجديــد 
يــوم الجمعــة القــادم بإجراءات احرتازية مشــددة من 
الجهــات الحكوميــة يف غــزة بســبب اســتمرار تفــي 
وانتشــار فايــروس كورونــا الــذي عطــل جميــع مناحــي 

ر انطاق املوسم الجديد. الحياة وأخَّ

غزة/مؤمن الكحلوت:
غــادر وســام ســامة العــب املنتخــب األوملبــي 
يف  الــري,  رفــح  معــر  عــر  اليــوم,  صبــاح  غــزة 

طريقه إىل جمهورية مرص العربية.
ويهــدف ســامة من تواجــده يف مرص الحصول 

عــىل الجنســية املرصيــة, التــي تحملهــا والدته, 
املرصيــة  األنديــة  بأحــد  التحاقــه  ُيســهل  مــام 
ُمستقبًا. ويأمل سامة بإنهاء قضيته يف لجنة 
االستئناف باتحاد كرة القدم, بعد قرار االتحاد 
متســك  الــذي  الهــال  نــادي  مــع  عقــده  فســخ 

بحقه ورفع القضية للجنة االستئناف.
التعاقــد  طلبــت  مرصيــة  أنديــة  عــدة  وكانــت 
مــع ســامة عــر وكيلــه تامــر النحــاس قبــل عــام 
تقريبًا, لكن رفض نادي الهال للعرض املقدم 

من وكيل الاعب, أفشل الصفقة يف حينه.

افتتاح الجولة السادسة لدوري المحترفين

األمعري يسعى لمواصلة 
صحوته في مواجهة السموع

هالل القدس يبحث عن 
التعويض أمام ثقافي طولكرم

هنية يعلن بداية المرحلة 
الرابعة من مشاريع البنية التحتية 

اتحاد الكرة يضع الترتيبات 
النهائية النطالق الدوري اليوم

وصول مسحات فحص 
كورونا للرياضيين في غزة

الشاطئ على أتم االستعداد 
للــــــدوري الممتـــــاز

سالمة ُيغادر غزة ُمتوجًها إلى مصر اليوم

سمور:

بتمويل قيمته مليون وربع المليون دوالر منذ بداية 2020
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زيوريخ/ )أ ف ب(:
"بطاقــة حمــراء" يف  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  رفــع 
وجــه رئيــس االتحــاد االفريقــي امللغــايش أحمــد أحمد ســتنهي 
عىل األرجح مسريته االدارية، عندما أوقفه أمس ملدة خمس 
سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مايل وإداري.
 60( أحمــد  االخالقيــات  لجنــة  يف  القضائيــة  الغرفــة  وأدانــت 
عامــا( الــذي يــرأس االتحــاد القــاري منــذ 2017 وترشــح مجددا 
لواليــة ثانيــة، بخــرق عــدة مــواد متعلقــة بـ"واجب الــوالء.. عرض 
املنصــب"  اســتخدام  اســاءة  أخــرى..  مزايــا  أو  هدايــا  وقبــول 

باالضافة اىل "اساءة ادارة االموال".
يف  للتحقيــق  وخضــع  قصــرية  لفــرة  اوقــف  قــد  أحمــد  وكان 
فرنســا يف يونيــو 2019 لالشــتباه بشــبهات فســاد قبــل اخــالء 
ســبيله، علــا بانــه وصــل اىل منصبــه قبل ثالث ســنوات، منهيًا 
حكــًا دام 29 عامــًا لعيــى حياتــو بنيلــه 34 صوتــًا مقابــل 20 
للكامــريوين الواســع النفــوذ الــذي الحقتــه أيضــا فضائــح فســاد 

عديدة.

القاهرة/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي الزمالــك وصيــف الــدوري املــري لكــرة القــدم أمــس، 
إصابــة مدافعــه محمــود حمــدي "الونــش" بفــريوس كورونــا، قبــل 
أربعــة أيــام مــن النهــايئ التاريخــي املرتقــب مــع األهــي يف دوري 

أبطال إفريقيا.
يف  منصــور  مرتــى  أحمــد  الزمالــك  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
خضوعــه  بعــد  للونــش  إيجابيــة  "نتيجــة  عــن  إذاعيــة  تريحــات 
ملســحة طبيــة خــالل املعســكر" املقام اســتعدادا ملبــاراة الجمعة 

عىل ملعب القاهرة الدويل.
نــادي  الزمالــك املاضيــة ضــد  مبــاراة  عــن  غــاب  قــد  الونــش  وكان 
اف يس مــر يف ربــع نهــايئ بطولــة كأس مــر، ومــن املقــرر أن 
يكشــف الزمالك مزيدًا من التفاصيل حيال حالة الالعب وزمالئه 

اآلخرين.
وسيكون النهايئ الذي يقام يف 27 /وفمرب الحايل، تاريخيًا هذا 
املوسم، إذ أنه للمرة األوىل سيقام من مباراة واحدة، تأجلت يف 
مناســبتن جــراء تفــي كوفيــد19- يف صفــوف الالعبــن، واملــرة 
األوىل التي يجمع بن فريقن من بلد واحد يف تاريخ املسابقة.

لندن/ )أ ف ب(:
الضــوء  أمــس  جونســون  بوريــس  الربيطــاين  الــوزراء  رئيــس  أعطــى 
األخــر مــن أجــل عــودة جزئيــة للجاهــري اىل املالعــب الرياضيــة 
املفتوحــة اعتبــارا مــن 2 ديســمرب املقبــل، مبــا يف ذلــك مباريــات 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
املدرجــات  يف  الحارضيــن  عــدد  الربيطانيــة  الحكومــة  وحــددت 
بأربعــة آالف مشــجع كحــد أقــى أو 50 باملئــة من قدرة اســتيعاب 
املالعــب، أيهــا أقــل، وذلــك يف املناطــق األقــل تررا من تفي 
فريوس كورونا املســتجد، فيا حدد العدد األقى بألفي متفرج 
أو نصــف امللعــب )أيهــا أقــل( يف املناطــق املتوســطة الــرر من 

حيث انتشار الوباء.
املناطــق  يف  بالكامــل  الجمهــور  أمــام  مقفلــة  املالعــب  وســتبقى 

املصنفة األكرث تررًا يف البالد حتى إشعار آخر.
العــدد األقــى للجمهــور يف املالعــب  وحــددت الحكومــة أيضــًا 
املغلقــة ضمــن املنطقتــن األوىل والثانيــة بألــف مشــجع، ويشــمل 
أو  املوســيقية  للحفــالت  املخصصــة  القاعــات  املســارح،  ذلــك 

مؤمترات األعال.

أحمد

الونش

الجماهير

يتعرض لإليقاف 5 سنوات بقرار من الفيفا

ُيصاب بالكورونا 
ويغيب عن 

نهائي إفريقيا

تعود إلى مالعب إنجلترا في ديسمبر

لندن/ )أ ف ب(:
تتطلع أندية برشلونة ويوفنتوس وتشليس 
إىل  اليــوم  تأهلهــا  حســم  اىل  واشــبيلية 
دور الـــ16 مــن دوري أبطــال أوروبــا يف كــرة 
القــدم، وذلــك قبل جولتــن عىل ختام دور 

املجموعات.
مشــكالته  نســيان  إىل  برشــلونة  يســعى 
املحليــة حيــث تعــرض لثالــث هزميــة يف 
مدريــد  أتلتيكــو  أمــام  االســباين  الــدوري 
صفــر1- هــي االوىل لــه امــام منافســه منــذ 
الثــاين  املركــز  يف  ليقبــع  ســنوات،   10
عــر، وهــو يحــل ضيفا عــىل دينامو كييف 
االوكراين يف املجموعة الســابعة، مفتقدا 
املــايض  االســبوع  املصابــن  مدافعيــه 

جريار بيكيه وسريجي روبرتو.
ويتصدر برشلونة الرتيب )9 نقاط(، أمام 
يســتقبل  الــذي   )6( االيطــايل  يوفنتــوس 

نقطــة  صاحــب  املجــري  فرنتســفاروش 
بالتساوي مع دينامو كييف، علا ان فارق 
املواجهات املبارشة يحســم موقع فريقن 

يتعادالن بالنقاط.
وبعــد بدايــة جيــدة بــارشاف مدربــه الجديد 
نتائــج  بــدأت  كومــان،  رونالــد  الهولنــدي 
االونــة  يف  تراجــع  الكاتالــوين  الفريــق 
االخــرية ويبــدو ان نجمــه االرجنتيني ليونيل 
لناديــه  اللعــب  يف  املتعــة  فقــد  ميــيس 
بعــد االزمــة التــي نشــبت بينــه وبــن مجلس 
االدارة خــالل الصيــف، عندمــا تقدم بطلب 
للرحيــل عنــه قبــل ان يعدل عن قراره وســط 
يريــد  ال  وألنــه  االدارة  قبــل  مــن  تصلــب 
مواجهة ناديه يف املحاكم عىل حد قوله.

