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محافظات/ محمد األيويب: 
هدمت قوات االحتالل اإلرسائييل، أمس، مزنلني و5 منشآت واستولت 

عىل ثالثة "كرفانات" يف محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلتني، وأصابت عرشات المواطنني باالختناق يف مواجهات، 

واعتقلت 13 آخرين، يف حني واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد 
األقىص. فقد أصيب عرشات المواطنني، مساء أمس، باالختناق عقب 

إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع يف منطقة 
"عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

السماك: 9 وفيات و815 إصابة بـ"كورونا" فـي غزة
خطة اإلغالق 
الشامل بغزة 

سُينَظر 
فيها غًدا

غزة/ فلسطني:
قــال نائــب رئيــس لجنــة املتابعــة 
الحكوميــة مــوىس الســاك: إن 
املختصــة  الحكوميــة  الجهــات 
أعــدت خطــة لإلغــاق الشــامل 
تقــل عــن  لقطــاع غــزة مدتهــا ال 
يــوم  أن  إىل  الفًتــا  أســبوعني، 
غــد الخميــس ســُينَظر يف قــرار 

تطبيقها.

7 وفيات 
و1721 إصابة 
بـ"كورونا" يف 

الضفة

غزة/ صفاء عاشور:
وصــف املديــر العــام لــإلدارة العامــة للصيدلــة بــوزارة الصحــة د. منــر الربش الوضــَع الصحي 
يف القطــاع بـ"الــكاريث"، خاصــًة مــع العجــز الــذي تعانيــه الــوزارة يف األدويــة واملســتلزمات 
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الــربش  وقــال  كورونــا.  جائحــة  تفــي  مــع  الصحيــة  واملســتهلكات 
ل أكرب تهديد للمنظومة الصحية،  "فلسطني": إن استمرار هذا العجز الذي بلغ 47 % يشكِّ
مع استمرار جائحة كورونا وازدياد أعداد اإلصابات. ولفت إىل أن استمرار العجز وتضاعفه 

مــع تفــي الوبــاء زاد العــبء عــى كاهــل وزارة الصحــة؛ بســبب صعوبــة توفــر 
املواد الازمة للمختربات والعناية املركزة، وغرها من الخدمات الصحية.

تكريًسا للتطبيع بني المنامة و)تل أبيب( 

وفد بحريين يصل إىل )إرسائيل( 
لتعزيز التعاون االقتصادي

النارصة/ وكاالت:
وصــل إىل )إرسائيــل( أمــس وفــد بحرينــي كبــر يقــوده وزيــر االقتصــاد والســياحة 
3 أيــام، لتعزيــز التعــاون االقتصــادي  بــن راشــد الزيــاين يف زيــارة تســتمر  زايــد 

تكريًسا للتطبيع بني املنامة و)تل أبيب(.
واســتقبل وزيــر االقتصــاد اإلرسائيــي عمر برتس الوزيــر البحريني الذي يرافقه 
نحو 40 من املسؤولني ورجال األعال. ويلتقي الزياين يف الزيارة رئيس وزراء 

االحتــال بنيامــني نتنياهــو وكبار املســؤولني ورجال األعال واالقتصاد 
اإلرسائيليــني. وقــال رئيــس هيئــة التصديــر اإلرسائيليــة آديــف باروخ: إن 

محكمة االحتالل "العليا" ترشعن 
بؤرًا استيطانية شمال القدس

النارصة/ فلسطني:
رفضــت محكمــة االحتــال "العليــا" التاًســا قدمــه فلســطينيون ضــد إعــان 224 
دومًنــا أنهــا "أرايض دولــة"، اســتوىل عليهــا مســتوطنون مــن مســتوطنة "كوخــاف 

يعقوب"، وتقع يف منطقة بلدة كفر عقب شايل القدس املحتلة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أمس، أن قرار "املحكمة العليا" من شأنه أن يؤدي 
إىل رشعنــة البؤرتــني االســتيطانيتني "ناتيــف هأفــوت" و"ســديه بوعــاز" ومبــاٍن يف 
عــت نيابــة االحتــال يف تربيرهــا االســتياء عــى هــذه  أكــر مــن 20 مســتوطنة. وادَّ

األرايض، بأن صوًرا التقطت من الجو يف األعوام 1969 - 1980 تظهر أن 
األرايض مل تُكــن مزروعــة يف تلــك الســنوات، علــًا أن أصحــاب األرايض 

دول عربية وإسالمية 
د دعمهــــــــا  ُتجــــــــدِّ

للقضية الفلسطينية
عواصم/ فلسطني- األناضول:

للقضيــة  الثابــت  دعمهــا  وإســامية  عربيــة  دول  جــددت 
الفلسطينية، وطالبت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
ذات سيادة عى حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون 

"حرية" يطالب 
المجتمع 

الدويل بوقف 
التوسع 

االستيطاين

مع عودة التنسيق األمين.. 
تصاعد ملموس لالعتقاالت 

السياسية يف الضفة 
نابلس- غزة/ محمد أبو شحمة:

ُتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة اعتقــال واســتدعاء عــرات املواطنــني يف 
الضفــة الغربيــة عــى خلفيــة انتاءاتهــم السياســية وآرائهــم الشــخصية، 

للقانــون  تجــاوًزا  ُيعــد  مــا  وهــو  الجامعــات،  طلبــة  وخصوًصــا 
األســايس، ورضًبا لجهود إنهاء االنقســام. ومددت محكمة صلح 

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
خــر ســلطات االحتــال اإلرسائيــي جهــًدا  ال تدَّ
األمــر  سياســة  لفــرض  الراميــة  محاوالتهــا  يف 
عــرب  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الواقــع 
حســاب  عــى  املســتوطنني  أعــداد  زيــادة 

وبنــاء  االســتيطان،  وتوســيع  الفلســطينيني، 
عرات آالف الوحدات االستيطانية.

خطــة  عــن  عربيــة  إعاميــة  مصــادر  وكشــفت 
إرسائيليــة تقــدم بها عضو الكنيســت 
توســيع  وتتضمــن  بــركات،  نــر 

رام الله-غزة/ جال غيث:
وزارة  عــت  وقَّ  ،2019 متــوز  يوليــو/  يف 
مســودة  األطّبــاء  ونقابــة  الفلســطينية  الصحــة 
يف  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر  لحايــة  قانــون 
أي  وتجريــم  الطبيــة،  واملراكــز  املستشــفيات 

اعتــداء يقــع عليهــا، وقــد بقــي مــروع القانــون 
حبيــس األدراج حتــى يومنــا هــذا، يف حــني مل 
تتوقف ظاهرة االعتداء عى املؤسســة الطبية 

وصلــت  والتــي  الغربيــة،  الضفــة  يف 
يف كثــر مــن األحيــان إىل حــد توجيــه 

غزة/ نور الدين صالح:
أجمعت فصائل فلســطينية عى رضورة إنجاز 
الســيايس،  االنقســام  وإنهــاء  الوطنيــة  الوحــدة 
خاصة مع وجود التحديات الخِطرة التي تواجه 
القضية الفلسطينية يف الوقت الراهن، رافضًة 

عــودة الســلطة لعاقاتهــا األمنيــة مــع االحتال. 
وأكدت الفصائل رضورة إعادة بناء مؤسســات 
منظمــة التحريــر، وإجــراء انتخابــات املجلســني 

الوطنــي والتريعي والرئاســة، خاصة 
مــع تدهــور األوضــاع اإلقليميــة وهرولة 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
بــني  األدوار"  "تبــادل  فــاق سياســة  يف مشــهٍد 
االحتــال،  وســلطات  الفلســطينية  الســلطة 
عقــدت محكمــة صلــح نابلــس بالضفــة الغربيــة 
محاكمــة  جلســة  أمــس،  مــن  أول  املحتلــة، 

اإلرسائيليــة  الســجون  يف  األســر  للصحفــي 
طــارق أبــو زيد )45 عاًما(، اســتكااًل لجلســات 
ســابقة يف قضية "تلفيقية" مرفوعة ضده منذ 

عــدَّ  فقــد  االحتــال  أمــا   .2016 عــام 
تهمــًة  األقــى"  فضائيــة  مــع  "العمــل 

"بتسيلم" تتَّهم قوات االحتالل 
بإعدام الشهيد نور شقري

القدس املحتلة/ فلسطني:
بإعــدام  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  "بتســيلم"،  منظمــة  اتهمــت 
الشــاب الفلســطيني، نــور شــقر مــن القــدس املحتلــة، واصفــة ادعــاء 

االحتال محاولة الشهيد تنفيذ عملية دهس بأنه غر صحيح.
وأظهر مقطع مســجل نرته منظمة "بتســيلم" الحقوقية اإلرسائيلية، 

أن الشهيد شقر تعرض إلطاق النار بعد انتهاء الحادث.
وأوضحــت املنظمــة أنــه يف حــوايل الثالثــة من عــرص األربعاء 
املايض، كان نور شقر )36 عامًا( من سّكان "سلوان" يقود 

م وقفات رفًضا  "الشعبية" ُتنظِّ
الستمرار قرارات "األونروا" 

بحق الالجئني والموظفني
غزة/ فلسطني:

نظمــت لجنــة الاجئــني التابعــة للجبهــة الشــعبية أمــس، وقفــات أمــام 
مراكــز وفــروع مقــرات وكالــة "األونروا" يف محافظات القطاع الخمس، 
الاجئــني،  مــن  وجمــوع  الجبهــة  وأعضــاء  وكــوادر  قيــادات  مبشــاركة 
الاجئــني  بحــق  املمنهجــة  والقــرارات  السياســات  الســتمرار  رفًضــا 

املنــددة  الشــعارات  الوقفــات  يف  ورُفعــت  واملوظفــني. 
بهــذه السياســة التــي تــرب بعــرض الحائــط نداءات شــعبنا، 

10 خدمات أساسية مهددة باالنهيار

الربش: غزة تعاين عجزًا 
كبيــــرًا فـــي األدويــــــــة 

والوضع الصحي "كاريث"

مستوطنون يقتحمون األقىص واعتقال 13 مواطًنا

االحتالل يهدم مزنلني و5 منشآت 
ويصيب العرشات باالختناق 

بمواجهات يف الضفة والقدس

تنص عىل زيادة أعداد المستوطنني بالضفة لمليونني
"خطة بركات".. ظاهرها ثورة اقتصادية 

وباطنها فرض "السيادة اإلرسائيلية"

"نقابة األطباء" تهدد بسحب األطباء من مستشفى طوباس الرتيك
بغياب المساءلة والترشيع.. ظاهرة االعتداء 

عىل المؤسسات الطبية بالضفة تتصاعد
الصحفي األسري أبو زيد.. محاكم مزدوجة 

من السلطة واالحتالل تالحق مهنته!

يف لقـــــاء وطين ُعقــد بغـــزة

الفصائل َتعدُّ التنسيق األمين نقيًضا 
للمصالحة وتطالِب بإنجاز الوحدة 
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اللقاء الذي عقدته الفصائل يف غزة أمس         ) تصوير / محمود أبو حصرية (

طواقم طبية تقدم الرعاية لمصايب كورونا يف غزة أمس               ) األناضول (

تحذر رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة املواطنني وحفاظًا عى سامتهم من عدم التقيد بتعلياتها واتباع إرشاداتها 
املوضحة أدناه، باعتبار أن تجاهل تلك التعليات قد يؤدي "ال قدر الله" إىل عواقب غر محمودة.

لذلك فإن الركة تهيب باملواطنني إىل رضورة االلتزام بالتعليات الصادرة عنها حفاظًا عى السامة العامة واملقدرات.
أبرز التعليمات واإلرشادات:

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

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

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

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

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

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

املوافقات و الرتاخيص الازمة من جهات االختصاص .
10 - مينع منعًا باتًا متديد أساك وشبكات اإلنرتنت عى أعمدة الشبكة الكهربائية.

11 - رضورة املحافظة عى خطوط التأريض واألقطاب النحاسية املوجودة أسفل أعمدة الكهرباء ملنع تعرض أي شخص لصعقة كهربائية .
12 - الحــذر مــن العمــل بجــوار شــبكات الكهربــاء وخاصــة ألصحــاب املنوفــات والرافعــات ومضخــات الباطــون وســقاالت 

البناء)البقوم( لخطورة ذلك والتنسيق مع الركة عند الرورة لتأمني املكان.
13 - عدم إلقاء أي أساك أو كوابل فوق شبكات الكهرباء حيث إن ذلك يشكل خطورة عى املواطنني ويؤدي لفصل 

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

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

تحذير للعموم 
صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

 غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة بغزة، أمس، تســجيل 
9 وفيــات و815 إصابــة بفــروس "كورونــا" 
فحًصــا   2573 إجــراء  بعــد  القطــاع،  يف 

مخربًيا، يف الـ24 ساعة املاضية.
أن  صحفــي،  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
حصيلــة اإلصابات بالفــروس ارتفعت إىل 
21461، منــذ بــدء الجائحــة، منهــا 9627 

حالة نشطة، و111 حالة وفاة.
عــدد  إجــايل  أن  إىل  الــوزارة  وأشــارت 

املتعافــني ارتفــع إىل 11732، 
5بعد تعايف 405 حاالت.
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إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام يف املرحلة الدراسية 

املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة
التعــاون  تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة وبــإرشاف مؤسســة 
ومتويل صندوق قطر للتنمية ومبساهمة من بنك فلسطني وصندوق الحاج 
هاشم عطا الشوا للوقف الخريي ضمن مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام 

يف املرحلة الدراسية املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة، عن 
  GCDG.T.03:طرح عطاء: توريد أحذية عطـــاء رقم

املوافــق:   األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  وميكــن 
رســم  مقابــل   2020/12/9 املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــى    2020/12/2

مايل ال يرد مقداره 100 دوالر أمرييك وذلك من مقر جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار – ترخيص السامر.

إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الرشكات/املؤسســات املصنفني/املصنفــة 
يف قطــاع غــزة واملؤهلــني علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف هو 
مقــر جمعيــة  2020/12/10  يف  املوافــق  الخميــس   يــوم  مــن  11 ظهــرا  الســاعة 
مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار-ترخيص السامر.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل )%5( من قيمة العطاء 
املقــدم، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق عــى أن يكــون 

العطاء والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يوما من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: - رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم االثنــن املوافق 2020/12/7 
الساعة 11 صباحا يف مقر  جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.

األرقــام  عــى  املــرشوع  مــع منســق  االتصــال  االستفســار ميكــن  مــن  ملزيــد 
التالية: هاتف رقم :2830014

إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب األيتام يف املرحلة الدراسية 

املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة
التعــاون  وبــإرشاف مؤسســة  والتنميــة  للثقافــة  غــزة  تعلــن جمعيــة مجموعــة 
ومتويل صندوق قطر للتنمية ومبساهمة من بنك فلسطني وصندوق الحاج 
هاشــم عطــا الشــوا للوقــف الخــريي ضمــن تعزيــز وصــول الطــالب األيتــام يف 

املرحلة الدراسية املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة، عن
  GCDG.T.01:طرح عطاء: توريد أزياء مدرسية، عطـــاء رقم

املوافــق:   األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  وميكــن 
2020/12/2 حتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2020/12/9 مقابل رســم مايل 

غــزة  مقــر جمعيــة مجموعــة  مــن  وذلــك  أمريــيك  100 دوالر  مقــداره  يــرد  ال 
للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار – ترخيص السامر.

إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الرشكات/املؤسســات املصنفني/املصنفة 
يف قطــاع غــزة واملؤهلــني علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف 
هــو الســاعة 11 ظهــرا مــن يــوم الخميــس  املوافــق 2020/12/10 يف مقــر جمعيــة 
مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار-ترخيص السامر.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل )%5( من قيمة العطاء 
املقــدم، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق عــى أن يكــون 

العطاء والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يوما من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: - رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم االثنن املوافــق 2020/12/7 
الساعة 11 صباحا يف مقر  جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.

األرقــام  عــى  املــرشوع  منســق  مــع  االتصــال  االستفســار ميكــن  مــن  ملزيــد 
التالية: هاتف رقم :2830014

إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام يف املرحلة الدراسية 

املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة
التعــاون  تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة وبــإرشاف مؤسســة 
ومتويل صندوق قطر للتنمية ومبساهمة من بنك فلسطني وصندوق الحاج 
هاشم عطا الشوا للوقف الخريي ضمن مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام 

يف املرحلة الدراسية املدرسية للتعليم – وجد – السنة السادسة، عن 
  GCDG.T.02:طرح عطاء: توريد حقائب مدرسية وقرطاسية، عطـــاء رقم
املوافــق:   األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  وميكــن 
رســم  مقابــل    2020/12/9 املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــى    2020/12/2

مايل ال يرد مقداره 100 دوالر أمرييك وذلك من مقر جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار – ترخيص السامر.

إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الرشكات/املؤسســات املصنفني/املصنفــة 
بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف  يف قطــاع غــزة واملؤهلــني علــًا 
هــو الســاعة 11 ظهــرا مــن يــوم الخميــس  املوافــق 2020/12/10 يف مقــر جمعيــة 
مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن يف غزة – شارع عمر املختار-ترخيص السامر.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل )%5( من قيمة العطاء 
املقــدم، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق عــى أن يكــون 

العطاء والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يوما من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: - رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم االثنــن املوافق 2020/12/7 
الساعة 11 صباحا يف مقر  جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.

األرقــام  عــى  املــرشوع  مــع منســق  االتصــال  االستفســار ميكــن  مــن  ملزيــد 
التالية: هاتف رقم :2830014

Declaration of tender

 No. 16/ 2020

A project for finishing a mosque
Sawaed Association for Relief and Development is launching 

an invitation for bids for To implement a project for finishing a 

mosque and supplying of building materials, marble and the 

requirements for establishing electricity, carpentry works, 

aluminum works, and  Installing carpets. in Gaza, Palestine  

in accordance to the following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

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

Mandela street – child care center – 4 rd floor from 02 /12 /2020 till 

07/ 12/ 2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.

• Tender fees is 100 ILS nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

• Deadline for submission of tender on 072020/12/ at 02.30 pm in 

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

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.

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

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

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

• PRE BID MEETING AND SITE VISIT on 05/ 12/ 2020 at 

11.00 am in SARD office in Gaza

• Sealed and Stamped tenders only will be opened on  07 /12/ 2020 

at 02.30 pm, delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal 5% of bid Amount  shall be 

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

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any required 

additional governmental documents و شهادة خصم منبع 

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

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

• The successful contractor will pay the declaration fees.

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

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

د دول عربية وإسالمية ُتجدِّ
دعمها للقضية الفلسطينية

"حرية" يطالب املجتمع الدويل 
بوقف التوسع االستيطاين

محكمة االحتالل "العليا" ترشعن 
بؤرًا استيطانية شامل القدس

النارصة/ فلسطني:
رفضــت محكمــة االحتــالل "العليا" التاًســا قدمه فلســطينيون ضد إعالن 
224 دومًنا أنها "أرايض دولة"، استوىل عليها مستوطنون من مستوطنة 

"كوخــاف يعقــوب"، وتقــع يف منطقــة بلــدة كفــر عقــب شــايل القــدس 
املحتلــة. وأوضحــت صحيفــة "هآرتــس"، أمس، أن قرار "املحكمة العليا" 
مــن شــأنه أن يــؤدي إىل رشعنــة البؤرتــني االســتيطانيتني "ناتيــف هأفــوت" 

و"سديه بوعاز" ومباٍن يف أكرث من 20 مستوطنة.
عــت نيابــة االحتــالل يف تربيرهــا االســتيالء عــى هــذه األرايض، بــأن  وادَّ
صــوًرا التقطــت مــن الجــو يف األعــوام 1980-1969 تظهــر أن األرايض مل 
تُكن مزروعة يف تلك السنوات، علًا أن أصحاب األرايض الفلسطينيني 
ســلطات  لكــن   ،1967 عــام  احتاللهــا  قبــل  يزرعونهــا  كانــوا  أنهــم  أكــدوا 

دت إجراءات تسجيل األرايض بأسائهم. االحتالل اإلرسائيلية جمَّ
كانــت ســلطات االحتــالل قــد أعلنــت عــام 2013 عــن األرايض املقامــة 

عليها بيوًتا يف مستوطنة "كوخاف يعقوب" بأنها "أرايض دولة".
ويف عام 2016، قررت لجنة االســتئنافات العســكرية اإلرسائيلية أن هذا 
ــا، وذلــك بعــد التــاس قدمــه فلســطينيون بواســطة  اإلعــالن مل يكــن قانونيًّ
منظمــة "ييــش ديــن"، وانضــم إليهــا ناشــط يف حزب الليكــود يدعى موطي 

كوغيل، وادعى أنه اشرتى األرض من الفلسطينيني.

تنص على زيادة أعداد المستوطنين بالضفة لمليوَنيْن
"خطة بركات".. ظاهرها ثورة اقتصادية وباطنها فرض "السيادة اإلرسائيلية"

عواصم/ فلسطني- األناضول:
جددت دول عربية وإسالمية دعمها 
الفلســطينية،  للقضيــة  الثابــت 
فلســطينية  دولــة  بإقامــة  وطالبــت 
مستقلة ذات سيادة عى حدود ما 
قبــل عــام 1967، وأن تكون القدس 

عاصمتها.
الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   29 ويف 
مــن  عــدد  يف  ُتقــام  عــام،  كل  مــن 
تضامنيــة  فعاليــات  العــامل  دول 
التــي  وحقوقهــم  الفلســطينيني  مــع 
إلحيــاء  االحتــالل،  دولــة  انتهكتهــا 
مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم 
أقرتــه  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 

األمم املتحدة عام 1977.
وأكــد وزيــر خارجيــة قطــر، محمد بن 
عبــد الرحمــن آل ثــاين، موقف بالده 

الثابت من القضية الفلسطينية.
عــرب  لــه  تغريــدة  يف  الوزيــر  وقــال 
االجتاعــي  التواصــل  موقــع 
اليــوم  مبناســبة  أمــس،  "تويــرت"، 
الشــعب  مــع  للتضامــن  الــدويل 
التضامــن  يــوم  "يف  الفلســطيني: 
العاملــي مــع الشــعب الفلســطيني، 
نجــدد موقــف دولــة قطــر الثابــت من 
حــق  ودعــم  الفلســطينية،  القضيــة 
الشــقيق يف  الفلســطيني  الشــعب 
إقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا 

القدس الرشيف".
األول  ترشيــن  أكتوبــر/  ويف 
املايض، اعتربت الحكومة القطرية 
قــرار )إرسائيل( بنــاء آالف الوحدات 
الغربيــة  بالضفــة  االســتيطانية 
للقانــون  ســاِفٍر  "تحــدٍّ  املحتلــة، 
الدويل وقرارات الرشعية الدولية".
إىل  القطــري  الــوزراء  مجلــس  ودعــا 
"تحــرك دويل عاجــل وحــازم لوقــف 
االســتيطان اإلرسائييل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة".
الحق في تقرير المصير

كا جدد وزير الخارجية واملغرتبني 
تأكيــد  املقــداد  فيصــل  الســوري 
والثابــت  املبــديئ  ســوريا  موقــف 

الداعــم لحــق الشــعب الفلســطيني 
دولتــه  وإقامــة  مصــريه،  تقريــر  يف 
املســتقلة عــى كامــل ترابه الوطني 
وعاصمتهــا القــدس، مع ضان حق 

الالجئني يف العودة إىل ديارهم.
إىل  وجههــا  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
الشــعب  مارســة  لجنــة  رئيــس 
القابلــة  غــري  لحقوقــه  الفلســطيني 
يف  نينــغ  شــيخ  الســفري  للتــرف، 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة  نيويــورك 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

االســتعار  أن  املقــداد  وأكــد 
يف  االســتيطاين  اإلرسائيــيل 
األرايض العربية املحتلة، وما رافقه 
بتدمــري  إرسائيليــة  مارســات  مــن 
وتهجــري  املحتلــة،  واملــدن  القــرى 
املســتوطنني  إلحــالل  ســكانها 
ل جوهــر  اإلرسائيليــني مكانهــم، شــكَّ
ســلطات  انتهجتهــا  التــي  السياســة 
االحتــالل منــذ اليوم األول الحتاللها 
العــريب  والجــوالن  فلســطني 

السوري.
ونــرش رئيس الوزراء املاليزي محيي 
الدين ياســني، أمس، رســالة نرشها 
عــرب حســاباته عــى مواقــع التواصل 
االجتاعــي، مبناســبة اليوم الدويل 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

اليــوم  هــذا  "يف  ياســني:  وقــال 
دعمهــا  ماليزيــا  تجــدد  املهــم، 
الفلســطينية،  للقضيــة  الثابــت 
وتشــدد عــى تضامنهــا مع الشــعب 

الفلسطيني".
دعــم  عــن  أعــرب  قــد  ياســني  وكان 
بــالده لفلســطني يف قمتــي التعــاون 
املحيــط  آلســيا-  االقتصــادي 
رشق  جنــوب  أمــم  ورابطــة  الهــادي، 

آسيا "آسيان"، الشهر املايض.
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  ودعــت 
إىل   ،1977 عــام  املتحــدة، 
الثــاين/  ترشيــن   29 يف  االحتفــال 
نوفمــرب مــن كل عــام باليــوم الــدويل 
للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
 1947 عــام  مــن  اليــوم  ذلــك  وهــو 

الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة 
قرار تقســيم فلســطني 181، حيث 
الدولــة  تُقــم  ومل  )إرسائيــل(  قامــت 

الفلسطينية.
جمهوريــة  جــددت  ذلــك  إىل 
دولــة  بإقامــة  مطالبتهــا  الباكســتان 
ســيادة  ذات  مســتقلة  فلســطينية 
عى حدود ما قبل عام 1967، وأن 

تكون القدس عاصمتها.
وأكدت عى لسان املندوب الدائم 
املتحــدة  األمــم  لــدى  لباكســتان 
الســفري منــري أكــرم، مبناســبة اليــوم 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
الفلســطيني، أنهــا تدعــم بثبات حق 
تقريــر  يف  الفلســطيني  الشــعب 
عــادل  ســالم  أجــل  مــن  املصــري، 

وشامل.
رضورة  عــى  أكــرم  الســفري  وشــدد 
تطبيق حل الدولتني، وفًقا لقرارات 
األمــن  ومجلــس  املتحــدة،  األمــم 

الدويل ذات الصلة.
يف  الباكســتان  جــّددت  كــا 
وزارة  باســم  للناطــق  تغريــدة 
موقــع  عــى  الباكســتانية  الخارجيــة 
للقضيــة  الثابــت  دعمهــا  "تويــرت"، 
الشــعب  وحــق  الفلســطينية، 
للتــرف  القابــل  غــري  الفلســطيني 
ورضورة  مصــريه،  تقريــر  يف 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  إقامــة 
قبــل  مــا  حــدود  عــى  ســيادة  ذات 
القــدس  تكــون  وأن  عــام1967، 
ســالم  أجــل  مــن  وذلــك  عاصمتهــا، 

عادل ودائم.
املتحــدث  نفــى  آخــر،  ســياق  ويف 
العسكري باسم الجيش الباكستاين 
اللواء بابر افتخار، صحة الشــائعات 
اإلعــالم  وســائل  تناقلتهــا  التــي 
موقــف  بــني  اختــالف  وجــود  عــن 
والحكومــة  العســكرية  املؤسســة 
املدنية يف باكســتان بشــأن القضية 
دولــة  مــع  والتطبيــع  الفلســطينية، 

االحتالل.
صحفــي،  تريــح  يف  وأوضــح 
العســكرية  املؤسســة  موقــف  أن 
نفســه  املوقــف  هــو  الباكســتانية 
الحكومــة  عنــه  أعلنــت  الــذي 
الباكســتانية بشــأن االعــرتاف بدولــة 
االحتــالل، مؤكــًدا أنهــا تدعــم ذلــك 

املوقف.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
خــر ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل جهــًدا  ال تدَّ
األمــر  سياســة  لفــرض  الراميــة  محاوالتهــا  يف 
عــرب  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الواقــع 
حســاب  عــى  املســتوطنني  أعــداد  زيــادة 
وبنــاء  االســتيطان،  وتوســيع  الفلســطينيني، 

عرشات آالف الوحدات االستيطانية.
خطــة  عــن  عربيــة  إعالميــة  مصــادر  وكشــفت 
نــري  الكنيســت  عضــو  بهــا  تقــدم  إرسائيليــة 
بركات، وتتضمن توسيع االستيطان يف الضفة 
وغــور األردن، وزيــادة أعــداد املســتوطنني إىل 
صناعيــة  مناطــق  وإنشــاء  مســتوطن،  مليــوين 

وتوسيع السياحة.
وبحســب بــركات، فــإن التخطيــط الســكني يف 
مســتوطن،  ملليــوين  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
يتطلب ربط املستوطنات باملناطق الحرضية 

الرئيسة يف داخل الدولة العربية.
وأفاد مدير وحدة مراقبة االســتيطان يف معهد 
األبحــاث التطبيقيــة "أريــج" ســهيل خليليــة، بأن 
الحديــث يــدور عــن زيــادة أعــداد املســتوطنني 
عــدد  زيــادة  ثــم  القادمــني، ومــن  العقديــن  يف 
يف  ســُتبنى  التــي  االســتيطانية  الوحــدات 
األعــوام القادمــة. وبــنيَّ خليلية يف أثناء حديثه 
لصحيفــة "فلســطني"، أن الكثــري مــن املشــاريع 
الضخمــة يف مختلــف مناطــق الضفــة، مطــروح 
فيها بناء عرشات آالف الوحدات االستيطانية، 
أعــداد  يف  زيــادة  هنــاك  ســيكون  إثرهــا  ويف 

املستوطنني ملليوين مستوطن.
يف  القاطنــني  املســتوطنني  أن  وأوضــح 
العــازل،  الجــدار  خلــف  الواقعــة  املســتوطنات 
وارتفــاع  لهــم،  ســكنية  أزمــة  وجــود  يزعمــون 
تكاليــف املبــاين، وعدم توفــر الخدمات جيًدا، 

وهو ما يدفعهم إىل طرح البدائل.
بنــاء  هــي  لديهــم  البدائــل  أن  خليليــة  وذكــر 
الوحــدات االســتيطانية يف مــدن الضفــة بدعــم 
رخيصــة  تكــون  بحيــث  االحتــالل،  حكومــة  مــن 
الصهيونيــة  "النظــرة  ُيرتِجــم  مــا  وهــذا  الثمــن، 
وتكريــس  الضفــة،  عــى  االســتيالء  بكيفيــة 
أرايض  عــى  واالعتــداء  فيهــا،  املســتوطنات 

الفلسطينيني".
االســتيطاين  البنــاء  مخططــات  أن  إىل  وأشــار 
التفافيــة  شــوارع  توســيع  مخططــات  يرافقهــا 
إلنشــاء مناطــق صناعيــة ضخمــة، وبنــاء مناطــق 
توســيًعا  الســياحي  القطــاع  وتوســيع  تجاريــة، 
التجمعــات  زيــادة  عــى  يعمــل  مــا  كبــرًيا، 

االستيطانية يف الضفة.
مبنيــة  "بــركات"  خطــة  فــإن  خليليــة،  وبحســب 
االقتصــادي"  "التصالــح  ُيســمى  مــا  عــى 
وتشــغيل  للمســتوطنني  الســكن  أزمــة  لحــل 
مشــرًيا  املســتوطنات،  هــذه  يف  فلســطينيني 
عــن  وتتحــدث  عامــني،  قبــل  ُطرِحــت  أنهــا  إىل 
مــن  أكــرث  وتوفــري  منطقــة صناعيــة،   12 إنشــاء 

200 ألف فرصة عمل للفلسطينيني.

املناطــق  أن  الفلســطيني  الباحــث  وذكــر 

العــال  لدخــول  بديــاًل  ســتكون  الصناعيــة 
الفلســطينيني داخــل األرايض املحتلــة، حيــث 
سيكون عملهم يف مناطق عى حدود الضفة.

وأوضــح أن الخطــة تعتمــد عــى أحــداث الثــورة 
االقتصاديــة دون األخــذ يف الحســبان تطلعــات 
الحــدود  عــى  دولتهــم  إلقامــة  الفلســطينيني 
بقــرار  الخطــة  تنفيــذ  واســتبعد  يرونهــا.  التــي 
واضــح، إمنــا تنفيٌذ متقطع يف مناطق مختلفة، 
ــف مبالــغ ضخمــة تصــل إىل مليــارات  ألنهــا تكلِّ
الشــواقل؛ لكونها تحتاج إىل أعال بنية تحتية 

وغريها من األمور. 
هــذه  مــن  االحتــالل  أهــداف  أن  خليليــة  وأكــد 
الخطــة هــي فــرض وقبــول األمــر الواقــع بوجــود 
عــى  وســيطرته  الضفــة،  يف  املســتوطنات 

الطرق االلتفافية واألغوار والقدس بكاملها. 
خطة الضم

شــؤون  يف  الخبــري  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
االســتيطان والجــدار صــالح الخواجــا، أن هــذه 
 ،2025 لعــام  االحتــالل  وضعهــا  التــي  الخطــة 
وزيــادة  االســتيطانية  الوحــدات  آالف  لبنــاء 
مــن  ألكــرث  الضفــة  يف  املســتوطنني  أعــداد 

مليون مستوطن.
وأفاد الخواجا يف حديثه لصحيفة "فلسطني"، 
بــأن الخطــة تندرج ضمن تضخيم املســتوطنات 
الرئيــس  حــاول  التــي  الضــم  عمليــات  وتوســيع 
األمريــيك دونالــد ترامــب اإلعــالن عنهــا ســابًقا، 
أراٍض  بأنهــا  املســتوطنني  رؤيــة  متثــل  والتــي 

ليست محتلة بل "متناَزع عليها".
مــن   % 19 عــى  ُتســيطر  )إرسائيــل(  أن  وذكــر 
أرايض الضفة خلف الجدار الفاصل، يف حني 
ُتشّكل األغوار 28 % من أرايض الضفة، وأكرث 
مــن %87 مــن هــذه األرايض هــي مناطــق )ج(، 
 11 مــن  أكــرث  فيهــا  املســتوطنني  عــدد  ويبلــغ 

ألًفا، والفلسطينيني 13 ألًفا.
عمليــة  عــى  ترتكــز  االحتــالل  خطــة  أن  وبــنّي 
العرقــي  والتطهــري  الفلســطيني  الوجــود  تفريــغ 
والتهجري القرسي، واالســتيالء عى 65 % من 

أرايض الضفة الغربية.
الضفــة  املســتوطنني يف  عــدد  أن  إىل  ولفــت 

اآلن بلغ أكرث من 840 ألف مستوطن.
وختــم الخواجــا: "االحتــالل ُمــِر عــى عمليــة 
األرايض،  ومصــادرة  االســتيطاين،  التوســع 
معظــم  يف  ســكان  دون  فارغــة  ألراٍض  والضــم 
ها جزًءا من سياسة بناء أسوأ نظام  الضفة، ِبعدِّ

أبارتهايد يف العامل".
بنــاء  تتضمــن  الخطــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
يف  اســتيطانية  صناعيــة  منطقــة   23 وتوســعة 
وســترتكز  الغربيــة،  الضفــة  يف  )ج(  املنطقــة 
معظم األنشطة فيها عى الصناعات الخفيفة، 
والخدمــات  واملراكــز  الفائقــة،  والتكنولوجيــا 
اللوجســتية، مبــا يف ذلــك الخدمــات الصحيــة 
والتجاريــة، وتعتمد عى العالة الفلســطينية، 
ترتبــط  ا،  ســياحيًّ موقًعــا   23 أيًضــا  تقــرتح  كــا 

مبزاعم دينية توراتية.

غزة/ فلسطني:
"حريــة"،  الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  طالــب 
االســتيطاين  التوســع  بوقــف  الــدويل  املجتمــع 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف  اإلرسائيــيل 
مؤكــًدا مخالفــة االســتيطان القطعيــة ألحــكام القانون 
اإلنساين الدويل، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، 
والقانون الدويل العام، وألحكام ومقررات املجتمع 

الدويل كافة.
االســتيطان  إن  أمــس:  لــه  بيــان  يف  التجمــع  وقــال 
وضوًحــا  وأكرثهــا  االحتــالل  أوجــه  أهــم  أحــد  ميثــل 
الفلســطيني  الشــعب  تطلعــات  ضــد  الوقــوف  يف 
وأحــد  واســتقالله،  حريتــه  ونيــل  مصــريه  تقريــر  يف 
أبــرز وأخطــر التحديــات التــي تواجــه الفلســطينيني؛ 
إذ يســتمر يف قضــم أراضيهــم، مخلًفــا آثــاًرا ضخمــة 
الرتكيبــة  تغيــري  منهــا  األرض،  عــى  ووقائــع جديــدة 

الدميوغرافية لألرايض املحتلة.
وأشار إىل أن املواثيق الدولية عّدت االستيطان يف 

األرايض املحتلــة جرميــة حــرب ُيعاَقــب عليهــا مــن 
ا دور  َخطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجرمية، عادًّ
اإلدارة األمريكيــة املتمثــل يف تســهيل االســتيطان، 
الجرميــة  هــذه  رشعنــة  ومحاولــة  إدانتــه،  وعرقلــة 
"يجعل منها رشيًكا يف هذه الجرائم واالنتهاكات".

بدراســة  الــدويل  األمــن  مجلــس  التجمــع  وطالــب 
السبل والوسائل العملية وفًقا لألحكام ذات العالقة 
الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة، إللــزام االحتــالل 
وضــان  املجلــس،  لقــرارات  االمتثــال  اإلرسائيــيل 
الــدويل،  النظــام  تنفيذهــا؛ حفاًظــا عــى مصداقيــة 
للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  أيًضــا  طالــب  حــني  يف 
الجنائيــة الدوليــة بالفصــل يف اإلحالــة املقدمــة مــن 

دولة فلسطني واملتعلقة بجرمية االستيطان.
بتعليــق  األورويب  االتحــاد  التجمــُع  طالــب  كــا 
النتهاكــه  االحتــالل،  مــع  التجاريــة  الرشاكــة  اتفاقيــة 
البنــد الثــاين منهــا، وفرض حظــر كامل عى منتجات 

املستوطنات.
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إعالن عن المناقصة رقم 2020/16 
بالظرف المختوم

تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غزة عن املناقصة الخاصة برشاء اجهزة 
طبيــة لعيــادة متنقلــة. الرجــاء مــن الــرشكات املعنيــة بتقديــم عــروض أســعار 
شــامله قيمة الرضيبة املضافة وذلك حســب ما هو وارد يف كراســة رشوط 
الحصــول  ميكــن  والتــي  الشــأن.  بهــذا  الخاصــة   2020/16 رقــم  املناقصــة 
عليها من مقر الجمعية الرئييس – مركز الدكتور حيدر عبد الشايف - بغزة 
مقابل جامعة األزهر ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 2020/12/01 خال 
ســاعات الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتى الســاعة الواحدة 
مــن بعــد الظهــر مــا عــدا أيــام الجمعــة واألعيــاد الرســمية. مقابــل رســم مــايل 
قــدره 100 شــيكل، مــع العلــم انــه ســيعقد اجتــاع متهيــدي يــوم الخميــس 
الثانيــة عــرش ظهــرا، آخــر موعــد  الســاعة   2020/12/10 بتاريــخ  املوافــق 
لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف قســم املشــريات يف املركــز 
الرئييس للجمعية – الطابق الثاين الساعة الثانية عرش من ظهر يوم االثنني 
املوافــق 2020/12/14 وســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليــوم االثنــني 
املوافــق 2020/12/14 يف متــام الســاعة 12 ظهــرا يف جلســة علنيــة ملــن 

يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
 -  009728264750 التاليــة:  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى  للمراجعــة: 

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

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

إعالن طرح عطاء حفر برئ وتركيب محطة تحلية 
بالطاقة الشمسية وإنشاء غرفة باطون

تعلن جمعية طريق الحياة -عن طرح عطاء مناقصة )حفر برئ وتركيب محطة 
تحلية بالطاقة الشمسية وإنشاء غرفة باطون( يف منطقة املصدر مصى أبو 
غرابــة فعــى الراغبــني يف االشــراك بالعطــاء املذكــور أعــاه مــن الرشكات أو 
املؤسســات املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة الجمعيــة يف مقرهــا الكائــن ديــر 
البلــح -شــارع البيئــة -عــارة ســعد بــن أيب وقــاص -الطابــق األول شــقة رقــم 3، 
للحصــول عــى العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي )مــن الســاعة 

التاسعة صباحًا – وحتى الثانية بعد الظهر(.
- تنويه:

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 2020/12/1م.

