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تعزية 
أرسة رشكــة االتصــاالت الفلســطينية يشــاطرون زميلهــم حســن أبــو حليمــة األحــزان 

بوفاة املغفور له بإذن الله والده 
الحاج: سعيد حسن أبو حليمة "أبو عالء"

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناته 
ويلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعي ومشاركة عزاء
د. محمــد الســبعاوي والعائلــة ينعــون ببالــغ الحــزن واألىس وبقلوب مؤمنة بقضاء 

الله وقدره فقيدهم وابن عمته املغفور له بإذن الله تعاىل
"عبد الرزاق السبعاوي" أبو صالح

النــارص وعمــوم آل  اللطيــف وعبــد  الكريــم وعبــد  أبنــاء عمتــه/ عبــد  ويشــاطرون 
الشــتات  ودول  املتحــدة  والواليــات  وأســراليا  فلســطني  يف  الكــرام  الســبعاوي 
األحــزان بوفــاة شــقيقهم وفقيدهــم، ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعًا الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ِذيَن ِإَذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ اِبِريَن الَّ ِ الصَّ َوَبشِّ
تعزية ومواساة

غــزة- ببالــغ الحــزن واألىس وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره، تتقــدم رشكــة 
ومكتبــة إنعيــم إخــوان ممثلــة بإدارتهــا وجميــع العاملــني فيهــا بأحــر التعــازي 
واملواســاة من أبناء الفقيد أســامة وســامي وغســان ومحمود وأبناء عمومتهم 

وآل حالوة الكرام بوفاة فقيدهم املرحوم بإذن الله 
الحاج/ عبد الفتاح حالوة )أبو أسامة(

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
رام اللــه – أرسة رشكــة الشــمس للتجــارة واالســتثامر – أبنــاء املرحــوم الحــاج 
مصطفى شلطف الطريفي وجميع موظفيها وعامليها يشاطرون أبناء الفقيد 
الســيد/ أســامة وســامي وغســان ومحمود وعائلتهم وعموم آل حالوة الكرام 

بوفاة املرحوم بإذن الله تعاىل
الحاج/ عبد الفتاح حالوة )أبو أسامة(

ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 
جناته وأن يلهم أهله من بعده جميل الصرب وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الرئيس الفنزوييل يدعو 
إىل رفع الحصار عن غزة

بوغوتا-غزة/ فلسطني:
الحصــار  رفــع  إىل  مــادورو  نيكــوالس  الفنزويــي  الرئيــس  دعــا 
اإلرسائيــي املفــروض عــى قطاع غزة منــذ 2007. وقال مادورو، 
يف بيــان أمــس، مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب 
النبيلــة  القضيــة  أجــل  مــن  صوتهــا  ترفــع  "فنزويــال  الفلســطيني: 
لدولة فلسطني.. كفى حصاًرا!". يشار إىل أن الرئيس الفنزويي 
الراحــل هوغــو تشــافيز كان قــد أغلــق ســفارة بــالده لــدى ســلطات 

عــى  اإلرسائيليــة  للحــرب  رفًضــا  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
بــني عامــي 2009-2008. إىل ذلــك رحــب  قطــاع غــزة 

الرشق يدعو 
أحرار العامل إىل 

تجريم االحتالل 
ودعم فلسطني 

ا سياسيًّ
الدوحة/ فلسطني:

الســيايس  املكتــب  عضــو  دعــا 
الرشــق،  عــزت  حــامس  لحركــة 
بــكل  العمــل  إىل  العــامل  أحــرار 
الوسائل لتجريم االحتالل وفضح 

صمــود  ودعــم  جرامئــه، 
الفلســطيني  الشــعب 

مفتي القدس 
يدين هدم درج 
مدخل املقربة 

اليوسفية
القدس املحتلة/ فلسطني:

للقــدس  العــام  املفتــي  أدان 
خطيــب  الفلســطينية،  والديــار 
املسجد األقىص، الشيخ محمد 
حسني، هدم سلطات االحتالل 
اإلرسائيــي درج مدخــل املقــربة 

اليوســفية املؤدي إىل 
املســجد  يف  املقــربة 

الحموري: منح "الجنسية اإلرسائيلية" 
لـ 20 ألف مقديس "خطٌة خِطرٌة"