ويغيــب ميــيس )33 عامــا(، أفضــل العــب 
يف العــامل ســت مــرات، مــع العــب الوســط 
الهولندي فرنيك دي يونغ، اذ فضل كومان 

مبكر.
وبحال فوزها، سريفع حامال لقب الدوري 
األورويب يف السنتن االخريتن رصيدها 
إىل 10 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن متذيي 
قبــل  التأهــل  يضمنــان  وبالتــايل  الرتيــب، 

جولتن من ختام دور املجموعات.
الفرنــيس  جرمــان  ســان  باريــس  ويخــوض 
مبــاراة  املــايض  املوســم  البطولــة  وصيــف 
األملــاين  اليبزيــغ  ضيفــه  ضــد  مصرييــة 
الفــوز  لتحقيــق  ماســة  بحاجــة  يبــدو  حيــث 
مانشســر  يتصدرهــا  ثامنــة  مجموعــة  يف 
يونايتــد االنجليــزي )6 نقاط( بالتســاوي مع 

اليبزيغ.
ومنــي فريــق العاصمة الفرنســية بخســارتن 
يف ثــالث مباريــات يف املســابقة القاريــة، 
امــام  مفاجئــة  بطريقــة  ارضــه  عــىل  واحــدة 
يف   1-2 االنجليــزي  يونايتــد  مانشســر 

"الن  اوكرانيــا  اىل  الســفر  وعــدم  اراحتهــا 
وضعنــا مرتــاح يف دوري االبطال ويحتاجان 

اىل راحة".
وســيضع الفــوز برشــلونة يف مثــن النهــايئ 
الـــ22  للمــرة  مجموعتــه  تصــدر  أمــل  عــىل 
يف  يوفنتــوس  يأمــل  فيــا  قيــايس(،  )رقــم 
احراز النقاط ملرافقته أيضا بحال فوزها.

الربتغــايل  املتألــق  نجمــه  اىل  وباالضافــة 
يوفنتــوس  يســتطيع  رونالــدو،  كريســتيانو 
الفــارو  االســباين  مهاجمــه  عــىل  االعتــاد 
موراتــا الــذي ســجل 4 مــن اهــداف الســتة 

يف هذه املسابقة هذا املوسم.
يف املجموعــة الخامســة، يبحــث كل مــن 
تشليس االنجليزي واشبيلية االسباين عن 
بطاقتــن مبكرتــن، عندمــا يحــل االول عىل 
كراســنودار  عــىل  والثــاين  الفرنــيس  ريــن 
الــرويس يف مباراتــن تقامــان يف توقيــت 

مســتهل دور املجموعــات، وثانيــة بالنتيجة 
ذاتهــا امــام اليبزيــغ وبالتــايل يريــد الثــأر مــن 
الفريق االملاين وانعاش آماله يف التأهل.
ويبــدو مســتوى ســان جرمــان متذبذبــا يف 
امــام  محليــا  ســقط  وقــد  االخــرية  االونــة 
3-2 بعــد ان تقــدم عليــه بهدفــن  موناكــو 

نظيفن.
االملــاين  دورمتونــد  بوروســيا  ويســعى 
لالقــراب اكــرث مــن التأهــل يف املجموعــة 
السادســة التــي يتصدرهــا برصيــد 6 نقــاط 
عندمــا يســتقبل كلوب بــروج البلجييك يف 
بــان الفريــق  مبــاراة ســهلة نســبيا، ال ســيا 
االملــاين تفــوق عــىل منافســه يف عقــر داره 

بثالثية نظيفة يف الجولة املاضية.
 5 ميلــك  الــذي  االيطــايل  التســيو  ويريــد 
نقــاط ان يحــذو حذوه من خالل الفوز عىل 

سان بطرسبورغ الرويس.

روما/ )أ ف ب(:
املديــح  أمــس  االيطاليــة  الصحــف  كالــت 
زالتــان  املخــرم  الســويدي  ميــالن  ملهاجــم 
إبراهيموفيتــش )39 عامــا( الــذي يعيــش فــرة 
ذهبية بعد قيادته فريقه اىل الفوز عىل نابويل 
1-3 يف عقــر دار االخــري ووصفتــه ب"الســاحر" 
و "الســوبر ســتار"، إال أن الفريق اللومباردي لن 
يتمكن من االعتاد عليه ملدة قد تصل لثالثة 

أسابيع بسبب اإلصابة.
تعزيــز  يف  إبراهيموفيتــش  ثنائيــة  وســاهمت 
اهــداف   10 مــع  الهدافــن  لرتيــب  صدارتــه 
هــذا  الــدوري  يف  خاضهــا  مباريــات  ســت  يف 
بفــارق  الصــدارة  يف  فريقــه  مبقيــا  املوســم، 

نقطتن عن املفاجأة ساسوولو.
ومل يكمل النجم الســويدي املباراة بعد اصابة 
تعــرض لهــا وخــرج يف الدقيقــة 79 ليحــل بــدال 

منه لورنتسو كولومبو.
واشارت تقارير صحافية اىل ان إبراهيموفيتش 
اظهــرت  املغناطيــيس  بالرنــن  لصــورة  خضــع 
متزقا يف العضلة ذات الرأسن لفخذه االيرس، 
ســتبعده عــن مواجهــة ليــل الفرنــيس الخميــس 

يف مسابقة الدوري االورويب "يوروبا ليغ".
أن  اإليطاليــة  "ســكاي"  شــبكة  أكــدت  وقــد 
ثالثــة  عــن املالعــب حتــى  املهاجــم ســيغيب 
أســابيع، عــىل أن يخضــع لفحــوص جديــدة بعد 

عرة أيام لتقييم وضع اإلصابة.
الغيــاب وســائل اإلعــالم  وقبــل أن ُيشــِغُل خــرب 

ديلــو  "كوريــريي  صحيفــة  أشــادت  اإليطاليــة، 
"امليســر  أن  معتــربة  بالســويدي،  ســبورت" 
يقــوم بــكل يشء" وواصفــة ايــاه بـ"الســوبر ســتار 

بفضل ثنائيته".
اما "توتو سبورت"، فوصفته بانه "إبرا البطل"، 
معتــربة أنــه ســيكون الســالح االقــوى مليــالن يف 
فيــا عنونــت "غازيتــا  الــدوري هــذا املوســم، 
ســاحر  "ايــربا  عريــض  بخــط  ســبورت"  ديلــو 
ومصــاب" يف اشــارة اىل خروجــه مــن امللعــب 

اواخر املباراة.
الهجــوم اىل ميــالن بعقــد لســتة  وعــاد عمــالق 
تركــه  بعــد  املــايض  املوســم  منتصــف  اشــهر 
اجــر  مــع  االمــرييك،  أنجليــس غاالكــيس  لــوس 
ماليــن   3,9( يــورو  ماليــن   3,5 بلــغ  ســنوي 

دوالر(، مع خيار بقائه موسا اضافيا.
االنكليــزي  يونايتــد  مانشســر  العــب  وفــرض 
وبرشــلونة  الفرنــيس  جرمــان  ســان  وباريــس 
صفــوف  يف  بقــوة  نفســه  الســابق  االســباين 
الفريق بقيادة املدرب ســتيفانو بيوال املصاب 
حاليــا بفــريوس كورونــا املســتجد، مســجال 11 

هدفا يف 20 مباراة.
وارتقــى ميــالن بعــد قــدوم إبراهيموفيتــش مــن 
ان  قبــل  الســادس،  اىل  عــر  الحــادي  املركــز 

ينهي موسمه دون خسارة يف 12 مباراة.
وتوصل يف اغسطس املايض إىل عقد جديد 
ملوســم واحــد ُقــّدر بســبعة ماليــن يــورو )8,3 

مالين دوالر(.