2. االجتاع التمهيدي يوم االحد 2020/12/6م الساعة العارشة والنصف مبقر الجمعية.

الثاثــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .3

2020/12/8م الساعة العارشة والنصف صباحا.

4. أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجا يف دوائر الرضيبة.
5. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضانــة بنكيــة بقيمــة 

)%5( من قيمة العطاء بحيث تكون ســارية املفعول ملدة 3 شــهور من أحد 
البنوك العاملة يف قطاع غزة.

6. ان يقدم كفالة حسن تنفيذ عى من يرسو عليه العطاء بقيمة %10 من 

قيمــة العطــاء بحيــث تكــون ســارية املفعــول ملــدة 3 شــهور مــن أحــد البنــوك 
العاملة يف قطاع غزة.

7. األسعار بعملة الدوالر ويجب ان تكون األسعار سارية ملدة 90 يوما من 

اخر موعد تسليم العطاء.
8. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غري مسردة.

9. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. أجور اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

11.  ميكن تجزئة العطاء.

12. ارفاق شهادة ضانة للمحطة ملدة سنتان مع كافة النفقات التشغيلية 

الازمة )سيدمنت -كلور-انتي سكيلنت(.
10. ارفاق شهادة ضانة عى البرئ ملدة خمس سنوات بكامل محتوياته.

11. ارفاق شهادة ضانة ملدة سنتان عى الطاقة الشمسية.

رقــم  جــوال  عــى  املشــريات  قســم  مراجعــة  نرجــو  12.لاستفســار 

0599526682.او رقم 05999079516.

جمعية طريق الحياة 
رئيس قسم املشريات

إعالن طرح عطاء رشاء جهاز التصوير املقطعي 
)Computed Tomography CT( املحوسب

CT ضمن مرشوع تطوير قسم األشعة التشخيصية وتوفري جهاز التصوير املقطعي
تعلن )جمعية الهال األحمر لقطاع غزة( وبإرشاف مؤسسة التعاون وبتمويل 
مــرشوع  ضمــن  واالجتاعــي(  االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب  )الصنــدوق  مــن 
 ،)CT تطويــر قســم األشــعة التشــخيصية وتوفــري جهــاز التصويــر املقطعــي(
 Computed(عــن طــرح عطــاء )رشاء جهــاز التصويــر املقطعــي املحوســب
العطــاء  هــذا  يف  باالشــراك  للراغبــني  ميكــن  حيــث   )Tomography CT
الحصول عى وثائق العطاء ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 2020/12/01 
جمعيــة  مقــر  مــن  وذلــك  شــيكل   "200" مقــداره  يــرد  ال  مــايل  رســم  مقابــل 
الهــال األحمــر لقطــاع غــزة يف مدينــة غــزة – مقابــل جامعــة األزهــر )تلفــون: 

2864750-08 فاكس: 2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات العاملة واملرخصة يف فلسطني والتي متتلك 
خربة سابقة يف مجال تنفيذ مشاريع مشابهة، علا بأن آخر موعد لبيع الكراسات 
هو يوم الثاثاء املوافق 2020/12/15 الساعة 12 ظهرا عى أن يكون اخر موعد 
لتسليم كراسات العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2020/12/16 الساعة 12 ظهرا 
يف مقــر جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة ، وســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليوم 
األربعاء املوافق 2020/12/16 يف متام الســاعة 12 ظهرا يف جلســة علنية ملن 

يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )%5( مــن إجــايل 
األســعار املقدمــة، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكية صــادرة عن أحد البنــوك املعتمدة 
لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عى أن يكون 
عرض األسعار والكفالة ساريي املفعول لفرة 90 يوًما من تاريخ موعد فتح العطاء.

رشوط خاصة:
 2020/12/09 املوافــق  األربعــاء  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع  عقــد  ســيتم   -

الساعة عارشة صباًحا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة.

- مدة التنفيذ هي 18 أسبوًعا اعتباًرا من تاريخ أمر التوريد.
- تكلفة اإلعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة 
2864750-08 فاكــس:  يف مدينــة غــزة – مقابــل جامعــة األزهــر )تلفــون: 

2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

إعالن صادر عن 
جمعية المجمع اإلسالمي فرع خان يونس

يعلن مجلس إدارة جمعية املجمع اإلسامي فرع خان يونس عن عقد االجتاع 
املوافــق:  الســبت  يــوم:  وذلــك  2020م  للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2020/12/12م الســاعة: الســاعة الثانية عرشة ظهرًا، يف مقر الجمعية الكائن 

يف خــان يونــس شــال دوار بنــي ســهيا، وذلــك النتخــاب مجلــس إدارة جديــد 
وتاوة التقريرين اإلداري واملايل للعام 2019م بعد استكال اآليت:

1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة 

لعام 2020م وذلك حتى مساء يوم: الخميس املوافق: 2020/12/3م.
2. فتح باب الرشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك ملدة 3 أيام ابتداء من يوم: األحد 

املوافق: 2020/12/6م حتى مساء يوم: الثاثاء املوافق: 2020/12/8م.
والجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــراض  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

العمومية ملدة يوم ابتداًء من يوم: األربعاء املوافق: 2020/12/9م حتى 
مساء يوم: الخميس املوافق: 2020/12/10م.  

4. الرد عى االعراضات مساء يوم: الخميس املوافق: 2020/12/10م.

مع فائق االحرام والتقدير
مجلس إدارة الجمعية

ساسة )إسرائيل( وجنراالتها 
يخوضون حرب "الكل في الكل"

تشــهد العاقــات بــني صنــاع السياســة األمنيــة اإلرسائيليــة يف األشــهر 
األخــرية تدهــورا متســارعا وصــل إىل أعــاق منخفضــة، بســبب انعــدام 
الثقــة ونقــص التعــاون، ألن االســراتيجية األمنيــة والسياســة الخارجيــة 
التــي يديرهــا رئيــس الــوزراء بنيامني نتنياهــو، معتمدا فيها عى ذراعيه 
رئيــس املوســاد يــويس كوهــني ورئيــس مجلــس األمــن القومــي مائري بن 

شبات، مستثنيا معظم أركان املؤسستني العسكرية واألمنية.
جــاءت رحلــة نتنياهــو الرسيــة مــع كوهــني للقــاء ويل العهــد الســعودي 
محمــد بــن ســلان دون إبــاغ املؤسســة العســكرية، وفيــا اعتــرب وزيــر 
الحــرب بينــي غانتــس ترسيــب نبــأ الرحلــة خطــوة غري مســؤولة، فقد قرر 
تشكيل لجنة تحقيق يف فضيحة رشاء الغواصات، وها مؤرشان عى 

عمق األزمة الحاصلة يف دوائر صنع القرار اإلرسائييل.
لكن ما يحدث اليوم هو عرض ترويجي ملا قد يحدث يف حالة الطوارئ 
يف دولة االحتال، كمواجهة عسكرية قد تندلع عى أي من الجبهات 
املشــتعلة، ألن الســلوك اإلشــكايل ملجلــس الــوزراء خــال حــرب غــزة 
األخــرية الجــرف الصامــد يف 2014، ومــا شــمله مــن اتهامــات متبادلــة، 
وترسيبات يف االتجاه املعاكس، وصعوبة يف اتخاذ القرارات، سيبدو 

مثل لعبة أطفال يف املواجهة القادمة.
ميكــن الحديــث عــن خريطة االنقســام اإلرسائييل الداخيل ضمن ثاث 
جبهــات: األوىل يقودهــا نتنياهــو ودائرتــه الضيقــة مثــل رئيــس املوســاد 
اآلخــر غانتــس ووزيــر  الجانــب  القومــي، وعــى  األمــن  ورئيــس مجلــس 
الخارجيــة غــايب أشــكنازي، ويف الوســط رئيــس األركان أفيــف كوخــايف 

ورئيس الشاباك نداف أرغان.
مــن الصعــب تجاهــل الــرضر الراكمــي الــذي أصــاب مكانــة الجيش، مع 
التطبيــع مــع دول  اتفاقيــات  القــرار، ألن إخفــاء  تقلــص دوره يف صنــع 
وعــدم  واإلمــارات،  املتحــدة  الواليــات  بــني  الســاح  وصفقــة  الخليــج، 
إطــاع مطبــخ كبــار الــوزراء، يجعــل مثلــث العاقــات بــني رئيــس الــوزراء 
ورئيــس املوســاد ورئيــس مجلــس األمــن القومــي تجاوز منــذ فرة طويلة 
املارســة املقبولــة يف إرسائيــل، فيــا يتعلق بصنع القرار يف القضايا 

السياسية واألمنية.
رسيــة  جــاءت  الســعودية  نيــوم  مدينــة  إىل  نتنياهــو  رحلــة  أن  صحيــح 
للغايــة، لكــن الرقيــب العســكري بعــد يــوم واحــد فقــط، ويــا للمفارقــة، 
أكــد وجــوده هنــاك، وحقيقــة أنــه ذهــب الجتــاع رسي يف دولــة ال تــزال 
ُتعرف حسب الربوتوكول بأنها معادية، دون علم املؤسسة العسكرية 
بذلــك، ودون تحديــد صاحيــات لنائبــه، ويف انتهاك صارخ لإلجراءات 
الدســتورية، مبــا يف ذلــك إجــراءات اإلنقــاذ واالتصــال بالســاح الجــوي، 

وهو أمر رضوري يف حالة الطوارئ.
إن عدم إباغ نتنياهو لوزير الحرب ورئيس األركان ومؤسسات الجيش 
التــي  الدولــة  الزيــارة، ألن أرسار  انتهــاكا لرسيــة  يعنــي  ال  الزيــارة،  بنبــأ 
يحوزها هؤالء أكرب بكثري من الزيارة، وقد أخذ معه سكرتريه العسكري 
الجرنال آيف بالوت دون إباغ قائد الجيش، ما شكل معضلة معقدة.

مع عودة التنسيق األمني.. تصاعد ملموس 
لالعتقاالت السياسية يف الضفة 

"بتسيلم" تتَّهم قوات االحتالل
بإعدام الشهيد نور شقري

ُفِصلتا تعسًفا بقرار من رئيس المحكمة الدستورية
قانون هيئة مكافحة الفساد مل يحِم موظفتني َأبَلغتا عن شبهة فساد

القدس املحتلة/ فلسطني:
"بتســليم"،  منظمــة  اتهمــت 
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات 
الفلســطيني،  الشــاب  بإعــدام 
القــدس املحتلــة،  مــن  نــور شــقري 
محاولــة  االحتــال  ادعــاء  واصفــة 
الشــهيد تنفيــذ عمليــة دهــس بأنــه 

غري صحيح.
نرشتــه  مســجل  مقطــع  وأظهــر 
الحقوقيــة  "بتســيلم"  منظمــة 
شــقري  الشــهيد  أن  اإلرسائيليــة، 
انتهــاء  بعــد  النــار  إلطــاق  تعــرض 

الحادث.
وأوضحت املنظمة أنه يف حوايل 
الثالثة من عرص األربعاء املايض، 
مــن  عامــًا(   36( شــقري  نــور  كان 
ســّيارته  يقــود  "ســلوان"  ســّكان 

مّتجهًا إىل القدس املحتلة.
الزعّيــم  حاجــز  إىل  وصولــه  وعنــد 
ملزاعــم  -وفقــًا  القــدس  رشق 
أن  وبعــد  اإلرسائيليــة-  الرشطــة 
اشــتبهت قــّوات األمــن يف الحاجز 
ليســت  يحملهــا  التــي  الوثائــق  أّن 
برسعــة  ســّيارته  شــقري  قــاد  لــه، 
وأصــاب جندًيــا مــن حــرس الحدود 
بجــراح طفيفــة، ثــّم رّدًا عــى ذلــك 
الحــدود  حــرس  مــن  جنــود  أطلــق 

الّنار.
بحســب  املســّجل،  املقطــع  لكــن 
التقريــر، يظهــر أّن الحادثــة مل تنتــِه 
صّحــة  كانــت  مهــا  الّشــكل  بهــذا 
وصــف جيــش االحتــال لبدايتهــا، 
الحاجــز،  يف  النــار  إطــاق  فبعــد 
واصــل شــقري قيــادة ســّيارته بضــع 

نابلس- غزة/ محمد أبو شحمة:
اعتقــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة  ُتواصــل 
واســتدعاء عرشات املواطنني يف الضفة 
الغربية عى خلفية انتاءاتهم السياسية 
طلبــة  وخصوًصــا  الشــخصية،  وآرائهــم 
الجامعــات، وهــو مــا ُيعــد تجــاوًزا للقانــون 
األسايس، ورضًبا لجهود إنهاء االنقسام.

ومــددت محكمــة صلح نابلس، أول أمس، 
االعتقال السيايس، لألسري املحرر، نجم 
عواد، ملدة 48 ساعة، بزعم تلقي أموال، 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقــال  إىل  إضافــة 
طالــب كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح 
ومواصلــة  الفتــاح،  عبــد  أنــس  الوطنيــة، 
اعتقــال األرسى املحرريــن: عبــد الرحمــن 

عكوبة، وأحمد الهور، ومجد كميل.
التــي  السياســية  االعتقــاالت  وتتزامــن 
تقــوم بهــا الســلطة يف محافظــات الضفــة 
وزيــر  إعــان  مــع  الطلبــة،  ضــد  الغربيــة 
اللــه،  رام  حكومــة  يف  املدنيــة  الشــؤون 
األمنــي  التنســيق  عــودة  الشــيخ،  حســني 
يف  القيــادي  اإلرسائيــيل.  االحتــال  مــع 
حركــة "حــاس"، النائــب نايــف الرجــوب، 
أكــد أن اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة أبنــاَء 
"حــاس"، والرشفــاء يف الضفــة الغربيــة، 
األمنــي  التنســيق  إعــادة  ســياق  يف  يــأيت 

بني السلطة وسلطات االحتال.
لـ"فلســطني":  الرجــوب يف حديثــه  وقــال 
كانــت  الرشفــاء  الســلطُة  ماحقــة  "إن 

متوقعة نتيجًة لعودة التنسيق األمني".
ُتضيــق  اآلن  بــدأت  "الســلطة  وأضــاف: 

توّقــف  ثــّم  األمتــار،  مــن  مئــات 
هــذه  ويف  الشــارع.  طــرف  عــى 
األثنــاء ركــض ســّتة من جنود حرس 
وأطلــق  الســّيارة،  خلــف  الحــدود 
أحدهم أربع رصاصات نحو شقري 
عن ُبعد بضع عرشات من األمتار.
يبــدأ  الــذي  الفيديــو  رشيــط  يف 
إطــاق  بعــد  فقــط  التوثيــق  فيــه 
ســاع  ميكــن  الحاجــز  يف  النــار 
مــن  ينهــى  الجيــش  عنــارص  أحــد 
"ال  نحــوه:  صارخــًا  النــار  أطلــق 
تطلقــوا النــار!" ثّم مــرّة أخرى بعد 
أن أطلــق هــذا النــار يواصــل ثنَيــه 
قائــًا: "ال تطلــق النــار، تســاحي، 

توّقف توّقف!".
وأضافــت املنظمــة الحقوقيــة أن 
أطلقــوا  االحتــال  جيــش  جنــود 
النــار عــى شــقري عــن ُبعــد حــني 
وكان  متوّقفــة  ســّيارته  كانــت 
واضحــًا أّنــه ال يشــّكل خطــرًا عــى 
أحــد، مــا يؤّكــد مجــّددًا أّنــه ليــس 
أســهل عــى عنــارص الجيــش مــن 
ضــّد  الفّتاكــة  القــّوة  اســتخدام 
حتــى  الفلســطينّيني  املواطنــني 

حني ينعدم مرّبر ذلك.
وقالــت املنظمــة إنــه حــني تختــار 
سلطات االحتال التزام الّصمت 
إطــار  يف  تنــدرج  ال  حادثــة  إزاء 
"تنفيــذ عملّيــة" حتــى وفــق روايــة 
الجنود، "فإّنها متنح دعمها شــبه 

التاّم لهذه السياسة".
وأضافــت أن جهــاز إنفــاذ القانــون 
بــه محاســبة املتورّطــني  ُيفــرض 
يف هــذه املارســات ألجــل منــع 

مــن  ملنعهــم  والطلبــة  املواطنــني  عــى 
مارسة أي نشاط سيايس يخدم القضية 
الفلســطينية، وهــو مــا ُيعــد تســاوًقا كامــًا 
اإلرسائيــيل".  االحتــال  ســلطات  مــع 
مثــن  يدفعــون  املواطنــني  أن  وأوضــح 
لــن تجنــي  عــودة التنســيق األمنــي، الــذي 
منــه الســلطة أي إنجــازات ســواء اقتصادية 
حــني  حــدث  مــا  والدليــل  سياســية،  أو 
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  اقتطعــت 
مبلًغــا كبــرًيا مــن أمــوال املقاصة التي هي 

باألساس من جيوب الفلسطينيني.
االعتقــاالت  اســتمرار  أن  إىل  وأشــار 
السياســية ينعكس بالسلب عى مرشوع 
االنقســام،  وإنهــاء  الوطنيــة  املصالحــة 

إضافة إىل أنه تنكر لاتفاقيات.
رئيــس لجنــة الحريــات يف الضفــة الغربيــة 
اســتمرار  عــدَّ  عســاف،  خليــل  املحتلــة 
أمــًرا  السياســية  االعتقــاالت  يف  الســلطة 
خطــًرا ومؤمًلــا عــى القضيــة الفلســطينية، 
لكــون  أنفســهم،  املعتقلــني  ومســتقبل 

أغلبهم طلبة جامعيني.
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  عســاف  وقــال 

عوًضــا  يفّضــل  لكّنــه  تكرارهــا؛ 
عــن ذلــك التســّر عليهــا وطمــس 
نتائجهــا، وبذلــك يــرّشع األبــواب 

أمام إمكان تكرارها.
يشــار إىل أن ســلطات االحتــال 
زعمــت أنهــا تشــتبه بــأن الحــادث 
لكنهــا  ــا"،  إرهابيًّ "هجوًمــا  كان 
ذلــك  اســتخدام  عــن  توقفــت 

التعبري يف وقت الحق.
ســلطات  أن  عــى  مــؤرش  ويف 
مــا  أن  تعتقــد  تعــد  االحتــال مل 
حــدث عنــد حاجــز "الزعيــم" كان 
هجوما، تم تســليم جثان شقري 
إىل عائلته يف ســاعة متأخرة من 

مساء 29 نوفمرب املنرصم.
شــقري،  نــور  الشــاب  واستشــهد 
برصــاص  املــايض،  األربعــاء 
االحتــال بعــد إطــاق النــار عليــه 
العســكري  زعيــم  حاجــز  عنــد 

شايل القدس املحتلة.
شــؤون  "هيئــة  محامــي  وأوضــح 
محمــد  واملحرريــن"  األرسى 
محمــود، أن وحــدة التحقيــق مــع 
جنــود االحتال "ماحش"، أنهت 
التحقيقــات األوليــة حــول ظــروف 
نــور  الشــاب  عــى  النــار  إطــاق 
جثــان  "تســليم  وقــال:  شــقري، 
أعــدم  أنــه  عــى  يــدل  الشــهيد 
االدعــاءات  وينفــي  ســبب،  دون 

مبحاولته تنفيذ أي عملية".

"أجهزة أمن السلطة مل ُتوقف االعتقاالت 
حكــم  بتــويل  إال  توقفهــا  ولــن  السياســية، 
عــودة  وأبرزهــا  الكاملــة،  الســلطات 
املجلــس الترشيعــي للرقابــة عى األجهزة 
"االعتقــاالت  وأضــاف:  وأدائهــا".  األمنيــة 
لتخريــب  هــي وصفــة ســحرية  السياســية 
الوطــن  أبنــاء  بــني  للتقريــب  محاولــة  أي 
األهــايل  غضــب  يرافقهــا  كــا  الواحــد، 
تــرك حالــة  أنهــا  كــا  التنظيــات،  وأبنــاء 

من اإلحباط، وردود فعل غري مقبولة".
وتابــع: "االعتقــاالت ال يوجــد لها أي مربر، 
ميارســون  طــاب  ُيعتَقــل  أنــه  خصوًصــا 
أنشــطة طابيــة غــري مجرمــة يف القانــون أو 
النظــام الجامعــي، ومل ُيــَدن أي طالــب من 
الذيــن اعُتِقلــوا". وبــنّي عســاف أن األخطر 
هــو  السياســية،  االعتقــاالت  ملــف  يف 
اعتقــال أســاء جديــدة مــن الطلبــة، وهــو 
أنهــم يدخلــون لقامئــة األســاء  مــا يعنــي 
اإلرسائيــيل،  االحتــال  لــدى  املرشــحة 
أن  خصوًصــا  مســتقبلهم،  وتدمــري 
االمتحانــات  أوقــات  يف  يــأيت  اعتقالهــم 

النهائية.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مل يحِم قانون امُلبلِّغني عن الفساد موظفتني 
لــدى املحكمــة الدســتورية بــرام اللــه، مــن قرار 

املحكمة الذي قىض بفصلها عن العمل.
محمــد  الدســتورية  املحكمــة  رئيــس  وأصــدر 
الحــاج قاســم، قــراًرا بفصــل املوظفتــني مــروة 
قــراًرا  يعــد  مــا  وهــو  املــرصي،  ودعــاء  فــرح، 
اإلبــاغ  يريــد  موظــف  ألي  ورادًعــا  ا  تعســفيًّ
الســلطة  مؤسســات  يف  فســاد  واقعــة  عــن 

الفلسطينية.
وكانــت فــرح واملــرصي، قــد تقدمتــا ببــاغ عن 
شــبهات فســاد لــدى املحكمــة الدســتورية يف 
ديســمرب/ كانــون األول املــايض، ومل تتمكــن 
هيئة مكافحة الفساد من تقديم الحاية لها 

ومتثيلها أمام املحاكم.
ويف األشــهر التي أعقبت تحرك املوظفتني، 
التعســفية  اإلجــراءات  مــن  للكثــري  تعرضتــا 
العمــل،  يف  مديرهــا  مــن  املعاملــة  وســوء 
الفســاد،  شــبهات  عــن  تبليغهــا  عــى  عقاًبــا 
كان آخرها إصدار رئيس املحكمة الدستورية 
عقوبــة بحقهــا بدعــوى خروجهــا مــن العمــل 
دون إذن، وهــو الوقــت الــذي ذهبتــا فيــه إىل 

النيابة العامة.

تعرضهــا  وثائــق،  وفــق  املوظفتــان  وتؤكــد 
اإلداريــة  والقــرارات  اإلجــراءات  مــن  لوابــل 
تشــكيل  آخرهــا  املعاملــة،  وســوء  التعســفية 
هيئــة  إىل  لتوجههــا  خارجيــة  تحقيــق  لجنــة 
مخالفــات  عــن  والتبليــغ  الفســاد،  مكافحــة 
فســاد يف  شــبهات  إىل  تصــل  وماليــة  إداريــة 

املحكمة الدستورية العليا.
الناشــط الحقوقــي، فريــد األطــرش، عــّد قــرار 
لجهــود  رضًبــا  الدســتورية  املحكمــة  رئيــس 
مكافحــة الفســاد يف فلســطني عموًمــا، وفيــه 
فقد لثقة املواطنني بالتبليغ عن الفاسدين.

وقــال األطــرش لصحيفــة "فلســطني": "قانــون 
حاية املبلغني عن الفساد مل يكفل الحاية 
تعســفي  إجــراء  حــدث  فالــذي  للموظفتــني، 

وفيه معاقبة لها وليس ملن قام بالفساد".
وأضــاف: "كان األوىل التحقيــق مــع املشــتبه 
مبارســته أعــااًل مخلــة بالنزاهــة والشــفافية، 
اإلجــراءات  اتخــاذ  ينبغــي  فســاده  ثبــت  وإن 
املبلغــني  وحايــة  ملحاســبته،  القانونيــة 
مــن  فصلهــم  وليــس  بالقــول،  ال  بالفعــل 

أعالهم".
مــروة  املوظفتــني  أن  األطــرش  وأوضــح 
واملــرصي، ميكــن لهــا االســتئناف عــى قــرار 

الفصــل بالذهــاب إىل محكمــة العــدل العليــا، 
"وهــو مــا ســيحصل معهــا متهيــًدا لعودتهــا 

مرة أخرى إىل رأس عملها".
املستشــار القانــوين يف "فريــق محامــون مــن 
أجــل العدالــة"، ظافــر صعايــدة، أكــد أن نظــام 
حايــة املبلغــني عــن الفســاد يضمــن حايــة 
املبلغني والشهود، مع توفري مرجعية قانونية 
عــى  األشــخاص  تشــجيع  تضمــن  ومؤسســية 
وســائل  وتوفــري  الفســاد،  جرائــم  عــن  اإلبــاغ 
وإجراءات عملية تساعد يف الكشف واإلباغ 
عــن جرائــم الفســاد. وقــال صعايــدة لصحيفــة 
"فلســطني": "مــا حــدث مــع املوظفتــني يعــد 
يوفــر  القانــون  أن  خصوًصــا  بلطجــة،  عمــل 
والشــخصية  والوظيفيــة  القانونيــة  الحايــة 
والخــرباء  واملخربيــن  والشــهود  للمبلغــني 
وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم مــن 
أي اعتداء جسدي ومايل أو انتقام أو ترهيب 

محتمل".
وأضــاف: "األصــل أن تحاســب هيئــُة مكافحــة 
عــن  ــغ  بلَّ مــن  وليــس  الفاســدين،  الفســاد 

الفساد".
التبليغ عن الفساد قانوني

القانــوين،  املستشــار  أكــد  ذاتــه،  اإلطــار  يف 

عبــد اللــه رشرشة، أن املــادة )19( مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد ُتلــزِم املوظفــني العموميــني 

التبليغ عن جرمية الفساد.
أن  يجــوز  "ال  لـ"فلســطني":  رشرشة  وقــال 
حســب  الفســاد  عــن  املوظــف  بــاغ  يكــون 
الفقــرة )1( مــن املــادة )19( ســبًبا التخــاذ أيٍّ 
مــن اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه، أو اتخــاذ أي 

إجراءات تخل مبكانته الوظيفية".
إىل  تشــري  النظــام  مــن   )2( "املــادة  أضــاف: 
تضمــن  ومؤسســية  قانونيــة  مرجعيــة  توفــري 
جرائــم  عــن  اإلبــاغ  عــى  األشــخاص  تشــجيع 
عمليــة  وإجــراءات  وســائل  وتوفــري  الفســاد، 
جرائــم  عــن  واإلبــاغ  الكشــف  يف  تســاعد 

الفساد".
الحايــة  توفــري  وجــوب  عــى  رشرشة  وشــدد 
للمبلغــني  والشــخصية  والوظيفيــة  القانونيــة 
وأقاربهــم  والخــرباء  واملخربيــن  والشــهود 
واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهم مــن أي اعتداء 
جســدي ومــايل أو انتقــام أو ترهيــب محتمــل، 
مــن   )18( املــادة  نــص  إىل  اســتناًدا  وذلــك 

قانون مكافحة الفساد.
ولفــت املستشــار القانــوين إىل أن املادة )8( 
نصــت عــى توفــري الحايــة الوظيفيــة ضــد أي 

األشــخاص املشــمولني  بحــق  تعســفي  إجــراء 
قــرار  بقــرار توفــري الحايــة، مبــا يف ذلــك أي 
اإلداري  أو  القانــوين  املركــز  مــن  يغــري  إداري 
لهم، أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، 
أو  معاملتهــم  إســاءة  إىل  يــؤدي  إجــراء  وأي 

اإلساءة ملكانتهم أو لسمعتهم.
وكان املستشــار القانــوين لائتــاف مــن أجــل 
الربغــويث،  بــال  "أمــان"،  واملســاءلة  النزاهــة 
قد أكد أن نظام حاية املبلغني عن الفساد، 
مــن  لــكل  حايــة  توفــري  عــى  بوضــوح  نــصَّ 
يبلغ عن أي شــكل من أشــكال الفســاد، ســواء 

الواسطة أو الرشوة.
ســابق  حديــث  يف  الربغــويث  وقــال   
لـ"فلســطني": "ميكــن ألي موظــف أو مواطــن 
الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  إىل  باًغــا  يقــدم  أن 
إن تعــرض ألي تهديــد عــى حياتــه أو أرستــه، 
ــغ عــن مســؤوله أو  أو تهديــد وظيفــي بعــد أن بلَّ

وزيره".
ولفت إىل أن هيئة مكافحة الفساد ومبوجب 
قانــون الهيئــة، يحــق لهــا إلغــاء قــرارات إداريــة 
صــادرة عــن القضــاء ضــد مبلغني عن الفســاد، 
إذا ثبــت وجــود فســاد يف القضيــة التــي بلغــوا 

عنها.
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إعالن ھام 

۲۰۱۹عام عن الالنقدیةتوزیع األرباح

توزیعفترة  تمدید  عزاء عن  مساھمیھا األإعالم  یسر الشركة الفلسطینیة للكھرباء  
النقدیة العام  األرباح  تاریخ۲۰۱۹عن  جمیع ۲۰۲۰/ ۱۲/ ۳۱حتى  خالل  من 

الجمعیة العمومیة  في اجتماعتم اقرارھا والذي البنك العربي في فلسطین، فروع 
اإلدارة  ۲۰۲۰/ ۱٤/٤بتاریخ موافقة مجلس  القیمة  ٪۱٥سبةالنلتكون  بعد  من 

ا. بسبب انتشار فیروس كوروننظراً للظروف الطارئة،االسمیة للسھم

علیھ   مسیرجى  وبناءاً  السادة  الشمن  الفلساھمي  لم  رباءللكھطینیةركة  الذین 
العام   النقدیة عن  أرباحھم  فرع  ۲۰۱۹یستلموا  أقرب  إلى  التوجھ  من  ضرورة 

ذلك قبل موعد أقصاه  ، والستالم أرباحھم النقدیةفروع البنك العربي في فلسطین
۳۱/۱۲/۲۰۲۰ .

باكما   الشركة  عن  تھیب  النقدیة  أرباحھم  یستلموا  لم  الذین  الكرام  لمساھمین 
 ) السابقة  العام  عالسنوات  العا۲۰۰٤ن  إلى ۲۰۱۸م  وحتى  التوجھ  ) ضرورة 

العربي   البنك  فروع  من  فرع  الستالمھاأي  فلسطین  تاریخ  في  قبل 
۳۱/۱۲/۲۰۲۰ .

على الرقم التالي: للمراجعة واالستفسار یرجى االتصال 

۱۳۳٦: ، ص ب۷۲۸۸۸٦۰۰۸، فاكس: ۳۳۱: رقمتحویلة –۲۸۸۸٦۰۰۰۸ھاتف: 

     WWW.PEC.PS INFO@PEC.PS

)NSR-20G08(  إعالن عن المناقصة رقم
لشراء جهاز الموجات التصادمية

 CCP-Japan تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة وبالرشاكــة مــع مؤسســة
تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف  ضمــن مــرشوع 
املجتمــع ومواجهــة التحديــات يف قطــاع غــزة، عــن طــرح عطاء توريد جهــاز املوجات 
التصادميــة حســب الــرشوط واملواصفــات املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء 
ا وذوي  رقــم )NSR-20G08( وتدعــو كافــة الــرشكات واملورديــن املســجلني رســميًّ
االختصاص والخربة التقدم للمشاركة يف هذه املناقصة واستالم مستندات العطاء 
مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل فقــط غري مســردة اعتباًرا من الســاعة التاســعة 
من صباح يوم األربعاء املوافق 2020/12/02 وحتى الســاعة الثانية ظهًرا من يوم 
األحــد املوافــق 2020/12/06 مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة –

بجــوار نــادي النــر العريب، شــارع ســعيد العــاص املتفرع من شــارع اللبابيدي، حي 
الرمال الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الرشوط اآلتية:

1. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر وتشــمل جميــع أنــواع الرضائــب وجميــع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون أي إضافات.
2. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يوًما من آخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

%5 من اجاميل قيمة العطاء صالح ملدة 90 يوًما من تاريخ فتح املظاريف 

وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. ترفق مع العطاء: 

- صورة من السجل التجاري للرشكة. 
- صورة عن آخر خلو طرف رضيبي.

- صورة من فاتورة الرشكة وسند القبض. 
5. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــرش مــن ظهــر يــوم االثنــني املوافــق 

2020/12/07 وسيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد واملكان وحضور من يرغب من 

املوردين وعىل أن يكون عرض السعر ساري املفعول لفرة 90 يوًما من تاريخ اإلقفال.
6.يحق للجمعية تجزئة العطاء مبا تراه مناسًبا لها ولجودة األصناف وأفضل 

األسعار ورسعة التوريد.
7.يحــق للجمعيــة اعــادة طــرح العطاء بشــكله الحــايل أو إدخال أي تعديالت 

بدون إبداء األسباب. 
8.رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

 )NSR /20G09( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء أدوات مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعلن الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة وبالرشاكة مع مؤسسة CCP-Japan ضمن 
مــرشوع تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع 
ومواجهة التحديات يف قطاع غزة، عن طرح عطاء توريد أدوات مساعدة لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة حســب الــرشوط واملواصفــات املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء 
ا وذوي  رقــم )NSR-20G09(  وتدعــو كافــة الــرشكات واملورديــن املســجلني رســميًّ
االختصاص والخربة التقدم للمشــاركة يف هذه املناقصة واســتالم مســتندات العطاء 
مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل فقــط غــري مســردة اعتبــاًرا مــن الســاعة التاســعة 
مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2020/11/02  وحتــى الســاعة الثانية ظهًرا من يوم 
األحد املوافق 2020/12/06  من مقر الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة– بجوار 
نــادي النــر العــريب، شــارع ســعيد العــاص املتفــرع مــن شــارع اللبابيدي، حــي الرمال 

الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الرشوط التالية: 
1. يجب أن تكون األســعار بالدوالر وتشــمل رضيبة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون أي إضافات. 
2. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

%5 من اجاميل قيمة العطاء صالح ملدة 90 يوًما من تاريخ فتح املظاريف 

وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. ترفق مع العطاء: 

- صورة من السجل التجاري للرشكة. 
- صورة عن آخر خلو طرف رضيبي.

- صورة من فاتورة الرشكة وسند القبض. 
5. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــرشة مــن ظهــر يــوم االثنــني املوافــق 

2020/11/07 وسيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد واملكان وحضور من يرغب من 

املوردين وعىل أن يكون عرض السعر ساري املفعول لفرة 90 يوًما من تاريخ اإلقفال.
6. العطاء قابل للتجزئة مبا تراه الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة مناسًبا 

لها ولجودة األصناف وأفضل األسعار.
7. يحــق للجمعيــة إعــادة طــرح العطاء بشــكله الحــايل أو إدخال أي تعديالت 

بدون إبداء األسباب. 
8.رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

في لقاء وطني ُعقد بغزة
الفصائل َتعدُّ التنسيق األمني نقيًضا للمصالحة وتطاِلب بإنجاز الوحدة

غزة/ نور الدين صالح:
أجمعــت فصائــل فلســطينية عــىل 
الوطنيــة  الوحــدة  إنجــاز  رضورة 
وإنهاء االنقســام السيايس، خاصة 
مــع وجــود التحديــات الخِطــرة التــي 
يف  الفلســطينية  القضيــة  تواجــه 
عــودة  رافضــًة  الراهــن،  الوقــت 
مــع  األمنيــة  لعالقاتهــا  الســلطة 

االحتالل.

وأكدت الفصائل رضورة إعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير، وإجراء 
الوطنــي  املجلســني  انتخابــات 
مــع  والترشيعــي والرئاســة، خاصــة 
تدهــور األوضــاع اإلقليميــة وهرولــة 
تطبيــع  نحــو  العربيــة  الــدول  بعــض 

عالقاتها مع االحتالل.
الوطنــي  اللقــاء  يف  ذلــك  جــاء 
حــامس،  حركــة  عقدتــه  الــذي 
أمــس، بعنــوان "تطــورات املشــهد 
الفصائــل  بحضــور  الفلســطيني" 
الفلســطينية، يف قاعة الشاليهات 
جنــويب غــريب مدينــة غــزة، لبحــث 

املستجدات السياسية الراهنة.
ترتيب المنطقة

لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 
املقاومــة اإلســالمية "حــامس" د. 
خليــل الحيــة، قــال: إن "مــا يجــري 
إعــادة  هــو  ــا  حاليًّ املنطقــة  يف 
أن  قاعــدة  عــىل  األوراق  ترتيــب 
جــزًءا  اإلرسائيــي  الكيــان  ُيصبــح 

منها؛ ليتسّيد عليها.
"مــا  أن  كلمتــه  يف  الحيــة  وأكــد 
يســتهدف  املنطقــة  يف  يــدور 
الوجود الفلسطيني وقضيته قلب 
إرادتهــا  ُتســَلب  واألمــة  الــراع، 
وُتنَهــب ثرواتهــا لتصبــح )إرسائيــل( 
لــن  وهــذا  املنطقــة،  يف  ســيدة 

يكون بإذن الله".
ُتســتدَرج  الســلطة  أن  وأوضــح 
التطبيــع  عمليــة  مــن  جــزًءا  لتكــون 
يف املنطقة؛ لتكون الخيارات نحو 
ترتيــب  وإعــادة  قضايانــا،  تراجــع 

األوراق لصالح االحتالل وأمريكا.
مســتمر  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 

متواصــل،  واالســتيطان  ِغّيــه،  يف 
والضــم  للقــدس  التهويــد  وخطتــا 
عــدم  ورغــم  قامئتــني،  تــزاالن  ال 
حديــث اإلعــالم عــن صفقــة القرن، 
فإن خطتي الضم والصفقة تنفذان 

خطوة بخطوة.
وأضاف الحية: "أمام هذا املشهد 
الوطنيــة-  والقــوى  -نحــن  ســارعنا 
لــرأب الصــدع، وال ُيكــن أن نواجــه 
وطنيــة  بوحــدة  إال  التحديــات 
ورشاكــة حقيقيــة عامدهــا االتفــاق 
ُنعيــد  كاملــة،  إســراتيجية  عــىل 
فيهــا االعتبــار ملؤسســاتنا، ونطلــق 
يــد املقاومــة ليدفــع االحتــالل مثن 

جرامئه".
قــال  املصالحــة،  ملــف  وحــول 
عــدة  مراحــل  يف  "بادرنــا  الحيــة: 
مــن  الوطنيــة  الوحــدة  لتحقيــق 
الهــرم يف حــامس إســامعيل  رأس 
الوطنيــة  الوحــدة  أن  ا  عــادًّ هنيــة"، 
القامئــة  التحديــات  مواجهــة  يف 
عــىل الرشاكــة هــي الــذراع القويــم 

واألسايس.