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
حذر مدير مركز القدس للحقوق القانونية واالجتامعية زياد الحموري، من خطة 
إرسائيليــة "خِطــرة" تنــوي ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي تنفيذهــا، وتتمثــل مبنــح 

"الجنسية اإلرسائيلية" لقرابة 20 ألف مقديس داخل مدينة القدس املحتلة.
وأوضــح الحمــوري لصحيفــة "فلســطني" أن االحتــالل يســعى إىل إلغــاء الوجــود 
ا هــذه الخطــوة "ضمــن  الفلســطيني بصفــة ممنهجــة يف املدينــة املقدســة، عــادًّ
سياسة التهجري القرسي". وبنيَّ أن االحتالل يحارب الفلسطينيني بكل الوسائل 

أعــداد  زيــادة  يف  املتمثــل  هدفــه  تحقيــق  ســبيل  يف  لديــه  املتاحــة 
املســتوطنني يف مدينــة القــدس أكــر مــن الفلســطينيني، عوًضــا عــن 

غزة/ فلسطني:
الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  دعــا 
الفلسطيني باإلنابة د. أحمــد بـحـــر، 
الفلســطيني  املوقــف  توحيــد  إىل 
فلســطينية  إســراتيجية  وبنــاء 

االحتــالل  مواجهــة  يف  موحــدة 
األســاس  يشــكل  مبــا  اإلرسائيــي، 
لحاميــة  الصلبــة  واألرضيــة  املتــني 
مــن  الفلســطينية  والقضيــة  شــعبنا 

املخاطر الجسيمة التي تهددها.

جــاء ذلــك يف أثنــاء مشــاركته أمس 
الــدويل  الربملــاين  املؤمتــر  يف 
اإللكــروين الــذي ينظمــه الربملــان 

اإلندونيــي بالتعــاون مــع 
ألجــل  "برملانيــون  رابطــة 

في أثناء مشاركته بمؤتمر برلماني دولي عن بعد
بحر يدعو إىل توحيد املوقف الفلسطيني 
وبناء إسرتاتيجية عاملية ملواجهة االحتالل

د.أحمد بحر يف أثناء مشاركته مبؤمتر برملاين لدول آسيا أمس              )تصوير/محمود أبو حصرية(

3

مجلس العالقات الدولية يطالبها
 بالتراجع عن المفاوضات

حامس: السلطة ال متتلك اإلرادة 
والقدرة عىل مواجهة االحتالل

غزة/ فلسطني:
الســلطة  أن  "حــامس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 

الفلسطينية يف رام الله ال متتلك اإلرادة ملواجهة االحتالل.
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم يف ترصيح أمس: "واضح 
أن الســلطة ليســت فقــط فاقــدة القــدرة عــى مواجهــة االحتــالل، 

عــن  قاســم  وتســاءل  لذلــك".  اإلرادة  متتلــك  ال  لكنهــا 
3أســباب تراجــع قيــادة الســلطة يف كل مــرة عــن تعهداتهــا 

رام الله/ فلسطني:
 10 أمــس تســجيل  اللــه  أعلنــت وزارة الصحــة يف رام 
وفيــات و١,٨٦٨ إصابــة  بفــريوس "كورونــا"، يف الضفــة 
وقالــت  األخــرية.  ســاعة  الـــ24  يف  املحتلــة،  الغربيــة 
وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف بيــان صحفــي: "ســجلت 
 ،)3( نابلــس  الغربيــة:  الضفــة  يف  وفــاة  حــاالت   10

جنــني )1(، الخليــل )2(، رام اللــه والبــرية )1(، طولكــرم 
توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  "إن  وأضافــت:   .")3(
حســب اآليت: الخليــل )236(، نابلــس )318(، بيــت 
لحــم )134(، قلقيليــة )52(، رام اللــه والبــرية )176(، 

جنني )149(، أريحا واألغوار )13(، سلفيت 
 ،)48( طوبــاس   ،)109( طولكــرم   ،)38(

وقف 4 مصابين ومخالطين خرقوا الحجر المنزلي
5 وفيات و748 إصابة 

بـ»كــورونا« فــي غــزة
غزة/ فلسطني:

5 وفيــات و748  أعلنــت وزارة الصحــة يف غــزة، أمــس، تســجيل 
وأوضحــت  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  يف  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة 

الــوزارة يف بيــان صحفــي، أن إجــاميل حصيلــة اإلصابــات 
بلغ 20646، منها 9226 حالة نشطة، و102 حالة وفاة.  