لندن/ )أ ف ب(:
اعترب األملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول اإلنجليزي أن فرق 
الدوري املمتاز قد ال تتمكن قريبًا من تأمن 11 العبًا جاهزًا، 
ما مل يتم إجراء تغيريات هيكلية لحاية راحة األندية املنهكة 

بسبب روزنامة املباريات املزدحمة.
وقــال كلــوب يف مقابلــة مــع شــبكة "ســكاي"، صاحبــة حقــوق 
النقــل الرئيســية للـ"برميريليــغ"، إنــه "إذا واصلنــا اللعــب مســاء 
)الفــرق  أننــا  مــن  متأكــدًا  لســت  فأنــا  الســبت،  وظهــر  األربعــاء 
اإلنجليزية الســبعة املتنافســة يف دوري أبطال أوروبا والدوري 

األورويب( سننهي املوسم بـ11 العبًا".
ويواجه ليفربول املثقل باإلصابات أتاالنتا اإليطايل غدا ضمن 
منافســات دوري األبطــال، قبــل أن يلتقــي الســبت برايتــون يف 
الــدوري، أي مبعــدل ثــالث مباريــات يف ســبعة أيــام منذ مباراة 

برلن/ )أ ف ب(:
تناقــش رئاســة االتحــاد األملــاين لكــرة القــدم مســتقبل مــدرب 
املنتخــب يواكيــم لــوف يف الرابــع مــن ديســمرب، بعــد الهزميــة 
إســبانيا  أمــام  نظيفــة  بسداســية  للـ"مانشــافت"  التاريخيــة 
األســبوع املايض. وأعطى مســؤولو االتحاد لوف الذي يشــغل 
منصبــه منــذ أكــرث مــن 14 عامــًا، بضعــة أيــام إلعــداد مربراتــه، 
لكــن معلقــن عــدة رأوا أن هــذه املهلــة ليســت إال منــاورة تتيــح 

للمدرب االستقالة لتجنب إقالة مهينة.
وبــدأت الصحافــة منــذ أيــام عــدة حملــة تكهنــات حيــال الخليفة 
 ،2020 أوروبــا  كأس  لنهائيــات  تحضــريًا  للــوف  املحتمــل 
املؤجلــة إىل العــام املقبــل جــراء فــريوس كورونــا املســتجد، 
حيــث ســتلعب املاكينــات يف مجموعــة ناريــة مــع فرنســا بطلة 

العامل، والربتغال بطلة أوروبا، واملجر.

ليســر التــي فــاز فيهــا الـ"ريــدز" 0-3 األحــد يف الــدوري. وقــال 
كل  )قبــل  لكنــه  إنــه صعــب،  يقــول يل  "الــكل  بســخط  كلــوب 
يشء( صعــب عــىل الالعبــن. هــذه هــي الصعوبــة الحقيقيــة. 
أمــا الباقــي، فهــو مجــرد قــرار تــم اتخــاذه يف مكتب"، مســتهدفًا 
خصوصــًا ناقــي البطولــة اإلنجليزيــة الذيــن يطالبــون بالحفــاظ 
عــىل روزنامــة املســابقة عــىل مــا هــي عليــه، مبوجــب العقــود 

املوقعة.
مجــددًا،  العقــود  عــن  أحــد  حّدثنــي  مــا  "إذا  كلــوب  وأضــاف 

سأصاب بالجنون، ألنها مل تصمم ملوسم مع كوفيد19-".
وتابــع "علينــا جميعــًا التكّيــف"، عارضــًا بنــربة ســاخرة أن مينــح 

برايتون نقاط املباراة.
وأكــد األملــاين أن شــكواه ليســت مبنيــة عــىل أســس شــخصية 

ملصلحة ناديه حامل اللقب.

)ليفربــول  كلــوب  يورغــن  كانــت  تــداوال  األكــرث  واألســاء 
توخــل  تومــاس  ميونيــخ(،  )بايــرن  فليــك  هانــزي  اإلنجليــزي(، 
)املــدرب  رانغنيــك  ورالــف  الفرنــيس(،  جرمــان  ســان  )باريــس 
السابق لاليبزيغ(، وستيفان كونتز )مدرب منتخب الناشئن(.

وأصــدر االتحــاد األملــاين بيانــًا أمــس قال فيه إنه يريد منح لوف 
بضعــة أيــام "إلعطائــه مســافة عاطفيــة مــن خســارة إشــبيلية يف 
إجــراء مراجعــة  عــىل  قــادرًا  يكــون  األوروبيــة، يك  األمــم  دوري 

جوهرية للوضع الحايل للمنتخب".
يف  بشــخصه  حــارضًا   2014 العــامل  بطــل  مــدرب  يكــون  ولــن 
االجتــاع يف الرابــع مــن ديســمرب، ومــن املتوقــع أن يقدم مدير 

املنتخب أوليفر بريهوف واملخلص للوف، مربرات األخري.
ولن يرتكز االجتاع إىل مباراة 17 نوفمرب فقط، بل أيضًا عىل 

"التطور الشامل للمنتخب عىل مدى العامن املاضين".

افتتاح الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا

توقعات بغيابه 3 أسابيع

تشلسي واشبيلية 
لتأهل مبكر 
وبرشلونة 

لنسيان مشكالته

إبراهيموفيتش 
يحظى بإشادة 

الصحف اإليطالية

كلوب يتذّمر من 
الروزنامة المزدحمة 

للمباريات

مصير لوف مع منتخب ألمانيا 
يتحدد في 4 ديسمبر
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الحتـالل يهـدم منـزًل  ... 
قبــل أن تــرع يف هــدم املنــزل، بذريعــة 

البناء دون ترخيص.
)تــل  رشق  الحتــالل  محكمــة  وكانــت 
الســتئناف  حديًثــا  رفضــت  قــد  أبيــب( 
أجــل  مــن  املحامــن،  أحــد  قدمــه  الــذي 

تجميد أمر هدم املنزل.
ونقاًل عن موقع "عرب 48"، يتهدد شبح 
الجنوبيــة  الرقيــة  املنطقــة  يف  الهــدم 
مــن القريــة 13 منــزًل آخــر، وهــي مأهولــة 

بالسكان.
وأعــرب عــدد من األهايل عن اســتنكارهم 
هــدم  جرائــم  اســتمرار  إزاء  وغضبهــم 
بوقــف  مطالبــن  الفلســطينية،  املنــازل 
ألزمــة  فوريــة  حلــول  وتوفــر  الهــدم، 

املسكن.
قــد  الحتــالل  وجرافــات  آليــات  وكانــت 
هدمــت مؤخــًرا منــزًل مكوًنــا مــن طابقــن 
يف مدينــة اللــد، وخيــام ومســاكن أهــايل 

العــراف  مســلوبة  العراقيــب  قريــة 
واملهــددة بالقتــالع والتهجــر يف منطقــة 

النقب، للمرة 180 عىل التوايل.
يف األثناء، اقتحم عرات املستوطنن، 
أمس، باحات املســجد األقىص، ونفذوا 
قــوات  اســتفزازية تحــت حاميــة  جــولت 

الحتالل الخاصة.
قــوات  أن  مقدســية،  مصــادر  وأفــادت 
للفــرة  بــاب املغاربــة  أغلقــت  الحتــالل 
120 مســتوطًنا  اقتحــام  بعــد  الصباحيــة 
املبــارك،  األقــىص  املســجد  باحــات 
بينهــم 65 ســائًحا وطــالب معاهــد دينيــة 

متطرفة.
وأشــارت املصــادر إىل أن املســتوطنن 
أدوا طقوســا دينية وتلمودية اســتفزازية، 
خــالل جولتهــم التــي تركزت يف املنطقة 
الرقيــة مــن املســجد األقــىص املبــارك 

وبالقرب من مصىل باب الرحمة.