يف  مقاومــة  عــىل  "اتفقنــا  وتابــع: 
ترتيــب  إىل  والذهــاب  امليــدان، 
مؤسســاتنا ومنظمة التحرير، وكان 
الوضــع مبــرًشا بالوصول إىل نتائج، 
ولقاؤنــا مــع فتــح يف إســطنبول كان 
مرهوًنــا مبوافقــة قيــادة الحركتــني، 
العتــامد  القاهــرة  إىل  وذهبنــا 

ذلك".
القاهــرة  يف  "وجدنــا  واســتطرد: 
عــىل  مّريــن  فتــح  يف  اإلخــوة 
إحيــاء مؤسســات أوســلو والســلطة 
مؤسســات  تأخــري  حســاب  عــىل 
أن  وفوجئنــا  التحريــر،  منظمــة 
هنــاك إعــادة للعمــل مــع االحتــالل 
بــكل االتفاقيــات األمنيــة واملدنية، 

وعىل رأسها التنسيق".
األمنــي  التنســيق  أن  الحيــة  وعــّد 
ألي  رْضٌب  لالتفاقيــات  والعــودة 
رشاكة وأي عمل وطني يف عمقه، 

اإلدارات  عــىل  الرهــان  أن  مؤكــًدا 
األمريكية مصريه الفشل، والعودة 
إىل مسار املفاوضات والعمل مع 
الوحــدة  يــرضب  خــارس  االحتــالل 
الوطنية، ويرضب مرشوع الرشاكة 

بقوة.
وقــال: "إذا أعلــن أبو مازن الذهاب 
ونريــد  ســنقبل،  غــًدا  لالنتخابــات 
بالرشاكــة  لالنتخابــات  نذهــب  أن 
صناديــق  تقــول  وأن  والتزامــن، 
االقــراع قولهــا، وشــعبنا يختــار َمــن 
يريــد"، مشــدًدا عــىل أن "حــامس 
ُتعرِقلهــا  أو  لهــا  ُتعطِّ أال  تتعهــد 
وسُتشــارِك باالنتخابــات بطريقتهــا 

الخاصة".

جائحــة  بتفــي  يتعلــق  وفيــام 
الحيــة  دعــا  القطــاع،  يف  كورونــا 
اإلجــراءات  اللتــزام  املواطنــني 
حياتهــم،  عــىل  حفاًظــا  الوقائيــة 
خاصــة مــع تدهــور القطــاع الصحي 
عــىل  املفــروض  الحصــار  نتيجــة 

القطاع.

ة أولوية ُملحَّ
املكتــب  عضــو  دعــا  بــدوره 
السيايس لحركة الجهاد اإلسالمي 
جهــود  الســتكامل  البطــش  خالــد 
ــة  ُملحَّ كأولويــة  والرشاكــة  الوحــدة 
مطالًبــا  التحديــات،  ملواجهــة 
عــن  الراجــع  بــرضورة  الســلطة 
مــع  العالقــات  عــودة  قرارهــا 
اإلجــراءات  وإنهــاء  االحتــالل، 

العقابية عىل غزة.

املــرشوع  مــأزق  أن  البطــش  وبــنّي 
الوطني يزداد سوًءا يف ظل صفقة 
األمنيــة  األحــالف  وإقامــة  القــرن 
إىل  مشــرًيا  والتطبيــع،  الجديــدة 
إعــادة  هــو  للوحــدة  املدخــل  أن 
أســس  عــىل  التحريــر  منظمــة  بنــاء 
فــق عليهــا عامــي 2005  جديــدة اتُّ

و2011.
وأوضح أن لقاء األمناء العامني يف 
ســبتمرب املــايض كان رًدا منطقًيــا 
ورســالة وطنيــة جــادة، ومــا تــاله من 
لقاءات إســطنبول والقاهرة، قائاًل: 

"كنــا عــىل موعــد مــع الرشاكــة وفق 
أسس صحيحة".

أن  الســلطة  حــق  "مــن  وأضــاف: 
ولكــن  املقاصــة،  أمــوال  تســتعيد 
اســتعادة األمــوال ليســت بــأي مثن 
وال عــىل حســاب الوحــدة الوطنيــة 
وعــود  عــىل  واملراهنــة  والرشاكــة 

نقضها االحتالل".
اســتكامل  إىل  البطــش  ودعــا 
العامــني  األمنــاء  لقــاء  مخرجــات 
بتشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة يف 
امليدان، منبًها إىل خطورة العودة 
رئيــس  ودعــا  العقوبــات،  للغــة 
إلنهــاء  عبــاس  محمــود  الســلطة 
التــي ُفرضــت  اإلجــراءات العقابيــة 

عىل الناس يف غزة.
ودعــا "أبــو مازن" إلصدار توجيهاته 
لتوفــري احتياجــات القطــاع الصحي 
مســتلزمات  وتوفــري  غــزة،  يف 

مواجهة كورونا.
مرحلة خِطرة

املكتــب  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 
الســيايس للجبهــة الشــعبية جميل 
الفلســطيني  الشــعب  إن  مزهــر، 
خاصــًة  خِطــرة،  مرحلــة  يعيــش 
التــي  التطبيــع  وتــرية  ارتفــاع  مــع 
التصفيــة  مخططــات  مــع  تتزامــن 
عــن  عــدا  التــي تســتهدف األرض، 
اســتمرار حالــة االنقســام وتأثرياتهــا 

السلبية عىل غزة تحديًدا.

حالــة  زالــت  "مــا  مزهــر:  وأضــاف 
املمنهجــة  واالختطــاف  الســلب 
عــىل  تتــم  الوطنيــة  ملؤسســاتنا 
قدم وســاق، وكان آخرها االنقالب 
عــىل قــرارات اإلجــامع الوطنــي عرب 
اإلعالن عن العودة لالتفاقيات مع 

االحتالل".

وبــنّي أن هــذا األمــر شــّكل "رضبــة 
وحالــة  املصالحــة  لجهــود  كبــرية 
اإلجــامع الوطني الرافضة للتســوية 
رضورة  مؤكــًدا  واملفاوضــات"، 
خيــاًرا  لكونهــا  بالوحــدة  التمســك 
مخرجــات  وتنفيــذ  إســراتيجًيا، 
ملجابهــة  العامــني  األمنــاء  اجتــامع 

التحديات الراهنة.
يف  فــوًرا  املبــارشة  إىل  ودعــا   
الوطنيــة،  املؤسســة  بنــاء  إعــادة 
التحريــر  منظمــة  مقدمتهــا  ويف 
وديقراطيــة  وطنيــة  أســس  عــىل 
التمثيــل  وعدالــة  شــمولية  تضمــن 
إجــراء  يتطلــب  مــا  الفلســطيني، 
ُتعيــد  ومتزامنــة  شــاملة  انتخابــات 

بناء النظام الســيايس الفلســطيني 
عىل أسس تشاركية.

اجتــامع  عقــد  بــرضورة  وطالــب 
القاهــرة؛  يف  العامــني  لألمنــاء 
عــىل  واالتفــاق  االنقســام  إلنهــاء 
ملقاومــة  واضحــة  إســراتيجية 
وطنيــة  قيــادة  وتشــكيل  االحتــالل، 
انتفاضــة  وصــواًل إلطــالق  موحــدة، 

شعبية شاملة.

وبحســب مزهــر فــإن املخاطر التي 
تتعرض لها القضية تتطلب العمل 
ذات  عريضــة  وطنيــة  جبهــة  عــرب 
الضــم،  ملواجهــة  شــعبية؛  أبعــاد 
ومشــاريع  والتطبيــع،  والعــدوان، 
الوطنيــة  الوحــدة  وبنــاء  التصفيــة، 
الوطنيــة  الرشاكــة  قاعــدة  عــىل 
بعيــًدا عــن التفــرد واملراهنــة عــىل 
بايــدن  إدارة  مــن  األوهــام  بيــع 

الجديدة.
الجهــود  تضافــر  رضورة  وأكــد 
أجــل  مــن  والشــعبية  الوطنيــة 
ووقــف  كورونــا  جائحــة  مواجهــة 
انتشــارها عــرب خطــة وطنيــة شــاملة 
عــىل  الســلبية  مفاعيلهــا  ووقــف 

شعبنا.
حالة تراجع

املكتــب  عضــو  قــال  ذلــك،  إىل 
الديقراطيــة  للجبهــة  الســيايس 
صالح نارص: إن الحالة الفلسطينية 
لعــدة  وترهــل  تراجــع  حالــة  يف 
أســباب، منهــا: االنقســام والوضــع 
اإلقليمــي، الفًتــا إىل أّن )إرسائيــل( 
ذاهبــة إىل بنــاء مــا ُتســمى "الدولــة 
واالســتيطان  الضــم  عــرب  الكــربى" 

والتهويد.
الحالــة  "أمــام  نــارص:  وتســاءل 
القضيــة،  بهــا  متــر  التــي  الخِطــرة 
ملاذا نقف مكاننا دون تقدم خطوة 
واحــدة إىل األمــام؟ فنحــن متفقون 
املركزيــة  املجالــس  قــرارات  عــىل 
واملجلــس الوطنــي ووثيقــة الوفــاق 
اجتــامع  ومخرجــات  الوطنــي، 

األمنــاء العامــني لفصائــل املقاومة 
الفلسطينية".

وجدد رْفض الجبهة إعادة السلطة 
عالقاتها مع االحتالل، داعًيا إياها 
األمنــاء  اجتــامع  مخرجــات  اللتــزام 

العامني.
الرشاكــة  تحقيــق  رضورة  وأكــد 
االنتخابــات  وإجــراء  الوطنيــة 
واملجلــس  والترشيعيــة  الرئاســية 
التمثيــل  نظــام  وفــق  الوطنــي 
النســبي الكامــل، مضيًفــا: "يجــب 
العمــل عــىل دعوة األمنــاء العامني 
ووضــع  خطــط  لوضــع  جديــد  مــن 
اآلليات امللزمة الســتعادة الوحدة 

الوطنية".
وحــّذر مــن فــرض إجــراءات جديــدة 
ــد  يعقِّ لكونــه  غــزة،  قطــاع  عــىل 
عــن  ويبعدنــا  الســيايس  املشــهد 
اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، مطالًبــا 
املجتمــع الــدويل بالتدخــل إلنقــاذ 

قطاع غزة من فريوس كورونا".
إستراتيجية وطنية

املكتــب  عضــو  رأى  ناحيتــه  مــن 
الســيايس لحركــة املبــادرة الوطنية 
الوحــدة وإنهــاء  أن  ياغــي  د. عائــد 
فــق  االنقســام لــن يتحققــا إال إذا اتُّ
عــىل إســراتيجية وطنيــة كفاحيــة، 
موحــدة  وطنيــة  قيــادة  وتشــكيل 

تكون صاحبة القرار السيايس.
عــودة  حركتــه  رْفــض  ياغــي  وأكــد 
مــع  األمنــي  للتنســيق  الســلطة 
االحتــالل، موضًحــا أنــه "يؤثــر ســلًبا 
الوحــدة  وتحقيــق  املصالحــة  يف 

الوطنية".

"عــدم  رضورة  عــىل  وشــدد 
بــل  بايــدن،  إدارة  عــىل  املراهنــة 
عىل شعبنا وما يستطيع أن يفعله 
موازيــن  بتغيــري  وكفاحــه  بصمــوده 
القــوى"، متوقًعــا أن ُتجــرَب الســلطة 
عــىل إعــادة املفاوضــات العقيمة، 
إنهــاء  عــن  وبديــاًل  هدًفــا  وتصبــح 

االحتالل.
بإنهــاء  مطالبتــه  ياغــي  وجــدد 
وتشــكيل  الداخــي،  االنقســام 
عــىل  تقــوم  موحــدة  وطنيــة  قيــادة 
الحقيقيــة،  الرشاكــة  أســاس 
وتصعيد املقاومة الشعبية وصواًل 

النتفاضة شعبية.
إعادة بناء المنظمة

الجبهــة  مســؤول  رأى  حــني  يف 
لــؤي  العامــة  القيــادة  الشــعبية- 
الوقــت  يف  األولويــة  أن  القريــويت 
التحريــر  بنــاء منظمــة  إعــادة  الحــايل 
القاهــرة،  يف  عليــه  فــق  اتُّ مــا  وفــق 
وتنظيم انتخابات املجلس الوطني.
الســلطة  اســتمرار  القريــويت  وعــدَّ 
يف الرهــان عــىل نهــج املفاوضــات 
األوضــاع  لخطــورة  "اســتهتاًرا، 
ملغــادرة  إياهــا  داعًيــا  الراهنــة"، 

مربع التسوية واملفاوضات.
الســيايس  املكتــب  عضــو  أمــا 
الديــن  لتنظيــم "الصاعقــة" محيــي 
أبو دقة فأكد رضورة إنهاء االنقسام 
وتحقيــق الرشاكــة الوطنيــة، مطالًبــا 
وتوحيــد  الوطنــي  للحــوار  بالعــودة 
ــك  والتمسُّ الفلســطيني  البيــت 
األمنــاء  اجتــامع  مبخرجــات 

العامني.
رضورة  عــىل  دقــة  أبــو  وشــدد 
"االتفــاق عــىل إســراتيجية وطنيــة 
كل  وحشــد  كفاحــي  وبرنامــج 
الطاقــات ملواجهــة صفقــة القــرن"، 
بــني  العالقــات  إعــادة  رافًضــا 

السلطة واالحتالل. 

جانب من املؤمتر                  )تصوير/ محمود أبو حصرية(

الحية: العودة 
للتنسيق رْضٌب ألي 

عمل وطني مشرتك 

نارص: الحالة 
الفلسطينية يف 

حالة تراجع ألسباب 
عّدة أبرزها االنقسام

ياغي: يجب 
املراهنة عىل 

شعبنا وصموده 
وليس عىل إدارة بايدن

القريويت: األولوية 
يف الوقت الحايل 
إلعادة بناء منظمة 

التحرير

أبو دقة: يجب الوصول 
إىل برنامج كفاحي 

مشرتك ملواجهة 
صفقة القرن

البطش: املدخل 
للوحدة هو إعادة 

بناء منظمة التحرير 
عىل أسس جديدة

مزهر: العودة 
لالتفاقيات مع االحتالل 

انقالٌب عىل قرارات 
اإلجامع الوطني
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دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم 

)B45( والشارع رقم )47(

منطقة تنظيم – القرارة ، قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلســتها رقــم 2020/15 املنعقــدة بتاريــخ 2020/10/14 التصديــق النهــايئ 
عىل املخطط التفصييل ملســار الشــارع رقم )47( بعرض )12( مرت وارتداد )3( 
 )B45( ومســار الشــارع رقم )مرت واملحصور بني شــارع رقم )34( والشــارع رقم )1
بعــرض )16( مــرت وارتــداد )3( مــرت واملحصــور بــني الشــارع رقــم )1( والشــارع رقــم 

)6( واملار بالقسيمة رقم )أرايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع(.

املركزيــة  اللجنــة  الصادرعــن  اإلعــالن  لالعــرتاض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 
والذي نرش يف جريديت فلسطني واالستقالل بتاريخ 2020/6/4. 

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

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )541/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
وســيم عبــد اللــه عــيل الــرش مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم 801067323 
بصفتــه وكيــال عــن عايشــة عــيل عبــد الكريــم عيــد ووفــاء عــيل عبــد الكريــم 

جنيد وعزيزة خليل عبد الكريم الرش وعطاف خليل عبد الكريم الرش
مبوجب وكالة رقم: 4130 / 2020 الصادرة عن جباليا + 4131 / 2020 جباليا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة 
يف القطعة 1799 القسيمة 24 املدينة  جباليا

العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لألرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــني  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــالف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 12/1/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )542/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
جالل عبد الله ســلمي عيد من ســكان النصريات هوية رقم 928742188 

بصفته وكيال عن سليان عبيد سلمي عيد 
مبوجب وكالة رقم: 2012/1648 الصادرة عن دير البلح 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة
 يف القطعة 2343 القسيمة 1 املدينة  النصريات 

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش 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 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 12/1 / 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعالن بشأن مختار لعائلة الجزار )يبنا(
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ إبراهيــم يوســف إبراهيــم الجــزار قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار 
لعائلــة الجــزار )يبنــا( وعــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
اىل املدعــى عليــه/ وســام طــالل محمــد حلــس مــن مواليــد مــر وســكانها 
فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  العربيــة  االمــارات  دولــة  يف  وحاليــا  ســابقا 
2021/1/10م  املوافــق  االحــد  يــوم  املحكمــة  لهــذه  حضــورك  يقتــي 
الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2020/1072م 
وموضوعهــا نفقــة زوجــة واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة صفــاء رفيــق 
خالــد حلــس وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال عنــك أو تبد 
لــذا صــار  للمحكمــة معــذرة مرشوعــة ســيجري بحقــك املقتــى الرشعــي 

تبليغك حسب االصول وحرر بتاريخ 2020/12/1م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

10 خدمات أساسية مهددة باالنهيار

الربش: غزة تعاين عجزًا كبريًا يف األدوية 
والوضع الصحي "كاريث"

9 وفيات 
و815 إصابة 
بـ"كورونا" 

يف غزة
 غزة/ فلسطني:

بغــزة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وفيــات   9 تســجيل  أمــس، 
بفــريوس  إصابــة  و815 
بعــد  القطــاع،  يف  "كورونــا" 
2573 فحــص مخــري،  إجــراء 

يف الـ24 ساعة املاضية.
بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
صحفــي، أن حصيلــة اإلصابات 
إىل  ارتفعــت  بالفــريوس 
الجائحــة،  بــدء  منــذ   ،21461

نشــطة،  حالــة   9627 منهــا 
و111 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إىل أن إجايل 
إىل  ارتفــع  املتعافــني  عــدد 
 405 تعــايف  بعــد   ،11732

حاالت.
مجمــل  مــن   325 أن  وذكــرت 
طبيــة  رعايــة  تحتــاج  اإلصابــات 
يف  و132  املستشــفى،  يف 

حالة خطرة وحرجة.

12 وفاة 
و1297 إصابة 

بـ"كورونا" 
فــــــي 

)إرسائيل(
النارصة/ فلسطني:

الصحــة  وزارة  ســجلت 
اإلرسائيليــة، أمــس، 12 حالة 
وفاة و1227 إصابة بفريوس 

كورونا.
بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
 65 أجــرت  إنهــا  صحفــي، 
ألــف فحــص تبني منها إصابة 
بالفــريوس،  شــخًصا   1227

مــن   2.2% نســبته  مــا  وهــو 
مجمل الفحوصات.

وذكرت أن إجايل اإلصابات 
 337 إىل  ارتفــع  بالفــريوس 
 2865 منهــا  و373،  ألًفــا 
و513  آالف  و10  وفــاة، 

نشطة.
حالــة  أن  الــوزارة  وأضافــت 
اإلصابــات  مجمــل  مــن   264

"متوســطة"،  و72  "صعبــة" 
موصولــون  مصاًبــا  و99 

بأجهزة تنفس.

7 وفيات و١٧٢١ إصابة 
بـ"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
وفيــات و١٧٢١   7 اللــه، تســجيل  رام  الصحــة يف  أعلنــت وزارة 
مدينــة  فيهــا  مبــا  الغربيــة  الضفــة  يف  كورونــا  بفــريوس  إصابــة 

القدس املحتلة، يف الـ24 ساعة األخرية.
وفيــات يف   3 ســجلت  إنهــا  بيــان صحفــي،  الــوزارة يف  وقالــت 
القــدس  يف  واحــدة  ووفــاة  نابلــس،  يف  أخــرى  و3  الخليــل، 

املحتلة.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة توزعت حســب اآليت: الخليل 
 ،)80( قلقيليــة   ،)199( لحــم  بيــت   ،)336( نابلــس   ،)226(

اللــه والبــرية )187(، جنــني )145(، أريحــا واألغــوار )11(،  رام 
ضواحــي   ،)47( طوبــاس   ،)124( طولكــرم   ،)110( ســلفيت 

القدس )77(، مدينة القدس )179(.
وذكــرت أن 627 حالــة تعــاٍف وذلــك عــىل النحــو اآليت: الخليــل 
اللــه  رام   ،)14( طولكــرم   ،)156( نابلــس   ،)91( جنــني   ،)82(

 ،)17( )49(، قلقيليــة  )46(، ســلفيت  )84(، طوبــاس  والبــرية 
أريحا واألغوار )7(، مدينة القدس )81(.

وأشــارت الــوزارة إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف 
اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  77.3 %، يف  بلغــت  فلســطني 
النشطة 21.9 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل اإلصابات.

ولفتــت إىل وجــود 64 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهم 
13 مريًضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

الصحفي األسري أبو زيد.. محاكم مزدوجة 
من السلطة واالحتالل تالحق مهنته!

م وقفات رفًضا  الشعبية ُتنظِّ
الستمرار قرارات "األونروا" 
بحق الالجئني واملوظفني

غزة/ فلسطني:
نظمــت لجنــة الالجئــني التابعــة للجبهــة الشــعبية أمــس، وقفــات أمــام 
مراكــز وفــروع مقــرات وكالــة "األونــروا" يف محافظــات القطــاع الخمــس، 
مبشــاركة قيــادات وكــوادر وأعضــاء الجبهــة وجموع مــن الالجئني، رفًضا 
الستمرار السياسات والقرارات املمنهجة بحق الالجئني واملوظفني.

ورُفعــت يف الوقفــات الشــعارات املنــددة بهــذه السياســة التــي ترب 
املخططــات  مــع  وتســاوًقا  انســجاًما  شــعبنا،  نــداءات  الحائــط  بعــرض 
التصفوية الهادفة إىل إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل الالجئني كشاهد 

عىل مأساة ونكبة شعبنا، عىل طريق تصفية حق عودة الالجئني.
وذكر ممثلو الجبهة بكلاتهم يف أثناء هذه الوقفات، أن األزمة املالية 
التي ُتعانيها األونروا ليست وليدة اللحظة، ولكنها مل تصل يوًما إىل حد 
اســتغالل األزمــة يف االســتمرار بتقليــص الخدمــات، والتالعــب بحقــوق 

املوظفني بتأخري رصف الراتب أو جزء منه، أو تقليص الخدمات. 
وشــددوا عــىل أن رواتــب املوظفــني خــٌط أحمــر، وال ميكــن املســاومة 
عليها، أو استخدامها سالًحا البتزاز شعبنا، مؤكدين أن شعبنا سيقطع 

اليد التي ستمتد ألي حق من حقوق شعبنا أو ثابت من ثوابته.
التــي تؤمــن بحقــوق شــعبنا  وطالبــوا أحــرار العــامل والبلــدان الصديقــة 
بتوفري غطاء مايل لألونروا فوًرا لوقف أي ذرائع تســتغلها إدارة األونروا 

لتقليص خدماتها وعدم رصف الرواتب للموظفني.

االحتالل يطالب باعرتاف أممي بيهود الدول العربية كـ"الجئني"

السامك: خطة اإلغالق الشامل بغزة سُينَظر فيها غًدا

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يف مشــهٍد فاق سياســة "تبادل األدوار" 
وســلطات  الفلســطينية  الســلطة  بــني 
االحتــالل، عقــدت محكمة صلح نابلس 
مــن  أول  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
أمس، جلسة محاكمة للصحفي األسري 
يف الســجون اإلرسائيليــة طــارق أبــو زيد 
)45 عاًما(، اســتكااًل لجلســات ســابقة 

ضــده  مرفوعــة  "تلفيقيــة"  قضيــة  يف 
منــذ عــام 2016. أمــا االحتالل فقد عدَّ 
"العمــل مــع فضائيــة األقــى" تهمــًة زج 
يف إثرها الصحفي أبو زيد يف غياهب 
األجســام  غابــت  حــني  يف  ســجونه، 
الصحفيــني  نقابــة  -خاصــة  الصحفيــة 
بالضفــة الغربيــة- عــن املشــهد، وتركتــه 

وحيًدا يف مواجهة سجانه.
زيــد  أبــو  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
األول  ترشيــن  أكتوبــر/  مــن  األول  يف 
املايض، بعد دهم منزله وتفتيشــه يف 
لت محاكمته مرات  مدينــة نابلــس، وأجَّ
مؤسســة  مــع  بالعمــل  تتهمــه  إذ  عــدة، 
محكمــة  أكملــت  حــني  يف  محظــورة، 
"إذاعــة  بتهمــة  محاكمتــه  نابلــس  صلــح 

أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة".
عدم استقرار

نــور عطــا اللــه زوجــة الصحفــي أبــو زيــد 
لــدى  عــدة  مــرات  اعتقــل  أنــه  نــت  بيَّ
االحتالل، كان منها اعتقاله عام 2007 
ضمن حملة اعتقاالت عشوائية، حيث 
ا دون تهمة، ثم اعتقل عام  اعتقل إداريًّ
2013 5 أشهر يف أثناء تغطيته مسرية 

ضد االستيطان يف كفر قدوم.
وأضافت عطا الله لصحيفة "فلسطني" 
األخــري  االعتقــال  يف  مكــث  زوجهــا  أن 
شــهًرا يف تحقيــق "بتــاح تكفــا"، وُحجــر 
"مجــدو"  لســجن  ُنقــل  ثــم  أســبوعني، 
ــا، مشــرية إىل أنــه كان  حيــث يقبــع حاليًّ

مــن املفــرتض أن يكــون لــه محاكمــة يوم 
29 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين املنــرم، 

نهايــة  إىل  لهــا  أجَّ االحتــالل  لكــن 
ديسمر/ كانون األول الجاري.

مــن  باتصــال  أمــس، تفاجــأت  مــن  وأول 
عــن زوجهــا،  مؤسســة حقوقيــة تســألها 
محاكمــة  جلســة  عــن  متغيــب  ألنــه 
الســلطة، فأخرتهــا  لــه  تعقدهــا  كانــت 
االحتــالل، موضحــة  لــدى  أنــه مســجون 
أن الســلطة اعتقلتــه مــراًرا عــىل خلفيــة 
سياســية، وعقــدت لــه محاكمــة غيابيــة 

عىل خلفية عمله الصحفي.
ســيايس  اعتقــال  آخــر  أن  إىل  ولفتــت 
2016، ومنــذ  عــام  الســلطة كان  لــدى 
كل  محاكمــة  لــه  تعقــد  الحــني  ذلــك 

شهرين، فخرج وقتها بكفالة.
وأكدت أن االعتقاالت املتكررة لزوجها 
إذ  اليوميــة،  أرستــه  حيــاة  ســري  تربــك 
يعــاين أطفالهــا الثالثــة غيــاب والدهــم 
وســوء أحوالهــم النفســية نتيجــة ذلــك، 
وال  باالســتقرار  نشــعر  "ال  مضيفــة: 
اقتحــام  لحظــة  أي  يف  نخــى  األمــان، 
مــن  أو  االحتــالل  مــن  ســواء  املنــزل، 

أجهزة أمن السلطة".
كان  اعتقالــه  قبــل  زوجهــا  أن  وذكــرت 
املنــزل  دهــم  خشــية  ليــاًل  النــوم  يهجــر 
فجــأة، فاعتــاد الســهر والبقــاء يف حالــة 
تأهــب حتــى صــالة الفجــر والنــوم نهاًرا، 

اعتقاًدا منه أن النهار أكرث أماًنا.
مؤسسة محظورة

زميــل  عارنــة  أســيد  الصحفــي  وبــنيَّ 
األســري أبــو زيــد أن االحتــالل حقــق مــع 
طــارق -وفــق مــا أفــادت محاميته- بشــأن 
عملــه الصحفــي يف قنــاة األقــى التــي 
والرواتــب   ،2014 منــذ  معهــا  يعمــل 

التــي  والتقاريــر  منهــا،  تلقاهــا  التــي 
عارنــة  وأوضــح  لهــا.  يغطيهــا  كان 
لـ"فلســطني" أن أبــو زيــد رد عليهــم بأنــه 
ــا منــذ 20 عاًمــا، ويعمــل  يعمــل صحفيًّ
يغطــي  ــا  مهنيًّ عمــاًل  األقــى  قنــاة  مــع 
الغربيــة،  الضفــة  شــال  يف  األحــداث 

كبقية زمالئه الصحفيني.
ــغ  يبلَّ مل  أنــه  أيًضــا  زيــد  أبــو  وأخرهــم 
ا مــن أي جهــة كانــت بحظــر عملــه  رســميًّ
الــذي  عارنــة  وفــق  األقــى،  قنــاة  مــع 
م الئحــة اتهام  أشــار إىل أن االحتــالل قــدَّ
تضــم ثــالث ُتهــم، هــي: العمــل مــع جهة 
محظــور،  لتنظيــم  واالنتــاء  محظــورة، 

وتلقي أموال من جهة محظورة.
أبــو  محاكمــة  ــل  أجَّ االحتــالل  أن  وبــنيَّ 
امللــف،  لدراســة  مــرة  مــن  أكــرث  زيــد 
حيث عقد له ثالث جلســات محاكمة، 
ــل الرابعــة التي كانت مقررة االثنني  وأجَّ
الجــاري،  ديســمر   23 إىل  املــايض 
مبيًنــا أن محاميتــه طلبــت اإلفــراج عنــه 
ــا،  قانونيًّ الصحفــي  عملــه  لكــون  بكفالــة 
فهــو مســجل يف نقابــة الصحفيني، لكن 

االحتالل رفض طلبها مرتني.
وأكــد أن االحتــالل مل يتوقــف يف اآلونــة 
الصحفيــني  اســتهداف  عــن  األخــرية 
عــن  عــدا  واإلصابــة،  واالعتقــال  بالقتــل 
صحفيــي  عــىل  خاصــة  هجمــة  شــنه 
الســفر،  مــن  ومنعهــم  الضفــة،  شــال 
واالعتداء عليهم يف أثناء أداء عملهم.

مــن  واضًحــا  تقصــرًيا  هنــاك  أن  وعــدَّ 
الصحفــي  بحــق  الرســمية  املؤسســات 
أبــو زيــد، خاصــة مــن نقابــة الصحفيــني 
التــي مل تتصــل للســؤال عنــه، أو تذكــره 
يف بيــان، رغــم أن ذلــك واجبهــا وعملهــا 

لكونها متثل الصحفيني.

غزة/ صفاء عاشور:
وصــف املديــر العام لــإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة 
بـ"الــكاريث"،  القطــاع  الوضــَع الصحــي يف  الــرش  د. منــري 
األدويــة  يف  الــوزارة  تعانيــه  الــذي  العجــز  مــع  خاصــًة 
واملســتلزمات واملســتهلكات الصحيــة مــع تفــي جائحــة 
كورونــا. وقــال الــرش يف تريــح لصحيفة "فلســطني": إن 
ل أكــر تهديــد  اســتمرار هــذا العجــز الــذي بلــغ 47 % يشــكِّ
وتزايــد  كورونــا  جائحــة  اســتمرار  مــع  الصحيــة،  للمنظومــة 

أعداد اإلصابات.
ولفــت إىل أن اســتمرار العجــز وتضاعفــه مــع تفــي الوبــاء 
زاد العبء عىل كاهل وزارة الصحة؛ بسبب صعوبة توفري 
املــواد الالزمــة للمختــرات والعنايــة املركــزة، وغريهــا مــن 

الخدمات الصحية.
تحديــات  أمــام  الــوزارة  يجعــل  الوضــع  هــذا  أن  وأضــاف 
كبــرية يف مواجهــة الفــريوس، ومراقبــة عــدم نقــل العــدوى، 
املجتمــع  يحتاجهــا  التــي  واملعقــات  الكامــات  وتوفــري 
املحــيل، مردًفــا أن كل هــذه الظــروف تجعــل أكــرث مــن 10 
خدمات أساسية من التي تقدمها الوزارة مهددًة باالنهيار، 

مثــل: الرعايــة األوليــة، والعنايــة الفائقــة، ومتابعــة أصحــاب 
األمراض املزمنة وغريها.

ــه الــرش إىل أن قطــاع غــزة يواجــه كارثــة إنســانية تحدث  ونبَّ
اليوم؛ بســبب االكتظاظ الســكاين الذي جعل كل 5 آالف 
مواطــن مجريــن عــىل املكــوث يف كيلومــرت واحد، وهو ما 
ســاهم يف انتشــار الوباء يف هذه الكثافة وانتقال العدوى 
بــكل ســهولة، عــدا عــن آثــار الحصــار اإلرسائيــيل املتواصــل 
األدويــة  توفــري  يف  املســاهمة  إىل  ودعــا  عاًمــا.   14 منــذ 
وأجهــزة التنفــس الصناعــي أمــام هــذه التحديــات، مطالًبــا 
املجتمــع الــدويل بتحمــل املســؤولية الكاملــة عــا يحــدث 

يف غزة، وتوفري كل مستلزماتها الطبية.
تعانيــه  الــذي  العجــز  مــن  كبــرًيا  جــزًءا  أن  إىل  الــرش  ــه  ونبَّ
اللــه  رام  يف  الصحــة  وزارة  توريــد  عــدم  بســبب  الــوزارة 
احتياجــات القطــاع مــن األدويــة، رغــم الكارثــة التي يعيشــها 

والتي هي عىل اطالع كامل بتفاصيلها.
وأردف أن السلطة ال تزال متارس سياسة اإلغالق والحصار 
الــدوايئ ضــد القطــاع، دون تحــرك الجهــات الدوليــة التــي 
ترى عقوباتها عىل غزة والحصار اإلرسائييل املتواصلني.

النارصة/ فلسطني:
النقــاب  عريــة  إعالميــة  مصــادر  كشــفت 
املتحــدة  األمــم  طالــب  االحتــالل  أن  عــن 
باالعــرتاف باليهــود الذين ســافروا من الدول 
العربية إىل األرايض الفلســطينية املحتلة، 
التــي  األنشــطة  وتعزيــز  ا،  رســميًّ كالجئــني 

تعكس تراثهم.
جــاء ذلــك يف رســالة لســفري دولــة االحتــالل 
لــدى األمــم املتحــدة جلعــاد أردان، أرســلها 
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــني 
عريــة  إعــالم  وســائل  وأوردتهــا  غوترييــش، 

أمس.
وطلب أردان من األمم املتحدة الرشوع يف 
إجــراء بحــث عاملــي حول ترحيــل اليهود من 
الــدول العربيــة وإيــران، وبــدء أنشــطة دعائية 
حــول هــذا املوضــوع يف مختلــف منتديــات 

املنظمة العاملية.

وزعم أن "إقامة الدولة اليهودية كان من أهم 
املتحــدة"،  األمــم  اتخذتهــا  التــي  القــرارات 
أنــه "بينــا تتعامــل األمــم املتحــدة  مضيًفــا 
بشــكل مكثــف مــع الالجئــني الفلســطينيني، 
فإنهــا تتجاهــل متاًمــا الالجئــني اليهــود مــن 

الدول العربية".
وأضاف: "أمر مشني أن نرى األمم املتحدة 
مــن  الكثــري  وتخصــص  خــاص  بيــوم  تحتفــل 
"يف  الفلســطينيني،  لالجئــني  املــوارد" 
العائــالت  مــن  حــني تتجاهــل مئــات اآلالف 
اليهودية التي تم ترحيلها من الدول العربية 

وإيران".
وتابــع: "إننــي أحثكــم عــىل إعــادة النظــر يف 
القضيــة  هــذه  تجــاه  املتحــدة  األمــم  نهــج 
والبــدء يف مشــاركة قصــة 850 ألــف الجــئ 
العربيــة  الــدول  مــن  ترحيلهــم  تــم  يهــودي 
وإيران يف جميع منتديات املنظمة، إضافة 

إىل ذلك يجب عىل املنظمة تعزيز البحث 
املتعمق حول مأساة الالجئني اليهود".

يف  اليهــود  أمــالك  قيمــة  االحتــالل  ويقــدر 
الدول العربية بنحو 150 مليار دوالر.

ويحــاول االحتــالل إبــراز قصــة اليهــود الذيــن 
للمســاهمة  العريــة  الدولــة  إىل  رحلــوا 
الالجئــني  قضيــة  ملقايضــة  إقامتهــا،  يف 
الفلسطينيني وشطب حق العودة ألكرث من 
ســتة ماليــني الجــئ فلســطيني إىل وطنهــم 
الرشعيــة  قــرارات  كفلتــه  الــذي  فلســطني، 

الدولية ويف املقدمة منها القرار 194.
الرئيــس  إدارة  مــن  بدعــم  االحتــالل  وكان 
األمريــي دونالــد ترامــب، قــد طالــب األمــم 
الالجــئ  تعريــف  بإعــادة  مــراًرا  املتحــدة 
الفلســطيني بحيــث ال يشــمل أبنــاء وأحفــاد 
 1948 عــام  هجــروا  الذيــن  بــل  الالجئــني 

فقط.