57 وفاة و5123 إصابة 
بـ"كورونا" يف األردن

عامن/ فلسطني:
حالــة   57 تســجيل  أمــس،  مســاء  األردنيــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وأوضحــت  البــالد.  يف  كورونــا  بفــريوس  إصابــة   و5123  وفــاة 

الــوزارة، يف بيــان صحفــي أن إجاميل اإلصابات بالفريوس 
ارتفــع إىل 219.430؛ منهــا 2.751 وفــاة، و155.026 

مواطنون 
يشتكــون 

االكتظاظ وقلة 
امُلسوحات مبراكز 

الرعاية األولية
غزة/ جامل غيث:

تفاجــأ العرشينــي بــالل مايض، 
رعايــة  مركــز  إىل  ذهــب  الــذي 
شهداء الزيتون الصحي مبدينة 
املواطنــني  باكتظــاظ  غــزة، 
لالطمئنــان  مثلــه  قِدمــوا  الذيــن 
لشــعورهم  صحتهــم  عــى 

إىل  تشــري  بأعــراض 
اإلصابــة  احتامليــة 

15

15

15

15
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10 وفيات و1,868 إصابة جديدة
 بفيـروس »كـورونـا« فـي الضفـة
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2
جنود إرسائيليون يعتقلون مواطًنا فلسطينًيا يف مظاهرة ضد توسيع املستوطنات يف بلدة سلفيت بالضفة الغربية  أمس   )أ ف ب( االحتالل يهدم منزاًل يف بلدة الخرض جنوب بيت لحم أمس        )فلسطني(

محافظات/ محمد األيوبي:
هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمس، 3 منازل ومنشــآت، وأخطــرت ثالثة أخرى 
بالهــدم، واعتقلــت 12 مواطًنــا بينهم محررون فــي الضفة الغربية المحتلــة واألراضي 
المحتلــة عــام 1948، فــي حيــن تصــدى عشــرات المواطنيــن لمحاولــة المســتوطنين 
االســتيالء على أراٍض غرب محافظة ســلفيت. ففي بيت لحم، هدمت قوات االحتالل 
منــزاًل فــي منطقــة أم ركبــة جنوب بلدة الخضر غربــي المحافظة. وأفاد الناشــط أحمد 
صــالح، بــأن قوة من جيش االحتــالل اقتحمت منطقة أم ركبة جنــوب البلدة وأغلقتها 

ومنعــت الدخــول والخــروج منهــا، قبل أن تهــدم منزل المواطــن محمد يعقوب 
دعدوع، وتبلغ مساحته 200 متر مربع.

المواطنون يتصدون لمحاولة المستوطنين االستيالء على أراٍض غرب سلفيت

االحتالل يهدم 3 منازل ومنشآت وُيخِطر أخرى يف الضفة وأرايض الـ48

2

ب باملوقف املرصي بشأن  حامس ُترحِّ
إنهاء الحصار وتحقيق املصالحة

غزة/ فلسطني:
بــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــامس" باملوقــف املــرصي يف لقاء  رحَّ
الرئيَســنْي املــرصي عبــد الفتــاح الســيي والفلســطيني محمــود عبــاس 
املصالحــة  وتحقيــق  غــزة  قطــاع  عــى  املفــروض  الحصــار  إنهــاء  بشــأن 

الفلسطينية.
وقال طاهر النونو -املستشــار اإلعالمي لرئيس املكتب الســيايس- يف 
بيــان مســاء أمــس: "نعــرب عــن ترحيبنا ببيان الرئاســة املرصيــة الذي صدر 

يف أعقــاب لقــاء الرئيســني املــرصي والفلســطيني، الــذي أكــدت 
غــزة،  قطــاع  أهــايل  معانــاة  تخفيــف  يف  جهودهــا  اســتمرار  فيــه 
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الرشق يدعو أحرار العامل 
إىل تجريم االحتالل ودعم 

ا فلسطني سياسيًّ
الدوحة/ فلسطني:

دعا عضو املكتب الســيايس لحركة حامس عزت الرشــق، أحرار العامل إىل 
العمل بكل الوسائل لتجريم االحتالل وفضح جرامئه، ودعم صمود الشعب 