ضمــن  املســتوطنن  اقتحامــات  وتــأيت 
قطعــان  بهــا  يقــوم  دوريــة  جــولت 
الواقــع يف  لتغيــر  تهــدف  املســتوطنن 

املدينة املقدسة واملسجد األقىص.
أمــس،  مســتوطنون،  هاجــم  حــن،  يف 
مركبات املواطنن عىل الطريق الواصل 

بن نابلس وقلقيلية.
شــامل  الســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
مســتوطنن  إن  دغلــس،  غســان  الضفــة 
بالعــي،  املواطنــن  مركبــات  هاجمــوا 
الهلــع  مــن  حالــة  شــكل  الــذي  األمــر 
والخوف لديهم، والحق أرضارا يف بعض 
نابلــس  طريــق  عــىل  وذلــك  املركبــات، 
مســتوطنة  مدخــل  مــن  بالقــرب  قلقيليــة 

"يتسهار".
املســتوطنن  أن  دغلــس،  وأضــاف 
ويهاجمونهــا  املركبــات  يعرضــون 
مــن  جديــد  أســلوب  وهــذا  بالعــي، 

الــذي يســتهدفون  ارهــاب املســتوطنن 
كل ما هو فلسطيني.

اعتقاالت
مــن جهــة أخــرى، شــنت قــوات الحتــالل، 
طالــت  واســعة  اعتقــالت  حملــة  أمــس، 

18 مواطنا من الضفة الغربية.

ففــي رام اللــه، اعتقلــت قوات الحتالل، 
نعمــة،  كفــر  بلــدة  مــن  مواطنــن  أربعــة 
عــىل  واســتولت  عطايــا  صالــح  وهــم: 
خويــرة،  عمــر  ومحمــد  الخاصــة،  مركبتــه 
أن  بعــد  طــه،  وعــي  اشــتية،  وراســم 

داهمت منازلهم وعبثت مبحتوياتها.
ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات الحتــالل، 
محمــود  باســم  وهــم:  مواطنــن،  ســبعة 
 49( الزهــور  محمــد  وصــري  عقيــل، 
الزهــور  بــدوي  املهــدي  وعبــد  عامــا(، 
كاحــل،  بيــت  بلــدة  مــن  عامــا(   56(

وســائد إبراهيــم البــدوي )30 عامــا(، مــن 

مخيــم العــروب، ورامــي محمــد جــرادات 
)30عامــا( مــن بلــدة ســعر، ومحمد عبد 

بلــدة  )24 عامــا( ومــن  الحميــد مســاملة 
عيــاش  أبــو  محمــد  وإبراهيــم  عــوا،  بيــت 

)37 عاما(، من بيت أمر.

وكانــت قــوات الحتــالل اعتقلــت الليلــة 
هــاين  عــي  محمــد  الشــاب  املاضيــة، 
الحــرم  محيــط  يف  عامــا(   17( قفيشــة 

البراهيمي وسط مدينة الخليل.
ويف نابلــس، اعتقلــت قــوات الحتــالل، 
)29 عامــا(،  ايــاد منصــور  الشــابن عمــر 
بعــد  عامــا(،   32( حــدادة  يــارس  وجعفــر 
منطقــة  يف  ذويهــام  منــزيل  داهمــت  ان 

الجبل الشاميل.
ويف القــدس، اعتقلــت قــوات الحتــالل 
كال من: عطا محمد درباس، وإسامعيل 
نــارص، وروحــي الجيــار، ومحمــد نجيــب، 

وعبد الرحمن محمد البشيتي.

وبّينــت أن إجــاميل الحــالت النشــطة بلــغ 6004 إصابــات، يف حــن بلــغ 
عدد الوفيات 69 حالة وفاة.

وأشــارت الــوزارة إىل أن عــدد الحــالت التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة يف 
املستشفى وصل لـ268، والحالت الخطرة والحرجة لـ92.

)56(، ومحافظــة رام اللــه والبــرة )84(، ومحافظــة )88(، جنن ومحافظة 

أريحا واألغوار )17(، ومحافظة سلفيت )53(، ومحافظة طولكرم )56(، 
ومحافظة طوباس )30(، وضواحي محافظة القدس )28(.

الخليــل  اآلتيــة:  وهــي  تعــاٍف,  حالــة   319 تســجيل  إىل  الكيلــة  وأشــارت 
)25(، وجنــن )36(، ونابلــس )109(، وطولكــرم )32(، وســلفيت )14(، 

وقلقيلية )13(، ورام الله والبرة )81(، وأريحا )9(.
وبينــت أّن نســبة املتعافــن مــن الفــروس يف فلســطن بلغــت 83.4%، 
فيــام بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 15.8 %، ونســبة الوفيــات 0.8 % 

من مجمل اإلصابات.
وأكــدت الكيلــة أّن هنــاك 52 مريًضــا يتلقــون العــالج يف غــرف العنايــة 

املكثفة، بينهم تسعة مرىض موصولون بأجهزة التنفس الصطناعي.
وكان رئيس الحكومة محمد اشتية, خالل الجتامع الحكومي األسبوعي، 
الجمعــة  يومــي  املحافظــات  لجميــع  الشــامل  اإلغــالق  "تقــرر  إنــه  قــال 

والسبت، واإلغالق الجزيئ بقية أيام األسبوع، ملدة 14 يوًما".
والسادســة  مســاء  الســابعة  بــن  سيســتمر  الجــزيئ  اإلغــالق  أّن  وأوضــح 
صباحا، لفًتا النتباه إىل أّن قرار اإلغالق يستثني املخابز والصيدليات.

وقفة تضامنية مع األسري
نائل الربغويث يف بلدة "كوبر"

النائب العام يدعو لتمتني الجبهة الداخلية 
وتعزيز اإلجامع الوطني وسيادة القانون

رشطة "القرارة" ُتنهي خالفنْيِ 
ماليَّنِي بقيمة )34( ألف شيقل

إصابة أسري يف سجن 
"عتصيون" بفريوس كورونا

رام الله/ فلسطن:
أصيــب األســر يوســف هوشــة مــن بلــدة بــر زيت شــامل رام اللــه بالضفة 

الغربية املحتلة بفروس كورونا يف سجن "عتصيون" اإلرسائيي.
وأفادت محامية هيئة شؤون األرسى واملحررين جاكلن فرارجة بأن إدارة 
الســجن قامــت بنقــل األســر املصــاب هوشــة إىل ســجن الرملــة أول مــن 
أمــس، وألغــت زيــارات املحامــن، وأعلنــت أنها لن تســتقبل أرسى جددا 

داخل املعتقل ملدة 16 يوما.
يف  القابعــن  األرسى  عــدد  أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  فرارجــة  وأوضحــت 
ــا يبلــغ 21، محتجــزون يف ظــروف صعبــة وقاســية بغــرف  "عتصيــون" حاليًّ
ضيقــة، وزنازيــن نتنــة ووســخة، يتابعهــم فيهــا جنــود الحتــالل عــىل مــدار 

الساعة.
الــرد  ولفتــت إىل أن األرسى يف عتصيــون يشــتكون بشــكل متكــرر مــن 

القارس والرطوبة العالية وسوء الطعام املقدم لهم وانعدام نظافته.

د  محكمة إرسائيلية ُتدِّ
اعتقال 9 أرسى من جنني

جنن/ فلسطن:
أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف محافظــة جنــن أن ســلطات 
الحتــالل يف محكمــة معســكر ســامل العســكرية مــددت اعتقــال تســعة 

أرسى من محافظة جنن.
توقيــف  مــددت  املحكمــة  أن  أمــس،  بيــان صحفــي،  يف  الهيئــة  وذكــرت 
حنتــويل،  ناطــق  والجريــح  الســعدي،  وأســامة  ارميــالت،  هــاين  األرسى: 

وعالء الدين زكارنة، وصدام السعدي، وساري فشافشة مدة 8 أيام.
كــام مــددت توقيــف محمــود نــزال 4 أيــام، وبــراء محمــد، ومجاهــد دبــوس 

مدة 5 أيام بذريعة استكامل التحقيق.