غزة/ فلسطني:
الحكوميــة  املتابعــة  لجنــة  رئيــس  نائــب  قــال 
الحكوميــة  الجهــات  إن  الســاك:  مــوىس 
الشــامل  لإغــالق  خطــة  أعــدت  املختصــة 
لقطــاع غــزة مدتهــا ال تقل عن أســبوعني، الفًتا 
قــرار  يف  ســُينَظر  الخميــس  غــد  يــوم  أن  إىل 

تطبيقها.
وبــنيَّ الســاك يف تريحــات إذاعيــة أمــس 
قــرار  ســُيتخذ  "هــل  ســؤال  عــن  اإلجابــة  أن 
اإلغــالق أم ال"، مرتبطــة بالحالــة العامــة ووعــي 

املواطنني.
وقال: "لدينا خطة جاهزة من وزارة الداخلية، 
مــع  للتعامــل  لهــا  متخصصــة  لجاًنــا  وشــكلنا 
وإذا  الشــامل،  اإلغــالق  فــرض  حــاَل  امليــدان 
الصحــة  وزاريت  تعليــات  املواطنــون  التــزم 

والداخلية يقيًنا فإننا لن نذهب إليه".
بقضيتــني  مرتبــط  الشــامل  اإلغــالق  أن  وبــنّي 
أساسيتني: األوىل تفي حالة الوباء وزيادة 
الوفيــات  وخصوًصــا  كبــرية،  زيــادة  األعــداد 
منها، والثانية مقدرة وزارة الصحة عىل توفري 
االحتياجــات الالزمــة  بوســاطة لجنــة املتابعــة 
وكل املفردات األخرى يف العمل الحكومي.
وال  للشــائعات،  ضحيــة  تكونــوا  "ال  وتابــع: 
فقــد  عدمــه،  مــن  اإلغــالق  حالــة  مــن  تخافــوا 
يكون هناك إغالق شــامل أو جزيئ أو تقطيع 

بني املحافظات".
الســيطرة  هــو  املطلــوب  أن  الســاك  وأكــد 
املنحنــى  وتســطيح  الوبائيــة،  الحالــة  عــىل 
ا إىل أن هذا  الوبايئ، وتقليل األعداد، مشــريً

هو الذي تخطط له اللجنة الحكومية.

أثــر  نقــص املــوارد املاليــة  أن  كــا أشــار إىل 
الحكوميــة  املتابعــة  لجنــة  مقــدرة  يف  كثــرًيا 
عــىل مواجهــة الوبــاء، الفًتــا إىل أن احتياجــات 

وزارة الصحة كبرية.
وذكــر أن التحــدي األكــر الــذي تواجهــه وزارة 
الصحــة هــو نقــص األكســجني الســائل، "وقــد 
وفرتــه الــوزارة بفضــل اللــه، ويف غضــون أيــام 
سيعمل نظام تحويله من سائل إىل بخار بعد 
صيانــة بعــض املعــدات نتيجــة وجــود إشــكاٍل 

فنيٍّ فيها".
التعليــات  التــزام  إىل  املواطنــني  ودعــا 
والداخليــة،  الصحــة  وزاريت  عــن  الصــادرة 
التباعــد  عــىل  املحافظــة  رضورة  إىل  مشــرًيا 
يف  التجمهــر  ومنــع  الكامــة  وارتــداء 

املناسبات والتجمعات العامة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ال شــك أن مــا تــم خــال 14 عامــًا مــن جهــود لتحقيــق املصالحــة الوطنيــة قــد تعــرض 
ال  -الــذي  األمنــي  للتنســيق  العــودة  الســلطة  قــرار  آخرهــا  كان  متعــددة،  النتكاســات 
يــرى أحــٌد أنــه توقــف أصــًا- خصوصــًا أن القــرار قــد أعلــن عنــه يف الوقت الــذي يجتمع 
فيــه وفــدا حركتــي حــاس وفتــح يف القاهــرة. وبعــد أربعــة عــر عامــًا مــن االنقســام 
الفلســطيني الداخــي الــذي جــاء نتيجــة مبــارشة ألكــر مــن 26 عامــًا مــن أوســلو التــي 
فرضــت ســلوكًا ســلطويًا مبنيــًا عــى األحاديــة السياســية، دون أي تراكــم دميقراطــي أو 
حتى توافق وطني ميكن البناء عليه؛ فقد أصبحت الحالة الوطنية يف وضع ال تحسد 
عليه، حيث بدا واضحًا أن االنقسام الحقيقي بني "السلطة الفلسطينية" وإدارتها من 
فريــق التنســيق األمنــي يف حركــة فتــح مــن جهــة، ومن جهة أخرى الفصائــل التي ترفض 

التنسيق األمني ويف مقدمتها حركة حاس.
وال شــك أن حالة االســتقطاب بني الفريقني مســتمرة وواضحة بحيث ال يســتطيع أحد 
أن يتجاهلها. ومل يعد خافيًا أن الكل الوطني أصبح لديه قناعة رصيحة بأن ال أحد من 
الفصائــل الفلســطينية يســتطيع منفــردًا أن يتحمــل مســؤولية إدارة غــزة أو الضفــة دون 
اآلخريــن، وأن مقاومــة االحتــال تحتــاج إىل وحــدة وطنيــة ورشاكــة سياســية، فلــم تعــد 
املقاومــة بعــد التطبيــع العــريب مقتــرة عــى مــا عرفنــاه يف ســبعة عقــود مــن النضــال 
الفلسطيني مبنية عى املواجهة املبارشة مع العدو! بل أصبحت مقاومة من يقاوم 

املقاومة الزمة من لوازم الواجب الوطني.
اســتمرار تجاهــل "الســلطة" كل القــرارات الوطنيــة املتعلقــة بوقــف التنســيق األمنــي 
وتنكرها ملخرجات اجتاع األمناء العامني وقرارات اإلجاع الوطني بتفعيل املقاومة 

الشــعبية يف الضفــة الغربيــة، يضــع الحالــة الوطنيــة أمــام خيــارات ثاثــة للتعامــل مــع 
السلطة. الخيار األول: التعايش مع السلطة، وهذا يعني قبول األمر الواقع والتسليم 
مبــا ينتــج عنــه. ومعلــوم أن التزامــات "الســلطة" تجــاه االحتــال تقــي مبنــع أي عمــل 
مقــاوم ضــد العــدو، بــل وماحقــة املقاومني وتســليم معلومات ســاخنة عن النشــطاء، 

سواء كانت مقاومة مسلحة أو حتى شعبية.
الخيــار الثــاين: إدارة االنقســام، وهــذا يعنــي العــودة إىل املربــع األول مــن املناكفــات 
الحكوميــة بــني غــزة والضفــة، وقبــول كل منطقــة جغرافيــة مبــا لديهــا سياســيًا وأمنيــًا 

واقتصاديًا.
رافضــة  وطنيــة  حالــة  تكويــن  يعنــي  وهــذا  للســلطة،  الوطنــي  العــزل  الثالــث:  الخيــار 
للســلطة ومتمــردة عــى قراراتهــا يف الضفــة الغربيــة. وعليــه تحمل الفصائل والنشــطاء 

املسؤولية عن النتائج املرتتبة عى املقاومة الشعبية لاحتال.
معلوم أن ترجيح أي من الخيارات الثاثة يقتي مقاربة سياسية اقتصادية اجتاعية 
مبنيــة عــى الجغرافيــة الوطنيــة، فعــزل الســلطة يتطلــب قــرارًا سياســيًا إقليميــًا ودوليًا، 
فهــي قــد تشــكلت بنــاء عــى قبــول دويل ترعــاه الرباعيــة الدوليــة )الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، وروســيا واالتحــاد األورويب واألمــم املتحــدة( عــام 2002 لحــل املشــكات 
واألزمات بني "السلطة" و"إرسائيل". لكن العزل الوطني يقتي تشكيل حالة وطنية 
الوطنــي يف  الحــق  مــع مارســة  بالتزامــن  ورمــوزه،  األمنــي  الســلطة  لســلوك  مقاومــة 
مقاومة االحتال وإجراءاته التعسفية والعنرية ضد األرض واإلنسان واملقدسات، 
بحيــث تتــم مراكمــة حالــة الوعــي الشــعبي والفــرز الوطنــي لصالــح مــروع املقاومــة 

الــذي تــراه الســلطة مهــددًا لهــا رمبــا أكــر من االحتــال. ومعلوم أن الطبيعــة العنرية 
لاحتــال وإجراءاتــه امليدانيــة ال ميكــن ضبطهــا أو تجميلهــا أمــام الفلســطيني الــذي 
ســيارس الفــرز الوطنــي يوميــًا وهــو يــرى صمــت الســلطة بــل ومتاهيها مــع العدو، يف 

مقابل الثائر الذي يقاوم العدو ويستعيد كرامة املواطن.
قد يبدو الخيار الثاين مكروهًا وطنيًا لكنه اســتمر لســنوات طويلة، ورمبا يراه البعض 
هو الحالة السائدة حتى اآلن مع شكل من أشكال الخيار األول. رمبا تكون فكرة رشاء 
الوقــت واســرتاتيجية قبــول الواقــع حتــى تتغــر الظــروف مقبولــة لــدى املراقــب! لكنهــا 
ليســت فاعلــة ألصحــاب املــروع الوطنــي، الذيــن يــرون االحتــال يتمــدد يف الوطــن 
الذيــن  وأولئــك  الفلســطينية،  القضيــة  دعــم  حســاب  عــى  التطبيــع  بدعــوى  العــريب 
يؤمنون بأن إدارة الشأن اليومي للسكان يجب أن تتم وفق رؤية وطنية، هي بالرضورة 
تتناقــض مــع االحتــال فضــا عــن خدمته أمنيًا واقتصاديًا؛ إذ كيف ميكن التعايش مع 
خصم مخصصات األرسى وأهايل الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطني وحريتها، 

ال من أجل املحافظة عى سلطة تخدم االحتال!
ولعــل املزاوجــة بــني الخيــار الثالــث ويشء من الخيــار األول متثل مقاربة وطنية تراعي 
حساســية اللحظة واســرتاتيجية الحالة. فا ميكن أن تســتمر الســلطة بوضعها الحايل 
إاّل إذا كانت تقوم بخدماتها األمنية واالقتصادية ملصلحة االحتال، كا أن املروع 
الوطنــي ال ميكنــه أن يــرى النــور بوجود ســلطة متارس الضغــط االقتصادي واالجتاعي 
واألمنــي عــى املواطــن لكــر إرادة املقاومــة، وقتــل روح النضــال الشــعبي ضــد ظلــم 

العدو واستبداد السلطة.

املتحــدة  الواليــات  مــع  التعامــل  يف  العــرب  املســتبدين  الزعــاء  القلــق  يفــارق  ال 
األمريكيــة، وتســتبد حالــة القلــق بهــم مع كل دورة انتخابيــة وقدوم رئيس جديد، فهؤالء 
الزعاء الفاقدون للرعية والرشد يدركون جيدًا أن عليهم تعديل سلوكهم ليتاىش 

مع سياسات الرئيس الجديد.
وقــد بلــغ قلــق الدكتاتوريــني العــرب مــداه مــع انتخــاب جوزيــف بايــدن رئيســًا للواليــات 
املتحــدة، الــذي شــدد عــى أن املبــادئ التــي ســتحكم سياســته يف الــرق األوســط 
تســتند إىل االلتــزام بالدميقراطيــة والليرباليــة وحقوق اإلنســان ومكافحة الفســاد، وهي 

مفاهيم ال تتمتع األنظمة العربية الدكتاتورية بالحد األدىن من متطلباتها. 
ورغــم معرفــة املســتبدين العــرب بأن السياســة األمريكيــة يف املنطقة قامت عى دعم 
األنظمــة االســتبدادية، إال أنهــا تخــى أن تتحــول الرطانــات الباغية إىل سياســة فعلية، 
أو تســتخدم تلــك القيــم كشــعارات للضغــط واالبتــزاز. فــإذا كان ترامب اســتخدم القوة 

كوسيلة ابتزاز، فا جدال يف أن بايدن سيستخدم الدبلوماسية كأداة ابتزاز.
إن قلق املستبدين العرب الذين منحهم الرئيس الخارس يف االنتخابات دونالد ترامب 

مساحة واسعة من االستبداد والقمع، سيصبح قلقًا مضاعفًا مع رئيس يعرفون أجندته 
مســبقًا باعتبــاره اســتئنافًا لرؤيــة الرئيــس الســابق أوبامــا يف إطــار مقتضيــات الرباغاتية 

الواقعية.
وكان بايدن قد طرح اإلطار العام لسياسته الخارجية يف ورقة نرها يف مجلة "فورين 
أفــرز" يف نيســان/ أبريــل املــايض، بعنــوان: "ملــاذا يجــب أن تقــود أمريــكا مــرة أخــرى: 
إنقــاذ السياســة الخارجيــة للواليــات املتحــدة بعــد ترامــب"، حيــث أكــد بايــدن عــى أنه 
سيســعى إىل إعــاء قيــم الدميقراطيــة والليرباليــة كمحــور للعاقات مــع الدول األخرى، 
حيــث كتــب قائــا: "كرئيــس ســأقوم بخطــوات فوريــة لتجديــد الدميقراطيــة األمريكيــة 
وحلفائها، فقد أدى انتصار الدميقراطية والليربالية عى الفاشية واالستبداد إىل خلق 

عامل حر"، وتلك كلات ترعب املستبدين العرب.
وعــى الرغــم مــن الحديــث عــن إعــاء قيــم الدميقراطيــة والليرباليــة كمحــور للعاقــات 
املنطقــة  مــع  التعامــل  يف  أولويــة  تشــكل  ال  القيــم  تلــك  أن  إال  األخــرى،  الــدول  مــع 
العربية. فالسياســة األمريكية يف الرق األوســط كانت ملتزمة تاريخيًا بدعم األنظمة 

االستبدادية يف إطار عقيدة االستقرار.
وال يخــرج بايــدن عــن األطــر السياســة األمريكيــة التقليديــة يف الــرق األوســط، وقــد 
مــع  والعاقــة  اإليــراين،  وامللــف  أمــن إرسائيــل،  اإلرهــاب، وضــان  حددهــا مبكافحــة 
الســعودية. ومع ذلك فإن منطقة الرق األوســط لن تتمتع بأهمية كربى يف أولويات 
بايدن، فاالنســحاب األمرييك التدريجي من املنطقة ســوف يســتمر، وهو نهج يســتند 
أخــرى ويف  للتفــرغ ألولويــات  أوبامــا  بــدأ خــال عهــد  الــذي  التــوازن  إعــادة  مبــدأ  إىل 
مقدمتها مواجهة الصعود الصيني. واستمر نهج أوباما يف حقبة ترامب، وسوف يبقى 
خال والية بايدن، وهو نهج يقوم عى الحّد )إىل أقىص درجة ممكنة( من التدخات 

العسكرية األمريكية يف املنطقة.
إن حالة القلق لدى املستبدين العرب من سياسات بايدن يف الرق الوسط، تنبع من 
الخشــية مــن أن تتحــول الشــعارات التــي طرحهــا بايــدن حــول معيار تطبيــق الدميقراطية 
كأســاس حاكــم يف عاقــات أمريــكا مــع الــدول، إىل حقيقــة واقعــة، وأداة ضغــط فعالــة. 
الســودان، ومــن  "مــن هونــغ كونــغ إىل  قــال:  ذلــك حــني  بايــدن واضحــًا يف  فقــد كان 
تشيي إىل لبنان، يذّكرنا املواطنون، مرّة أخرى، بالتوق املشرتك إىل الحكم الرشيد، 
والبغض العاملي للفساد" الذي وصفه بأنه "وباء خبيث، يؤّجج القمع، ويقّوض كرامة 
اإلنســان، ويــزود القــادة االســتبداديني بــأداة قويــة لتقســيم الدميقراطيــات وإضعافهــا 
كام  ويأخــذ  اآلخــر،  الفريــق  إىل  ينتمــي  ترامــب  أن  ويبــدو  العــامل.  أنحــاء  جميــع  يف 

املســتبّدين بينــا يظهــر ازدراء الدميقراطيــني، مــن خــال ترؤســه أكــر اإلدارات فســادا 
يف التاريخ األمرييك الحديث، فقد منح الرخصة للفاسدين يف كل مكان".

بعيدًا عن الشعارات الكربى املتعلقة بالدميقراطية والليربالية، فإن رؤية بايدن ملتزمة 
بأمن إرسائيل وتفوقه، وقد تعهد بعدم إعادة السفارة األمريكية إىل تل أبيب، وبعدم 
إلغاء اعرتاف الواليات املتحدة بضم إرسائيل غر القانوين ملدينة القدس ومرتفعات 
الجوالن. ويعترب بايدن من أكر الساسة األمريكان تشددًا يف الدفاع عا يعتقده أمن 
إرسائيــل، فقــد شــدد عــى ذلــك بوضــوح يف مقالــه حــني قــال: "يجــب التشــديد عــى 
حايــة أمــن إرسائيــل"، ورمبــا يكــون االختــاف الوحيــد بني بايدن وترامــب هو أن بايدن 
قــد يســتأنف املســاعدات املاليــة للســلطة الفلســطينية، بعــد أن يخصــم املبلــغ الــذي 

تدفعه السلطة الفلسطينية لدعم عائات الشهداء وأرسى الحرب الفلسطينيني.
تشــكل الحرب عى اإلرهاب قمة أولويات السياســة الخارجية األمريكية، وهي سياســة 
ســبتمرب  مــن  عــر  الحــادي  وبعــد هجــات  البــاردة عمومــًا،  الحــرب  نهايــة  منــذ  ثابتــة 
حصوصــًا. فقــد شــدد بايــدن عــى االســتمرار مبحاربــة القاعــدة وداعــش شــأن أســافه، 
لكــن مقاربــة بايــدن العســكرية التــي يصفهــا بالذكية تســتند إىل التقليل من اســتخدام 
القــوة واالعتــاد عــى الدبلوماســية والحلفــاء، فهــو يقــول: "تجــب إعــادة معظــم قواتنا 
من أفغانســتان والرق األوســط، وإعادة تعريف مهمتنا هناك وبشــكل أضيق لتكون 
دحــر القاعــدة وداعــش.. إن بإمكاننــا أن نكــون أقويــاء وأذكيــاء يف ذات الوقــت. هنــاك 
فــرق كبــر بــني إرســال وحشــد قــوات عســكرية كبــرة وملــدى مفتــوح، وبــني اســتخدام 
بضــع مئــات مــن القــوات الخاصــة واالســتخبارات لدعــم رشكائنــا املحليــني ضــد عدونــا 

املشرتك". وال تبدو سياسة بايدن يف هذا السياق مختلفة عن سلفه ترامب.
أحد أهم القضايا التي تقلق املستبدين العرب من سياسة بايدن يف الرق األوسط، 
تتمثل بنهاية رسدية تعريف املخاطر يف املنطقة التي نســجته األنظمة االســتبدادية 
مــع املســتعمرة االســتيطانية اإلرسائيليــة برعايــة ترامبيــة، وتشــكل عى أساســها حلف 
التطبيــع العــريب اإلرسائيــي، عــرب مداخــل حــرب اإلرهــاب، ومقاربــة العــدو باختــزال 
الشــيعية وتركيــا  إيــران  السياســية والجهاديــة، ويف  باملنظــات اإلســامية  املخاطــر 
الســنية، وتحــول املســتعمرة االســتيطانية إىل صديــق ورشيــك. فحســب املنظــورات 
اإلمربياليــة األمريكيــة والصهيونيــة اإلرسائيليــة، فــإن البنيــة التحتيــة ملــروع "صفقــة 
القــرن" باتــت مهيــأة إلعــادة بنــاء الــرق األوســط عــرب تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

وإدماج املستعمرة االستيطانية اإلرسائيلية يف نسيج الدكتاتوريات العربية.
العربيــة الدكتاتوريــة ميــرة بتجــاوز قيــم  لــن تكــون مهمــة األنظمــة  الســياق  يف هــذا 

الدميقراطيــة والحريــة وحقــوق اإلنســان داخليــًا، بذريعة اإلرهاب اإلســامي، وخارجيًا 
فــإن امللــف اإليــراين ســيصعب التعامــل معــه عــرب مداخــل اإلرهــاب، إذ يبــدو بايــدن 
عازمــًا عــى إعــادة الحيــاة لاتفــاق النــووي لوقــف ســعي إيــران المتــاك ســاح نــووي 
وهــو مــا يعتقــده أولويــة قصــوى إلدارتــه، حيــث قــال: "وكرئيــس للواليــات املتحــدة، 
النــووي  االتفــاق  كان  حيــث  جديــد،  عهــد  يف  التســلح  مــن  بالحــد  التزامنــا  ســأجدد 
اإليراين التاريخي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما- بايدن قد منع إيران من الحصول 
عــى ســاح نــووي. ومــع ذلــك، وبتهــور شــديد انســحب ترامــب مــن االتفــاق، مــا دفع 
إيــران إىل إعــادة تشــغيل برنامجهــا النــووي وأصبحــت أكر اســتفزازًا، مــا زاد من خطر 
انــدالع حــرب كارثيــة أخــرى يف املنطقــة.. يجــب أن تعــود طهــران إىل االمتثــال الصــارم 
لاتفــاق". ورغــم العقبــات التــي ســتواجه اســتئناف املفاوضــات، إال أن رؤيــة ترامــب 

أصبحت من املايض.
عــى الجانــب اآلخــر، فــإن امللــف الســعودي الــذي يوليــه بايــدن أهميــة يف سياســته 
مــن  مســبقة  ســلبية  مواقــف  لديــه  فبايــدن  تحــواًل،  يشــهد  ســوف  أوســطية،  الــرق 
الســعودية تتمحور حول ملفي حقوق اإلنســان والحرب يف اليمن، ولذلك بدا واضجًا 
أن الســعودية بــدأت تتكيــف مــع الواقــع الجديــد بتحســني عاقاتها مــع تركيا، والرتيث 
لإلخــوان  بتعريفهــا  التمســك  مــع  ولكــن  الرتامبيــة،  بصيغتهــا  القــرن  رؤيــة صفقــة  يف 

املسلمني منظمة إرهابية، واإلرصار عى مقولة اإلرهاب اإليراين.
األمريكيــة،  الخارجيــة  للسياســة  العــريب ال يشــكل تحديــًا  العــامل  إن  القــول  خاصــة 
كل  مــع  األمريكيــة  السياســات  مــن  القلــق  اعتــادوا  العــرب  املســتبدون  فالزعــاء 
انتخابــات، فهــم يخشــون مــن أي تغيــر مهــا بــدا ســطحيًا، لكنهــم رسعان مــا يتكّيفون 
مع متطلبات ســيدهم الجديد يف البيت األبيض، بعد متلمل وحرد وعتاب، تعبرًا 
عــن قلقهــم تجــاه تغيــر تأنفــه طبيعتهــم االســتبدادية املحافظــة فقــد تناغمــت هــذه 
األنظمة الدكتاتورية مع والية ترامب الشعبوية االستثنائية التي فضلت الدكتاتورية 
عــى الدميقراطيــة رصاحــة، واســتخدمت القــوة كأداة سياســية، ومارســت االبتــزاز 
واإلذالل، واألدهــى أنهــا كانــت ســعيدة بالرتامبيــة وعاشــقة لرتامــب. ورغــم أن بايــدن 
املســتبدين  أن  إال  املعهــودة،  األمريكيــة  والرباغاتيــة  الواقعيــة  نهــج  إىل  يعــود 
العــرب الذيــن اســتبد بهــم حــب ترامــب، يخافــون من إي إشــارة إىل قيــم الدميقراطية 
والليرباليــة وحقــوق اإلنســان، رغــم إدراكهــم أنــه ال وجود لتغيــرات كربى يف امللفات 
األساســية الثــاث يف الــرق األوســط التــي تتعلــق مبكافحة اإلرهــاب، وأمن إرسائيل 

وامللف اإليراين.

الخيارات الوطنية للتعامل مع "السلطة" 
يف ظل استمرار التنسيق األمين

العرب وسياسة بايدن يف الرشق األوسط

د. ناجي شكري الظاظا
كاتب وُمحلِّل سيايس

حسن أبو هنية
)عريب 21(

العزل الوطني يقتضي تشكيل حالة وطنية مقاومة 
لسلوك السلطة األمني ورموزه، بالتزامن مع 
ممارسة الحق الوطني في مقاومة االحتالل 

وإجراءاته التعسفية والعنصرية ضد األرض 
واإلنسان والمقدسات، بحيث تتم مراكمة حالة 

الوعي الشعبي والفرز الوطني لصالح مشروع 
المقاومة الذي تراه السلطة مهددًا لها ربما أكثر 

من االحتالل. 

إن العالم العربي ال يشكل تحديًا للسياسة الخارجية 
األمريكية، فالزعماء المستبدون العرب اعتادوا 

القلق من السياسات األمريكية مع كل انتخابات، 
فهم يخشون من أي تغيير مهما بدا سطحيًا، 

لكنهم سرعان ما يتكّيفون مع متطلبات سيدهم 
الجديد في البيت األبيض.

تعيشــها  التــي  األزمــة  عمــق  تعكــس  و"االنتصــار"،  "الصــرب"  بــني  الســلطة  مســؤولو 
السلطة ومدى سخاء مسؤوليها يف تقديم دروس خاصة يف رّدات الفعل العاطفية 

واالعتباطية.
بــدأت الســلطة مبّكــرا تجنــي مثــار قرارهــا املتــّرع والــكاريث بعــودة العاقــات مــع 
االحتــال وإدارة الظهــر لإلجــاع الوطنــي، وهذا التجرؤ اإلرسائيي عى أموالنا ليس 
ســببه ســوى االمتنــاع والتخــي عــن فكــرة مواجهــة هــذا الصلــف، وبرهــان يف أثنــاء 
ذلك عى أن الســلطة وفتح غر صادقة حتى يف مطلب وفكرة املقاومة الشــعبية، 

ورافضة من أساسه للتوافق حولها باعتبارها القاسم الوطني املشرتك للنضال.
مــا عــاد اشــتية يحتــاج بعــد اليــوم إىل أن يطالــع حّظــه يف فنجــان قهــوة؛ ألنــه ســيكون 
أمــام مرحلــة سياســية عصيبــة وليــس كا يتصّور بعــد رحيل الرئيس األمرييك دونالد 
ترامــب، وســتزداد تعقيــًدا مــع عــدم تراجــع "إرسائيــل" عــن مخطــط الضــم والتهويــد، 
وعــدم تراجعهــا أيًضــا عــن الخصومــات، وســتبدأ حينهــا تطفــو الخافــات الداخليــة 
إىل الســطح والســجاالت بــني موافــق ورافــض إلعــادة العاقــات مــع االحتــال اليــوم 
أو التــّرع والتفــرد يف قرارهــا، وستنشــط معــه قــرارات اإلقصــاء وتهــم التجّنــح، ولــن 

مل تدم طويًا فرحة عضو اللجنة املركزية لحركة فتح حسني الشيخ بانتصاره اليتيم 
عــى االحتــال اإلرسائيــي وبطولتــه يف إلزامــه باالتفاقيــات، حتــى اتضــح أن االلتــزام 

كان مبا أقرّه الكابينت وليس السلطة.
قــرر الكابينــت اإلرسائيــي تحويــل 2.5 مليــار شــيكل للســلطة مــن أمــوال املقاصــة، 
وخصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب األرسى لعام 2019، يف واحدة 

من أبرز مظاهر السيادة اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وعى السلطة نفسها.
الضابــط اإلرسائيــي كميــل أبــو ركــن منســق أعــال حكومــة االحتــال يف املناطــق، 
ليس إبراهيم ملحم املتحدث باســم الحكومة الفلســطينية الذي مارس عليه رئيس 
الــوزراء محمــد اشــتية تنظــًرا عــى الهــواء يف الربوتوكــول واللياقة الدبلوماســية وهو 
يقطــع حديثــه ليقــول لــه: "شــيل ايديــك مــن جيابــك"، وهــي أكــرب مــن أن نجــرؤ عــى 
قولهــا يف وجــه أبــو ركــن الــذي وضــع يديــه يف جيب شــعبنا ورسقه عى عني حســني 

الشيخ واللجنة املركزية لحركة فتح.
اكتفــى اشــتية بالقــول إنهــم "يتابعــون األمــر مــع إرسائيــل"، كــا طلــب مــن املوظفني 
"الصرب لعدة أشــهر"، حتى أصبحنا أمام مزاوجة جديدة يف املفاهيم التي يطلقها 

يكون الحّل وقتها سوى بالعودة إىل الشعب واإلجاع الوطني، وإىل حينه قد يكون 
األوان قد فات. 

هــذه  أصبحــت  رمضــان،  محمــد  املــري  للفنــان  شــاهدناها  التــي  الســقطة  إن 
لــكل  األيــام تعبــًرا لــكل ســقوط يحصــل يف املشــهد الســيايس، ومصــر مجــازي 
املطبعــني مــع االحتــال، حتــى إنهــا اســتخدمت بــذكاء لتصويــر حــال الســلطة بعــد 
قــرار "إرسائيــل" خصــم 600 مليــون شــيكل مــن أمــوال املقاصــة عقــب "االنتصــار" 
اليتيــم، والــدق عــى الصــدر مــن الضابــط أبــو ركــن، وهــو املشــهد والتصويــر األقــرب 
إىل الواقع، مع فارق أنه بعد هذا السقوط لن يرتفع للسلطة يشء أبًدا إذا ما مّس 
ذلك رواتب الشهداء واألرسى، فا قيمة الحًقا ألي تهديد يطلقه الرئيس أبو مازن 
أو مــن حولــه، وهــو الــذي ســبق وأن قــال إن "قرصنــة أموالنــا هــي املســار األخر يف 

نعش اتفاق باريس". 
أدهــم  الفلســطيني  والكاتــب  األديــب  التــي كتبهــا  العميقــة  العبــارات  مــن  واحــدة 
الرقاوي وتطابق متاًما حال الســلطة الفلســطينية يف عاقتها مع االحتال قوله: 

"عى قدر االتكاء يكون السقوط".

أبو ركن ليس إبراهيم ملحم
أحمد الكومي

واحدة من العبارات العميقة التي كتبها األديب 
والكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي وتطابق 

تماًما حال السلطة الفلسطينية في عالقتها 
مع االحتالل قوله: »على قدر االتكاء يكون 

السقوط«.



7 األربعاء 17 ربيع اآلخر 1442هـ 2 ديسمبر/ كانون األول 
Wednesday 2 December 2020

FELESTEENONLINE

غزة/وائل الحلبي:
بطولتــي  اســتمرار  أن  مســؤول  مصــدر  أكــد 
مرهــون  األوىل  والدرجــة  املمتــاز  الــدوري 
بالتطــورات التــي ستشــهدها غــزة، مشــددًا 
أو  إليقــاف  قــرار  أو  نيــة  يوجــد  ال  أنــه  عــى 

تجميد النشاط الريايض هذا العام.
اللوائــح  إن  لـ:"فلســطني"  املصــدر  وقــال 
التــي يطبقهــا اتحــاد كــرة القــدم يف بطولتــي 

الــدوري بالدرجتــني املمتــازة واألوىل هــي 
االتحــاد  مــن  اعتامدهــا  تــم  التــي  نفســها 
الدويل لكرة القدم يف ظل انتشــار فريوس 
كورونــا. وأوضــح أن الربوتوكــول الــذي يتــم 
ينــص  الحــايل  املوســم  خــال  بــه  العمــل 
عــى رضورة تواجــد )13( العبــًا عــى أقلــل 
تقدير يف كشــف الفريق لكل مباراة، مبينًا 
املمتــازة  الدرجتــني  يف  الفــرق  جميــع  أن 

واألوىل قامت بقيد ما ال يقل عن 25 العبًا 
القــدرة عــى توفــري  يف كشــوفاتها ولديهــا 

العدد املطلوب من الاعبني لكل مباراة.
الاعــب  إصابــة  اكتشــاف  أن  إىل  وأشــار 
عــامد فحجــان بعــد يــوم واحــد من مشــاركته 
مــع فريقــه خدمات رفــح يف مواجهة الهال 
الاعبــني  لجميــع  درســًا  تكــون  أن  يجــب 
الذيــن يقومــون بإجــراء املســحات بــرورة 

إبــاغ أنديتهــم والتــي بدورهــا ُمطالبــة بإلــزام 
ال  التــي  املطلوبــة  العــزل  بفــرة  الاعبــني 

تقبل عن 14 يوم.
مــن  حالــة  املاضيــة  الســاعات  وشــهدت 
الهــال  اعــان معالــج  بعــد  األنبــاء  تضــارب 
عــن اشــتباه بإصابــة عــدد مــن العبــي الفريق 
بفــريوس كورونــا قبل أن ينفي النادي صحة 

األخبار املتداولة.

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن نــادي خدمــات رفــح موافقتــه بشــكل رســمي 
صفــوف  إىل  مــوىس  بــدر  مهاجمــه  انتقــال  عــى 
مــع  التفــاق  توصلــه  بعــد  الحــريب،  االنتــاج  نــادي 
انتقــال  عقــد  عــى  وتوقيعــه  املــري  النــادي 

مهاجمه.
نــادي  صنــدوق  أمــني  عمــري،  أبــو  كــامل  وقــال 
أرســل  الحــريب  االنتــاج  نــادي  إن  رفــح  خدمــات 
ناديــه  وقــام  الثاثــة  باألطــراف  الخاصــة  العقــود 
بالتوقيــع عليهــا وإعادتهــا، مشــريًا إىل أنه يتطلب 
يتــم ارســال  التوقيــع مــن كافــة األطــراف عــى أن 

النسخة الخاصة بنادي خدمات رفح الحقًا.
وجــاء اتفــاق خدمــات رفــح واالنتــاج الحــريب عــى 
ألــف   15 انتقــال مــوىس لصفــوف األخــري مقابــل 
نســبة  عــى  حصولــه  جانــب  إىل  أمريــي  دوالر 
%10 من عقد الاعب يف حال بيعه لنادي أخر.

أن املفاوضــات  لـ:"فلســطني"  أبــو عمــري  وأوضــح 
شــهدت ساســة كبــرية مــن جانــب نــادي خدمــات 
رفــح الــذي يأمــل أن يحقــق العبــه نجاحــًا كبــريًا يف 
الــدوري املــري، خاصــة وأن مــوىس ال زال يف 
ســن صغــري ولديــه القــدرة عــى تقديم مســتويات 

مميزة.
وأبــرم خدمــات رفــح عقــدًا آخــر مع موىس يشــرط 
فيــه أن يعــود لصفــوف خدمــات رفــح بعــد انتهــاء 
رحلتــه االحرافيــة يف حــال قــرر العــودة إىل غــزة 

واستكامل مشواره يف املاعب.
القادمــة  الســاعات  خــال  يصــل  أن  املقــرر  ومــن 
إىل  األطــراف  جميــع  مــن  موقعــًا  الثــايث  العقــد 
نــادي  ســيقوم  حيــث  املاليــة،  الحوالــة  جانــب 
خدمــات رفــح مبخاطبــة اتحــاد كــرة القــدم إلرســال 
للنــادي  مبــوىس  الخاصــة  الدوليــة  البطاقــة 

املري.

غزة/وائل الحلبي:
املحرفــني  دوري  العبــي  مــن  عــدد  جــدد 
بالضفــة الغربيــة تألقهــم وبريقهــم مع انطاقة 
الظــروف  مــن  الرغــم  عــى  الحــايل،  املوســم 
إال  املباريــات  بهــا  ُتقــام  التــي  االســتثنائية 
يف  غابــت  التــي  األســامء  مــن  العديــد  أن 
املواســم املاضيــة عــن التألــق عــادت وبقــوة 

إىل املشهد الريايض بالضفة.
عبــد الحميــد أبــو حبيــب نجــم األمعــري أبــرز 
هــؤالء الاعبــني الــذي يقــدم مســتويات أكــر 
البطولــة  انطاقــة  منــذ  فريقــه  مــع  رائعــة  مــن 
فريقــه  تحقيــق  يف  الواضحــة  ومســاهمته 

لانتصارات.
ويتواجــد األمعــري يف املركــز الثــاين برتيب 
مــن  نقطــة   16 برصيــد  املحرفــني  دوري 
وخســارة  واحــد  وتعــادل  انتصــارات  خمســة 
أبــرز  الفريــق مــن  الــذي جعــل  واحــدة، األمــر 
برفقــة  اللقــب  عــى  للمنافســة  املرشــحني 
جبــل املكــرب وباطــة حامــل اللقــب باإلضافــة 

لشباب الخليل.

أبــو حبيــب يلعــب دور كبــري وبارز يف النتائج 
خاصــة  األمعــري  يحققهــا  التــي  املميــزة 
أهــداف  أربعــة  تســجيل  مــن  متكــن  بعدمــا 
بالفريــق  لزمائــه  أهــداف  خمســة  وصنــع 
خــال املباريــات الســبعة التــي لعبهــا برفقــة 

األمعري.
بعدمــا  جــاءت  للتألــق  حبيــب  أبــو  عــودة 
عــى وجــه  آخــر موســمني  بريقــه يف  َخَفــَت 
توفيــق  ســوء  مــن  عــاىن  حيــث  الخصــوص، 
كبــري، خاصــة مــع فريقــه الســابق باطة حيث 
كان قريبــًا مــن قيــادة الفريــق للقــب الــدوري 
قبل موسمني إال أنه أخفق يف األمتار األخري 
الفريــق  عــن  بعدهــا  لريحــل  املســابقة،  مــن 
الذي توج يف املوسم املايض بلقب دوري 

املحرفني للمرة األوىل يف تاريخه.
وعــى الرغــم مــن املســرية الحافلــة للنجم أبو 
حبيــب مــع أربعــة فــرق لعــب ضمــن صفوفهــا 
 ،2008 العــام  منــذ  الغربيــة  الضفــة  يف 
وهــي فــرق باطــة وشــباب الخليــل والقــوات 

الفلسطينية واألمعري.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
شــهدت الجولــة األويل مــن بطولــة الــدوري 
 "25" الحــكام  إشــهار  غــزة,  يف  املمتــاز 
بطاقــة صفــراء يف 6 مباريــات فقــط, بينــام 

أشهرت بطاقات حمراء.
وكانــت مبــاراة اتحاد بيت حانون وخدمات 
الشــاطئ األكــر عنفــًا, حيــث أشــهر الحكــم 
فايــز عمــران "7" بطاقــات صفــراء, أربع منها 
من نصيب "الحوانني" وثاث لـ"البحرية".

وأشهر حكم مباراة الجاء واتحاد خانيونس 
سامح القصاص "3" بطاقات صفراء اثنتني 
لاعــب  وواحــدة  الجــاء,  لاعبــي  منهــام 

شباب خانيونس مروان الرابني.
خانيونــس،  واتحــاد  التفــاح  مبــاراة  وكانــت 
مــرات  عــدد  حيــث  مــن  املباريــات  ثــاين 
اســتخدام البطاقة الصفراء، حيث أشــهرها 
الحكــم "6" مــرات، أربــع منهــا مــن نصيــب 

العبي التفاح, واثنتني لاعبي النشامي.

فقــد  الحمــراء،  البطاقــات  صعيــد  وعــى 
مرتــني  الُحــكام  ِقَبــل  مــن  اســتخدمت 
لاعبــني كانــت بدايتهــا مــع طــال جنديــة 
العــب  هاشــم  أبــو  ومحمــد  الجــاء  العــب 
صعيــد  عــى  واحــدة.  ومــرة  رفــح،  شــباب 
نصيــب  مــن  وكانــت  الفنيــني،  املــدراء 
التحــاد   الفنــي،  املديــر  العــاموي  محمــد 

بيت حانون.
مبــاراة خدمــات رفــح والهــال كانــت األقــل 

الصفــراء,  البطاقــة  فيهــا  ُيشــهر  ومل  عنفــًا 
ســوي مــرة واحــدة فقــط كانــت مــن نصيــب 

العب الهال إحسان أبودان.
أكــر  مصطفــى  أبــو  محمــود  الحكــم  وكان 
الصفــراء  للبطاقــات  اســتخدامًا  الُحــكام 
خال الجولة األوىل، حيث رفعها يف وجه 
أربعــة العبــني كانــت ثاثة منهــا من نصيب 
العبــي الشــجاعية, وواحــدة لاعــب شــباب 

جباليا مصطفي شاهني.