ا. ا وإعالميًّ الفلسطيني سياسيًّ
وأكد الرشق يف ترصيح أمس، مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
أرضــه  عــن  الدفــاع  يف  املــروع  الفلســطيني  الشــعب  حــقَّ  الفلســطيني، 
املحتلــة كاملــة، وتحريــر األرسى مــن الســجون، وتطهــر القــدس واملســجد 

األقىص املبارك، بكل الوسائل املمكنة.
معانيــه  بــكل  والصمــود  مســتمرة،  أشــكالها  بــكل  شــعبنا  "مقاومــة  وقــال: 
متواصل، وشعبنا ال يزال يبدع يف وحدته وصموده ومقاومته حتى التحرير 

والنرص".
ولفت إىل أن "فلســطني قضية جامعة ألمتنا العربية واإلســالمية، ملا متثله 
من عمق إسرتاتيجي لها، وأّي اخرتاق سيايس يف هذا العمق يهّدد وحدتها 

واستقرارها، وال يخدم إال العدو الذي يرتّبص بخراتها ومقدراتها".
وأضــاف أن القضيــة الفلســطينية بأبعادهــا السياســية واإلنســانية هــي قضيــة 
عادلــة، "وااللتفــاف حــول مــروع وطنــي مقــاوم وفــق برنامــج نضــايل موّحــد 
ا، وهــو الطريق النتزاع  ا ودوليًّ ــا وإســالميًّ يعيــد للقضيــة ألقهــا وحيويتهــا، عربيًّ

حقوقنا وتحرير أرضنا".
العــامل  وأحــرار  واإلســالمية  العربيــة  األمــة  لشــعوب  بالتحيــة  الرشــق  وتوجــه 
الستمرار تضامنهم وتأييدهم وانتصارهم الدائم لقضية فلسطني املحتلة.

ضمن محاوالت إلغاء الوجود الفلسطيني بالقدس
الحموري: منح "الجنسية اإلرسائيلية" لـ 20 ألف مقديس "خطٌة خِطرٌة"

الخضري يناشد أحرار العالم التخاذ خطوات عملية
الرئيس الفنزوييل يدعو إىل رفع الحصار عن غزة

مسؤول إيراني: بصمات )إسرائيل( واضحة في اغتيال "زادة"
"الدميقراطية" تعزي برحيل العامل النووي 

اإليراين وتدين جرائم االحتالل

ن واجهات منازل في الكويت قبة الصخرة ُتزيِّ
"كويتيون ضد التطبيع".. وسم يتصدر موقع "تويرت"

الكويت-غزة/ محمد أبو شحمة:
موقــع  عــر  وســاًم  كويتيــون  نشــطاء  ــن  دشَّ
التواصــل االجتامعــي "تويــرت" باســم "كويتيــون 
ضــد التطبيــع"، وذلــك لتأكيد متســكهم بنرصة 
القضية الفلسطينية، ورفضهم إقامة أي عالقة 

مع سلطات االحتالل اإلرسائييل.
وتــداول النشــطاء عــر الوســم صــوًرا لواجهــات 
لقبــة  مجســامت  تظهــر  العاصمــة  يف  منــازل 
تبعــد  التــي  بالكيلومــرت  الصخــرة، واملســافات 
منازلهــم عــن املســجد األقــىص لتأكيــد حبهــم 

ملرسى النبي عليه الصالة والسالم.
وزيــر  تأكيــد  مــع  الكويتــي  الوســم  وتزامــن 
نــارص  أحمــد  الشــيخ  الكويتــي  الخارجيــة 
التعــاون  ملنظمــة  وزاري  مؤمتــر  يف  الصبــاح، 
الداعــم  بــالده  موقــف  بالنيجــر،  اإلســالمي 
للقضيــة الفلســطينية وإقامــة الدولة املســتقلة 

وعاصمتها القدس. 
وغــرد الناشــط الكويتــي نــارص الصميــدي، عــر 
أن  وإخوانكــم  أبناءكــم  "علمــوا  قائــاًل:  الوســم 
حتــى  فــرض  عنهــا  والدفــاع  محتلــة،  فلســطني 
تعود تحت سيطرة أهلها، وال متلوا من الدفاع 

حتى املوت".