"الصحة" تعزز مرافقها 
بكوادر برشية طبية عىل بند 

التشغيل املؤقت
غزة/ فلسطن:

اســتقبلت اإلدارة العامة للشــؤون اإلدارية يف وزارة الصحة بغزة نحو 
)218( موظًفا عىل بند العقد الخاص.

وأوضــح املديــر العــام للشــؤون اإلداريــة محمــود حــامد، يف ترصيــح 
أمــس، أن العــدد الــذي ســيتم إشــغاله هــو مــن أصــل )400( مرشــح 
لعدد من الوظائف الصحية التي أعلنت مؤخًرا عر ديوان املوظفن 

العام.
وقــال: "تســعى وزارة الصحــة جاهدة لتعزيــز القطاع الصحي بالكوادر 
املؤقــت  التشــغيل  برامــج  طريــق  عــن  املتخصصــة  الطبيــة  البريــة 
لـ)400( عقد تشغيل مؤقت مبا ينعكس عىل زيادة جودة الخدمات 
الصحية املقدمة للمواطنن يف هذا الظرف الستثنايئ، والحد من 

انتشار فروس كورونا".
وذكر أن نتائج املقابالت جاءت بعد مجهودات متواصلة وبالتنسيق 
الكامــل مــع وزارة الصحــة وديــوان املوظفــن العــام، وذلــك مبا يســهم 
يف تطويــر نظــام اختيــار الكفــاءات ومنــاذج التقييــم وفــق متطلبــات 

العمل.
وأعــرب حــامد عــن أمنياتــه بالتوفيق لكل الناجحن يف إطار النضامم 

للوظيفة الحكومية يف وزارة الصحة.
التخصصــات  مــن  عــدد  عــىل  شــملت  الصحيــة  الوظائــف  أن  يذكــر 
الصحيــة: طبيــب بــري عــام وصيــديل وممــرض عمــي دبلــوم وفنــي 
عمليــات ومــامرس تخديــر وأخصــايئ أشــعة وأخصــايئ عــالج طبيعــي 

وأخصايئ برصيات وأخصايئ تحاليل طبية وسكرتارية طبية.

إعالميون يوصون بتكامل مصداقية التلفزيون وتفاعلية اإلعالم الرقمي
غزة/ فلسطن:

رضورة  وإعالميــون  أكادمييــون  أكــد 
اســتثامر القنــوات التلفزيونيــة لخصائص 
اإلعــالم الرقمــي، موضحــن أن التلفزيــون 
باملصداقيــة  يتميــز  إعــالم  كوســيلة 
مواقــع  منصــات  مــن  أكــر  واملوثوقيــة 
التواصــل الجتامعــي، مقرين يف الوقت 
ذاتــه بتفــوق األخــرة يف بعــض الجوانــب 
وانخفــاض  والخصوصيــة  كالتفاعليــة 

التكلفة عموًما.
جــاء ذلــك خــالل نــدوة إلكرونيــة بعنــوان 
الرقمــي"  اإلعــالم  عــرص  يف  "التلفزيــون 
نظمهــا منتــدى اإلعالمين الفلســطينين 
الــذي  للتلفــاز  العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
نوفمــر،  مــن  والعريــن  الحــادي  يوافــق 
اإلعــالم  كليــة  عميــد  مبشــاركة  وذلــك 
املغــاري،  أحمــد  د.  األقــىص  بجامعــة 
واإلعالمية إرساء املدلل منتجة أفالم يف 
TRTعــريب ديجتال من تركيا، واإلعالمي 

باســل خلــف مراســل التلفزيــون العــريب، 
النــدوة  وأدار  اإلعالميــن.  مــن  وعــدد 

اإلعالمية إيناس أبو الجبن.
جماعية المشاهدة

التنافــس  أن  املغــاري  د.  أوضــح  بــدوره 
يف  كافــة  اإلعــالم  وســائل  بــن  قائــم 

العــرص  وليــد  وليــس  العصــور،  مختلــف 
ل  ــا  "تاريخيًّ يقــول:  ومــى  الحــايل، 
نجــد وســيلة قضــت عــىل وســيلة أخــرى، 
عــىل  بامللــك  يلقــب  كان  والتلفزيــون 
عرش وسائل اإلعالم، وحسب الربوين 
األم،  تربويــة:  وســائل  ثــالث  هنــاك  فــإن 
األب، التلفــاز"، مبيًنــا أن نجاح التلفزيون 
والنــرات  الرامــج  ُمِعــدي  بــدور  مرتبــط 

اإلخبارية.
الرقمــي  لإلعــالم  إنــكار  يوجــد  "ل  وتابــع: 
تقديــم  يســتطيع  ل  ولكــن  عرصنــا،  يف 
التلفــاز  مثــل  الكاملــة  اإلعالميــة  الجرعــة 
مبــا لديــه مــن ميــزات كثــرة، وأهــم يشء 
هــو الجامعيــة يف املشــاهدة، يف حــن 
وأبعــد  البعيــد  قــرب  الرقمــي  اإلعــالم 

القريب".
الجديــد،  اإلعــالم  حضــور  يخــص  وفيــام 
نتيجــة  الحاليــة  "النتيجــة  قائــاًل:  علــق 
مــن  بــه  يتصــف  ومــا  واإلنرنــت  وقتيــة، 
املــادة  لنقــل  وســيط  هــو  مواصفــات 
التلفزيونيــة، والقضيــة تتعلــق بالقامئــن 
مواكبــة  ورضورة  التلفزيــون  عــىل 

التطورات واملستجدات".
انتهى عصر التلفاز

إرساء  اإلعالميــة  رجحــت  جانبهــا  مــن 

عــىل  الرقمــي  اإلعــالم  كفــة  املدلــل 
حســاب التلفزيــون، وقالــت بلغة جازمة: 
"عملــت يف غرفــة األخبــار وانتقلــت إىل 
عــرص  مــن  انتهينــا  وأقــول  الديجيتــال، 
التلفــاز، وهــذا ل يعنــي أنــه غــر موجــود 
أو نقلــل مــن أهميتــه، وهنــاك الكثــر مــن 
النــاس تفتــح التلفــاز لالســتئناس ورائحــة 

العتيق".
اإلنســانية  القصــة  أهميــة  إىل  وأشــارت 
الرقمــي  اإلعــالم  عــىل  تطغــى  التــي 
بخــالف التلفزيــون الــذي ميتــاز بالتغطيــة 
الجامــدة، وقالــت: "غرفــة األخبــار مليئــة 
لكــن  الســاخنة،  واألحــداث  بالتوتــر 
الطابــع  القصــص  نعطــي  بالديجيتــال 
ألن  جمــود،  دون  والبســاطة  اإلنســاين 
إعالميــة  مــواد  تشــاهد  تعــد  مل  النــاس 

طويلة".
قائــاًل:  خلــف  اإلعالمــي  تســاءل  بــدوره 
"كيــف ندخــل كل جديــد عــىل التلفــاز، 
بحيــث يتــم التكامل بــن التلفاز واإلعالم 
أن  ينبغــي  ذلــك  يتــم  وحتــى  الرقمــي؟! 
تنتهي العشوائية وتقديم كل جديد وما 

يهم الجمهور".
وتابع أن "التلفاز له دور بن الجمهور يف 
هــذا األمــر، ويحظــى بشــكل أكــر بصحــة 

كبــرة  فئــة  فهنــاك  الدقيقــة،  األخبــار 
األول  املصــدر  التلفــاز  تعــد  النــاس  مــن 
الــذي  املــكان  وأنــه  املعلومــة،  لســتقاء 
يجب أن تجتمع عليه األرسة يف الصباح 

واملساء".
يف  الــدول  بــن  فــرق  وجــود  إىل  وأشــار 
املختلفــة،  اإلعــالم  وســائل  متابعــة 
بــن  نربــط  أن  "يجــب  يقــول:  ومــى 
التلفــاز ومواقــع التواصل، فام يبث عىل 
التلفــاز ينــر عــىل وســائل التواصل، مع 
عــدم إغفــال أن التلفــاز يحمــل الثقــة يف 
املعلومة أكر من وســائل التواصل التي 
دون  املعلومــات  نــر  مــن  الكثــر  فيهــا 

مصدر".
اآلفاق المستقبلية

ويف مداخلــة لــه، قال عضو مجلس إدارة 
منتدى اإلعالمين الفلسطينين حسني 
واإلنرنــت  التلفــاز  بــن  "العالقــة  مهنــا: 
فصــل  الصعــب  ومــن  تكامليــة،  عالقــة 
أحدهــام عــن اآلخــر، فال يســتطيع التلفاز 
وســائل  خــالل  مــن  إل  لنفســه  الرويــج 
جمهورهــا  لهــا  وســيلة  وكل  التواصــل، 
تســتطيع  ولــن  وخصائصهــا،  ومميزاتهــا 
وســيلة طمــس أخــرى بشــكل كامــل، وإن 

خفت حضورها اليوم فستسطع غًدا".