شرح موقفه من أزمة فحجان

اتحاد كرة القدم 

السلطان عبد الحميدبدر موسى

ال ينوي تجميد 
الدوري الممتاز

غزة/مؤمن الكحلوت:
الحــريب  االنتــاج  ناديــي  توصــل  عــن  اإلعــان  بعــد 
وخدمــات رفــح عــى انتقــال الاعــب بــدر مــويس 
للعب يف الدوري املري، وفق عقد مدته "3" 
مواســم, مقابــل الحصــول عى مبلــغ نصف مليون 
جنيــه يف املوســم الواحــد, مــا ُيعــادل مبلــغ "35" 

ألف دوالر.
العبــه  انتقــال  عــى  رفــح  خدمــات  نــادي  ووافــق 

مبلــغ  عــى  يحصــل  أن  عــى  املــري,  للفريــق 
"15" ألــف دوالر خــال املواســم الثاثــة, عى أن 
يعود بعدها الاعب لسجات األخر الرفحي.

وتضمــن العقــد امُلــربم بــني الناديــني, أن يحصــل 
قيمــة عقــد  مــن   10% نســبة  رفــح عــى  خدمــات 
مــويس يف حــال انتقــل ألي نــاٍد خــال الســنوات 
الثاثــة, كــام ســيقوم النــادي بتوفري ســكن لاعب 

خال فرة تواجده معه.

األول خاص به والثاني خاص بخدمات رفح

عقد بدر موسى 
مع "الطالئع" يتضمن 

بندين ماليين

يحصل على موافقة 
خدمات رفح على احترافه 

في اإلنتاج الحربي المصري

يستعيد بريقه في دوري 
المحترفين بالضفة الغربية

3 حاالت طرد و25 بطاقة صفراء 
في الجولة األولى للدوري الممتاز
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
االفتتاحيــة  الجولــة  يف  بقــوة  االنتصــارات  لغــة  حــرت 
بفــوز  مواجهــات   5 انتهــاء  مــع  األوىل،  الدرجــة  لــدوري 
أحــد الفريقــن، يف حــن انتهــت مبــاراة واحــدة بنتيجــة 
التعــادل، ليــؤرش ذلــك عــى رغبــة جامحــة لجميــع الفــرق 

يف املنافسة بكل قوة للصعود للدوري املمتاز.
ومبوجب ذلك تقاسمت 5 فرق صدارة الرتتيب، إال أن 
األهيل كان صاحب العدد األكرب من األهداف، ليحتل 
اللهجــة  شــديدة  رســالة  وّجــه  أن  بعــد  بجــدارة،  القمــة 

لجميع منافسيه.
بداية قوية

األهــيل رضب بقــوة وفــاز عــى املجمع اإلســالمي بثالثة 
أهداف دون رد، سجل جميعها الالعب حاتم نصار يف 
غضــون 21 دقيقــة فقــط، ليمنح فريقه أول 3 نقاط، أكد 
مــن خالهــا رغبتــه الجامحــة يف العــودة رسيعــًا للــدوري 

املمتاز.
قــّدم األهــيل عرضــًا جيــدًا،  الكبــر  الفــوز  وعــالوة عــى 
أثبــت مــن خاللــه أنــه قــادر عــى التواجــد بــن الكبــار يف 
دوري  يف  املنافســة  أن  إدراكــه  مــع  القــادم،  املوســم 

عــى  ســهلة  تكــون  مل  املوســم  هــذا  األوىل  الدرجــة 
اإلطالق، يف ظل الرغبة املشرتكة لعدد كبر من الفرق 

يف الصعود.
ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو أن تســعة مــن أصــل 12 فريقــًا 
مشــاركًا يف دوري الدرجة األوىل ســبق لهم التواجد يف 
الــدوري املمتــاز عــى مــر الســنوات املاضيــة، بينــا 3 

فقط مل تخض تلك التجربة لحد اآلن.
يف املقابــل، منــي املجمــع بالخســارة يف أول مبــاراة لــه 
بــدوري الدرجــة األوىل بعــد صعــوده مــن دوري الدرجــة 
يواجــه  أن  املقــرر  ومــن  املــايض،  املوســم  يف  الثانيــة 
األقــى يف الجولــة الثانيــة عــى ملعب الشــهيد محمد 
الــدرة، يف حــن يلتقــي األهــيل مــع غــزة الريــايض يف 

مباراة قمة مرتقبة بن قطبي مدينة غزة.
العميد ينتصر

هذه الجولة شهدت انتصار غزة الريايض عى خدمات 
لتكــون  مــوىس،  حمــزة  ســجله  نظيــف  بهــدف  املغــازي 
انطالقــة "العميــد" يف البطولــة مثاليــة، أكــد مــن خاللهــا 
رغبتــه الجامحــة يف العــودة بــأرسع وقــت ممكــن ملكانــه 

الطبيعي بن الكبار يف الدوري املمتاز.

غــزة الريــايض بهــذا الفوز أثبــت للجميع أنه تخطى كبوة 
الهبــوط، وعــاد إىل أرض الواقــع ليبــدأ مغامــرة جديــدة، 
ســيبذل مــا بوســعه لتكــون نهايتــه ســعدة بصعود رسيع، 
علــًا أن الفريــق يخــوض تجربتــه األوىل فقــط عــى مــر 

تاريخه الطويل يف دوري الدرجة األوىل.
بدوره، تكبد خدمات املغازي خسارة تركت انطباعات 
أوليــة غــر مريحــة لجاهــره، التــي كانــت متنــي النفــس 
ببدايــة أفضــل، عــى أمــل الصعــود للــدوري املمتاز بعد 

غياب طويل.
يذكــر أن  املغــازي يلتقــي مــع جــاره خدمــات الربيــج يف 
الجولــة الثانيــة، يف حــن يخــوض غــزة الريــايض مبــاراة 

"ديريب" مع جاره األهيل.
انتصارات مهمة

عــى  بالفــوز  الجولــة  هــذه  يف  الربيــج  خدمــات  ونجــح 
القادســية بهدفــن مقابــل هــدف واحــد، إذ ســجل رامــي 
الطريفي ثنائية الربيج، بينا دّون إبراهيم جربوع هدف 

القادسية.
بهذا الفوز استهل الربيج مسرته بانتصار مثن، وضعه 
يف قامئــة املتصدريــن، ليطمــن الفريــق جاهــره التــي 

ترغــب يف رؤيتــه مــن جديــد يف الــدوري املمتــاز خــالل 
املوســم املقبــل، يف ظــل منافســة حاميــة الوطيــس بن 

أكرث من فريق، وكلهم يتصارعون عى بطاقتن فقط.
وبــات  مقنعــة،  القادســية  بدايــة  تكــن  مل  املقابــل،  يف 
الفريــق مطالبــًا برسعــة التــدارك يف الجــوالت القادمــة، 
املمتــاز  للــدوري  الصعــود  عــى  املنافســة  أراد  مــا  إذا 
خدمــات  يواجــه  أن  علــًا  تاريخــه،  يف  الثانيــة  للمــرة 
خانيونــس يف الجولــة القادمــة، بينــا يلتقــي الربيــج مــع 

جاره خدمات املغازي.
فــوزًا مهــًا  بقــوة بعدمــا حقــق  الزوايــدة  ورضب شــباب 
خــارج ملعبــه عــى بيــت حانــون األهــيل بهدفــن مقابــل 
هدف واحد، سجلها أحمد املنايعة ومحمد حسونة، 

بينا سجل نور عامر هدف بيت حانون الوحيد.
فــوز الزوايــدة كان مبثابــة مفاجــأة ســارة لجاهــره التــي 
تأمــل مواصلــة الفريــق صعــوده وهــذه املــرة إىل الدوري 

املمتاز بعد سنوات طويلة من الغياب.
يف حــن أخفــق بيــت حانــون يف تحقيــق املطلوب عى 
أرضه وتجرع مرارة الهزمية األوىل، ليدق ناقوس الخطر 
مبكــرًا، ومــن املقــرر أن يواجــه منــاء يف الجولــة الثانيــة، 

بينا يخوض شباب الزوايدة مواجهة قوية مع خدمات 
النصرات.

أمــام  بــدوره حســم خدمــات النصــرات ديــريب املخيــم 
جــاره األقــى بهــدف دون رد، ســجله الالعــب جــالل أبو 
يوســف، ليدشــن الفريق األصفر بداية مميزة يف رحلته 

املتجددة نحو تحقيق حلم العودة للدوري املمتاز.
هدفــه  تحقيــق  مــن  األقــى  يتمكــن  مل  املقابــل  يف 
الجــوالت  إىل  ذلــك  ليؤجــل  املبكــر،  الفــوز  وهــو  األول 
القادمــة، علــًا أن مباراتــه القادمة ســتكون أمام املجمع 
اإلســالمي، بينــا يلتقــي خدمــات النصــرات مع شــباب 

الزوايدة.
تعادل وحيد

مبــاراة  خــالل  جــاء  الجولــة  هــذه  يف  الوحيــد  التعــادل 
خدمــات خانيونــس مــن منــاء، بنتيجــة هــدف ملثلــه، إذ 
ونــادر  خانيونــس،  لخدمــات  العمــوايس  أحمــد  ســجل 
يف  األوىل  نقطتــه  فريــق  كل  ليحصــد  لنــاء،  النجــار 

البطولة.
مــع  الجولــة املقبلــة  وســيلتقي خدمــات خانيونــس يف 
القادسية، بينا يواجه مناء نظره خدمات النصرات.

حصاد الجولة االفتتاحية لدوري الدرجة األولى

تعادل يكسر حاجز االنتصارات الستة
خدمات النصيرات يمسك 

طرف مفتاح العودة 
والزوايدة يبدأ بفاتحة خير

بداية نارية لألهلي 
ومهمة ومثالية لغزة 
الرياضي وخدمات البريج



9الرياضية األربعاء 17 ربيع اآلخر 1442هـ 2 ديسمبر/ كانون األول 
Wednesday 2 December 2020

FELESTEENONLINE

الدوحة/)أ ف ب(:
لحــق يوكوهامــا مارينــوس اليابــاين وشــنغهاي اس آي يب جــي 
النهــايئ  مثــن  الــدور  إىل  املتأهلــن  بركــب  أمــس،  الصينــي 
الجولــة  عقــب  القــدم  كــرة  يف  أســيا  أبطــال  دوري  ملســابقة 
يف  الثامنــة  املجموعــة  منافســات  مــن  االخــرة  قبــل  الخامســة 
الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الرشق يف فقاعة صحية.

تشــونبوك  عــى  بفــوزه  تأهلــه  مارينــوس  يوكوهامــا  وضمــن 
الجنــوب  1-4 عــى ســتاد  الجنــويب  الكــوري  هيونــداي موتــورز 
يف الدوحة، فيام اســتفاد شــنغهاي اس اي يب جي من خســارة 
األخــر ليضمــن تواجــده يف الــدور الثــاين رغــم خســارته املذلــة 
أمــام ســيدين إف يس األســرايل برباعيــة نظيفــة عــى امللعــب 

ذاته.
 12 برصيــد  للمجموعــة  صدارتــه  مارينــوس  يوكوهامــا  وعــزز 
فيــام  جــي،  يب  آي  اس  لشــنغهاي  نقــاط  تســع  مقابــل  نقطــة 
تراجــع تشــونبوك اىل املركــز االخــر برصيــد اربــع نقــاط بفــارق 

املواجهتن املبارشتن خلف سيدين.
وارتفــع عــدد الفــرق املتأهلــة اىل مثــن النهــايئ عــن منطقة رشق 
آســيا اىل خمســة بعــد بكــن غــوان متصــدر املجموعة الخامســة 
واولســان هيونــداي الكــوري الجنــويب متصدر السادســة وفيســل 

كويب الياباين متصدر السابعة.
بومناثــان  ثراثــون  التايالنــدي  ســجل  األوىل،  املبــاراة  يف 
ناكاغــاوا  وتروهيتــو   )51( جونيــور  ماركــوس  والربازيــي   )17(
)71( وســونغ بيوم-كيــون )83 خطــأ يف مرمــى فريقــه( أهــداف 
يوكوهاما مارينوس، والربازيي غوستافو )54 من رضبة جزاء( 

هدف تشونبوك موتورز.
ويف الثانية، ســجل أليكس ويلكنســون )28( ولوك براتان )33( 

وترينت بوهاغيار )57 و60( أهداف سيدين.
وتقام الجولة السادســة األخرة الجمعة، حيث يلتقي شــنغهاي 
اس آي يب جي مع تشونبوك، وسيدين مع يوكوهاما مارينوس.

ويف املجموعــة الســابعة، أهــدر غوانغجــو ايفرغرانــد الصينــي 
بلووينغــز  سامســونغ  ســوون  مــع  بتعادلــه  تأهلــه  حســم  فرصــة 

الكوري الجنويب 1-1 عى ستاد خليفة الدويل.
وأدرك   ،)53( ســانغ-هيوب  ايــم  عــرب  بلووينغــز  ســوون  وتقــدم 

غوانغجهو ايفرغراند التعادل عن طريق وي شيهاو )72(.
وأكمــل غوانغجــو ايفرغرانــد املبــاراة بعــرشة العبــن عقــب طــرد 
طــرد العــب الوســط زهونــغ ييهــاو يف الدقيقــة 74 لحصوله عى 

اإلنذار الثاين.
وعــزز غوانغجــو موقعــه يف املركــز الثــاين برصيــد خمــس نقــاط 
مقابل نقطتن لسوون سامسونغ بلووينغز، علاًم بأن املجموعة 
كانــت تضــم جوهــور دار التعظيــم املاليزي الذي أعلن انســحابه 

بسبب قيود السفر يف ماليزيا وتم إلغاء نتائجه.
وينتظر غوانغجو الجولة السادسة االخرة ملعرفة مصره عندما 
يلتقي فيسيل كويب الياباين متصدر املجموعة وأول املتأهلن 
عنهــا مــع ســوون بلووينغــز الجمعــة. وســيضمن غوانغجــو تأهلــه 

يف حال تعادل او خسارة الفريق الكوري الجنويب.
أشــهر  تســعة  نحــو  دام  توقــف  بعــد  الــرشق  منافســات  وعــادت 
بسبب تفيش فروس كورونا املستجد، اثر توقف املجموعات 

االربع يف آذار/مارس املايض.
وتجتمــع انديــة الــرشق يف فقاعــة الدوحــة الصحيــة، الكــامل دور 
املجموعــات ثــم مراحــل اقصائية مــن دور واحد، لتحديد البطل 
الذي سيواجه برسيبوليس اإليراين بطل الغرب يف 19 كانون 
االول/ديســمرب، يف مبــاراة واحــدة عوضــا عن ذهاب واياب كام 

جرت العادة، يف الدوحة أيضا عى استاد الجنوب.
وتقــام مباريــات دور الـــ16 يومــي 6 و7 كانــون األول/ديســمرب، 
األول/ديســمرب،  كانــون   10 يــوم  النهــايئ  ربــع  الــدور  ومباراتــا 

ومباراة قبل النهايئ يوم 13 من ذات الشهر.
وكانــت الدوحــة التــي تســتعد الســتقبال مونديــال 2022 للمــرة 
املتبقيــة  املباريــات  اســتضافت  األوســط،  الــرشق  يف  االوىل 
من منافســات الغرب، فبلغ برســيبوليس النهايئ عى حســاب 

النرص السعودي بركالت الرجيح وراء أبواب موصدة أيضا.
ويشــارك 15 فريقــًا مــن خمــس دول يف منافســات الــرشق هــي 

الصن وكوريا الجنوبية وأسراليا واليابان وتايالند.

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما وشنغهاي 
يلحقان بركب المتأهلين 

القاهرة/)أ ف ب(:
تأهــل فريقــا األهــي وطالئــع الجيــش إىل 
املبــاراة النهائيــة لبطولــة كأس مــرص لكــرة 
وذلــك   ،2019-2020 ملوســم  القــدم 
بعــد تغلبهــام يف الــدور قبل النهايئ عى 
والزمالــك  الســكندري  االتحــاد  فريقــي 

)عى التوايل(.
فقــد قلــب النــادي األهــي تأخــره بهــدف 
مثــر  فــوز  إىل  الســكندري  االتحــاد  أمــام 
الســويس  اســتاد  عــى  أمــس،   2-1
الجديــد، حيــث تقدم املهاجم اإليفواري 

رزاق سيســيه بهــدف لالتحــاد يف الدقيقة 
35.

ويف الشــوط الثــاين أدرك محمــد مجــدي 
افشة التعادل لالهي يف الدقيقة 71 ثم 
خطــف حمــدي فتحي هــدف الفوز القاتل 
مــن  قبــل دقيقــة واحــدة  الحمــراء  للكتيبــة 

نهاية املباراة.
وأصبــح األهــي عــى بعــد خطــوة واحــدة 
طالئــع  يالقــي  حــن  الــكأس  لقــب  مــن 

الجيش يف املباراة النهائية.
ويســر األهــي بخطــى ثابتــة عــى الطريق 

يف  فــاز  أن  بعــد  اســتثنايئ  موســم  نحــو 
ثــم  الــدوري املحــي  وقــت ســابق بلقــب 

لقب دوري أبطال افريقيا.
الجيش ُيجرد الزمالك من اللقب

وفجــر طالئــع الجيــش مفاجــأة مــن العيــار 
الثقيــل وزاد محــن الزمالــك عندمــا جــرده 
مــن لقبــه كبطــل لــكأس مــرص بالفــوز عليــه 
1-3 بعــد التمديــد )الوقت االصي 1-1( 
الثالثــاء عــى ملعــب الجيش بــربج العرب 

يف الدور نصف النهايئ.
وجــاء فقــدان الزمالــك للقــب بعــد أربعــة 

أيام من خســارته املباراة النهائية مســابقة 
دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة املايض 
األهــي  مواطنــه  التقليــدي  غرميــه  امــام 

.1-2

وتقــدم طالئــع الجيــش عــن طريــق احمــد 
ســددها  مبــارشة  حــرة  ركلــة  مــن  ســمر 
عــى يســار محمــود عبــد الرحيــم "جنــش" 
)37(، وأدرك قائــد الزمالــك محمــود عبــد 
الــرازق "شــيكاباال" التعــادل مــن ركلــة حــرة 
مبــارشة ســددها عــى يســار محمــد بســام 

.)45+2(

الشــوطن  اىل  الفريقــان  واحتكــم 
الكلمــة االخــرة  االضافيــن حيــث كانــت 
لطالئــع الجيــش الــذي ســجل هدفــن عــرب 
ســمر مــن ركلــة جــزاء ســددها عــى يســار 
جنش )93(، والبديل عمر مرعي )112(.

وهــي املــرة األوىل التــي يبلــغ فيهــا طالئــع 
يف  للمســابقة  النهائيــة  املبــاراة  الجيــش 

تاريخه.
مــع  النهــايئ  يف  الجيــش  طالئــع  ويلتقــي 
واالتحــاد  االهــي  مواجهــة  مــن  الفائــز 

السكندري اللذين يلتقيان الحقا.

برشلونة/)أ ف ب(:
القــدم  لكــرة  اإلســباين  برشــلونة  نــادي  مــدرب  قــّرر 
ليونيــل  األرجنتينــي  العبــه  إراحــة  كومــان  رونالــد 
فرينتســفاروش  مواجهــة  خــالل  مجــددًا  ميــي 
اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بحسب 

ما أعلن الهولندي يف مؤمتر صحايف الثالثاء.
وقــال كومــان "هــذا ليــس باألمــر املعتــاد، لكــن يف 
روزنامــة املوســم الحــايل، اســراح ليــو ملرتــن، يف 
كييــف )ضــد دينامــو األســبوع املــايض يف املباراة 
التــي فــاز فيهــا برشــلونة 0-4 وضمن تأهله إىل دور 

الـ16(، واليوم.
وتابــع "لقــد ضمنــا التأهل، وهــذا ما أثر عى قراري 
بإعطــاء فرصــة لالعبــن آخريــن، وأيضــًا ألن مبــاراة 
دوري  إىل  حديثــًا  الصاعــد  قــادش  )ضــد  الســبت 
يف  ملســارنا  مهمــة  إســبانيا(  يف  األوىل  الدرجــة 

الدوري".
األملــاين  الحــارس  أيضــًا  يريــح  أن  كومــان  واختــار 
الربازيــي  واملهاجــم  تر-شــتيغن،  أندريــه  مــارك 

فيليبي كوتينيو.
وأضــاف الهولنــدي الذي اســتلم زمام التدريب يف 
مــا  أنــه "يف  املــايض  برشــلونة يف آب/أغســطس 

تبقى من املوسم، لن يتمكن )ميي( من التنفس 
والــكأس  الــدوري،  مباريــات  للعــب  ألننــا ســنضطر 

السوبر اإلسبانية وكأس امللك".
أنــه  "الربغــوث"  مبســتوى  يتعلــق  مــا  يف  وأوضــح 
"رمبــا واجــه بعــض الصعوبــات يف بدايــة املوســم، 
ولن يكون موســاًم يســجل فيه 30 هدفًا )...( لكنه 
وحاســاًم  مهــاًم  العبــًا  ويظــل  جيــد،  بشــكل  يعمــل 

للغاية يف هجومنا".
عــى  القيمــن  مــن  الهولنــدي  املــدرب  وطالــب 
تلقاهــا  التــي  الصفــراء  البطاقــة  ســحب  الـ"ليغــا" 
ميي )33 عاما( األحد ضد أوساســونا حن خلع 
قميــص برشــلونة إلظهــار قميــص مواطنــه األســطورة 
دييغو مارادونا مع "نيولز أولد بويز" تكرميًا لالعب 
 60 عــن  املــايض  األربعــاء  تــويف  الــذي  التاريخــي 

عامًا.
خلــع  إن  تقــول  معايــر  "هنــاك  كومــان  وقــال 
ناحيــة  مــن  لكــن  صفــراء،  بطاقــة  يســتحق  قميصــه 
أخــرى، يعــرف الجميــع ملــاذا فعــل ذلــك، إنهــا لفتــة 
أن  مضيفــًا  فهمهــا"،  ويجــب  ملارادونــا  مخصصــة 
"القــرار النهــايئ ليــس قــراري، ولكــن لــو كان كذلــك 

فسأسحبها )البطاقة الصفراء(".

لندن/)أ ف ب(:
أكد العب وسط منتخب انكلرا السابق لكرة القدم 
ستيف هودج الذي حظي بقميص النجم االرجنتيني 
الشــهرة  املبــاراة  نهايــة  ارمانــدو يف  دييغــو  الراحــل 
بن املنتخبن يف ربع نهايئ مونديال مكســيكو عام 

1986، أن "القميص ليس للبيع".
وقال هودج االربعاء لشــبكة "يب يب يس" الربيطانية 
املتحــف  يف  املعــروض  القميــص  عــن  ســؤاله  لــدى 
االنكليزي لكرة القدم يف مانشســر "مىض 24 عاما 
احــب  ببيعــه.  اطالقــا  افكــر  ومل  بــه  احتفاظــي  عــى 

كوين املكه. يشكل قيمة عاطفية مدهشة".
بيــد ان وفــاة مارادونــا عــن 60 عامــا االســبوع املايض 
ادت اىل تزايد االهتامم باقتناء القميص االســطوري 
وتحدثت شائعات عن مبالغ ضخمة للحصول عليه.

وكشف هودج قائال "اىت اشخاص طرقوا بايب بصورة 

مستمرة ومل يتوقف هاتفي عن الرنن من قبل جميع 
االذاعات وشبكات التلفزة حتى االجنبية منها".

قــرأت مقــاالت عــى  وتابــع "كان االمــر مزعجــا، لقــد 
مــن  املــال  عــن  ابحــث  بأننــي  تحدثــت  االنرنــت 
مبلغــا  طلبــت  وبأننــي  للبيــع  القميــص  عــرض  خــالل 
مقــداره مليــون او مليــوين جنيــه اســرليني. اجــد يف 
ذلــك افتقــادا لالحــرام وهــذه االخبــار كاذبــة متامــا. 

القميص ليس للبيع".
انجلــرا  مرمــى  يف  هدفــن  ســجل  مارادونــا  وكان 
يف طريقــه لقيــادة منتخــب بــالده إىل إحــراز اللقــب 
املبــاراة  يف   3-2 املانيــا  عــى  بالفــوز  العاملــي 
بعــد  والثــاين   ،)51( بيــده  مســتعينا  األول  النهائيــة، 
ان اجتــاز نصــف امللعــب مراوغــا الكثــر من الالعبن 
ليســجل هدفــا رائعــا اختــاره االتحــاد الــدويل )فيفــا( 

"هدف القرن".

األهلي وطالئع الجيش
يتأهالن لنهائي كأس مصر على 

حساب االتحاد السكندري والزمالك

 كومان يريح ميسي 
قميص مارادونا في مباراة إنجلترا بمونديال 1986 أمام فيرينتسفاروش 

ليس للبيع
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إيكاردي وسارابيا

نيوكاسل  × أستون فيال

توماس باخ

يغيبان عن مواجهة "باريس ويونايتد" 

مباراة مؤجلة بسبب تفشي كوفيد- 19

المرشح الوحيد لوالية ثانية 
على رأس األولمبية الدولية 

باريس/)أ ف ب(:
نــادي باريــس ســان جرمــان الفرنــي غيــاب مهاجميــه األرجنتينــي  أعلــن 
الفريــق املرتقبــة  عــن تشــكيلة  بابلــو ســارابيا  إيــكاردي واإلســباين  مــاورو 
يف املواجهــة الحاســمة ضمــن دوري أبطــال أوروبــا أمام مضيفه مانشســر 
يونايتــد اإلنجليــزي اليــوم بســبب اإلصابــة، فيام اســتعاد خدمــات مدافعه 
األملــاين ثيلــو كيهــرر. وقــال ســان جرمــان إن إيــكاردي الــذي عــاد للعــب 
املــايض،  األول/أكتوبــر  ترشيــن  مــن  الثــاين  منــذ  األوىل  للمــرة  الســبت 
يعــاين مــن إصابــة يف عضلتــي الحالبــن. وســيكون هــذا الغيــاب مؤثرًا يف 

عملية استعادة لياقته، بعد تعافيه مؤخرًا من إصابة يف الركبة.
أمــا الجنــاح اإلســباين، فقــد شــعر بـــ"أمل عضــي" خــال الحصــة التدريبيــة 

األخرية، بحسب النادي الفرني الذي مل يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وأشــار ســان جرمان إىل أن غياب الاعبن "ســيتم تقييمه يف غضون 48 
ساعة". أما الغائبان اآلخران فهام عىل نحو غري مفاجئ، األملاين يوليان 
دراكسلر واإلسباين خوان برينات، غري أن األول عاد إىل التدريب االثنن 

مع زمائه، يف إشارة إىل عودة وشيكة إىل املنافسة.

لندن/)أ ف ب(:
باتــت املبــاراة املقــررة بــن نيوكاســل وأســتون فيــا الجمعــة، األوىل يف 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم التــي يتــم تأجيلهــا جــراء تفــي 

فريوس كورونا املستجد يف صفوف األول كام أعلنت رابطة الدوري.
املنــرم،  املوســم  إلنهــاء  املمتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري  اســتئناف  ومنــذ 
مل يتــم تأجيــل أو إلغــاء أي مبــاراة بســبب كوفيــد19-. وأصيــب العبــون 
عــدة وأفــراد يف الجهــاز الفنــي يف صفــوف نيوكاســل بكوفيــد19- مــا أدى 
إىل إقفــال النــادي مقــره التدريبــي. وقــال بيــان صــادر عــن الرابطــة "تقــدم 
نيوكاســل بطلــب إىل الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز مــن أجــل إعــادة برمجــة 
املبــاراة بعــد أن تبــن تزايــد عــدد اإلصابــات يف صفوفــه بكوفيــد19- مــا 
أدى إىل طلب قطاع الصحة اإلنجليزي يف شــامل رشق الباد من النادي 
إغاق ماعبه التدريبية"، مشريًا إىل أن "مجلس إدارة الدوري اإلنجليزي 
اعتــر بــأن النــادي مل يتدرب بالطريقة املناســبة واآلمنة للتحضري للمباراة 
الجمعة". وبحسب صحيفة "غارديان" قرر النادي إغاق مركزه التدريبي 

متامًا، وال يتوقع إعادة فتحه قبل األربعاء عىل أحسن تقدير.

لوزان/)أ ف ب(:
رأس  عــىل  ثانيــة  واليــة  نحــو  ســالكة  بــاخ  تومــاس  األملــاين  طريــق  ســتكون 
اللجنــة األوملبيــة الدوليــة، بعــد ترشــحه مبفــرده بحســب مــا أعلنــت اللجنــة 
أول أمــس، عقــب إغــاق بــاب الرشــح. ومــن املتوقــع أن تصــادق الجمعيــة 
العموميــة املقــررة يف أثينــا بــن 10 و12 آذار/مــارس املقبــل عــىل واليــة 
مدتهــا أربــع ســنوات للمحامــي والبطــل األوملبــي الســابق البالــغ 66 عامــًا 
والــذي تبــوأ منصبــه يف عــام 2013. وســتكون هــذه الواليــة الثانيــة واألخرية 
لباخ، وفقًا لقوانن اللجنة األوملبية الدولية، إذ انتخب لثامين سنوات من 
قبل 104 أعضاء يف املنظمة، باالقراع الرسي، وال ميكن إعادة انتخابه إال 

مرة واحدة لوالية مخفضة إىل أربع سنوات. 
ويتعرض باخ أحيانًا النتقادات داخلية بســبب إدارته التي تعتر ســلطوية، 
لكنــه مل يواجــه أي معارضــة علنيــة منــذ العــام 2013، باســتثناء املحامــي 

الكندي املخرضم يف اللجنة منذ العام 1978 ديك باوند. 
وكان باخ، وهو الرئيس التاسع للجنة األوملبية الدولية، قد خاض السياسة 
الرياضيــة حــن صــار متحدثــًا باســم الرياضيــن مــن أملانيــا الغربيــة ليكونــوا 
قادريــن عــىل التنافــس يف ألعاب موســكو األوملبية عــام 1980، وقاطعتها 
يف  الســوفيايت  لاتحــاد  العســكري  التدخــل  عــىل  احتجاجــًا  أخــريًا  بــاده 

أفغانستان يف كانون األول/ديسمر 1979.

باريس/)أ ف ب(:
دور  مــن  األخــرية  قبــل  الخامســة  الجولــة  تحمــل 
نكهــة  أوروبــا  أبطــال  دوري  ملســابقة  املجموعــات 
خاصــة، إذ تجمــع املهاجــم الــدويل األوروغويــاين 
إدينسون كافاين بفريقه السابق حن يحل باريس 
سان جرمان الفرني ضيفا عىل مانشسر يونايتد 
اإلنكليــزي، فيــام ســيكون ملعــب "ســيغنال أيدونــا 
بــارك" مرسحــا للقــاء مرتقــب حاســم بــن بوروســيا 

دورمتوند األملاين والتسيو اإليطايل.
منافســات  وضمــن  "أولدترافــود"  ملعــب  عــىل 
الفريــق  مــع  كافــاين  يتواجــه  الثامنــة،  املجموعــة 
الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بلقب 
الــدوري املحــي ســت مــرات والــكأس أربــع مــرات 
وكأس الرابطة ست مرات وأصبح هدافه التاريخي، 
وذلك يف مباراة مهمة للفريقن اللذين مل يضمنا 

حتى اآلن بطاقة العبور اىل مثن النهايئ.
ويتصــدر يونايتــد ترتيــب املجموعــة بتســع نقــاط، 
مــن ســان جرمــان واليبزيــغ  عــن كل  ثــاث  وبفــارق 
باشــاك  عــىل  ضيفــا  بــدوره  يحــل  الــذي  األملــاين 

شهري الريك األخري )3 نقاط(.
ويدخــل كافــاين اللقــاء الــذي يحتــاج فيــه يونايتــد 
قــد  التعــادل  أن  كــام  تأهلــه،  لضــامن  الفــوز  اىل 
حســم  عــن  اليبزيــغ  عجــز  حــال  يف  كافيــا  يكــون 
بعــد  جــدا  مرتفعــة  مبعنويــات  تركيــا،  يف  مباراتــه 
أن قــاد "الشــياطن الحمــر" األحــد كبديــل لتحويــل 
 3-2 فــوز  اىل  ســاومثبتون صفــر2-  أمــام  تخلفهــم 
يف الدوري املحي بتســجيله هدفن ومتريره كرة 
الهــدف اآلخر.وبعــد أن غــاب عــن لقــاء الذهاب يف 
باريس الذي خرسه نادي العاصمة 2-1 بهدف يف 
الوقــت القاتــل مــن ماركوس راشــفورد مكــررا بذلك 
 2018-2019 ســيناريو إيــاب مثــن نهــايئ موســم 
حن عوض خسارته ذهابا عىل أرضه صفر2- وفاز 
إيابــا 1-3 بفضــل هــدف يف الوقــت بــدل الضائــع 
مــن الاعــب ذاتــه، ســيكون كافــاين جاهــزا األربعــاء 
ملواجهــة الفريــق الــذي ســجل لــه 200 هــدف يف 

301 مباراة.
نــادي  مــع  األوروغويــاين  مشــوار  نهايــة  تكــن  مل 
يف  الفريــق  تــرك  قــرر  إذ  "لطيفــة"،  العاصمــة 
حزيران/يونيــو بعــد أن اُتِخــَذ القــرار بإلغــاء الــدوري 
"كوفيــد19-"،  فــريوس  تداعيــات  نتيجــة  نهائيــا 

وبالتــايل مل يكمــل معــه حملتــه يف دوري األبطــال 
حيــث وصــل فريق املدرب األملاين توماس توخل 
اىل النهــايئ قبــل أن يخــرس أمــام العمــاق البافــاري 

بايرن ميونيخ.
ومبــا أنــه متقــدم يف الســن بالنســبة ملهاجــم )33 
عامــا(، ومل يخــض أي مبــاراة منــذ فــوز ســان جرمــان 
يف  دورمتونــد  بوروســيا  عــىل  األبطــال  دوري  يف 
أن  يونايتــد  مشــجعي  بعــض  اعتــر  آذار/مــارس، 
األخــرية  اللحظــات  يف  األوروغويــاين  مــع  التعاقــد 
قبل اقفال فرة االنتقاالت الصيفية خطوة تعويض 
يف غــري مكانهــا بعــد فشــل اإلدارة يف ضــم الــدويل 

اإلنكليزي الشاب جايدون سانشو من دورمتوند.
كان مــن املمكــن وبســهولة أن يتخــذ كافــاين قــرار 
يف  الهادئــة  بحياتــه  واالســتمتاع  اللعــب  اعتــزال 
مزرعتــه بعيــدا عــن كــرة القــدم، لكــن عشــقه للعبــة 
مــع  جديــد  تحــد  بقبــول  إلقناعــه  يكفــي  مبــا  قــوي 

يونايتد بغض النظر عام يقوله النقاد.
مــن  العديــد  يل  "أتيحــت  األوروغويــاين  وكشــف 
يف  للعــب  متحمســا  كنــت  املختلفــة،  الفــرص 
لصالــح  أكــر  وبشــكل  املمتــاز  اإلنكليــزي  الــدوري 
مانشســر يونايتــد"، مؤكــدا "أنــا متحمــس للغايــة 
ألين أرغب دامئا يف اللعب قدر اإلمكان، العمل، 

التدرب، وأن أعطي أفضل ما لدي".
هفوة انستاغرام

ويأمل يونايتد أال يتأثر كافاين مبا حصل معه بعد 
نــرش رســالة  قيادتــه للفــوز عــىل ســاومثبتون حــن 
تضمنــت  انســتاغرام  عــىل  أصدقائــه  ألحــد  شــكر 
كلمة "نغريتو"، أي شــخص أســود صغري، ما جعله 
تحت وابل من االنتقادات ودفع االتحاد اإلنكليزي 
لفتــح تحقيــق بحقــه وهــو يواجــه احتــامل اإليقــاف 

لثاث مباريات. 
وحــذف كافــاين الحقــا ما كتبه، فيام ســارع يونايتد 
للدفــاع عــن مهاجمــه الجديد، معترا أن الكلمة لها 

دالالت مختلفة يف أمريكا الجنوبية.
وأعتــذر األوروغويــاين قائــا األحــد "الرســالة التــي 
كتبتها بعد مباراة األحد كانت مبثابة تحية حميمة 

لصديق، لشكره عىل التهنئة بعد املباراة".
يهــن  أن  اإلطــاق  يتعمــد عــىل  أنــه مل  وأشــار اىل 
وتــرف  لغــة  ألي  مناهــض  "أنــا  مضيفــا  أحــدا، 
عنــري وأنــا حذفــت الرســالة مــا أن أعلمــوين بأنــه 

ميكن فهمها عىل نحو خاطئ".
مواجهة مرتقبة بين هاالند وإيموبيلي

وضمــن  بــارك"  إيدونــا  "ســيغنال  ملعــب  وعــىل 
املجموعــة السادســة، يتواجــه دورمتونــد مع ضيفه 
التســيو باحثا عن تحقيق ثأره بعد خســارة الذهاب 
أنــه  مبــا  النهــايئ  مثــن  اىل  تأهلــه  وضــامن   ،1-3
يتصــدر بفــارق نقطــة عــن الفريــق اإليطــايل و5 عــن 
زينيــت  يســتضيف  الــذي  البلجيــي  بــروج  كلــوب 

سان بطرسبورغ الرويس )نقطة واحدة(.
منــذ  الثــاث  مبارياتــه  بجميــع  دورمتونــد  وفــاز 
الجولــة  خــال  اإليطاليــة  العاصمــة  يف  ســقط  أن 
وهــو  األول/أكتوبــر،  ترشيــن   20 يف  االفتتاحيــة 
ســيضمن بطاقتــه يف حــال الفــوز كــام أن التعــادل 
ســيكون كافيــا للفريقــن يف حــال عجــز بــروج عــن 

العودة من روسيا بالنقاط الثاث.
تشــريو  بــن  مثــرية  مواجهــة  املبــاراة  وتشــكل 
ألــوان  عــن  دافــع  أن  لــه  ســبق  الــذي  إميوبيــي 
دورمتونــد، والرنوجــي إرلينــغ هاالنــد اللذين ســجا 

يف لقاء الذهاب.
ويتصــدر الرنوجــي البالــغ 20 عامــا ترتيــب هــدايف 
املســابقة بســتة أهــداف بعــد تســجيله ثنائيــة يف 
بــروج )-3صفــر(، عــىل غــرار  الجولــة الســابقة ضــد 

إميوبيي )30 عاما( ضد زينيت )3-1(.
الخامســة،  املجموعــة  بطاقتــا  حســمت  أن  وبعــد 
إشــبيلية  عــىل  ضيفــا  اإلنكليــزي  تشــلي  يحــل 
اإلســباين يف مواجهــة ســتحدد عــىل األرجــح هويــة 
املتصــدر مبــا أنهــام متعــادالن بالنقــاط بعــرش لــكل 
كراســنودار وضيفــه  مــن  لــكل  نقطــة  مقابــل  منهــام 
ريــم الفرنــي. وعــىل غــرار املجموعــة الخامســة، 
يســعى برشــلونة اإلســباين اىل فوزه الخامس تواليا 
وضــامن صدارتــه للســابعة حــن يحــل ضيفــا عــىل 
بعــد  مرتفعــة  مبعنويــات  املجــري  فريينســفاروش 
دينامــو  عــىل  -4صفــر  األخريتــن  مبباراتيــه  فــوزه 
كييــف األوكــراين يف دوري األبطــال وأوساســونا يف 

الدوري املحي.
وبــدوره، يتواجــه يوفنتــوس، الضامــن أيضــا لتأهله، 
بفــارق  متخلــف  وهــو  كييــف  دينامــو  ضيفــه  مــع 
خصــم  ســيكون  الــذي  برشــلونة  عــن  نقــاط  ثــاث 

"بيانكونريي" الثاثاء املقبل يف "كامب نو".
ويخــوض عمــاق تورينــو اللقــاء وســط ضغــط كبــري 

التعــادل  إثــر  بريلــو  أندريــا  الجديــد  مدربــه  عــىل 
بينيفينتــو  مــع  الــدوري  يف  الســبت  املخيــب 
املتواضــع 1-1 بغيــاب نجمه الرتغايل كريســتيانو 

رونالدو بهدف التقاط أنفاسه.
نتائج مباريات أمس بدوري أبطال أوروبا

يف ما يي نتائج مباريات أمس ضمن دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم

المجموعة األولى
أتلتيكو مدريد )اسبانيا( )1-1( بايرن ميونيخ )املانيا( 

لوكوموتيف موسكو )روسيا( )1-3( سالزبورغ )النمسا( 
المجموعة الثالثة

مرسيليا )فرنسا( )2-1( اوملبياكوس )اليونان( 
بورتو )الرتغال( )0-0( مانشسر سيتي )انجلرا( 

المجموعة الثانية
بوروسيا مونشنغادباخ )املانيا( )2-3( انر ميان )ايطاليا( 

شاختار دانيتسك )اوكرانيا( )2-0( ريال مدريد )اسبانيا(
المجموعة الرابعة

اتاالنتا )ايطاليا( )1-1( ميدتياند )الدمنارك( 
ليفربول )انجلرا( )1-0( اياكس )هولندا( 

جدول مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا
المجموعة الثامنة

باشاك شهري )تركيا( - اليبزيغ )املانيا( )19:55(
مانشسر يونايتد )انجلرا( - باريس سان جرمان 

)فرنسا( )22:00(
المجموعة الخامسة

إشبيلية )اسبانيا( - تشلي )انجلرا( )22:00(
كراسنودار )روسيا( - رين )فرنسا( )19:55(

المجموعة السابعة
فرنتسفاروش )املجر( - برشلونة )اسبانيا( 

)22:00(
يوفنتوس )ايطاليا( - دينامو كييف )اوكرانيا( 

)22:00(
المجموعة السادسة

كلوب بروج )بلجيكا( - زينيت سان بطرسبورغ 
)روسيا( )22:00(

بوروسيا دورمتوند )املانيا( - التسيو )ايطاليا( 
)22:00(

أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  اليــوم  مباريــات  مواعيــد 
بتوقيت فلسطن

دوري أبطال أوروبا

كافاني مع 
مانشستر يونايتد 
لرد االعتبار أمام 

باريس سان جرمان

لقاء مرتقب 
بين دورتموند 

والتسيو 
وعادي بين  

فرنتسفاروش 
مع برشلونة

شاختار يعقد مهمة ريال مدريد وينعش آماله في بلوغ ثمن النهائي
كييف/)أ ف ب(:

االوكــراين  دانييتســك  شــاختار  أنعــش 
ملســابقة  الثــاين  الــدور  بلــوغ  يف  آمالــه 
دوري أبطــال أوروبــا يف كــرة القــدم وعّقد 
االســباين  مدريــد  ريــال  ضيفــه  مهمــة 
حامــل الرقــم القيــايس يف عــدد االلقــاب 
فــوزه  جــدد  عندمــا   )13( املســابقة  يف 
األوملبــي  امللعــب  عــىل  -2صفــر  عليــه 
قبــل  الخامســة  الجولــة  يف  كييــف  يف 
االخــرية مــن منافســات املجموعــة الثانية 
أبطــال  دوري  مســابقة  يف  االول  للــدور 

أوروبا يف كرة القدم.
وحســم النــادي األوكــراين نتيجــة املبــاراة 
بهدفــن من هجمتــن مرتدتن ترجمهام 
البديان الرازيي برونو فرييرا "دنتينيو" 
)57( واالرسائيــي مانــور ســالومون )82( 

اىل هدفن.
الثــاين لشــاختار دانييتســك  الفــوز  وهــو 
بعــد األول عــىل النــادي امللــي يف عقــر 
يف  األوىل  الجولــة  يف   3-2 األخــري  دار 
اكــر مــن ســتة العبــن اساســين  غيــاب 

بسبب االصابة بفريوس كورونا .