وأضــاف الصميــدي يف تغريدته: "علموهم أن 
التطبيع حرام رشًعا ووشيمة، وأن املطبع خائن 
ووضيــع، علموهــم أن الــذي ال يســتطيع الــزواج 

ال يباح له الزنا، ولذلك ال عذر للتطبيع".
الشــايجي،  اللــه  عبــد  الكويتــي  اإلعالمــي 
الصخــرة  الكويــت  "تبقــى  الوســم:  عــر  كتــب 
موجــات  جميــع  عليهــا  تتحطــم  التــي  الصلبــة 
وضغــوط وتهافــت التطبيع مع العدو املحتل، 
للقضيــة  حقيقــي  دعــم  إجــامع  لوجــود  وذلــك 
الفلســطينية، وحــق الدولــة والعــودة والقــدس 

واملسجد األقىص".
ونــر الناشــط الكويتــي محمــد الشــايع، صــورة 
عر الهشــتاق البن أخيه طارق، وهو يقف أمام 
منزلــه ويشــر إىل اللوحــة التــي تظهــر املســافة 

بني منزله يف الكويت واملسجد األقىص.
أمــا عبــد اللــه الخالــدي، فغرد قائــاًل: "من يقول 
لألمــة  خائــن  هــو  قضيتــي  ليســت  فلســطني 
العربيــة )...( فلســطني والقــدس قضيتنــا نحــن 
نســأل  اللحــد،  إىل  املهــد  مــن  الكويــت  أهــل 

املوىل النرص وعودة أرض فلسطني".
ليســت  الجزائــر  إن  البطانيــة:  دميــا  وقالــت 
أو  ظاملــة  فلســطني  مــع  تقــف  التــي  وحدهــا 

مظلومة، بل الكويت أيًضا.
مركــز  رئيــس  الشــطي،  خالــد  الدكتــور  وعلــق 
الكويت لتوثيق العمل اإلنساين يف الكويت، 
يف تغريــدة لــه: "إن فلســطني قضيــة الكويــت 

واألمة اإلسالمية".
ونــر الناشــط عــوض الوســمي صــورة ملجســم 
قبــة الصخــرة عىل واجهة منزله، وكتب بجانبها 
عبارة: "املسافة إىل املسجد األقىص 1244 

كيلومرًتا".
الكويــت  يف  الــدم  بنــك  أطلــق  الســياق  ويف 
حملــة للتــرع بالــدم تزامًنــا مــع اليــوم العاملــي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشــارك يف تنظيــم الفعاليــة جمعيــة اإلصــالح 
القــدس،  ملتقــى  مــع  بالتعــاون  االجتامعــي، 
وديوانيــة أهــل البلد، وصفحة حــارات الكويت 

عىل "فيسبوك".
يف  واإلعــالم  العامــة  العالقــات  مديــر  وأكــد 
هــذه  أن  الشــطي،  الرحمــن  عبــد  الجمعيــة 
الفعاليــة تهــدف إىل تجديــد التمســك بدعــم 
أن  إىل  مشــًرا  واألقــىص،  القــدس  قضيــة 
تجــاه  الثابتــة  التاريخيــة  لهــا مواقفهــا  الكويــت 

دعم القضة الفلسطينية.

دمشق-طهران/ فلسطني:
زار وفد قيادي من املكتب السيايس للجبهة 
رأســه  عــىل  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
فهد سليامن نائب األمني العام، صباح أمس، 
السفارة اإليرانية يف دمشق، لتقديم التعازي 
برحيــل العــامل النــووي اإليــراين محســن فخري 
زادة، الــذي اغتالتــه "األيــدي الســوداء التابعــة 
يف  اإلرسائيليــة"  والقتــل  التجســس  ألجهــزة 

العاصمة اإليرانية طهران الجمعة املاضية.
للجبهــة،  بيــان  بحســب  ســليامن،  وأدان 
"الجرميــة النكــراء التــي يقــف خلفهــا العــدوان 
اإلرسائيــيل، والتــي مــن أهدافها منع إيران من 
التقــدم عــىل طريــق العلــم والبنــاء واالزدهــار، 
الــذايت، والتحــرر مــن  وبنــاء مجتمــع االكتفــاء 