اإلعالميــن  منتــدى  مديــر  وقــال 
يف  ياســن  محمــد  الفلســطينين 
عــن  الحديــث  املبكــر  "مــن  مداخلتــه: 
مــن  فالعديــد  التلفزيــون،  عــرص  انتهــاء 
الدارســات الحديثــة أشــارت لســتعادته 
لكــن  كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف  مكانتــه 
متيــز  التــي  التفاعليــة  نغفــل  أل  ينبغــي 
التــي  والخصوصيــة  الرقمــي  اإلعــالم 
التحكــم  حيــث  مــن  للجمهــور  مينحهــا 
بخــالف  يشــاهد  ومتــى  يشــاهد  مبــا 
اآلفــاق  أن  إىل  مشــًرا  التلفزيــون"، 
املســتقبلية متنــح اإلعــالم الرقمــي فــرص 
وعــادات  ثقافــة  لتغــر  بالنظــر  أقــوى 

األجيال الجديدة.
بــدوره اتفــق اإلعالمــي إبراهيم مســلم مع 
القول بأن وسائل اإلعالم ل تلغي بعضها 
بعًضــا، مشــًرا إىل دور الجهــور الحاســم 

يف تقديم أو تأخر وسيلة عن أخرى.
واتفــق املشــاركون يف ختــام الندوة عىل 
أهميــة تكامــل وســائل اإلعــالم املختلفة، 
مشددين عىل رضورة استثامر خصائص 
ومزايا اإلعالم الرقمي ومواكبة التطورات 
يف عــامل اإلعــالم، وأن املضمــون لــه دور 
بالــغ األهميــة يف ترســيخ وســائل اإلعــالم 

ومكانتها لدى الجمهور.

رام الله/ فلسطن:
شــارك عــرات املواطنــن يف بلــدة كوبر شــامل غرب 
رام اللــه، أمــس، يف وقفــة تضامنيــة أمــام منــزل األســر 
ســجون  يف  الـــ41  عامــه  دخــل  الــذي  الرغــويث  نائــل 

الحتالل اإلرسائيي.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة صــور األســر الرغــويث، 

ولفتات داعمة لصموده يف األرس. 
وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحررين قدري أبو 
بكــر: توجــد مؤامــرة واســعة ُتشــنُّ عــىل األرسى ســواء 

داخل سجون الحتالل أو املحررين؛ بقطع رواتبهم.
وأضــاف أبــو بكــر يف كلمتــه أن الهيئــة قطعــت شــوًطا 
يف اســتيعاب األرسى داخــل املؤسســات والــوزارات 
الحكوميــة، مؤكــًدا أنــه ل ميكــن أن ُيســاَوم عــىل حقــوق 

األرسى.
ــس، إضافــة إىل أنــه توجد  وأفــاد أن بنــًكا جديــًدا قــد ُأسِّ
وســائل أخــرى ميكــن أن ُتبَتكــر إلحقــاق حقــوق األرسى، 
نافًيا يف الوقت ذاته، أن مؤسسات اجتامعية ستدفع 
مخصصات األرسى، "وهذه األنباء عارية عن الصحة".
"إن  غنــام:  ليــىل  د.  والبــرة  اللــه  رام  وقالــت محافــظ 
الســنوات الطويلة التي أمضاها األســر نائل الرغويث 
يف ســجون الحتالل تدل عىل حجم تضحيات شــعبنا 

الفلسطيني".
وأضافــت غنــام: "يجــب الوقــوف باســتمرار إىل جانب 
عائــالت األرسى، ألن أبناءهــم ضحــوا بأجمــل ســنوات 

حياتهم داخل سجون الحتالل".
مــن جانبــه قــال رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس: إن 
صعبــة،  بظــروف  الســنوات  هــذه  يف  ميــرون  األرسى 
وينتهــج  بحقهــم،  املســتمر  قمعــه  الحتــالل  ويواصــل 

أبشع أنواع الضطهاد والقهر.
ولفــت فــارس إىل أن األســر الرغــويث الــذي أمــى 4 
عقــود داخــل ســجون الحتــالل مــر عليــه آلف املــرات 
مــن القمــع، لكنــه ما زال يتمتع مبعنويات عالية، وصر 

قّل نظره.

بدلتــه  لــه  "جهــزت  قالــت:  نافــع،  إميــان  زوجتــه  أمــا 
القهــوة  وفنجــان  الجامعيــة،  وكتبــه  لديــه،  املفضلــة 
ينتظره، فأنا لديَّ إحســاس أنه لن يكمل أكر من ذلك 

يف سجون الحتالل... أرى أن حريته باتت قريبة".
وتابعــت إميــان: "منــذ أن تزوجنــا، كان يخــرج نائــل مــن 
املنــزل بعــد صــالة الفجــر، يذهــب إىل األرض، فهــي 
مقدســة بالنســبة إليه، يفلحها ويزرعها، يحب األزهار 
والــورد الــذي ينتــر يف الجبــال، وكان عــىل قناعــة بأنه 

يجب أن ل ُيقطف وأن يبقى يف مكانه".
وأضافــت: "مل يســتِطع نائــل أن يــأكل مــن مثــار أشــجار 
الرتقــال والليمــون التــي زرعهــا قبــل أن ُيعيــد الحتــالل 
اعتقالــه"، مؤكــدة عــدم ســامح إدارة الســجون بإدخــال 

بعض هذه الثامر إىل محبسه.
ونبهت زوجته إىل أن األســر نائل كان مرجًعا بالنســبة 
اإلفــراج  بعــد  وأرّص  لهــم،  يحــارض  وكان  األرسى،  إىل 
عنــه عــام 2011 عــىل إكامل دراســته، فالتحق بجامعة 
القدس املفتوحة "تخصص التاريخ"، فكان لديه حلم 
ول  فلســطينية،  جامعــة  مــن  شــهادة  عــىل  بالحصــول 

سيام أنه رفض أن يلتحق بجامعة عرية.
إحــدى  أثنــاء  يف  األوىل  املــرة  يف  نائــل  واعُتقــل 
مــن  عــر  الثامــن  يف  الحتــالل  مــع  املواجهــات 
كانــون األول/ ديســمر عــام 1977، وحوكــم بالســجن 
يوًمــا،  بـــ14  عنــه  اإلفــراج  وعقــب  أشــهر،  ثالثــة  مــدة 
اعُتقــل بتهمــة مقاومــة الحتــالل برفقــة شــقيقه فخــري 
هــام حكــاًم باملؤبــد  الرغــويث، لُيصــِدر الحتــالل بحقِّ

و18 عاًما.
ُأفِرج عن نائل الرغويث يف صفقة "وفاء األحرار" عام 
2011،  قبــل أن ُيعتَقــل مجــدًدا عــام 2014، حيــث 

أعيد له حكمه السابق بالسجن املؤبد.
وقبل سنوات كتب الشاعر الراحل سميح القاسم عن 
األســر الرغــويث: "أنــا أخجــل مــن حريتــي أمــام أرسك 
العظيــم، وعــىل كل فلســطيني وعــريب وإنســان حــر أن 

يخجل حقيقًة، ويف كل لحظة أمام هؤلء األبطال".

غزة/ فلسطن:
أكد النائب العام املستشــار ضياء الدين املدهون، يف 
لقــاءات منفصلــة أمــس، رضورة متتــن الجبهــة الداخليــة 
وتعزيز السلم األهي واإلجامع الوطني وسيادة القانون.