ســكة  اىل  االوكــراين  النــادي  وعــاد 
االنتصــارات بعد تعادل وخســارتن فرفع 
رصيده اىل ســبع نقاط يف املركز الثاين 
امــام  املبارشتــن  املواجهتــن  بفــارق 
النــادي امللــي الــذي بــات مهــددا بخطــر 
املســابقة  مــن  الوفــاض  خــايل  الخــروج 
النــه قــد ال يصبــح مصــري تأهلــه بــن يديــه 
مونشــنغادباخ  بوروســيا  فــوز  حــال  يف 
إنــر  ضيفــه  عــىل  املتصــدر  االملــاين 
ســيكون  حيــث  الحقــا  االيطــايل  ميــان 
النادي امللي مطالبا بالفوز عىل ضيفه 
الجولــة  يف  مونشــنغادباخ  بوروســيا 
االخرية وانتظار تعادل او خسارة شاختار 
ميلــك  الــذي  ميــان  انــر  مضيفــه  امــام 
احــدى  عــىل  املنافســة  فرصــة  بــدوره 
النــادي  عــىل  فــوزه  حــال  يف  البطاقتــن 

االملاين الحقا.
كبــرية  صعوبــة  مدريــد  ريــال  ووجــد 
الــذي  شــاختار  دفــاع  خــط  اخــراق  يف 
يف  اهــداف   10 شــباكه  اســتقبلت 
مونشــنغادباخ  بوروســيا  ضــد  مباراتيــه 

يف الجولتن الثالثة والرابعة.

وكان ريال مدريد الطرف االفضل أغلب 
دون  اســتحواذا  واألكــر  املبــاراة  فــرات 
االوكــراين  الفريــق  عــىل  كبــرية  خطــورة 
الــذي تكتــل بقــوة يف نصــف ملعبــه دون 

ترك مساحات ملهاجمي الضيوف.
ريد بول يحقق فوزه األول

ويف مبــاراة ثانيــة، حقــق فريــق ريــد بــول 
يف  األول  فــوزه  النمســاوي  ســالزبورج 
دور املجموعــات وتغلــب عــىل مضيفــه 
 3-1 الــرويس  موســكو  لوكوموتيــف 
أمــس، يف الجولــة الخامســة من مباريات 

املجموعة األوىل.
ورفــع ريــد بــول رصيده إىل أربع نقاط يف 
املركــز الثالــث بفــارق نقطــة واحــدة عــن 

لوكوموتيف متذيل الرتيب.
وتقدم املهاجم األملاين مريجيم برييشا 
 28 الدقيقتــن  يف  بــول  لريــد  بهدفــن 
بهــدف  مريانشــوك  أنطــون  ورد  و41 
للوكوموتيــف يف الدقيقــة 79 لكــن بعــد 
الشــاب  األملــاين  أحــرز  فقــط  دقيقتــن 
للفريــق  الثالــث  الهــدف  كريــم عضيمــي 

الضيف.
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فقــد  عــن  غرقــود  أبــو  ســامل  الرحمــن  عبــد  اميــان  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 402039127 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الحرازيــن  محمــد  تيســر  ريــم  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   410193684 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ صبحيــه حســن محمــد جربيــل عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   910749043 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ قاســم تــريك محمــد أبــو عطيــوي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926678558 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود عمــر محمــود عبــد العزيز عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804774008 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مؤيــد رشيــف مصطفــى ابــو نصار عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   410096390 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حســام خليــل محمــد أبــو غــوري عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   924921703 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ رشين شعبان سامل وادي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803674720 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ منرة سالمة سامل العنزي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 412620734 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رائــد عامــر عبد اللــه وادي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 800791808 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فهــد احمــد محمد العطل عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401990676 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ هيثــم عبــد اللــه عليــان حمــد مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم: 
 )20000012( التــايل/  الرقــم  ويحمــل  شــيك  فقــد  عــن   926763996

والصــادر مــن حســاب الســيد هــاين كــال محمــد اليف لــدى بنك فلســطن، 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيكات
أعلــن أنــا/ حمــزة عبــد الرحمــن مصطفــى مرتجــى مــن ســكان غــزة وأحمــل هوية 
رقم: 803590710 عن فقد شيكات وتحمل األرقام التالية/ )30016561( 
)30016562( )30016563( واملســحوبات عــى بنــك فلســطن، فأرجــو 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم  2019/8006
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
نــوع  مــن  املحجــوزة  الســيارة  لبيــع   2019/8006 التنفيذيــة   القضيــة  يف 
مرســيدس الطــراز D250 موديــل 1995 لوحــة رقــم 3 - 1550 - 22 ولونهــا 
أبيــض فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ 
محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمــن بواقــع %10 مــن قيمــة التخمن وأن الرســوم والداللة واالنتقال عى 
نفقــة املشــري علــًا بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحــا مــن يــوم 

الخميس بتاريخ  2020/12/10 م. 
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ .رامي صلوحة

حرر يف: 2020/11/25 م

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

غزة/ رامي رمانة:
افتتحــت الجمعيــة التعاونية الزراعية ملزارعي التوت 
لتعبئــة  مرشوًعــا  أمــس،  والزهــور،  والخضــار  األريض 
الخرضاوات وفرزها وتجميدها يف بيت الهيا شــال 

القطاع. 
إيهــاب  العمــل  وزارة  وكيــل  االفتتــاح  مراســم  وحــرض 
الغصن، ونبيل املبحوح مدير هيئة العمل التعاوين 
العطــار،  عــالء  الهيــا  بيــت  بلديــة  ورئيــس  بالــوزارة، 
وممثلون عن منظمة األغذية والزراعة "الفاو" واتحاد 
لجان العمل الزراعي ولفيف من رؤساء الجمعيات. 

وتبلــغ تكلفــة املــرشوع )140( ألــف دوالر، ســاهمت 
الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  مــع  بالرشاكــة  "الفــاو" 
بـــ)96( ألــف دوالر، يف حــن تكفلــت الجمعيــة بدفــع 

بقية املبلغ.
محمــد  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــة  مديــر  وأوضــح 
الزراعيــة  الجمعيــة  أعضــاء  يخــدم  املــرشوع  أن  غــن 
خصوًصــا، واملزارعــن عــى وجــه العمــوم، حيــث إنــه 
منتجاتهــم  مــن  بالفائــض  االحتفــاظ  للمنتجــن  يتيــح 
الزراعيــة بعيــًدا عــن التلــف، وترويــج تلــك املنتجــات 

الحًقا يف األسواق املحلية أو الخارج.
افتتــاح املــرشوع مهــم يف هــذا  أن  غــن إىل  وأشــار 
التوقيــت، حيــث أن املزارعــن يواجهــون صعوبــة يف 
ترصيف منتجاتهم بســبب اإلجراءات املتخذة للحد 
ــا، فضــاًل عــا يواجهونــه  مــن تفــي وبــاء كورونــا محليًّ
من عراقيل االحتالل عى املعابر تحول دون تصدير 

منتجاتهم يف األوقات املحددة.
 ويقــام مــرشوع التربيــد والفــرز الجديــد عى مســاحة 
كبــرة  ثالجــات  ثــالث  يضــم  مربًعــا،  مــًرا   )350(

الحجــم، ويســعى القامئــون عليــه لتوســعة املســاحة 
الســتيعاب أكــرب قــدر مــن املنتجــات الزراعية ولتوفر 

فرص عمل خاصة بالنساء.

وبنَّ غن أن الجمعية تضع يف خطتها إقامة وحدات 
جديــدة تعمــل عــى التجميــد الرسيــع للخــرضاوات، 
عــى  ســيتوزع  األربــاح  مــن  العائــد  أن  إىل  مشــًرا 

املساهمن يف الجمعية.

عــام  تأسســت  التــي  الجمعيــة  مديــر  غــن  وبــنَّ 
شمســية  طاقــة  بوحــدة  مــزود  املــرشوع  أن   1977

قدرتهــا 15 كيلــو واط/ ســاعة، للمســاهمة يف تأمــن 
الكهربــاء للثالجــات، خاصــة يف أوقــات انقطــاع التيــار 

للجهــات  مشــاريع  ســيقدمون  حــن  يف  الكهربــايئ، 
املانحة إلضافة وحدات طاقة شمسية جديدة.

مــن جهتــه عــربَّ وكيــل وزارة العمل عــن فخره باحتضان 
الجمعيــة التعاونيــة مثــل هــذه املشــاريع ملــا لهــا مــن 

أهمية عظيمة يف خدمة القطاع الزراعي.
يواجههــا  التــي  الصعوبــات  الغصــن  واســتعرض 
املزارعــون يف قطــاع غــزة بســبب الحصــار، والحــروب 

واالجتياحات، فضاًل عن تراجع القدرة الرشائية.
الجمعيــات  لفكــرة  الــوزارة  يف  مســاندتهم  وأكــد 
التعاونيــة، مشــًرا إىل رضورة التوســع بهــا يف قطــاع 
غــزة؛ لدورهــا يف توفــر فــرص عمــل، واملســاهمة يف 

زيادة الدخل القومي.
لجــان  اتحــاد  ممثــل  البكــري  محمــد  دعــا  جانبــه  مــن 
العمل الزراعي إىل تضافر كل الجهود املشــركة من 
القطــاع الخــاص والحكومــة مــن أجــل تذليــل العقبــات 
املنتجــات  تســويق  لعمليــة  التحتيــة  البنيــة  يف 
الزراعيــة، خاصــة يف بيــت الهيــا بهــدف تعزيز صمود 

املزارعن وتثبيتهم يف أراضيهم.
يف  مــا  جــل  الجهــات  تبــذل  أن  رضورة  عــى  وشــدد 
وسعها لتقديم الدعم واإلسناد للمزارعن، والضغط 
عــى االحتــالل لفتــح املعابــر إلدخــال كل مســتلزمات 
العمليــة الزراعيــة وإتاحــة املجــال لتســويق منتجــات 

املزارعن إىل الضفة الغربية وإىل الخارج.
عــى  القامئــن  الهيــا  بيــت  بلديــة  رئيــس  ودعــا 
الجمعيــات التعاونيــة الزراعية إىل توحيد اإلمكانيات 
العامــة  املنفعــة  تحقيــق  أجــل  مــن  والقــدرات 

للمزارعن.
الحكــم  وزارة  إىل  بلديتــه  قدمتــه  اقــراح  إىل  وأشــار 
املحــي لتوفــر قطعــة أرض مســاحتها )10( دومنات 
يف  الزراعيــة  الجمعيــات  كل  تجَمــع  مقــرات  إلقامــة 

بيت الهيا.
ودعــا املانحــن إىل اإلرساع يف تعويــض املزارعــن 
واملربن عن حجم الخســائر الكبرة التي تعرضوا لها 
يف الحروب الثالث، فضاًل عن إنشــاء مشــاريع تتميز 

بالطابع اإلنتاجي والتنموي.

بقيمة 140 ألف دوالر

"الجمعية التعاونية" تفتتح مرشوًعا لتعبئة الخرضاوات وتجميدها شامل القطاع
الغصين: التوسع في الجمعيات التعاونية يزيد الناتج القومي 

جانب من افتتاح الجمعية التعاونية الزراعية مرشوع تعبئة وفرز الخرضاوات يف بيت الهيا شال القطاع أمس             )تصوير/ يارس فتحي(

غزة/ فلسطن: 
افتتحت اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة 
االقتصــاد الوطنــي مقالــع للرمــال مبحافظتي خان 

يونس والوسطى لتوفر الرمال.
وأكد مدير عام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية 
عبــد القــادر بنــات، أن الــوزارة افتتحــت املقالــع 
واملقاولــن،  املواطنــن  احتياجــات  لتلبيــة 

غزة/ فلسطن:
التســجيل  بــدء  أمــس،  املاليــة،  وزارة  أعلنــت 
لتسديد رسوم طلبة جامعة االمة من مستحقات 

املوظفن.
الفصــل  رســوم  لتســديد  التســجيل  أن  وذكــرت 
مــن   2020-2021 لعــام  األول  الــدرايس 
مستحقات املوظفن لذويهم من طالب جامعة 
االلكــروين  الــوزارة  موقــع  خــالل  مــن  يتــم  األمــة 

وذلك اعتبارا من يوم أمس.
وأشــارت إىل أنه سيســتفيد من التســجيل الطلبة 

وأعــال البنــاء والتشــييد، وإنجــاز مشــاريع البنيــة 
التحتية يف خان يونس والوسطى.

وقال بنات: إن العمل يف مقالع الرمال مســتمر، 
لتوفر كميات من الرمل للمقاولن واملواطنن، 
عــى  للحفــاظ  دامًئــا  تســعى  اإلدارة  أن  مؤكــًدا 
ا  املصادر الطبيعية، وتعمل عى توفرها قانونيًّ

بوساطة الوزارة.

املسجلن للفصل بنسبة %50 من قيمة رسوم 
الفصــل الــدرايس األول، وميكــن للموظف نفســه 
ابنــه،  ابــن،  أخــت،  أخ،  أم،  )أب،  إىل  باإلضافــة 
زوج، زوجــة( االســتفادة حســب االتفــاق املــربم 
التســجيل  أن  الــوزارة  وأوضحــت  الجامعــة.  مــع 
www. يتــم بالدخــول عــى موقــع وزارة املاليــة

mof.gov.ps، ومــن ثــم الدخــول إىل )خدمــات 

التســجيل املوحــد _ تســديد  الجمهــور _ نظــام 
التســجيل  أن  مشــرة  الجامعيــة(.  الرســوم 

االلكروين سينتهي يوم األحد املقبل.

مسؤول: حكومة اشتية 
متنع السلع الغزية من 

الوصول إىل أسواق الضفة
غزة/ صفا:

أكد مصدر مسؤول بوزارة االقتصاد الوطني، أن الحكومة يف رام الله متنع 
تصديــر الســلع املصنعــة يف قطــاع غــزة إىل أســواق الضفــة الغربيــة، رغــم 

ساح االحتالل اإلرسائيي بنقل تلك السلع.
وقــال املصــدر يف ترصيــح لوكالــة "صفــا" أمس: "حكومة رام الله ال تســمح 
بعــض  باســتثناء  الضفــة،  أســواق  إىل  غــزة  قطــاع  مــن  منتــج  أي  بتصديــر 

املنتجات الزراعية من الخرضاوات".
وعــزا الســبب يف الســاح بنقــل املنتجــات الزراعيــة مــن قطــاع غــزة، إىل 
رخصها مقارنة باسترادها من )إرسائيل(، مضيًفا: "لو مل تكن الخرضاوات 

يف قطاع غزة رخيصة ملا سمحت بتسويقها يف أسواق الضفة".
وعن سبب منع ترويج املنتجات الغزية يف أسواق الضفة، ذكر أن رخص 
ــا ملنتجات الضفة، وهو ما  املنتــج الغــّزي وجودتــه، يجعــل منه منافًســا قويًّ
يدفــع حكومــة رام اللــه إىل منــع دخولــه. وبــّن أن وزارتــه ال تفــرض تعليــات 
ا، "والتعليات  جمركية عى منتجات الضفة، وتعامل بوصفها منتًجا وطنيًّ
تتــم عــى املنتــج اإلرسائيــي واألجنبــي فقــط". وتطــرق املصــدر للحديــث 
عــن الكتــاب املــرسب بشــأن منتجات األلبان الواردة مــن الضفة، مؤكًدا أنه 
كان مقرًحــا ضمــن املراســالت الداخليــة لتقنــن ادخــال منتجــات األلبــان، 
وليــس منــع دخولهــا أســواق غــزة، وأن الهــدف مــن الخطــوة كان دعــم املنتج 

املصنَّع يف قطاع غزة، الذي عاىن الويالت يف سنوات الحصار.

خان يونس/ فلسطن:
وقعــت بلديــة خــان يونــس جنــوب 
محافظــات غــزة مذكــرة تفاهــم مــع 
بــر  جمعيــة قوافــل الخــر، إلنشــاء 
لتغذيــة الســكان بامليــاه وتحســن 
وتعزيــًزا  املواطنــن،  إىل  وصولهــا 
تطويــر  يف  املبذولــة  للجهــود 

القطاع املايئ بخان يونس.
وشــارك يف مراســم توقيــع مذكــرة 
التفاهــم، رئيــس بلديــة خــان يونس 
ومديــر  البطــة،  الديــن  عــالء  م. 
عــاد  العامــة  العالقــات  دائــرة 
األغــا، بحضــور رئيــس مجلــس إدارة 
ونائبــه  ريــان،  منصــور  الجمعيــة 
أحمــد عبــد العــال، ومســؤول ملــف 
محمــود  التحليــة  ومحطــات  اآلبــار 

الديري.
وأثنــى البطــة عــى "الــدور املهــم" 
يف  الخــر"  "قوافــل  متثلــه  الــذي 
قطــاع  بلديــات  احتياجــات  دعــم 

وتخصيــص  توفــر  ســيا  غــزة، 
إنشــاء  أجــل  مــن  املــادي  الدعــم 
الخدمــة  واقــع  آبــار امليــاه وتطويــر 
هــذا  يف  للمواطنــن  املقدمــة 
أن  إىل  الفًتــا  الحيــوي،  القطــاع 
جهودهــا  يف  ماضيــة  البلديــة 
واقــع  تحســن  أجــل  مــن  املبذولــة 

خدماتها املقدمة للمواطنن.
املــايئ  الواقــع  البطــة  واســتعرض 
يف خان يونس، وبعض املعوقات 
املتعلقــة  الفنيــة  واإلشــكاالت 
بآبــار امليــاه، التــي ارتفعــت نســبة 
لتشــغيلها  نتيجــة  فيهــا  امللوحــة 
ســاعات طويلــة لتعويــض الســكان 
بكميــات امليــاه املناســبة يف ظــل 
الصحيــة  ســيا  الراهنــة  الظــروف 
منهــا مــع تفــي وبــاء كورونــا، التي 
مــن  أكــرب  كميــات  ضــخ  تتطلــب 
تطبيــق  يف  ملســاعدتهم  امليــاه 
واالحرازيــة  الوقائيــة  اإلجــراءات 

ملواجهــة  والتعقيــم  التنظيــف  يف 
الفايروس.

وأوضح أن بلدية خان يونس تتطلع 
إىل تنفيــذ مجموعــة من املشــاريع 
املشــابهة لتطويــر واقــع امليــاه يف 
مشــاريع  وجــود  ســيا  املدينــة، 
توفــر  تتطلــب  جديــدة  إســكانية 
امليــاه  مقدمتهــا  ويف  الخدمــات، 
والصحــة  واإلنشــاءات  والطــرق 

والبيئة.
مــن جانبــه أكــد ريــان أن تنفيذ هذا 
سلســلة  ضمــن  يــأيت  املــرشوع 
التــي  املركزيــة  اآلبــار  مشــاريع 
بلديــات  لدعــم  الجمعيــة  تنفذهــا 
البــر  أن  إىل  مشــًرا  غــزة،  قطــاع 
ســُتوَصل بشــبكة امليــاه الداخليــة 
وصــواًل  وســُتغذيها  يونــس،  لخــان 
وإنهــاء  املواطنــن،  منــازل  إىل 
معاناتهــم مــن انقطــاع وقلــة امليــاه 

الواصلة إليهم.
وبنَّ ريان أن البر ستعمل بالطاقة 
 )50( إنتاجيــة  بقــدرة  الشمســية 

كوًبا يف الساعة.

بلدية خان يونس و"قوافل الخري"
عان مذكرة إلنشاء برئ مياه  ُتوقِّ

االقتصاد تفتتح مقالع لتوفري
 الرمال بخان يونس والوسطى

"املالية" تعلن بدء التسجيل لتسديد 
رسوم طلبة جامعة األمة من املستحقات
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بريوت/ وكاالت:
ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  رحــب 
دوليــة  عمــل  بخطــة  أمــس  عــون 
بعــد  تــرر  مــا  إعــار  إلعــادة 
ومســاعدة  بــريوت  مرفــأ  انفجــار 
إنشــاء  وتتضمــن  املترريــن، 

صندوق مايل لهذا الغرض.
جاء ذلك يف اجتاعه مع ســفري 
االتحــاد األورويب يف لبنــان رالــف 
نائبــة  رشــدي  ونجــاة  طــراف، 
املنســق الخــاص لألمــم املتحدة 
اإلقليمــي  واملديــر  لبنــان،  يف 
البنــك  يف  املــرق  لدائــرة 

الدويل ساروج كومار جها.
إن  اللبنانيــة  للرئاســة  بيــان  وقــال 
أطلعــوا  الدوليــن  املســؤولن 
إلعــادة  عمــل  خطــة  عــى  عــون 
إعار األرضار الناجمة عن انفجار 
أغســطس/  4 يــوم  بــريوت  مرفــأ 

آب املــايض، والتــي تــأيت تحــت 
عنــوان "إطــار اإلصــاح والتعــايف 

وإعادة اإلعار للبنان".
وأعــدت اإلطــار الجهــات الثــاث: 
البنــك الدويل واالتحاد األورويب 
واألمــم املتحدة، وقدرت تكلفته 

بـ2.5 مليار دوالر.
ولفــت البيــان إىل أن عــون حــدد 
املســاكن  إصــاح  يف  األولويــة 
واملستشــفيات  واملــدارس 
الروريــة  الخدمــات  وتوفــري 

للمجتمع.
عــون  اعتــر  الســياق،  ويف 
الجنــايئ  املــايل  التدقيــق  أن 
لبنــان  مــرف  لعمليــات 
امليزانيــة  إنفــاق  مــن  ســيتحقق 
بشــكل  لإلطــار  املخصصــة 
الجنــايئ هــو  صحيــح. والتدقيــق 
تدقيــق محاســبي للتأكــد مــن أن 

أجرتهــا  التــي  املاليــة  العمليــات 
جهــة مــا متت يف اإلطار الســليم 
أحــد  وهــو  مخالفــات،  أي  دون 
التــي وضعهــا صنــدوق  الــروط 
الثقــة  الســتعادة  الــدويل  النقــد 

يف مرف لبنان.
مــن جهتــه، قــال كومــار إن اإلطــار 
صنــدوق  اســتحداث  يفــرض 
متويــل  لتســهيل  جديــد  مــايل 
لبنــان مــن أجــل تحقيــق اإلصــاح 
يف  إطاقــه  متوقعــا  واإلمنــاء، 
مؤمتــر باريــس لدعــم لبنــان اليوم 

األربعاء.
ويهــدف اإلطــار إىل إعــادة إعــار 
واملواقــع  ومحيطــه  بــريوت  مرفــأ 
وتقديــم دعــم  والراثيــة،  األثريــة 
لخمســة آالف مؤسســة صغــرية، 
وســيتم متويلــه مــن قبــل مانحــن 
دوليــن. ودعــا الرئيــس الفرنــي 

إميانويــل ماكــرون إىل "املؤمتــر 
بــريوت  لدعــم  الثــاين  الــدويل 
الــذي  اللبنــاين"،  والشــعب 
سيرأسه عر الفيديو مع األمن 
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام 

غوترييش. 
يذكــر أن مجلــس الوزراء اللبناين 
يوليو/متــوز   21 يــوم  وافــق 
املــايض عــى االســتعانة بركــة 
 Alvarez( ومارســال"  "فاريــز 
مبهمــة  للقيــام   )& Marsal
عمليــات  يف  الجنــايئ  التحقيــق 
مرف لبنان، لكن مرف لبنان 
بعــض  ســوى  الركــة  يســلم  مل 
التــي  واملعلومــات  املســتندات 
التدقيــق  تبــارش  يك  طلبتهــا، 
املــرف  علميــات  الجنــايئ يف 
بســبب قانــون الرسيــة املرفيــة 

املعتمد يف لبنان.

موسكو/ األناضول:
نــرت روســيا منظومات الدفــاع الجوي "إس-
300" ألول مــرة يف جــزر الكوريــل بالقــرب مــن 

الحدود مع اليابان.
قائــد  أن  أمــس،  بيــان،  يف  الــوزارة  وأفــادت 
عــى  الواقعــة  الرقيــة  العســكرية  املنطقــة 
الحدود الروسية مع الصن، غينادي جيدكو، 

أجرى زيارة إىل املنطقة.
وأوضحــت أنــه تــم إجــراء جولــة تفقديــة، ضمــن 
"إس300-"  منظومــات  عــى  الزيــارة،  إطــار 

املتموضعة يف جزر الكوريل.
املنطقــة  يف  منــاورات  إجــراء  إىل  وأشــارت 

الجــوي  املجــال  انتهــاك  ســيناريوهات  ضــد 
الرويس.

ولفتــت إىل أن منظومــات الدفــاع الجــوي التي 
تم نرها يف الجزر ألول مرة، هي "إس300- 

يف4" أحدث جيل من طراز "إس300-".
وُصممت S-300V4 الروســية الصنع لحاية 
مــن  القــوات  ومجموعــات  الحيويــة  املنشــآت 

الهجات الجوية الباليستية.
وتشكل جزر كوريل سلسلة واصلة بن أقىص 
شــبه  جنــويب  وأقــىص  اليابــان،  رشقــي  شــال 

جزيرة "كامتشاتكا"، أقىص رشقي روسيا.
وتؤكد طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية 

شــيكوتان،  كوناشــري،  )إيتــوروب،  األربــع 
هابومــاي(، وفــق اتفــاق التجــارة الثنائية املرم 

بشأن الحدود عام 1855.
وجعلــت طوكيــو مــن عــودة الجــزر األربــع، أحد 
رشوط معاهــدة الســام مــع روســيا، التــي مل 

ُتوقع منذ الحرب العاملية الثانية.
بــأن جــزر كوريــل  لكــن موقــف موســكو يتمثــل 
الجنوبيــة، أصبحــت يف حقيقــة األمــر جزءا من 
االتحاد السوفيايت السابق، منذ نهاية الحرب 
العامليــة الثانيــة، وأن الســيادة الروســية عليهــا 
مسجلة ضمن مواثيق القانون الدويل، بحيث 

ال ميكن ألحد التشكيك يف صحتها نهائيا.

تتضمن إنشاء صندوق مالي

خطة دولية إلعادة إعامر بريوت تقدر كلفتها بـ2.5 مليار دوالر

جانب من انفجار مرفأ بريوت          )أرشيف(

طهران/ وكاالت:
وافــق الرملــان اإليــراين أمــس عى مروع 
قانــون يطالــب الحكومــة بتعليــق التفتيــش 
ُترفــع  مل  مــا  النوويــة  املنشــآت  عــى 
القيــود األخــرى  العقوبــات، وبــأن تتجاهــل 

التي اتفقت عليها مع الدول الكرى.
عــى  بالتعليــق  ســارعت  الحكومــة  لكــن 
التــي  الخطــوة،  إن  قائلــة  القانــون  مــروع 
ُطرحــت ردا عــى اغتيــال عــامل نــووي بــارز 
الجمعة املاضية، ال ميكن أن تغري سياسة 
اختصــاص  مــن  هــي  التــي  النوويــة  إيــران 

املجلس األعى لألمن القومي.
"املــوت  هتافــات  املرعــن  بعــض  وردد 
ألمريــكا" و"املــوت إلرسائيل" بعد أن وافق 
أعضــاء الرملــان عــى مــروع القانــون يف 
القــراءة األوىل لــه يف جلســة بثتهــا اإلذاعــة 

الحكومية عى الهواء.
عــى  الرملــان  وافــق  الحــق  وقــت  ويف 
مــروع القانــون الــذي تضمــن بندا يطالب 
الحكومــة بتعليــق عمليــات التفتيــش التــي 
الرنامــج  عــى  املتحــدة  األمــم  بهــا  تقــوم 
الــدول  تفتــح  مل  إذا  اإليــراين  النــووي 
األوروبيــة التــي مــا زالــت أطرافا يف االتفاق 
والصــن   ،2015 عــام  املــرم  النــووي 

نيويورك/ وكاالت:
األمــم  لــدى  الســعودي  املنــدوب  قــال 
ليــس  إنــه  املعلمــي  اللــه  عبــد  املتحــدة 
خــاف  وقطــر  الســعودية  بــن  هنــاك 
وجودي أو مصريي؛ بل ها شــعب واحد 

وبلد واحد وامتداد لبعضها.
أضــاف املعلمــي يف لقــاء صحفــي، أنــه ال 
يوجــد مــرر لقطيعــة دامئــة بــن البلديــن؛ 
لكنــه أشــار إىل أن مــا وصفــه بســلوك قطــر 
حجــر  يقــف  الــذي  الحــارض،  الوقــت  يف 

عرثة أمام املصالحة، حسب تعبريه.
وردا عــى ســؤال حــول تخفيــض الــروط 
بهــا دول املقاطعــة،  التــي طالبــت  الـــ13، 
قال املندوب السعودي إنه لن يدخل يف 

وروســيا القطــاع املــريف العاملي وســوق 
إيــران مــن جديــد يف غضــون  أمــام  النفــط 

شهر.
نجــاح  دون  الرملــان،  طالــب  مــا  وكثــريا 
يذكــر، بتشــديد موقــف إيــران مــن القضيــة 

النووية يف السنوات املاضية.
ويف هــذه الحالــة يتعــن عــى الحكومــة أن 
تقــرر مــا إذا كان الــرد القــوي عــى اغتيــال 
العامل النووي محسن فخري زاده ميكن أن 
يهدد فرص تحسن العاقات مع الواليات 
املتحــدة عندمــا يتــوىل الرئيــس املنتحــب 
الحــايل  الرئيــس  بعــد  الســلطة  بايــدن  جــو 

دونالد ترامب.
وقال عيل ربيعي املتحدث باسم الحكومة 
للصحفيــن وفقا لوســائل اإلعام الرســمية 
الدســتور  مبوجــب  أنــه  تعتقــد  "الحكومــة 
النــووي…  والرنامــج  النــووي  االتفــاق  فــإن 
لألمــن  األعــى  املجلــس  اختصــاص  مــن 
القومــي… ال ميكــن للرملــان التعامــل مــع 

هذا األمر مبفرده".
وكان مسؤول إيراين بارز قال أول من أمس 
معارضــة  جاعــة  أن  يف  تشــتبه  إيــران  إن 
)إرسائيــل(  مــع  تواطــأت  بالخــارج  متمركــزة 
قــوى  تــرى  الــذي  زاده  فخــري  اغتيــال  يف 

عمليــات حســابية، مشــددا عــى تحديــد 
املبادئ العامة للمصالحة.

الخارجيــة  قالــت  متصــل،  ســياق  ويف 
األملانيــة إن األزمــة الخليجيــة التــي أثقلــت 
إطــار  ُتحــل يف  أن  يجــب  كاهــل املنطقــة 

خليجي وعريب.
الخارجيــة  باســم  املتحدثــة  وأكــدت 
بادهــا  ترحيــب  أديبــار،  ماريــا  األملانيــة، 
األزمــة،  حــل  عــى  تســاعد  وســاطة  بــأي 
مضيفــة أن برلــن ســتتابع زيــارة "كوشــر" 
للمنطقة، وستقيم مخرجات مبادرته لحل 

األزمة.
وأشــارت إىل أن الخــاف الخليجــي، الــذي 
يثقــل كاهــل املنطقــة منــذ قرابــة عامــن، 

غربيــة أنــه مهنــدس برنامــج إيــراين، تخلــت 
عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. ورفضت 

الجاعة االتهام.
وأيضــا دعــا مــروع القانــون الــذي مــا زال 
أن  قبــل  دينيــة  هيئــة  موافقــة  إىل  يحتــاج 
يصبــح قانونــا ســاريا إىل أن تخصــب إيــران 
اليورانيــوم "لألغــراض الســلمية" إىل درجــة 
لاتفــاق  باملخالفــة  املئــة،  يف   20 نقــاء 

النووي.
وتجاوزت إيران بالفعل الحدود املنصوص 
القــوى  مــع  النــووي  االتفــاق  يف  عليهــا 
العاملية احتجاجا عى انســحاب الواليات 

املتحدة من االتفاق.
إليهــا  وصلــت  نقــاء  درجــة  أقــىص  وظلــت 
حــول  اليورانيــوم  تخصيــب  يف  إيــران 
مســتوى 4.5 باملئــة وهــي أعــى مــن 3.7 
باملئــة املنصــوص عليهــا يف االتفــاق لكــن 
أقل من درجة 20 باملئة التي بلغتها إيران 
باملئــة   90 مــن  بكثــري  وأقــل  الســابق  يف 

املطلوبة إلنتاج قنبلة نووية.
وقــال بايــدن إنه ســيعيد الواليــات املتحدة 
إيــران  عــادت  إذا  النــووي  االتفــاق  إىل 
لالتــزام ببنــوده. وتنفي إيران باســتمرار أي 

مسعى المتاك ساح نووي.

يجــب تســويته يف إطــار مجلــس التعــاون 
جميــع  بــن  الجيــد  والتعــاون  الخليجــي 

الدول العربية.
وجــاء موقــف برلــن تعقيبــا عــى خــر قــرب 
زيــارة جاريــد كوشــر إىل الســعودية وقطــر 
يف محاولــة أخــرية لــرأب الصــدع الخليجــي 
 20 ترامــب يف  الرئيــس  نهايــة واليــة  قبــل 

يناير/كانون الثاين املقبل.
ونقلــت وكالــة "رويــرز" أول مــن أمــس عــن 
مسؤول كبري باإلدارة األمريكية، أن كوشر 
املقبلــة  القليلــة  األيــام  خــال  ســيلتقي 
بــويل العهــد الســعودي محمــد بــن ســلان 
يف مدينــة نيــوم الســعودية، ومع أمري قطر 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف الدوحة. 