قيود العامل الرأساميل".
ودعا إىل تكاتف جهود قوى الثورة واملقاومة 
والحرية والتغير، يف مقاومة دولة االحتالل، 
ومشــاريع التبعيــة للواليــات املتحــدة، مؤكــًدا 
أن الشــعب الفلســطيني ســيبقى عىل الدوام 
حقوقــه  عــن  والدفــاع  املقاومــة  خنــدق  يف 

واالســتقالل  املصــر  تقريــر  يف  الوطنيــة 
عصــاه  االحتــالل  يحمــل  أن  إىل  والعــودة، 

ويرحل عن أرضنا املحتلة.
مــن جانبــه، أكــد املتحــدث باســم لجنــة األمــن 
القومي والسياسة الخارجية مبجلس الشورى 
بصــامت  وجــود  الفضــل عمــويئ  أبــو  اإليــراين 
)إرسائيــل( يف عمليــة اغتيــال العــامل النــووي 

فخري زادة.
وقــال عمــويئ يف ترصيحــات صحفيــة، أمــس: 
عمليــة  يف  الصهيــوين  الكيــان  "بصــامت  إّن 
اغتيــال الشــهيد فخــري زادة مشــهودة، إال أنــه 
نظــًرا لتعقيدهــا، قد تكون وكاالت اســتخبارية 
أجنبيــة أخــرى تورطــت يف تنفيذهــا"، حســب 

ما نقلت وكالة األنباء اإليرانية "إرنا".
العمليــة  هــذه  أن  الواضــح  "مــن  وأضــاف: 
اإلرهابيــة كان مخطًطــا لهــا مســبًقا"، الفًتــا إىل 

كونها عملية "معقدة ومتشابكة".
ل طهران إىل أدلة جديدة من  وأشار إىل توصُّ
خالل اإلجراءات التي اتُّخذت، دون مزيد من 

التفاصيل، حسب املصدر ذاته.

من جهة ثانية أوضحت قناة "العامل" اإليرانية 
الناطقــة بالعربيــة، أن مســؤواًل مل تكشــف عنــه 
رصح لهــا أن مثــة أدلــة عــىل تــورط )إرسائيــل( 

يف اغتيال فخري زادة.
وتابع املســؤول: "النظام الصهيوين اســتخدم 
عنــارص معاديــة للثورة اإليرانية الغتيال فخري 
زادة، واألســلحة التي اســتخدمت يف الهجوم 
االرهايب هي إرسائيلية الصنع وميكن التحكم 

بها باألقامر الصناعية".
زادة،  اغتيــال فخــري  إيــران  أعلنــت  والجمعــة 
املعــروف بـ"عــّراب االتفــاق النــووي" عــن 63 
عاًمــا، إثــر اســتهداف ســيارة كانــت تقلــه قــرب 

طهران.
مــن  قــاٍس"  بـ"انتقــام  الثــوري  الحــرس  وتوعــد 
هــام )إرسائيــل( بالوقــوف  قتلــة فخــري زاده، متَّ

وراء عملية اغتياله.
يف حــني قــال وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد 
جواد ظريف عر تويرت: إن "هناك أدلة مهمة 
فخــري  اغتيــال  يف  )إرسائيــل(  ضلــوع  حــول 

زادة".

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
حــذر مديــر مركــز القــدس للحقــوق القانونية 
خطــة  مــن  الحمــوري،  زيــاد  واالجتامعيــة 
إرسائيليــة "خِطــرة" تنــوي ســلطات االحتــالل 
مبنــح  وتتمثــل  تنفيذهــا،  اإلرسائيــيل 
ألــف   20 لقرابــة  اإلرسائيليــة"  "الجنســية 

مقديس داخل مدينة القدس املحتلة.
"فلســطني"  لصحيفــة  الحمــوري  وأوضــح 
الوجــود  إلغــاء  إىل  يســعى  االحتــالل  أن 
املدينــة  يف  ممنهجــة  بصفــة  الفلســطيني 
"ضمــن  الخطــوة  هــذه  ا  عــادًّ املقدســة، 

سياسة التهجر القرسي".
الفلســطينيني  يحــارب  االحتــالل  أن  وبــنيَّ 
ســبيل  يف  لديــه  املتاحــة  الوســائل  بــكل 
أعــداد  زيــادة  يف  املتمثــل  هدفــه  تحقيــق 
أكــر  القــدس  مدينــة  يف  املســتوطنني 
مخططــات  عــن  عوًضــا  الفلســطينيني،  مــن 