الجهــاد اإلســالمي  العــام قيــادة حركــة  النائــب  واســتقبل 
إىل متتــن  الجتــامع  ودعــوا يف  البطــش،  خالــد  برئاســة 
الجبهــة الداخليــة، والحفــاظ عــىل الســتقرار املجتمعي، 
ومحاربــة الظواهــر املســيئة لســالح املقاومــة، والحتــكام 
العدالــة  لتحقيــق  املظلــة  باعتبــاره  القانــون؛  لســيادة 

والسلم األهي.
وشــدد املجتمعــون عــىل اســتمرار الجهــود ملالحقــة كل 
للقانــون،  خالًفــا  املقاومــة  ســالح  اســتخدام  يــيء  مــن 
واتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة التنظيميــة بحــق املخالفــن، 

بجانب اإلجراءات الجزائية التي تتخذها النيابة العامة.
وحــدة  رئيــس  مــع  اجتامعــه  العــام يف  النائــب  أكــد  كــام 
حقوقــي  املقــدم  الداخليــة  بــوزارة  الفصائــي  التنســيق 
محمــد أبــو جلمبــو، تعزيــز التوافق عىل اإلجــامع الوطني، 
القــرارات القضائيــة،  القانــون، وإنفــاذ  والمتثــال لســيادة 

وإجراءات النيابة العامة بحق العابثن بأمن املواطنن.
ودعــا إىل الحــرص عــىل الســلم األهــي يف ســبيل تعزيــز 

بــن املؤسســة  الســتقرار املجتمعــي، وتوطيــد العالقــة 
الرسمية وفصائل املقاومة.

وناقش اللقاء قضايا إطالق النار، والتعميم عىل التشدد 
بضبط السالح من أيدي العابثن، ورفع الغطاء التنظيمي 
عنهــم وتســليمهم لجهــات إنفاذ القانــون، وتعزيز الراكة 
مــع الفصائــل عــىل أعــىل املســتويات، وتعزيــز الحاضنــة 

الشعبية، وحامية الحقوق والحريات.
مجلــس  رئيــس  مكتبــه،  يف  العــام  النائــب  اســتقبل  كــام 
إدارة مؤسســة الضمــر ماهــر العطــار، واملديــر التنفيــذي 
عالء السكايف، وتسّلم تقرير تجمع املؤسسات املدنية 

الرقايب حول سر محاكامت الجنايات أمام املحاكم.
والــرؤى واملواقــف املهنيــة  اآلراء  تقديــم  اللقــاء  وناقــش 
لتعزيز استقالل القضاء وضامن عدم املساس به، وطرح 
الحاميــة  وتوفــر  التحديــات،  ملواجهــة  اآلليــات  أفضــل 
الدســتورية  الحاميــة  ركائــز  مــن  ركيــزة  لكونهــا  الشــعبية 

واألهلية، عر السياسات التي تنتهجها النيابة العامة.
العادلــة  املحاكــامت  ضامنــات  تعزيــز  رضورة  وأكــدوا 
حقــوق  عــن  الدفــاع  وآليــات  القانــون،  أمــام  واملســاواة 
والنزاهــة  العدالــة  تحقيــق  يف  والتعــاون  الضحايــا، 

والشفافية.

خان يونس/ فلسطن:
أنهــى مكتــب الشــكاوى مبركــز رشطــة القــرارة رشق محافظــة 
خان يونس، خالفن مالين بن مواطنن بقيمة )34( ألف 

و)500( شيقل.
وذكــر رئيــس قســم الشــكاوى مبركــز القــرارة الرائــد )أحمــد 
اســتقبل شــكوى املواطــن )م.غ(  القســم  "إن  املجايــدة(: 
بحق املشكو ضده )ع.أ( عىل خلفية َدين رشعي ومعاملة 

تجارية بقيمة )13( ألف شيقل.

وأشــار يف بيــان مكتــوب أمــس، إىل التوصــل لحــل يقيض 
بدفــع املبلــغ عــىل أقســاط شــهرية بعــد موافقــة الطرفــن 

عىل ذلك.
خلفيــة  عــىل  آخــر  خــالف  بإنهــاء  املجايــدة  أفــاد  كــام 
معامالت بيع ورشاء بن املواطن )م.ع(، واملواطن )أ.ع( 

مقداره )21( ألف و)500( شيكل.
وذكــر أنــه تــم جمــع طــريف الخــالف، والســتامع ألقوالهام، 

والتفاق عىل حل وافق عليه الجميع بحضور الشهود.
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تــدل  والَبْعــرَة  املســر،  عــى  يــدل  األثــر  قدمًيــا:  أعــرايب  قــال 
عــى البعــر، فســاء ذات أبــراٍج وأرٌض ذات فجــاج وبحــاٌر ذات 
القائــم  جوابــه  فــكان  البصــر؟!  الســميع  عــى  تــدل  أال  أمــواج 
الفطــرة،  البســيط، وعــى توجيهــات  العقــي  عــى االســتنباط 
إزراء بــكل الفلســفات العقليــة والكالميــة التــي أتعبــت نفســها 
وأتعبت املتلقي يف البحث عن أدلة وجود الله سبحانه. وإذا 
كان الدخــان حــن يــرى مــن بعــد دليــاًل عــى وجــود النــار، فقــد 
اختــرت العــرب القصــة فقالــت: ال دخــان بال نار، وصار املثل 

يرضب يف كل مناسبة مشابهة ملورده.
الترسيــب  طريــق  وعــن  مثــاًل  العربيــة  الصحــف  تقــول  وحــن 
العهــد  بــويل  وبومبيــو  نتنياهــو  جمــع  قمــة  لقــاء  إن  املتعمــد: 
أن  ميكننــا  فإنــه  ٢٠٣٠م،  مدينــة  نيــوم  يف  ســلان  بــن  محمــد 
نقول: إنه ال دخان دون نار، وإن وقوع اللقاء محتمل عقاًل دون 
فلسفة، كا دلت البعرة عى البعر، واألثر عى املسر، وإن 
ا عــن تأكيــد مــا قالتــه الصحــف أو نفيــه،  صمــت األطــراف رســميًّ
ال يغــر مــن واقــع أمــر محتمــل، دخانــه كان قبــل اليــوم املحــدد 
للزيــارة، وأثــره كان واضًحــا يف أبــو ظبــي، واملنامــة والخرطــوم، 
ويف الجامعــة العربيــة أيًضــا، فلاذا نشــغل أنفســنا يف فلســفة 
اإلثبــات والنفــي؟ ويكفينــا أن نســتعر فطــرة األعــرايب القديــم 
الفلســفة والدبلوماســية  عــن  يعــرف  الــذي ال  الصحــراء  ســاكن 

شيًئا. ولو استعرنا فطرته لكفتنا.
كانــت املبــادرة العربيــة، ســعودية املنشــأ، وملــا تقبلهــا رئيــس 
املنظمــة صــارت مبــادرة عربيــة، وكان هــذا أول أثــر عميــق وبــارز 
يف صحــراء التطبيــع القائــم عــى رشط انســحاب االحتــالل مــن 
كان  ألنــه  الــرط،  أبيــب  تــل  رفضــت  وحــن  العربيــة،  األرض 
يعنــي األرض مقابــل الســالم، وقالــت: إن طــرح الســالم مقابــل 
تلــو  الســنون  ومــرت  للمفاوضــات،  موضــوع  واألرض  الســالم، 
الســنن، وجــرت ميــاه كثــرة تحــت جــرس املبــادرة، حتــى جــاء 
ــا، بوجــود ترامــب  ظــرف اخرتاقهــا واحرتاقهــا والقفــز عنهــا عربيًّ
يف البيــت األبيــض، وبإعالنــه عــن صفقــة القــرن، وانســحابه مــن 

امللف اإليراين.
من كان خفيًفا يف الوزن، وخفيًفا يف االلتزام، قفز قفزة واسعة 
وصلت إىل تل أبيب، ومن كانت التزاماته ثقيلة مل يتمكن من 
القفز مســافة واســعة، دعم من كانت قفزته واســعة، وعليه فإن 
قفــز نتنياهــو ليــاًل باتجــاه معاكــس إىل نيــوم ممكــن، ألنــه يهــدف 
التعامــل  وبيــان سياســة  االلتزامــات،  ثقــل  مــن  الخــوف  لتذليــل 

املشرتك يف مقاربات بايدن اآليت بعداوة لقائد اململكة. 
قالــت  كــا  حــدث  هــل  الحــدث:  حــول  لالختــالف  داعــي  ال 
الترسيبــات، أم مل يحــدث؟! فــإن غــًدا لناظــره قريــب، والعجلــة 
من الشيطان. فلسطن تحب اململكة وتقدر دورها وتتمنى أن 
تكون معلومات الصحف العربية معلومات كاذبة، ورمبا ظلت 

املبادرة العربية هي الحد األدىن يف السياسة السعودية.