الربملان اإليراين يوافق عىل مرشوع
 قانون تعليق تفتيش املنشآت النووية

دبلومايس سعودي: ال خالف وجودي مع قطر ونحن شعب واحد 

تركيا تؤيد حوارًا "غري 
مرشوط" مع اليونان بشأن 

القضايا الخالفية
أنقرة/ وكاالت:

تؤيــد حــوارا غــري  أنقــرة  أن  أمــس  الركيــة  الخارجيــة  أعلنــت وزارة 
مروط مع أثينا بشأن القضايا الخافية بن البلدين، وذلك بعد 
يومن من عودة سفينة عروج ريس الركية من مهمة استكشافية 

تعرض عليها دول أوروبية.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة حامــي أقصــوي إن تركيــا تؤيــد مــن 

البداية الحوار غري املروط مع اليونان.
اســتئناف  عــى  الســابق  يف  االتفــاق  تــم  أنــه  بيــان  يف  وأضــاف 
املباحثات االستكشافية بن أنقرة وأثينا، إال أن األخرية "تراجعت 

الحقا".
وأوضــح أن اليونــان تذرعــت براجعهــا هــذا بوجــود ســفينة عــروج 
ريــس الركيــة للمســح الزلــزايل يف رشقــي املتوســط، وبالتــايل مل 

يتحدد تاريخ انطاق هذه املباحثات.
وذكــر أقصــوي أن وزارة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الركيــة أعلنــت 
عــودة عــروج ريــس إىل مينــاء أنطاليــا أمــس األول بعــد اســتكال 

أنشطتها.
ســفينتنا  "أنهــت  "تويــر"  عــى  الركيــة  الطاقــة  وزارة  وكتبــت 
مســحها الزلــزايل ثنــايئ األبعــاد يف منطقــة دميــري والــذي بــدأ يــوم 
10 اغســطس/آب املــايض وقــد عــادت اآلن إىل مينــاء أنطاليــا". 
وأضافــت أن الســفينة جمعــت "10 آالف و955 كيلومــرا" مــن 
البحريــة  فرقاطــات  تواكبهــا  التــي  الســفينة  وكانــت  املعطيــات. 
الركية، قد قامت بأنشطتها يف املنطقة ألول مرة يف أغسطس/

آب، ثم يف أكتوبر/ترين األول املاضين.
البحــر املتوســط  الطويــل املطــل عــى  إن ســاحلها  أنقــرة  وتقــول 
يجعــل مطلبهــا بالســيادة عــى امليــاه يف تلــك املنطقــة أقــوى مــن 

مطلب اليونان الذي يستند عى جزيرة كاستيلوريزو الصغرية.
خلفيــة  عــى  بعقوبــات  أنقــرة  هــدد  قــد  األورويب  االتحــاد  وكان 
أنشــطتها يف املنطقــة، ومــن املتوقــع أن يتخــذ قادتــه قــرارا بهــذا 
10 و11 ديســمر/كانون األول  الشــأن يف قمــة تجمعهــم يومــي 

الجاري.

اتفاق تركي روسي إلرسال مراقبين
أذربيجان تستعيد كل ما خرسته 
مبحيط قره باغ يف التسعينيات

باكو/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفــاع الركيــة توقيــع اتفــاق مــع الجانــب الرويس من أجل 
إنشــاء مركــز مشــرك يف إقليــم ناغــورين قــره بــاغ ملراقبــة تطبيــق اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار، وذلــك بالتزامــن مع اســتعادة أذربيجــان آخر املناطق 

التي خرستها يف محيط اإلقليم يف تسعينيات القرن املايض.
وقالــت وزارة الدفــاع الركيــة عــر تويــر أمــس إنهــا وقعــت االتفــاق مــع 
الجانب الرويس بعد إمتام املفاوضات الفنية املفصلة بشأن تأسيس 

املركز املشرك.
وأضافــت أن األعــال متواصلــة مــن أجــل تفعيــل عمــل املركــز يف أقــرب 
وقت، مشــرية إىل أن وزير الدفاع الريك خلويص أكار ونظريه الرويس 
ســريغي شــويغو كانــا قــد وقعــا مذكــرة تفاهــم يف 11 نوفمر/تريــن 

الثاين املايض بشأن إقامة املركز، وذلك يف اتصال عر الفيديو.
وكانــت قــوات أذربيجــان خاضــت معــارك ضاريــة عــى مــدى 6 أســابيع 
ضــد الجيــش األرمينــي واملقاتلــن األرمــن التابعــن إلدارة إقليــم قــره بــاغ 
 10 يف  بوتــن  فادميــري  الــرويس  الرئيــس  وأعلــن  بهــا.  املعــرف  غــري 
نوفمر/تريــن الثــاين توصــل الجانبــن إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار 
ينــص عــى اســتعادة أذربيجــان محافظاتهــا املحتلــة يف محيــط اإلقليــم، 

ونر قوات روسية لحفظ السام باملنطقة.
وقالــت وزارة الدفــاع األذريــة أمــس إن وحــدات جيشــها بــدأت بالدخــول 
إىل التشــن غــرب قــره بــاغ بعــد انســحاب القــوات األرمينيــة منهــا تنفيــذا 

التفاق وقف إطاق النار.
ونــرت الــوزارة صــورا لدخول عربات عســكرية أذريــة إىل املنطقة للمرة 

األوىل خال 28 عاما.
والتشــن هي آخر محافظة تســتعيدها أذربيجان من أصل 7 محافظات 
وتشــكل  املــايض،  القــرن  تســعينيات  يف  األرمينيــة  القــوات  احتلتهــا 

منطقة عازلة تحيط بإقليم قره باغ.
خــال  الســبع  املحافظــات  هــذه  مــن   4 األذريــة  القــوات  واســتعادت 
ووافقــت  املــايض،  ســبتمر/أيلول  نهايــة  منــذ  دارت  التــي  املعــارك 
أرمينيــا عــى تســليم املحافظــات الثــاث األخــرى يف إطــار اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار، حيــث ســلمت آغــدام يف 20 نوفمر/تريــن الثــاين، ثــم 

كلبجار يف يوم 25 من الشهر نفسه، قبل أن تسلم التشن أمس.

ألول مرة.. روسيا تنرش منظومة "إس- 300" عىل الحدود اليابانية
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غزة/ مريم الشوبيك:
طفل مييش يف زقاق املخيم يشاكس طفالت، 
يلعب "الحجلة" ويقلدهن، وصوت قهقهاتهن 
يهــز أرجــاء املخيــم، ثــم يكمــل طريقــه إىل بيــت 
جارتــه يــدق بابهــا الحديــدي، تخــرج برأســها مــن 
البــاب ليخربهــا: "بتقلك إمي بتيجي علينا بعد 
املغــرب"، ثــم يســأل عــن ابنهــا "محمــد" طالًبــا 

منها أن تحرضه معها يف الزيارة.
يجتمع أطفال املخيم يف بيت الطفل، انهمكوا 
الجــدران،  عــى  امللونــة  األحبــال  تعليــق  يف 
لبســوا الطرابيــش، وضعــوا قالــب الكيــك موقًعــا 
وســطه  ويف  محمــد"،  بخــر  وأنــت  عــام  بـــ"كل 

وضعوا "صاروًخا" وشموًعا.
محمــد  وصــول  لرتقــب  األطفــال  أحــد  أرســلوا 
منخفــض  بصــوت  داون(،  مبتالزمــة  )مصــاب 
هتــف: "أجــوا أجــوا"، هتفوا: "هيه هيه"، تفاجأ 
محمــد وتعالــت ضحكاتــه ثــم بــى مــن الفرحــة، 
 Happy" يــرددون:  وهــم  "الطربــوش"  ألبســوه 

."Birthday to You
للمخرجــة  "صديقــي"  فيلــم  مشــاهد  هــذه 
األول  باملركــز  فــاز  الــذي  عايــش،  رجــاء  الشــابة 
العــامل اإلســالمي  يف مســابقة نظمتهــا منظمــة 
للرتبيــة والعلــوم والثقافــة "إيسيســكو" لألفــالم 
الــدول  بــن  الروابــط  وتقــوي  لتدعــم  القصــرة، 

األعضاء، ومقرها الرباط.
رجــاء )23 عاًمــا( تقطــن يف بلــدة جباليــا شــال 
ترجمــة  بكالوريــوس  عــى  حاصلــة  غــزة،  قطــاع 
إنجليزيــة، وصانعــة  لغــة  معلمــة  تعمــل  لغــات، 
إذاعيــة،  برامــج  مقدمــة  عملــت  قصــرة،  أفــالم 
القصــرة  القصــص  كتابــة  مبوهبــة  وتتمتــع 
إخباريــة،  لتقاريــر  الصــويت  والتعليــق  والشــعر، 

وأفالم كرتون.
التــي  عــى حــن غــرة علمــت رجــاء باملســابقة 
وخــالل  )يونيــو(،  حزيــران  يف  فيهــا  شــاركت 

يومن كتبت ســيناريو القصة وأخرجت الفيلم 
وصــوره زوجهــا، ومــدة الفيلــم ثــالث دقائق و12 

ثانية.
رجــاء  وتخرجــه  تكتبــه  فيلــم  أول  "صديقــي" 
وتشــارك بــه يف أول مســابقة عامليــة، وتحصــد 
"فلســطن":  لصحيفــة  تقــول  األول،  املركــز 
ميــويل  مــع  تتناســب  إنســانية  فكــرة  "اخــرتت 
وشــغفي بكتابة القصص اإلنســانية، التي أغدق 

عليها الكثر من املشاعر والدفء".
وتضيــف: "اخــرتت اســم صديقــي للفيلــم، ألنــه 
تقبــل  قضيــة  ويعالــج  الصداقــة،  فكــرة  يتنــاول 
طفــاًل  اخــرتت  أننــي  ســيا  ال  اآلخــر،  اختــالف 

يعاين متالزمة داون".
املخيــم،  يف  التصويــر  اختيارهــا  ســبب  وعــن 
تجيب رجاء: "حرصت عى اختيار مكان ميثل 
رشيحــة كبــرة مــن النــاس بقطــاع غزة، فيــه كمية 
مــن املشــاعر الدافئــة، حيــث تتالصــق البيــوت، 
عــن  فضــاًل  األزقــة،  بــن  تفــوح  األكل  ورائحــة 
الســعادة  وكميــة  وبســاطتها  الجــران  جلســات 
التــي تحفهــا وهــي الصــورة األقــرب للتعبــر عــن 

الفلسطينين".
مشــاعر  بصــدق  تشــعر  الفيلــم  تشــاهد  حينــا 
ميثلــون  أنهــم  لحظــة  تشــعر  ال  فيــه،  املمثلــن 
يف  دائــرة  كامــرا  ال  كأن  تعاملــوا  أدوارهــم، 

املكان، ويف أثناء التصوير حدثت مفاجأة.
تــروي رجــاء تفاصيلهــا: "مــن ظهــروا يف الفيلــم 
علــم  عــى  يكــن  مل  ومحمــد  لزوجــي،  أقــارب 
بتصويــر الفيلــم بــل تفاجــأ باالحتفــال، وتفاجأنــا 
بأن ذكرى يوم ميالده كانت توافق اليوم التايل 
لتصويــر الفيلــم، كان كل همنــا هــو تصوير ردود 
الفعل الطبيعية لكل األشخاص املشاركن يف 

الفيلم، ونجحنا يف تحقيق ذلك". 
وبعــد االنتهــاء مــن التصوير أطفــأ فريق التصوير 
يف  محمــد  يشــاركون  وســهروا  الكامــرات، 

االحتفــال بذكــرى ميالده، كأنها مناســبة عائلية، 
أن  بالجائــزة  الفيلــم  نجــاح  أســباب  أحــد  وهــذا 

االحتفال ظهر أنه حقيقي.
يــرن  رجــاء  هاتــف  إذا  أشــهر  خمســة  نحــو  بعــد 
مبكاملــة مــن رقــم هاتــف نقــال مغــريب، يعرفهــا 
املتصــل نفســه أنــه مــن مكتــب )إيسيســكو( يف 
املغــرب، ليخربهــا بفوزها باملركــز األول، حينها 
فرحتهــا  تحــيك  دموعهــا  لتــرتك  رجــاء  صمتــت 
بهــذا اإلنجــاز الكبــر، ألنهــا نافســت صنــاع أفــالم 
عى مســتوى عاملي واســتطاعت أن ترفع اســم 

فلسطن بينهم.
وعن ســؤال: "ما الذي ميز الفيلم ليحصد هذه 
الجائــزة؟"، تجيــب: "قــوة الفكــرة مــع البســاطة، 
يف  واملبالغــة  املشــاهد،  يف  التكلــف  وعــدم 
أرض  عــى  الحــدث  تنقــل  الدرامــا  التمثيــل، 
الواقع وتنقل معه رسائل بكل شفافية وبساطة 

وإنسانية مليئة بالحب والعفوية".
الفــوز بهــذه املســابقات العامليــة هــو ترشيــف 
لفلسطن بإحياء اسمها عى كل املنابر، ولكن 
أمــل يف كل املســؤولن بفلســطن، أن  لرجــاء 
ــا، وبخطــوات حقيقيــة  يدعمــوا املوهوبــن ماديًّ

تساعدهم يف مسرتهم.
وتطمــح رجــاء إىل احــرتاف اإلخــراج الســينايئ 
ســينا  ودور  مؤسســات  مــع  والعمــل  ــا،  عامليًّ

عاملية.
االختالفــات  "تتــالىش  بعبــارة:  الفيلــم  اختتــم 
وتتآلف الوجوه، يف حرضة الصداقات النقية"، 
الصداقــة  معــاين  غــرس  أهميــة  عــن  معــرًبا 

الحقيقية منذ الطفولة.

خان يونس/ هدى الدلو:
ترتــدي ثوبهــا املطــرز الــذي ورثتــه عــن والدتهــا، وتســدل 
الربقــع املزيــن بالقطــع املعدنية الذهبيــة والفضية عى 
وجههــا، وتخــرج قــرين الغــزال مــن مخبئها، فهــا كنزها 
الذي وصل إليها من أجدادها القدامى، وتحمل بيديها 
املجعدتــن مــا تحتــاج لــه مــن أدوات ومعــدات لتخــرج 
تجلــس تحــت شــجرة خــرضاء تبعث يف نفســها الحيوية 

والنشاط مع أشعة الشمس الدافئة.
الثانينيــة أم ســليان العرجــاين مــن مواليــد مدينــة بــر 
الســبع، هــي تحمــل يف تجاعيــد وجههــا تــراث فلســطن 
الــذي ورثتــه عــن أجدادهــا، لتورثــه ألحفادهــا مــن بعدهــا 

ليحتفظوا به؛ فهو املايض والحارض واملستقبل.
تلــك املدينــة ولــدت فيها، وســكن أجدادها وآباؤها يف 
بيــوت الشــعر لتشــبثها بعــادات وتقاليــد املدينــة، حتــى 

هجرتهم منها العصابات الصهيونية.
تقــول لصحيفــة فلســطن: "مل يتنــازل أحــد مــن األجــداد 
عــن عاداتــه، فورثناهــا عنهــم أًبــا عــن جــد، فجــديت وأمــي 
كانتــا تغــزالن وتنســجان الصــوف؛ فهــي صنعتهــم التــي 

امتهنوها لكونهم كانوا يعيشون يف بيوت الشعر".
بــن خيــوط الصــوف امللونــة تجلــس أم ســليان مرتبعــة 
تختار ما يناســب القطعة التي تنســجها، وتثبت بيديها 
املرتعشتن طريف العصا الخشبية فوق حجرين وتشد 
الخيــوط  نســج  وتبــدأ  النــول،  آلــة  عــى  الخيــوط  أوتــاد 

وغزلها بقرين الغزال لتصنع منها أبسطة الصوف.

تتابــع أم ســليان حديثهــا: "مّيــا صناعــة هــودج تحتــاج 
لوقــت طويــل قــد يصــل إىل ثالثــة أســابيع، ويحتــاج إىل 
التعــب يهــون يف ســبيل االحتفــاظ  تعــب، ولكــن هــذا 

بحرفة تذكرين بحياة البدو وأجدادي القدامى".
وتشــر إىل أنهــا تحتفــظ بهذيــن القرنــن مــن أجدادهــا 
منــذ 100 عــام، ويف معــرض ردهــا عــى ســؤال صحيفــة 
حديثهــا  ســبق  الغــزال،  قــرين  قصــة  بشــأن  "فلســطن" 
تنهيــدة: "توارثــت هذيــن القرنــن مــن األجــداد جياًل تلو 
اآلخــر، وعندمــا هجرنــا مــن املدينــة كانــا الــيشء الوحيــد 
الــذي حملتــه معــي، واحتفظــت بــه، وأعتمــد عليــه يف 

صناعة املنتجات الرتاثية".
فــرق  عــي  منهــا  املشــغوالت،  مــن  العديــد  وتصنــع 
الدبكــة، وخــرج الخيــل، وزينــة بيــوت الشــعر، وســيارات 
 ... الحلــوى  وســالل  العــروس،  حنــاء  وأواين  األفــراح، 
وغرهــا، وكل قطعــة مــن هذه القطع تســتغرق منها وقًتا 

طوياًل، لكونها تعتمد عى الصناعة اليدوية.
وتواجه يف بعض األحيان شح املواد الخام املستخدمة، 
فتضطــر إىل إرســال أبنائهــا ملناطــق متفرقــة مــن القطــاع، 
واإلبــر  والصــوف  الخيــوط  مــن  احتياجاتهــا  عــن  للبحــث 

وأدوات خشبية وغرها.
وتقــي يف هــذه الهوايــة أغلــب ســاعات يومهــا لكونهــا 
أيًضــا مهنــة تعتــاش منهــا وعائلتهــا، تضيــف أم ســليان 
بســيطة،  "أدوات هــذه املشــغوالت  البدويــة:  بلهجتهــا 
ولكنهــا تحتــاج إىل جهــد وتعــب وســاعات طويلــة ألنجــز 

خاطــر  أجــل  مــن  يهــون  التعــب  هــذا  ولكــن  املطلــوب، 
جديت وأمي لكوين أحمل مهنتها من بعدها". 

ويف أغلــب األحيــان تعمــد إىل مــزج العديــد مــن األلوان 
يلتــف  نســجها  أثنــاء  ويف  فلســطن،  علــم  بهــا  لتمثــل 

أبناؤهــا حولهــا ليتعلمــوا الصنعــة التــي تحرتفهــا يداهــا، 
ومرات أخرى تقطع غزلها لتنادي عليهم ليحرضوا درًسا 

ا جديًدا يف الغزل والنسج. عمليًّ
وأحفادهــا  الجديــد  للجيــل  رســالة  ســليان  أم  وتوجــه 

مــن قبلهــم أْن احتفظــوا برتاثكــم واعتــزوا بــه، رغــم ضعف 
اإلقبال عليه، مع انتشار األدوات الحديثة؛ فهذه الحرفة 
البدوية تعرب عن عمق االرتباط بن الرتاث الفلسطيني 

القديم والجديد.

الثمانينية "العرجاني" تنسج التراث بقرَنْي غزال

 )تصوير/يارس فتحي(

في غزة.. ُمصاب ناٍج يروي تجربته مع كورونا
غزة/ فلسطن:

"مل أتوقــع أن تلحــق يب كورونــا هــذا الكــم مــن 
فقــد  املركــزة،  العنايــة  إىل  وتنقلنــي  األذى، 
كنــت أمتتــع بصحــة جيــدة، وأمــارس الرياضة، 
وال أعاين أي أمراض مزمنة، أما اليوم فانقلب 
قلبيــة  قســطرة  إجــراء  بصــدد  فأنــا  الحــال؛  يب 

عقب جلطة تسبب بها الفروس يل".
بهــذه الكلــات عــرب املواطــن ســليم الصويــر 
)45 عاًما( عن معاناته التي ما زالت متواصلة 
يف إثر إصابته بفروس كوفيد 19-، فاملرض 
الذي أصاب أحد أبنائه دون أي أعراض انتقل 
متوســطة  وأعــراض  إليــه،  شــديدة  بأعــراض 
وطفيفــة إىل بقيــة أفــراد العائلــة التــي قضــت 

قرابة 20 يوًما بن املشايف ومراكز الحجر.
كورونــا بــدأت مــع الصويــر بأعــراض طفيفــة مل 
التهابــات  األوىل  أيامهــا  مــدار  عــى  تتجــاوز 
يف الحلــق، وســعااًل، وعــدم تــذوق، وآالًمــا يف 
العظــام، لكــن الحــال مل يبــَق كذلــك، فتطورت 
عقبهــا  ليتوجــه  شــديد،  إعيــاء  إىل  الحالــة 
ســليم إىل مجمــع الشــفاء الطبــي، حيــث نقــل 

غــزة  مستشــفى  إىل  الفحوصــات  إجــراء  بعــد 
لــوزارة  لتقريــر  العــالج، وفًقــا  لتلقــي  األورويب 
الصحــة عــى حســابها مبوقــع التواصــل )فيس 

بوك(.
يتابــع الصويــر: "يف مستشــفى غــزة األورويب 
بــدا كل يشء جيــًدا؛ فالخدمــة كانت أكرث من 
ممتــازة والطاقــم الطبــي كان رائًعــا يف تقديــم 
الخدمــات والرعايــة الصحيــة، وبــدأت صحتــي 
أعــد  بــدأت  إذ  التاســع  اليــوم  حتــى  تتحســن 
األيــام ألجــل الخــروج يف اليــوم الـــ14، لكــن مل 

تأِت الرياح مبا تشتهي السفن".
أقــى  بــدأت  العــارش  اليــوم  "يف  ويكمــل: 
بــآالم  شــعرت  حــن  عــي،  تظهــر  األعــراض 
كالســكاكن تــرضب يف جســدي مــن الكتفــن 
حتــى القدمــن، وحــن أخــربت الطاقــم الطبــي 
ُحولــت عــى الفــور إىل قســم القلــب وإجــراء 
التصويــر، ثــم نقلــت إىل قســم العنايــة حيــث 
بنوبــة  بإصابتــي  تســبب  الفــروس  أن  تبــن 
أيــام يف قســم  قلبيــة". ولبــث الصويــر أربعــة 
األورويب،  غــزة  مبستشــفى  املركــزة  العنايــة 

تبع ذلك خمســة أيام يف قســم القلب، أيًضا 
 20 بخســارته  بالفــروس  اإلصابــة  تســببت 
كيلوجراًمــا مــن وزنه. وعــى الصعيد العائي، 
يشــر الصويــر إىل إصابــة أفــراد عائلتــه كافــة 
املكونة من ســتة أشــخاص بالفروس، ما عدا 
االبن األصغر )مثانية أعوام(، فبدت األعراض 
إىل  متوســطة  ومــن  زوجتــه،  عــى  متوســطة 
خضعــوا  الذيــن  األفــراد  بقيــة  عــى  طفيفــة 

للحجر الصحي يف مراكز للحجر.
ــا، بعــد مل شــمل األرسة مــن جديد يلتزم  وحاليًّ
درجــات  بأقــى  كافــة  أرستــه  وأفــراد  ســليم 
إال  املنــزل  مــن  يخــرج  وال  والحــذر،  الحيطــة 
إىل  املواطنــن  ويدعــو  القصــوى،  للــرضورة 
بـ"التجربــة  وصفــه  مبــا  ميــروا  ال  يك  الوقايــة 

ا" التي عاناها. القاسية جدًّ
وينبه الصوير إىل أن اإلصابة بالفروس وعدم 
املعانــاة مــن األعــراض ليســت النهايــة، بل قد 
تكون مجرد البداية ألعراض شــديدة الخطورة 
عــى املريــض، أو لنقــل معانــاة أشــد خطــورة 

عى أقرب الناس إليك.

مخرجة ناشئة بغزة
"أنسنة االختالفات".. رجاء عايش تصل 

بـ"صديقي" إلى جائزة إيسيسكو
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1 مجموعة من السفن 

– من أصنام الجاهلية 
معكوسة 

-2 صغير الحصان – مختلفان 
– دق الجرس معكوسة 

-3 تحقيق + حرف 
-4 عكس مسالم + اسم 

موصول + و 
-5 حرف جزم + أغصان 

صغيرة + حرف نصب 
-6 نصف وردة – ضمير 

منفصل للغائبات + تستخدم 
للخياطة معكوسة 
-7 ال ينفع – أضاءت 

-8 من الخضراوات + صوت 
المريض + لالستفهام 

-9صالحيات ممنوحة 

العمودي:
-1 أحد الوالدين – عكس 

سفلي 
-2 أرق وسهر + من أدرك 

الجاهلية واإلسالم معكوسة 
-3 أرسطو مبعثرة – وقفت 

السفينة في الميناء 
-4 ليس له قيمة – للتفسير 
-5 تكلم معكوسة + أحرف 
متشابهة + ضمير للمتكلم 

-6 امتأل المكان بالناس + 
للنداء + علم مؤنث معكوسة

-7 كبر وترعرع معكوسة 
+ مختلفان + ضمير متصل 

للمتكلمين 
-8 قهوة + مدينة عراقية 

معكوسة  +ت 
-9تصنعها الغدد + حرف 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

السورة التي تعرف باسم "النعم " تتكون من 5 أحرف 

اإلسراء – البينة-األنفال - المرسالت – العاديات – 
االنشقاق – التوبة – النساء – القدر – الشورى – ق 
– النور – الفاتحة – يس - الحج– سبأ – طه – ص 

– هود 

حل الكلمة الضائعة

النحل

 

فتاة غّزية تصنع كمامات من الصوف يدويًا، للحث عىل ارتداء الكمامات يف ظل جائحة كورونا            ) أ ف ب (

ر الدايت ابتعد عنها "مسليات" ُتدمِّ
موسكو/ وكاالت:

يلجأ الكثري من الناس إىل اســتخدم "املســليات" كوجبات خفيفة خالل مراحل فقدان الوزن 
وعمل برامج "الدايت".

ولكن ليست كل أنواع "املسليات" تساعد عىل إنقاص الوزن، فرمبا يتسبب بعضها يف كثري 
من األحيان بزيادة الوزن بطريقة كبرية.

إليك أبرز الوجبات الخفيفة التي تدمر نظام الدايت الخاص بك:
الحليــب املضــاف إليــه الشــوكوالتة: كــوب واحــد مــن الحليــب املضــاف إليــه الشــكوالتة كفيــل 
أن يدمــر نظــام الدايــت، ملــا فيــه مــن ســعرات حراريــة عالية جدا تصل إىل 140 ســعرة حرارية، 

باإلضافة إىل 280 ملجم من الصوديوم و12 جراما من السكر.
الدونــات: تحتــوي الدونــات عــىل مئــات الســعرات الحراريــة والدهــون، وهــو مــا يجعلهــا تقيض 
عىل أي تقدم يف نظام الدايت الخاص بك، فكل قطعة بها 350 سعرة حرارية و18 جراما من 

الدهون، باإلضافة إىل 21 جراما من السكريات و380 ملجم من الصوديوم.
الزبادي الخايل من الدس: يعتقد الكثري من الناس أن الزبادي منزوع الدســم، يســاعد بصورة 
كبيــة عــىل التخلــص مــن الــوزرن الزائــد ويســاعد يف نظــام الدايت، ولكن الحقيقــة أن الرشكات 
الغذائيــة تضيــف إليــه نســبة عاليــة مــن الســكر عنــد تصنيعــه، لذلــك يفضــل اســتبداله بالزبــادي 

اليوناين، ألنه خال من الدهون والسكريات، وفقا ملوقع "إيت زيس".
زبــدة الفــول الســوداين: ملعقتــان فقــط مــن زبــدة الفــول الســوداين كفيلــة أن تجعــل جســمك 
يحصل عىل عرشات الجرامات من الدهون، ملا تحتوي عليه من نسبة عالية من السكر خاصة 

األنواع املنكهة بالشوكوالتة أو العسل أو القرفة.

خزنير بري جائع يعرتض راكبة 
دراجة هوائية ألخذ الفطائر منها

سنغافورة/ وكاالت:
ذهبــت تريشــا يويــن تــو مــن ســنغافورة مــع صديقاتهــا إىل جزيــرة أوبــن الواقعــة بالقــرب مــن 

املدينة لركوب الدراجات.
هناك، كان خنزير بري ينتظر الفتيات، وكان ينتظر يشء واحد فقط منهن – الفطائر املالحة 

بالكاري!
الفطائر إلحدى صديقات تريشا يوين تو. ُطلبت منها وضع الطعام يف السلة عىل الدراجة، 
ألن ســلتها مل تعــد تكفــي. اســتدرجت الفطائــر الخنزيــر: مــن أجــل الحصــول عــىل الفطائــر، مل 
يعــرض الطريــق للفتيــات فحســب، بــل أخــذ الفطائــر. ثــم هــرب إىل مــكان مــا إىل الغابــة مــع 

الفطائر. ومل ترضر تريشا يوين تو وصديقاتها.

دراسة: االمتناع عن ألك اللحوم 
يؤدي إىل فقدان العظام قوتها

لندن/ وكاالت:
شــاعت يف الســنوات املاضيــة فكــرة اتبــاع نظــام غــذايئ نبــايت للحصــول عــىل اســتفادة غذائيــة 
تعــود عــىل الجســم باملنافــع. لكــن الســؤال األهــم هو: هل يســتطيع الشــخص باتبــاع هذا النظام 

الغذايئ النبايت الرصف أال يتعرض ألي نقص غذايئ أو مشاكل صحية تذكر؟
باحثون بريطانيون ال يشاطرون هذا الرأي، حسب ما ذكر املوقع األملاين "فوكوس"، إذ أكدوا 
أن النباتيــن والخرضيــن والســمكين )النباتيــن الذيــن يأكلــون الســمك( أكــر عرضــة لكســور 
العظــام مــن الذيــن يتناولــون اللحــوم. نتيجــة هــذه الدراســة واســعة النطــاق نرشهــا الباحثــون يف 

."BMC Medicine" مجلة
الســكان بجامعــة  مــن قســم صحــة  التغذيــة واألوبئــة تومــي تونــغ  بقيــادة عــامل  الفريــق،  وحقــق 

أكسفورد يف نوفيلد، يف كيفية تأثري نظام غذايئ خرضي عىل الجسم. 
وأوضح تونغ: "هذه أول دراسة شاملة حول مخاطر كرس العظام لدى األشخاص الذين يتبعون 

أنظمة غذائية مختلفة".
وحلــل الباحثــون املشــاركون مــن جامعتــي أكســفورد وبريســتول بيانات 55 ألف شــخص تقريًبا، 

حوايل ثالثة أرباعهم من النساء. 
األشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة يتبعون أنظمة غذائية متباينة، بينها أشخاص يتغذون 
عــىل اللحــوم ونباتيــن )نظــام غــذايئ يعتمــد عــىل النباتــات ويســتثني أكل اللحــوم( وخرضيــن 
)نباتيــون وفــوق ذلــك ميتنعــون عــن اســتهالك كافــة املنتجــات الحيوانيــة( والســمكين )نباتيــون 

يأكلون األسامك(.
عند تحليل هذه البيانات، توصل الباحثون إىل أن األشــخاص الذين اتبعوا نظاًما غذائًيا نباتًيا 
معرضون لخطر اإلصابة بالكسور بنسبة 43 يف املائة أكر من األشخاص الذين تناولوا اللحوم. 
ووفًقا للمرشف عىل هذه الدراسة، عامل التغذية واألوبئة تونغ، فإن خطر اإلصابة بكرس العظام 

بالنسبة للخرضين أعىل مرتن وُثلث تقريًبا من الذين يتناولون اللحوم.
كام أن النباتين والسمكين كانوا أيًضا يف خطر متزايد. 

باإلضافة لذلك، من يتناول أطعمة خالية من اللحوم غالًبا ما يعاين من نقص يف الكالسيوم أو 
الربوتن. يذكر أنه يوجد يف أملانيا، حســب تقدير مركز "آلنســباخه ماركت" ووكاالت إعالنية 
درســت عــادات املســتهلكن لعــام 2019، مــا يزيــد قليــاًل عــن ســتة ماليــن نبــايت يف أملانيــا، 
والعــدد يف منــو مســتمر. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك مــا يصــل إىل مليــون خــرضي وأشــخاص 

آخرين يعتمدون أنظمة غذائية أخرى خالية من اللحوم.

باحثون يصطادون "وحش بحرية لوخ نيس"
لندن/ وكاالت:

اصطــاد علــامء اســكتلنديون ســمكة ســلمون مرقطــة شــوكية عمالقــة مــن بحــرية لــوخ نيــس وأطلقــوا 
عليها اسم وحش بحرية لوخ نيس.

اكتشف العلامء االسكتلنديون سمكة تراوت عمالقة من بحرية لوخ نيس. 
وضع الباحثون رشيحة يف األسامك الضخمة واألنواع األخرى ملعرفة املزيد من املعلومات حول 

هذه األنواع، وفًقا لتقارير يب يب يس.
قال العلامء مازحن: "وحش بحرية لوخ نيس الحقيقي، يف أوج منوه".

اآلن ســتتم مراقبــة منــط حيــاة بروتــوس، كــام أطلــق عليهــا العلــامء، ملعرفــة املــكان الــذي تتحــرك 
فيــه، والظــروف التــي تفضلهــا ومــا هــي األنــواع التــي تتصــل بهــا. تــم العثــور عــىل الــراوت الشــائك 
يف البحــريات العميقــة يف اســكتلندا. ال ميكــن رؤيــة ممثــي هــذا النــوع إال أثنــاء التــزاوج. تغــوص 
األســامك حتــى عمــق 30 مــًرا لتلتقــط الفريســة. النظــام الغــذايئ الرئيــي لربوتــوس وزمالئــه هــو 
 84 البالــغ وزنــه ســبعة كيلوغرامــات و طولــه  بروتــوس  تبــن أن  الشــاملية.  القطبيــة  أســامك شــار 
سنتيمًرا هو أكرب ممثل لألنواع التي يتم صيدها يف البحرية. يبلغ عمر السمكة حوايل 12 عاًما. 

ويبلغ إجاميل العمر االفرايض لهذه األسامك حوايل 20 عاًما.
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وفد بحريني  ... 

بغياب املساءلة  ...  االحتالل يهدم منزلني   ... 

االحتالل يفاوض اإلمارات 
لبيعها لقاح كورونا وتوصيله 

إىل السلطة كمساعدات
النارصة/ فلسطني:

كشفت إذاعة "كان" العربية النقاب عن أن مشفى "هداسا" اإلرسائييل يفاوض 
دولة اإلمارات لبيعها مليوًنا ونصف مليون جرعة من اللقاح الرويس ضد فريوس 

كورونا، ومن ثم توصيلها إىل السلطة الفلسطينية كمساعدات.
وقالــت اإلذاعــة إن مفاوضــات ُتجريهــا إدارة املشــفى واإلمــارات لبيــع الجرعــات؛ 
بهدف نقلها كتربعات لدول ومناطق فقرية من بينها مناطق السلطة الفلسطينية.

اللقــاح  عــى  بعــد  تصــّدق  مل  االحتــالل  بحكومــة  الصحــة  وزارة  أن  إىل  وأشــارت 
الرويس، وال يبدو أنها ستقوم بذلك يف الوقت القريب.

"فايــزر"  األدويــة  رشكات  مــع  صفقــات  عــدة  أبرمــت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
و"موديرنــا" و"أســرازينيكا" و"أركتــوروس"، لــراء ماليــني اللقاحــات ضــد فــريوس 
كورونــا، وأعلــن وزيــر صحــة االحتــالل يــويل ادلشــتاين، عــن مواصلــة املفاوضــات مــع 
رشكات أخــرى تعمــل عــى تطويــر اللقــاح. وقــال ادلشــتاين إلذاعــة "كان" الرســمية: 
"نحاول التأكد من أن جميع الركات أو معظمها سيكون لديها عقد مع )إرسائيل(".

العــار  اتفــاق  املــايض  أيلــول  ســبتمرب/   15 يف  واالحتــالل  اإلمــارات  ووقعــت 
ه  وعــدَّ واســع،  فلســطيني  بتنديــد  قوبــل  مــا  وهــو  واشــنطن،  يف  التطبيعــي، 

الفلسطينيون "خيانة من اإلمارات، وطعنة يف الظهر".

لكامت عى وجوه األطباء. 
يف  حــدث  مــا  الحــوادث  تلــك  آخــر  كان 
مــن  أول  مســاء  الــريك،  طوبــاس  مستشــفى 
-عــى  األشــخاص  بعــض  اعتــدى  إذ  أمــس، 
مــرأى مــن عنــارص الرطــة- عــى العاملــني يف 

املستشفى.
األطبــاء  أحــد  يوضــح  االعتــداء،  خلفيــة  وعــن 
محمــد  املحــرر  األســري  أن  باملستشــفى 
برفقــة  أمــس  مــن  أول  مســاء  حــر  الشــاويش 
اتخــاذ  دون  الــوالدة  مخــاض  يف  وهــي  زوجتــه 
اإلجراءات الوقائية، كارتداء الكاممة، "وعندما 
واالنتظــار  الكاممــة  ارتــداء  املرافــق  مــن  طلبنــا 
للتأكد من سالمتهم من فريوس كورونا، رفض 

الطلب".
ــل عــدم الكشــف  ويضيــف الطبيــب -الــذي فضَّ
عن اسمه- أن الشاويش ينتمي إىل أجهزة أمن 
بالتــزام  لــه  املتكــررة  مطالبتنــا  وبعــد  الســلطة، 
ا  وجســديًّ ــا  لفظيًّ اعتــدى  الوقائيــة،  اإلجــراءات 
عــى عــدد مــن أطبــاء املشــفى، وقــد وقــع ذلــك 
عــى مســمع ومــرأى عنــارص األمــن، "الذيــن مل 
يحّركــوا ســاكًنا لثنيــه عن فعليــه امليسء لنا، أو 

حتى حاميتنا من تهجمه علينا".
لزوجــة  ــا  مبدئيًّ فحًصــا  أن  الطبيــب  ويؤكــد 
املعتدي أظهر إصابتها بفريوس كورونا، ورغم 
اعتداء زوجها عى الفريق الطبي، "أخضعناها 
للربوتوكــول الطبــي بتخصيــص غرفــة لهــا إىل أن 

وضعت مولودها".
األطبــاء  مــع  ُيتعاَمــل  أهكــذا  ويكمــل متســائاًل: 
الذين تركوا أرسهم أليام خدمة ألبناء شعبهم؟ 
وأيــن الرطــة والقانــون مــن املعتديــن وحاميــة 

هــذه  تكــررت  وقــد  الطبيــة،  والكــوادر  املرافــق 
األفعال مراًرا دون مساءلة أو محاسبة؟!