ماذا وراء البعرة والدخان؟!

"مودرنا" تعلن سعر لقاح "كوفيد- 19"

طريقة للتخلص من "الكرش" 
يف أسبوعني فقط

نيودلهي/ وكاالت:
يعــد الشــتاء فصــال مثاليــا لزيــادة الــوزن، خاصــة مــع تزايــد الشــهية لتنــاول 
الطعــام، وتكاســل الكثريــن عــن مارســة الرياضــة نظــرا لــربودة الجــو، األمــر 

الذي يؤدي إىل زيادة الوزن وتراكم الدهون وبالتايل ظهور "الكرش".
ونر موقع "بولد سكاي" الهندي دراسة تؤكد فاعلية الكمون يف التخلص 

من الدهون السيا يف منطقة البطن.
ووجــد الباحثــون يف الدراســة التــي أجريــت عــى 88 امرأة بدينة أن الكمون 
أكــرب، إضافــة إىل فوائــده  بشــكل  الحراريــة  الســعرات  ســاعدهن يف حــرق 
األخــرى املتعــددة وبينهــا تقليل نســبة الكوليســرتول، وتقليل فرص اإلصابة 
بالنوبــات القلبيــة، وتنشــيط الذاكــرة، وتعزيــز مناعة الجســم، وعالج األنيميا 
بتنــاول  الباحثــون  ونصــح  الهضــم.  تحســن عمليــة  عــن  الــدم" فضــال  "فقــر 
الكمــون إلنقــاص الــوزن مــن خــالل طــرق مختلفــة، بينهــا "عصــر الكمــون"، 
والذي ميكن استخالصه من خالل نقع ملعقتن من الكمون يف املاء ليلة 
كاملة، ثم غليه يف الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمروب بعد تصفيته 

من الحبوب، ثم تناوله عى معدة فارغة صباح كل يوم ملدة أسبوعن.
كذلــك ميكــن مــزج ملعقــة من مســحوق الكمون مع 5 غرامــات من الزبادي، 
وتناولــه بشــكل يومــي، كــا ميكــن إذابــة 3 غرامــات من مســحوق الكمون يف 

املاء، وتناوله يومًيا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمروب.
وقدم الباحثون عدة نصائح للمساعدة يف التخلص من دهون البطن، بينها 
تنــاول األطعمــة التــي تحتوي عــى الربوتن، وتقليــل الكربوهيدرات، واتباع 

حمية غذائية مناسبة مع حساب السعرات الحرارية لكل وجبة.

منها اللوز والكيوي.. 
5 أطعمة تضمن لك نوًما هانًئا

موسكو/ وكاالت:
ينصــح خــرباء الصحــة بالحصــول عى قســٍط كاٍف من النوم، للحفاظ عى 

الصحة وتقليل مخاطر اإلصابة ببعض األمراض املزمنة.
مــن  اليــن" مجموعــة  "هيلــث  موقــع  قــدم  النصيحــة،  هــذه  مــن  وانطالقــا 

األطعمة التي تساعد يف تحسن النوم، والتي جاءت كاآليت:
للوز: مصدر ممتاز للعنارص التي تخفض مخاطر اإلصابة مبرض السكري 

من النوع 2 وأمراض القلب.
الصحيــة  املشــبعة  غــر  األحاديــة  بالدهــون  غنــي  أنــه  إىل  ذلــك  ويرجــع 

واأللياف ومضادات األكسدة.
ووفقــا لبعــض الدراســات فــإن اللــوز قــد يســاعد يف تحســن النــوم، عــى 
اعتبــار أنــه مصــدر لهرمــون امليالتونــن، الــذي ينظم "الســاعات الداخلية 
للجســم ويجعله مســتعدا للنوم". الديك الرومي: غني بالربوتن، الذي 

يحافظ عى قوة العضالت وينظم الشهية.
وبحســب دراســات علميــة، فــإن الربوتــن املوجــود يف الديــك الرومــي 

يجعل اإلنسان يشعر بالتعب.
للغايــة.  ومغذيــة  الحراريــة  الســعرات  منخفضــة  فاكهــة  وهــو  الكيــوي: 
ويســاعد الكيــوي يف تحســن قــدرة اإلنســان عــى النــوم طــوال الليل دون 
مــادة كيميائيــة يف  الســروتونن، وهــي  ذلــك إىل  ويعــزى  االســتيقاظ. 

الدماغ تساعد عى تنظيم دورة النوم.
األســاك الدهنيــة: هــذا النــوع مــن األســاك، مثــل الســلمون والتونــة، 
يتميــز بأنــه صحــي بامتيــاز، وتعمل أحاض أوميغا 3 الدهنية وفيتامن د 

املوجودة فيه عى تحسن نوعية النوم.

واشنطن/ وكاالت:
"مودرنــا"  لركــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعلــن 
النطــاق  عــن  الحيويــة،  للتكنولوجيــا  األمريكيــة 
الــذي   "19 "كوفيــد-  للقــاح  املقــرر  الســعري 
طورتــه رشكتــه وحقق نجاحــا كبرا يف التجارب 

الرسيرية.
وقــال ســتيفان بانســل يف تريحــات لصحيفة 
إن  األســبوعية،  األملانيــة  زونتــاغ"  أم  "فيلــت 
النطــاق الســعري املقــرر يــرتاوح بــن 25 و37 
دوالرا للجرعــة الواحــدة مــن اللقاح، وذلك بناء 

عى الكمية املطلوبة.
ويحتاج الشخص الواحد لجرعتن من اللقاح، 
ورجحت تقارير إعالمية يف السابق أن يرتاوح 

النطــاق الســعري بــن 32 و37 دوالرا. ونقلــت 
يكلــف  "لقاحنــا  قولــه:  بانســل  عــن  الصحيفــة 
والــذي  األنفلونــزا،  لقــاح  تكلفــة  نفــس  تقريبــا 

يرتاوح بن 10 دوالرات و 50 دوالرا".
وقال مسؤول يف االتحاد األورويب مشارك يف 

املحادثات مع الركة، إن
"املفوضيــة األوروبيــة تريد التوصل إىل اتفاق 
مــع رشكــة "مودرنــا" لتوريــد ماليــن الجرعــات 
من اللقاح بسعر أقل من 25 دوالرا للجرعة".

وأوضــح بانســل: "مل يتــم توقيــع أي يشء حتــى 
اآلن، لكننــا قريبــون مــن التوصــل إىل اتفــاق مع 
املفوضية األوروبية، نريد أن نسلم إىل أوروبا 
ونجــري محادثــات بنــاءة"، مضيفــا أنهــا كانــت 

مجرد "مسألة أيام" حتى يكون العقد جاهزا.
فعــال  التجريبــي  لقاحهــا  إن  "مودرنــا"  قالــت 
بنسبة %94.5 يف الوقاية من "كوفيد- 19"، 
بنــاء عــى بيانــات مؤقتــة مــن تجربــة إكلينيكيــة 
محادثــات  األورويب  االتحــاد  أجــرى  متقدمــة. 
يوليــو/ متــوز،  منــذ  اللقــاح  بشــأن  الركــة  مــع 

بحسب "رويرتز".
ألبحــاث  "غامــايل"  مركــز  قــال  جانــب  مــن 
للقــاح  املصنــع  الدقيقــة  واألحيــاء  األوبئــة 
"ســبوتنيك-V" ضد فروس كورونا املســتجد 
إنــه ســيطرح اللقــاح بســعر أقــل مــن اللقاحــات 
و"موِدرنــا"  "فايــزر"  رشكتــي  طورتهــا  التــي 

األمريكيتن.