واملحاســبة  املســاءلة  أن  الطبيــب  ويعتقــد 
يجــب أال تطــال املعتديــن فقــط، بــل أن تطــال 
عنــارص األمــن أيًضــا الذيــن مل يوفــروا الحاميــة 

لألطباء لحظة االعتداء.
غياب المساءلة 

مستشــفى  مديــر  طالــب  الســياق،  هــذا  ويف 
ســامرة،  محمــد  الحكومــي  الــريك  طوبــاس 
مبحاسبة املعتدين، ال سيام مع أجواء الضغط 
مــن  األطبــاء،  التــي يعيشــها  والنفــيس  املهنــي 
جــراء جائحــة كورونــا وهــم بعيــدون عــن أرسهــم 

حرًصا عى سالمة املواطنني.
بتقديــم  "فلســطني"  لصحيفــة  ســامرة  وأفــاد 
ملحاســبة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  لــدى  شــكوى 
عــدم  وضــامن  الطبــي  الطاقــم  عــى  املعتــدي 
تكــرار الحادثــة، "فــاألوىل أن ُيكــرَّم األطبــاء ال أن 

ُيعتدى عليهم".
يف حــني دعــا الســلطة لتوفــري الحاميــة للكــوادر 
الطبية ومؤسســاتهم ومحاســبة املقرصين، "إذ 
األطبــاء  االعتــداء عــى  تكــرار حــاالت  ُيعقــل  ال 

واملستشفيات بهذه الطريقة".
الضفــة  يف  األطبــاء  نقيــب  أدان  جهتــه،  مــن 
الغربية د. شوقي صبحة االعتداء الذي تعرَّض 
لــه الفريــق الطبــي يف "طوبــاس الــريك" عــى 

مرأى رجال األمن.
"لدينــا  "فلســطني":  لصحيفــة  صبحــة  وقــال 
يف نقابــة األطبــاء القــدرة عــى حاميــة كوادرنــا 
حاميتهــم  عــن  املســؤولة  الجهــات  وجدنــا  إذا 
األطبــاء  جميــع  بســحب  مهــدًدا  مقــرصة"، 

يف  دوامهــم  يكــون  أن  عــى  املستشــفى  مــن 
ســكنه-  حســب  -كل  القريبــة  املستشــفيات 

حتى محاسبة املعتدي.
ُيعتــدى  التــي  األوىل  املــرة  "ليســت  وتابــع: 
فيهــا عــى الكــوادر الطبيــة يف الضفــة الغربيــة، 
ففــي كل مــرة يتبــنيَّ أن املعتديــن عى الكوادر 
ا وإما تنظياًم ما،  الطبيــة يتبعــون إمــا جهــاًزا أمنيًّ

ولألسف ال تحرك الرطة ساكًنا".
وقــال: "األطبــاء يف املشــفى تعرَّضــوا لالعتــداء 
بالــرب والســب ومل يحاَســب الفاعــل، وهــذا 
الصحــة  وزارة  توفــر  أن  دون  يتكــرر  االعتــداء 
نكافــأ  "أهكــذا  متســائاًل:  لألطبــاء"،  أي حاميــة 
لعملنــا عــى مــدار الســاعة، يف الوقت الذي ال 
نســتطيع االطمئنــان عــى أرسنــا واملشــاركة يف 

جنازات أحبائنا؟".
وتفعيــل  املعتــدي  مبحاســبة  صبحــة  وطالــب 
يف  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر  حاميــة  قانــون 
أي  وتجريــم  الطبيــة،  واملراكــز  املستشــفيات 
املعتــدي  أن  إىل  الفًتــا  عليهــم،  يقــع  اعتــداء 
"الشاويش" حر يف اليوم التايل للمستشفى 
إىل  ينظــر  أن  دون  األمــن،  جانــب  إىل  وجلــس 
الجــرم الــذي ارتكبــه يف اليــوم الــذي ســبقه، ومل 
خــذ بحقــه اإلجــراءات القانونية، فهو مل يتخذ  ُتتَّ
اإلجــراءات الوقائيــة، كارتــداء الكاممــة، والحجــر 

املنزيل بعد ظهور إصابة زوجته بالفريوس.
وكانــت وزارة الصحــة يف رام اللــه ونقابة األطباء 
2019، مســودة  22 متــوز/ يوليــو  عــت يف  وقَّ
يف  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر  لحاميــة  قانــون 
أي  وتجريــم  الطبيــة،  واملراكــز  املستشــفيات 

اعتداء يقع عليها.

أمــر محمــد  بيــت  الناشــط اإلعالمــي يف  وقــال 
منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  إن  عــوض، 
عصيــدة واعتلــت ســطح منــزل املواطــن مرشــد 
إحــدى  داخــل  أرستــه  احتجــاز  بعــد  زعاقيــق 
الغــرف، حيــث اندلعت مواجهات مع عدد من 

الشبان يف إثر ذلك.
وأشــار إىل أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص 
صــوب  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  الحــي 
بإصابــة  تســبب  مــا  ومنازلهــم،  املواطنــني 

ا. العرات بحاالت اختناق، عولجوا ميدانيًّ
هدم منازل ومنشآت

من جانب آخر، هدمت قوات االحتالل، أمس 
القــدس  مبدينــة  باهــر  صــور  بلــدة  يف  منــزاًل   ،

املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة يف البلــدة، بــأن طواقــم 
وآليــات بلديــة االحتــالل يف القــدس مبســاندة 
قــوات خاصــة مــن جيــش االحتــالل، اقتحمــت 
أيهــم  املواطــن  منــزل  وهدمــت  باهــر،  صــور 
محمد شوكت الخطيب بزعم عدم الرخيص.

املواطــن  أجــربت  قــد  االحتــالل  بلديــة  وكانــت 
فــواز عبــده، بهــدم منزلــه ليلــة الثالثــاء، يف حــي 

املدارس من جبل املكرب.
وقــال الناشــط االجتامعــي يف القــدس املحتلة 
خالد أبو تايه، إن عبده رشع يف ســاعة متأخرة 
يف هــدم منزلــه يف حــي املــدارس مــن املكــرب، 
بعــد أن طالبتــه بلديــة االحتــالل بالهــدم، بزعــم 

عدم الرخيص.
وأفــاد مالــك املنــزل عبــدة بأنــه بنــى منزلــه قبــل 
وأرستــه  هــو  ويعيــش  ســنوات،   5 مــن  أكــر 
املكونة من 6 أفراد يف املنزل البالغة مساحته 

100 مر مربع.
أمــس،  االحتــالل،  قــوات  هدمــت  ذلــك،  إىل 
ومتنزًهــا  سبســطية،  بلــدة  يف  منشــآت  ثــالث 
قيد اإلنشاء يف قرية برقة، شامل غرب نابلس.
عــازم،  محمــد  سبســطية  بلديــة  رئيــس  وأفــاد 
بــأن جرافــات االحتــالل هدمــت ثــالث منشــآت 

زراعية قرب املسعودية غرب البلدة.
وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة 
الغربيــة غســان دغلــس، بــأن جرافــات االحتــالل 
هدمــت متنزًهــا قيــد اإلنشــاء عــى مدخل قرية 

برقة، يعود للمواطن فؤاد حجة.
مغــارة  أمــس،  االحتــالل،  آليــات  هدمــت  كــام 
تــل  ومعرًشــا واســتولت عــى كرفــان يف قريــة 

زيف جنوب الخليل.
فــؤاد  والصمــود  الحاميــة  لجــان  منســق  وأفــاد 
العمــور، بــأن آليــات االحتــالل هدمت املعرش 
الزراعــي بالقــرب مــن املنطقــة األثريــة تــل زيــف 
شــامل يطا، تعود لعائلة شــتات؛ بذريعة قربها 
من الخط االلتفايف االستيطاين، مشرًيا إىل أن 
هذه املرة الثانية التي يتم فيها هدم املعرش.
الشــعبية  اللجــان  منســق  قــال  جانبــه،  مــن 
والوطنيــة ملقاومــة الجــدار واالســتيطان راتــب 
مغــارة  هدمــت  االحتــالل  آليــات  إن  الجبــور، 
تعــود للمواطــن عزيــز شــتات، واســتولت عــى 
ثالثــة بيــوت متنقلــة "كرفانــات" تعــود لكل من: 
جــامل رضــوان القواســمة، ومحمــود ابو اصبيح، 

ورامي املحتسب.
اقتحام األقصى

املســتوطنني  عــرات  اقتحــم  األثنــاء،  يف 
باحــات املســجد األقــى، بحامية مشــددة من 

رشطة االحتالل.
وقالت وزارة األوقاف واملقدسات الدينية: إن 
48 مســتوطنا اقتحمــوا املســجد األقــى مــن 
جهــة بــاب املغاربــة، ونفــذوا جوالت اســتفزازية 

يف باحاته.
عــى  نرتــه  ترصيــح  يف  الــوزارة،  وبينــت 
رشطــة  أن  "فيســبوك"،  موقــع  يف  حســابها 
االحتــالل فرضــت طوقــا أمنيا لحاميتهم وتأمني 
عــى  امُلصليــات  إحــدى  وأجــربت  اقتحامهــم، 
عنــد  املســتوطنني  اقتحامــات  مســار  إخــالء 

وجودها يف منطقة باب الرحمة من األقى.
اعتقاالت

االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
فجــر أمــس، 11 مواطنــا خــالل حملــة دهــم يف 

محافظات الضفة.
وقال نادي األسري، يف بيان، إن مواطنني جرى 
كعبــي،  معــاذ  وهــام:  نابلــس،  مــن  اعتقالهــام 
ونضال خلف الحج محمد، وهو شــقيق األســري 

منذر، املحكوم بالّسجن ملدة 30 عاًما.
فيام جرى اعتقال مثانية مواطنني من القدس، 
وبلداتهــا، بينهــام طالبــان يف جامعــة بريزيــت، 
وهــم: بكــر عويــس وهــو أســري ســابق، ومنتــرص 
املحكــوم  بربــر  مجــد  األســري  نجــل  وهــو  بربــر، 
لــؤي  بالّســجن )20( عاًمــا، إضافــة إىل فيصــل 

عبيد من بلدة العيساوية.
 كام اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنني 
مــن بلــديت بــدّو وقطنــة، وهــم: أميــن أبــو عيــد، 
وهاشــم حميــدان، وزيــاد طــه، وجــودة حوشــية، 
ورشيف خضور. ُيضاف إىل املعتقلني رويض 

معزوز ياسني من سلفيت.

النائب العام: سنالحق من يخالف 
قرار تسعرية "كهرباء المولدات"

غزة/ فلسطني:
أصحــاب  املدهــون  الديــن  ضيــاء  املستشــار  بغــزة  العــام  النائــب  دعــا 
املولــدات الكهربائيــة إىل التــزام االتفــاق مــع اللجنــة الحكومية، واســتيفاء 
ســلفة مــن املواطنــني بــدل اســتهالك الكهربــاء يف أثناء مدة الدراســة مبا 
ال يزيــد عــى 2.5 شــيقل، إىل أن تنتهــي اللجنــة الفنيــة من تحديد تكلفة 

الكيلووات/ ساعة.
جــاء ذلــك عقــب لقائــه مــوىس الســامك رئيــس اللجنــة الحكوميــة ملتابعة 
أزمــة املولــدات الكهربائيــة وعضــوي اللجنة، د. محمد النحال وكيل وزارة 
العدل، وم. سمري مطري نائب رئيس سلطة الطاقة، وبحضور رئيس نيابة 

دعاوى الحكومة املستشار حاتم الفقعاوي.
الخدمــة  بتقديــم  االســتمرار  وجــوب  عــى  املدهــون  املستشــار  وشــدد 
لة  امُلَشــكَّ الفنيــة  اللجنــة  نتائــج  عنــه  سُتســِفر  مــا  والتــزام  للمواطنــني، 
بالتوافــق بــني اللجنــة الحكوميــة وأصحــاب املولــدات، مؤكــًدا أن النيابــة 
العامة ستتعامل بحزم ورصامة بحق املخالفني وفق اإلجراءات واألصول 

القانونية.
مــن جانبــه أكــد الســامك قــرب االنتهــاء مــن الدراســة الواقعيــة املعمقــة 
فــق عليــه بــني اللجنــة وأصحــاب املولــدات  لتفاصيــل األزمــة، طبًقــا ملــا اتُّ
مــن أعاملهــا منتصــف  الفنيــة ســتنتهي  اللجنــة  أن  التجاريــة، مشــرًيا إىل 

ديسمرب الجاري، وسُتحدد تكلفة الكيلووات وفًقا لذلك.
املقتــى  واتخــاذ  العامــة،  للنيابــة  لالتفــاق  املخالفــني  إحالــة  إىل  ــه  ونبَّ
مــا  العــام  للــرأي  ح  الحكوميــة ســتوضِّ اللجنــة  أن  ًنــا  القانــوين بحقهــم، مبيِّ
أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عرب ترصيحات 

من رئاستها تصدر قريًبا.

هــذه العالقــات ستســاعد )إرسائيــل( يف إيصــال صادراتهــا إىل دول ال 
تقيم معها عالقات حتى اآلن.

كــام وصــف رئيــس قســم دول الــرق األوســط يف الخارجيــة اإلرٍسائيليــة 
الزيــارة باملميــزة، ألنهــا ســتعزز مجــاالت التعــاون والراكــة بــني البلديــن، 

وفق تعبريه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياين أن اتفاقيات 
الســالم مع )إرسائيل( ستســاعد يف إعادة رســم الرق األوســط، مشــرًيا 

إىل رغبة بالده يف تحقيق املزيد من االزدهار لدول املنطقة.
وتــأيت زيــارة الوفــد البحرينــي يف إطــار خطــوات متســارعة لرجمــة اتفــاق 
مــع )إرسائيــل( منتصــف ســبتمرب/أيلول  البحريــن  أبرمتــه  الــذي  التطبيــع 

املايض، بالتزامن مع اتفاق مامثل بني اإلمارات و)إرسائيل(.
كــام أنهــا تــأيت بعــد نحــو أســبوعني من زيارة قام بها الزيــاين، والتقى فيها 

نتنياهو ومسؤولني آخرين يف حكومته.
هاتفيــة  محادثــة  أجــرى  أنــه  االحتــالل  وزراء  رئيــس  أعلــن  أســبوع،  وقبــل 

وصفها بالودية مع ويل عهد البحرين سلامن بن حمد آل خليفة.
وســائل  لكــن  األســبوع،  هــذا  البحريــن  نتنياهــو  يــزور  أن  يفــرض  وكان 
إعــالم إرسائيليــة قالــت إن اململكــة طلبــت تأجيــل الزيــارة، مشــرية إىل 
أن املســؤولني البحرينيــني طلبــوا أن تكــون الزيــارة ضمــن زيــارة مشــركة 

تشمل أبو ظبي واملنامة.
هــذا  أشــكنازي  غــايب  االحتــالل  وزيــر خارجيــة  يقــوم  أن  كــام كان مقــررا 
األســبوع بزيــارة إىل البحريــن، لكــن وكالــة الصحافــة الفرنســية نقلــت عــن 
مصــادر دبلوماســية أنــه تــم إلغــاء الزيــارة، دون أن توضــح تلك املصادر ما 
إذا كان ذلــك بســبب التوتــرات يف املنطقــة عقــب اغتيــال العامل النووي 
اإليراين البارز محســن فخري زاده قرب طهران يف عملية أكد مســؤولون 

إيرانيون أنها نفذت عن بعد، وأن املوساد اإلرسائييل يقف وراءها.

إعالن إصابة رئيس حماس 
يف غزة بفريوس كورونا

غزة/ فلسطني:
أفــاد مكتــب رئيــس حركــة حــامس يف قطــاع غــزة يحيــى الســنوار بإصابتــه 
مقتضــب  ترصيــح  يف  املكتــب،  وأوضــح  املســتجد.  كورونــا  بفــريوس 
أمــس، أن الســنوار خضــع للفحــص الخــاص بفــريوس كورونــا بعــد ظهــور 
األعــراض عليــه. وقــال: "تأكــدت أمــس 1 ديســمرب/ كانــون األول إصابتــه 
جيــدة،  اللــه  بفضــل  وصحتــه  بخــري،  "الســنوار  أن  موضًحــا  بالفــريوس"، 
وميــارس عملــه كاملعتــاد ضمــن إجــراءات الســالمة والعــزل الطبــي لخدمة 
أوقــات ســابقة إصابــة  قــد أعلنــت يف  الحركــة  شــعبنا وقضيتنا".وكانــت 
نائــب رئيــس مكتبهــا الســيايس صالــح العــاروري، ورئيســها بالخــارج ماهــر 
مــرزوق وفتحــي حــامد،  أبــو  الســيايس مــوىس  صــالح، وعضــوي مكتبهــا 

والقيادي سامي أبو زهري، بفريوس "كورونا" يف أوقات متباعدة.

النيابة العامة تعقد 
جلسة عصف ذهين 

لتحليل بيئة العمل
غزة/ فلسطني:

العامــة  النيابــة  يف  اإلســراتيجية  الخطــة  لجنــة  عقــدت 
داخــل  العمــل  بيئــة  لتحليــل  ذهنــي،  عصــف  جلســة 
املؤسســة وخارجهــا، شــارك فيــه نخبــة مــن أعضــاء النيابــة 
العامــة وموظفيهــا، لرســم األهــداف اإلســراتيجية للنيابــة 
لألعــوام  اإلســراتيجية  الخطــة  إلعــداد  متهيــًدا  العامــة، 

الثالثة القادمة 2021-2023.
وأكد النائب العام ضياء الدين املدهون -يف أثناء كلمته 
ملؤسســة  اإلســراتيجي  التخطيــط  أهميــة  االفتتاحيــة- 
اإلســراتيجي  أدائهــا  تعزيــز  إطــار  يف  العامــة  النيابــة 
وتوظيــف  املســتمر،  التطويــر  عــى  امَلبِنــي  املتجــدد، 
ــا؛ لتحقيــق أقــى  ــا منهجيًّ خرباتهــا العريقــة توظيًفــا علميًّ
وإرســاء  العدالــة  قطــاع  خدمــة  يف  االســتجابة  درجــات 
والــدؤوب  الجــاد  للعمــل  واالنطــالق  القانــون،  ســيادة 
لتذليــل كل التحديــات التــي قــد تحــول دون تحقيــق تلــك 
الغايــات، والتطويــر املســتمر ملســتويات العمــل وأنظمته 
وسياســاته، وفــق معايــري الجــودة وتعزيز وترســيخ اإلبداع، 
والفنــي،  اإلداري  العمــل  يف  التقنيــات  أحــدث  وتبّنــي 
اقة يف خدمــة قطــاع العدالة  واملشــاريع واملبــادرات الســبَّ
عــى  العــام  النائــب  واّطلــع  الرشــيد.  والُحكــم  واملواطــن 
التعديــالت، ووســائل صياغــة األهــداف الفرعيــة لتحقيــق 
الغايــة الُفضــى يف إقامــة العــدل ونرصة الضعفاء وحامية 
املجتمع بأداء متميز. وناقش الحارضون لجلسة العصف 
الذهني )رؤســاء نيابة، وأعضاء النيابة، ورؤســاء الوحدات 
والدوائر( نقاط القوة والضعف داخل املؤسســة والفرص 
والتهديدات خارجها، مستنبطني األهداف اإلسراتيجية 
داخــل  األهــداف  هــذه  تنفيــذ  آليــات  لوضــع  متهيــًدا 

ا. املؤسسة لتصبح واقًعا عمليًّ

متحدثون يوصون بتعزيز 
التعاون بني بلدية غزة والمواطن

غزة/ فلسطني:
أوىص متحدثون بتعزيز التعاون بني بلدية غزة واملواطن، لتحسني واقع 
الخدمــات التــي تقدمهــا والتزام املواطنني تســديَد املســتحقات وفاتورة 
تقديــم  االســتمرار يف  قدرتهــا يف  مــن  تعــزز  التــي  الشــهرية،  الخدمــات 

الخدمات وتحسني جودتها.
شــبكة  ونفذتهــا  غــزة  بلديــة  اســتضافتها  مســاءلة  جلســة  يف  ذلــك  جــاء 
اللجان املحلية للمساءلة املجتمعية يف قطاع غزة وجمعية رؤية لتنمية 
القدرات بالتعاون مع االئتالف من أجل النزاهة واملســاءلة "أمان"، حول 
النزاهة يف خدمات البلدية ألحياء الشجاعية والصربة ومنطقة املاللحة 
جنــوب املدينــة يف ظــل جائحة كورونا، بحضور عضوي املجلس البلدي 
مصطفى قزعاط، وم. لؤي عياد، ومديرة مؤسسة رؤية ميرس الحسنات، 
ولفيــف مــن أهــايل األحيــاء. وأظهــر تقريــر أعدتــه الجهــة املنظمة للجلســة 
حــول مــدى رضــا املواطنــني يف األحيــاء املذكــورة عــن خدمــات البلديــة 
يف ظــل جائحــة كورونــا، رضــا جيــًدا ومتوســًطا. وأكــد عيــاد رضورة تعزيــز 
املســاءلة كأحــد مفاهيــم الحكــم الرشــيد، لتمكــني الجميــع مــن املشــاركة 
يف عمليــة التنميــة، وأن بلديــة غــزة تفتــح أبوابهــا أمــام جميــع املؤسســات 
للمواطنــني،  الخدمــات  تحســني  أجــل  مــن  للتعــاون  واألهليــة  املحليــة 
ومناقشــة أوجــه النجــاح والقصــور يف العمــل. وأضــاف أن جائحــة كورونــا 
دخلت قطاع غزة يف وقت تعاين فيه البلدية أزمة مالية حادة نتيجة عدم 
دفــع غالبيــة املواطنــني فاتــورة الخدمــات املســتحقة عليهــم، إال أنــه رغــم 
ذلــك قامــت البلديــة بجهــود كبــرية ملواجهــة الجائحــة وتقديــم الخدمــات 
األساســية للمواطنــني. وبــني أن املجلــس البلــدي يتبنــى سياســة االنفتاح 
عــى ملجتمــع، بنــر جميع أعامل املجلس والبلدية للمواطنني لالطالع 
عليها ومناقشــتها يف لجان املســاءلة أو وســائل التواصل املجتمعي مع 

البلدية.
مــن جانبــه أكــد قزعــاط أن مــا تبذلــه بلديــة غــزة يف مواجهــة جائحــة كورونا 
وتقديم الخدمات يفوق طاقتها، مشدًدا عى أن العمل البلدي وتقديم 

الخدمات يقوم عى أساس من الراكة والتعاون لتحسني الخدمات.
وأوضــح أن البلديــة تقــدم تســهيالت ماليــة كبــرية للمواطنــني عــى فاتــورة 
الخدمات للتسهيل عليهم يف ظل الظروف الحالية، مؤكًدا أهمية التزام 
املواطنــني ال ســيام فئــة املقتدريــن بتســديد فاتــورة الخدمــات لتتمكــن 

البلدية من االستمرار من اإليفاء بالتزاماتها.
بدورها أشادت الحسنات بجهود البلدية، مؤكدًة أهمية تعزيز املساءلة 
البلديــة واملواطنــني ومؤسســات  بــني  والتعــاون  والشــفافية  املجتمعيــة 
املجتمع، لتحسني الخدمات وتلبية احتياجات املواطنني من الخدمات 

األساسية.

"الشفاء" و"النرص" ينقذان 
حياة رضيٍع تعاين عيًبا َخْلقيًّا

غزة/ فلسطني:
الطبــي،  الشــفاء  مبجمــع  األطفــال  جراحــة  قســم  يف  الطبــي  الطاقــم  متكــن 
بالتعاون مع قسم العناية املركزة مبستشفى النرص لألطفال، من إنقاذ حياة 
ا يف املريء والقصبة الهوائية. الرضيع "تيا" )6 أشهر( التي تعاين عيًبا َخلقيًّ

ووفــق بيــان لــوزارة الصحــة، أجــرى الطاقــم الطبــي لهــا عمليــة جراحيــة تعــد مــن 
ا، اســتمرت ســاعات طويلــة، وُنقلــت بعدهــا مبــارشة  العمليــات املعقــدة جــدًّ
لتلقــي العــالج الــالزم يف عنايــة مستشــفى النــرص لألطفــال، وُوِضعــت عــى 

جهاز التنفس الصناعي تحت املتابعة.
وذكــر البيــان أنــه يف اليــوم الســابع ملكــوث الطفلــة الرضيــع يف املستشــفى 
ــا ُفِصلــت  أجريــت لهــا صــورة بالصبغــة للتأكــد مــن نجــاح العمليــة، وتدريجيًّ
عــن جهــاز التنفــس الصناعــي، وصــواًل لليــوم التاســع، حيــث بــدأت يف تلقــي 
ا  ا، حتى ُفِصلت نهائيًّ العالج الالزم مع األكسجني، والعودة للرضاعة تدريجيًّ
عــن جهــاز األكســجني يف اليــوم الرابــع عــر، مــع انتظــام الرضاعــة والعالمات 
لت لهــا خــروج وهــي يف حالــة تحســن كامــل. وأثنــت د.  الحيويــة إىل أن ُســجِّ
رضــا أبــو عــايص عــى جهــود طاقــم جراحــة األطفــال يف مستشــفى الشــفاء 
وقســم التخديــر والطاقــم الطبــي والتمريــي بالعنايــة املركــزة يف مستشــفى 

النرص لألطفال، الذين كان لهم دور كبري يف إنقاذ الطفلة الرضيع.

القدس املحتلة/  صفا:
مــا  أمــس،  إرسائيليــة،  صحيفــة  نــرت 
لـ"عمليــة  الكاملــة"  "التفاصيــل  إنــه  قالــت 
ُقِتــل فيهــا جنــدي إرسائيــيل  التــي  الحجــر" 
بعــد إلقــاء طوبــة كبــرية عى رأســه من أعى 
مبنــى يف بلــدة يعبــد قضــاء جنــني شــاميل 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، بشــهر مايــو/ أيــار 

املايض.
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
عــن امُلتهــم بتنفيــذ العمليــة نافــذ أبــو بكــر، 
قولــه يف أثنــاء التحقيــق، وفــق ترجمــة وكالــة 
"صفــا"، إنــه كان عــى ســطح منزله يف أثناء 
يســمع  وكان  األســفل،  يف  الجنــود  وجــود 
رصخــات إحــدى نســاء الحــي بعــد اعتقــال 
ابنهــا؛ فبــادر إىل حمــل "نصــف طوبــة"، ثــم 
ألقاهــا مــن أعــى املبنــى، باتجــاه الجنــود، 

ومل يعلم ما حصل.
وعــى إثــر ذلك، أطلق جنود االحتالل النار 
أبــو  عــاد  وقــٍت  يف  املنــزل،  مطبــخ  باتجــاه 
بكــر فيــه لفراشــه متظاهــًرا بالنــوم، ومل يكــن 
عــى علــم بالــذي حصل مــع الجندي، حتى 
دون  واســتجوبوه  املنــزل  الجنــود  اقتحــم 

اعتقاله يف املرة األوىل.
الشــارع وأخفــى  بكــر إىل  أبــو  نــزل  وبعدهــا 
ليعــود  الشــارع  جانــب  إىل  الطوبــة  بقايــا 
بعدهــا الجنــود ويعتقلــوه ثانيــة ويوجهــوا له 
تهمــة القتــل العمــد بحــق الجنــدي "عاميت 

بن يغال".
وقــال أبــو بكــر يف معــرض رسده ملــا جــرى: 

رصخــات،  وســمعت  البيــت  يف  "كنــت 
صعــدت إىل الســطح، وفهمــت أن الجيــش 
للدوريــة،  وأدخلــوه  الجــريان  أحــد  أخــذ 
رصخــات  تأخــذوه،  ال  رصخــت:  والنســاء 
قلبــي  ومّســت  عواطفــي  حركــت  النســاء 
وأحزنتنــي، حملــت الطوبــة وألقيتهــا باتجــاه 
الجنود، ومل أَر ماذا أحدثت يف األسفل".

أمــا أحــد الجنــود الذيــن كانــوا قــرب الجندي 
القتيــل، فقــال يف أثنــاء التحقيــق: إنــه رأى 
فوهــة  أدار  وبعدهــا  يســقط،  الجنــدي 
لشــخص  ظــاًل  فشــاهد  لألعــى،  البندقيــة 

ينسحب من املكان.
الطوبــة  وزن  أن  االتهــام  الئحــة  يف  وجــاء 
يصل إىل نحو 10 كغم، وقد أصابت رأس 

الجندي، وتسببت مبقتله.
وبعدهــا جــّر الجنــود زميلهــم املصــاب وهــو 
قريــب،  مــكان  إىل  الخطــورة  بالغــة  بحالــة 
للمــكان،  عســكري  طبيــب  حضــور  قبــل 
طريقــه  يف  وهــو  الحيــاة  الجنــدي  وفــارق 

للمستشفى.
يف حــني ُنِقــل عــن محامــي )أبــو بكــر( قولــه 
األول  أمــس  ُعِقــدت  التــي  الجلســة  يف 
شــاميل  العســكرية  ســامل  محكمــة  يف 
)أبــو  تنفيــذ  يف  شــكٌّ  يوجــد  إنــه  جنــني، 
بكــر( العمليــة بالنظــر إىل تضــارب روايــات 
الجنــود، والحديــث عــن إلقاء أكر من حجر 

باتجاههم يف تلك اللحظة.
بكــر(  )أبــو  عــن  باإلفــراج  املحامــي  وطالــب 

لوجود شك يف القضية.

يديعوت تتحدث عن تفاصيل 
"عملية الَحَجر" يف يعبد
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معمرة إيطالية تصاب 
بفريوس كورونا ثالث مرات

روما/ وكاالت:
تغلبت املعمرة اإليطالية، ماريا أورسنغري، التي أمتت يف متوز/ يوليو 
املــايض عامهــا األول بعــد املئــة، عــىل فريوس كورونــا للمرة الثالثة عىل 
تــم  اإليطاليــة،  بروفينســيا دي ســوندريو"  "ال  ووفقــا لصحيفــة  التــوايل. 
تشــخيص املــرض ألول مــرة يف شــباط/ فربايــر، عندمــا اجتاحــت جائحــة 
كورونــا إيطاليــا مثلــا هــو الحــال يف غالبيــة دول العــامل، وكانــت هــذه 

الدولة من بني أكرث املترضرين خالل املوجة األوىل من الوباء.
وتقــول الصحيفــة اإليطاليــة نقــال عــن ابنتهــا، إن الفحــوص أثبتــت إصابــة 

والدتها 3 مرات يف غضون تسعة أشهر. 
وذكــرت االبنــة إنيــس: "االختبــار مل يــرك أي شــكوك. لقــد كان واضحــا 

إصابتها بكوفيد19-، لكن أمي كانت بخري".
وأشارت االبنة إىل أن أمها متاثلت للشفاء بعدما تلقت العالج، وقالت: 
"اعتقدنا أن األسوأ قد انتهى، لكن األمر مل يكن كذلك، إذ ظهرت عليها 

أعراض املرض ثانية يف سبتمرب املايض، وخاصة الحمى".
ونتيجة لذلك، أدخلت األم إىل املستشفى مجددا، ومكثت هناك 18 
يوما، وقالت: "إن الفريق الطبي يف املستشفى اتصل بنا يوميا، خالل 

تلك الفرة، مندهشني من القوة التي أبدتها أمي".
الجديــر بالذكــر أن املعمــرة اإليطاليــة ولــدت يف ظــل اإلنفلونــزا اإلســبانية 
قبل أكرث من 100 عام، وأصيبت بها وهي رضيعة، وتغلبت عليه أيضا.

موسكو/ وكاالت:
أوضح أخصايئ يف الطبي النفيس كيفية االنفصال عن 
الهاتف الذيك الذي أصبح مالصقا لليد ومسيطرا عىل 
التفكــري، فالشــخص بشــكل عــام ال يســتطيع تــرك هاتفه 

خوفا من فقدان يشء مهم.
"برايــم"  لوكالــة  ســيناريف  دميــري  النفــس  عــامل  قــال 
الروسية: إنه ليس من السهل لفت انتباه الشخص إىل 
محادثة حقيقية أثناء تصفح هاتفه، لكن هذا ممكن".

أحــد  الــذيك  بهاتفــه  الشــخص  اتصــال  "يعــد  وأضــاف، 
أصناف حالة الوعي املتغرية".

يشــري الطبيــب النفــيس إىل أن "الطريقــة األكــرث فعاليــة 
إلعادة الشخص إىل الواقع هي كرس الحالة".

ونوه ســيناريف لرضورة "عدم حث الشــخص عىل ترك 
الجهــاز جانبــًا والدخــول يف محادثــة"، موضحا ذلك بأنه 

"مــن غــري املرجــح أن ينجــح ذلــك، لكــن إخــراج هاتفــك 
ومطالبة الشخص اآلخر بتأجيل انشغاله لفرة قد يكون 

أكرث فاعلية".
يقــول الطبيــب "هــذا ميكن أن يســبب الغضب والتهيج 

واملفاجأة ولكنه يجذب االنتباه".
ويتابــع "العــالج األكــرث موثوقيــة هنــا هو العمــل البدين، 
متــارس  أو  جانبــًا،  الــذيك  هاتفــك  تضــع  أن  ميكنــك 
القليــل مــن التاريــن، أو تجــري قليــاًل، أو متيش برسعة 

أي نشاط بدين سيفي بالغرض".
وأكمــل بقولــه "لكــن هــذا لــن يــؤدي إال إىل تأثــري قصــري 
املدى". خلص عامل النفس إىل أنه "إذا كان الشــخص 
يفضل بشــكل واٍع وباســتمرار التواصل االفرايض عىل 
نفســية  مشــاكل  لديــه  يكــون  فقــد  املبــارش،  التواصــل 

خطرية تحتاج إىل التعامل معها بشكل منفصل".

واشنطن/ وكاالت:
مــن  الفلــني  جريــج  الفلكيــة  الفيزيــاء  عــامل  ابتكــر 
جامعة كاليفورنيا آلية خاصة، اســتطاع من خاللها 

احتساب قيمة كوكب األرض.
حســابات  فــإن  أوناليــن"،  "مايــل  ملوقــع  ووفقــا 
الفلني، أشــارت إىل أن قيمة الكوكب تبلغ خمســة 

كوادريليون)مليون مليار( دوالر.
حســاباته  يف  أخــذ  العلــم  أن  املوقــع  وأضــاف 
وعمرهــا  حرارتهــا  ودرجــة  األرض  كتلــة  باالعتبــار 
عــىل  تؤثــر  التــي  األخــرى  العوامــل  مــن  والعديــد 

قدرتها عىل دعم الحياة.
أغــىل  كان  األرض  كوكــب  أن  العــامل  أكــد  كــا 
كوكــب عــىل األقــل يف النظــام الشــميس، مضيفــا 
عــىل ســبيل املقارنــة، أن  ســعر املريــخ يبلــغ 16 

ألف دوالر فقط.
وقــال: "هــذه التكلفــة املنخفضــة للكوكــب األحمر 
ترجع إىل افتقارها االفرايض إىل املالءمة لتنمية 

الحياة".
الفيزيــاء  عــامل  لحســابات  وفقــا  الزهــرة،  كوكــب 

الفلكية، يكلف سنًتا واحًدا فقط.
يقــول الفلــني: "اعتقــدت دامًئــا أن مفهــوم" كوكب 
األرض يف املنطقة الصالحة للسكن "غامض نوًعا 
مــا. كنــت بحاجــة إىل مقيــاس ميكننــي مــن خاللــه 
رؤيــة قيمــة الكواكــب، التــي يعــرث عليهــا الباحثــون 

باستمرار".
اعتبــار  ينبغــي  ال  الفلكيــة،  الفيزيــاء  لعــامل  وفًقــا 
الكواكــب التــي تقــل قيمتهــا عــن 80 مليــون دوالر 

موطنا جديدا محتمال للبرش.

عالم أمرييك يكشف عن قيمة كوكب األرض ح كيفية االنفصال عن الهاتف الذيك طبيب نفيس يوضِّ

إما اإلغالق وإما االلزتام
يتحــدث النــاس يف غــزة عــن توجــه راجــح للجهــات املتخصصــة مبلــف كورونــا 
الجهــات  إضافيــة.  أيــام  لســبعة  للتمديــد  قابلــة  يوًمــا   ١٤ غــزة  قطــاع  إلغــالق 
املســؤولة يف الداخليــة ال تؤكــد مــا يتداولــه النــاس وال تنفيــه، ولجنــة ملــف 
كورونا الحكومية تقول: إن الغرض من اإلغالق هو خفض حدة انتشار الوباء، 
ــرد، وإن املشــايف واملختــرب املركــزي باتوا ال يســتطيعون  إذ إنــه يف ازديــاد مطَّ
تقديم الخدمة الطبية لهذا العدد الزائد، وال يوجد يف املستشفى األورويب 

أجهزة تنفس صناعي للمصابني الجدد.
وينســبونه إىل مصــادر  الســكان  يتداولــه  مــا  بحَســب  حــدث  إْن  اإلغــالق  إًذا 
رســمية هــو نتــاج عاملــنِي: األول ازديــاد األعــداد املصابــة بالفــريوس، ال ســيا 
يف الحــاالت الخِطــرة، والثــاين عجز املستشــفيات ومراكــز الحجر الصحي عن 
اســتيعاب املصابني. وما يزيد العبء عىل املرىض واملواطنني أننا نعيش 
فصــل الشــتاء إذ تنتــرش عــادة اإلنفلونــزا املوســمية، التــي لهــا أعــراض تشــبه 
أعــراض كورونــا، وهــي إذا اجتمعــت مــع كورونــا يف جســم اإلنســان ســببت لــه 
ــة للمشــفى وللتنفــس الصناعــي. أمــا تفــيش الوبــاء  متاعــب جمــة وحاجــة ماسَّ
وزيــادة أعــداد املصابــني املطــرد فإنــه يرجــع لســببني: األول حالــة االســتهتار 
الــذايت عنــد كثرييــن، إذ يذكــر بعضهــم: نحــن مل نَخــْف مــن صواريــخ العــدو 
وقصفــه، فكيــف تريــدون منــا أن نخاف من فريوس كورونا؟! وهو تفســري يدل 
عــىل حمــق قائلــه، فكلــا لطفــت األشــياء ودقــت كانــت أنــى. وأنــت حــني 
يقتلك العدو متوت شهيًدا، ولكن حني يقتلك الفريوس باستهتارك متوت 

عاصًيا.
الجســدي،  والتباعــد  الكامــة،  لبــس  أن  العامــة  أعلمــت  الصحيــة  الجهــات 
مــن  رشائــح  هنــاك  ذلــك  ومــع   ،  %٩٥ بنســبة  الفــريوس  يقيــك  والتعقيــم، 
املجتمــع ال تلتــزم هــذه التعليــات خاصــة يف األفــراح ويف األتــراح، هــذا مــن 
ــا  ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك رشائــح كبــرية ال تســتخدم الكامــة صحيًّ

وجيًدا. وأحياًنا تكون الكامة سبًبا يف اإلصابة نفسها بسوء االستعال.
املصــادر الطبيــة تعــي حالــة املجتمــع االقتصاديــة واملاليــة الضعيفــة، وتعــي 
حاجــة فئــات واســعة مــن املواطنــني للعمــل اليومــي، ألن أرزاقهــم يوًمــا بيــوم، 
ولكنهــا تعــي خطــورة الغفلــة عــن تفيش الفــريوس، لذا هي تقــول للمواطنني: 
ميكننــا أن منتنــع عــن إغــالق القطــاع ولكــن بــرشط أن تلتزمــوا وســائل الوقايــة 
ا، ومبا يرك فيه املستهرون استهتارهم الذي  أفضل من الشكل القائم حاليًّ
ال يقــف فيــه رضرهــم عنــد أنفســهم بــل يتعداه لغريهم، كا حصل يف األفراح 
يف أكــرث مــن منطقــة يف القطــاع؛ أي إن لجنــة كورونــا تقــول للمواطنــني: إمــا 

اإلغالق وإما االلتزام. القرار لكم. أنتم تختارون، وأنتم تقررون.