التهويد التي تجري عىل قدم وساق.
محتلــة،  منطقــة  القــدس  أن  إىل  وأشــار 

وتــرسي عليهــا قوانــني دوليــة، وهــي جــزء من 
ســلطات  أن  إىل  الفًتــا  املحتلــة،  األرايض 
االحتــالل فرضت عىل املقدســيني "الهوية 
الزرقــاء/ اإلرسائيليــة" يف خطــوة إرسائيليــة 

تتجاهل قرارات الرعية الدولية.
هــذا  حتــى   1967 عــام  منــذ  بأنــه  وأفــاد 
اليــوم، تقــدم قرابــة 12-10 ألــف فلســطيني 
اإلرسائيليــة"،  "الجنســية  عــىل  للحصــول 
بعــض  عــىل  الحصــول  بإمكانيــة  منهــم  ــا  ظنًّ
التســهيالت يف أثنــاء الخــروج مــن القــدس، 

أو السفر، أو عىل الحواجز اإلرسائيلية.
الفلســطينيني  "حصــول  أن  عــىل  وشــدد 
منبــوذة  خطــوة  إرسائيليــة  جنســية  عــىل 
إىل  مشــًرا  املدينــة"،  يف  مقبولــة  وغــر 
يف  تســاعد  وال  تحمــي  "ال  الجنســية  أن 
الوجــود  إللغــاء  االحتــالل  مســاعي  ظــل 

الفلسطيني يف القدس".
قرابــة  إبقــاء  االحتــالل يســعى إىل  أن  وذكــر 
80-70 ألــف فلســطيني يف القــدس فقــط 

عــىل املــدى البعيــد، وهــذا مــا يعمــل عــىل 
ًهــا إىل أمــر خِطر يشــرتطه  ــا، منبِّ تنفيــذه حاليًّ
االحتــالل قبــل منــح "الجنســية اإلرسائيليــة" 
الــوالء  تقديــم  "وهــو  فلســطيني،  ألي 

لـ)إرسائيل(.. وهذا أمر مرفوض".
وشدد الحموري عىل أن االحتالل ال يتخىل 
عن سياســاته العنرصية تجاه الفلســطينيني 
حتــى بعــد الحصــول عــىل الجنســية، وخــر 
العنرصيــة  املامرســات  ذلــك  عــىل  دليــل 
اإلرسائيليــة بحــق فلســطينيي أرايض الـــ48، 
بــني  تهــدد  أن ســلطات االحتــالل  الفًتــا إىل 
الحــني واآلخــر بســحب الجنســية منهــم يف 

أي لحظة.
قــد  العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وكانــت 
ذكــرت الجمعــة املاضيــة، أن وزارة الداخليــة 
ألــف   20 قــررت منــح  يف حكومــة االحتــالل 
اإلرسائيليــة"،  "الجنســية  مقــديس  شــاب 
بــرط أال يكــون قــد ُأديــن بـ"ارتــكاب جرميــة 

جنائية خِطرة"، بحسب تعبرها.

فلســطيني  شــاب  أي  فــإن  القــرار  وبحســب 
يــرتاوح  املحتلــة  القــدس  يف  يعيــش 
21 عاًمــا وال يحمــل  بــني 18 إىل  مــا  عمــره 
جنســية أخــرى، ســيتمكن مــن الحصول عىل 

"الجنسية اإلرسائيلية".
شــاب   7000 حصــول  الصحيفــة  وتتوقــع 
مبوجــب  الجنســية  عــىل  إضــايف  مقــديس 
مــن  أكــر  أن  إىل  مشــرة  عــام،  كل  اإلجــراء 
الفلســطينيني  القــدس  ســكان  مــن   90%
يحملــون  ال  ألًفــا   330 عددهــم  البالــغ 

"الجنسية اإلرسائيلية".
عــام  القــدس  مدينــة  كامــل  احتــالل  ومنــذ 
1967، تعمــل ســلطات االحتــالل عــىل منح 
ســمح  مــا  الدامئــة،  اإلقامــة  الفلســطينيني 
املحليــة،  االنتخابــات  يف  بالتصويــت  لهــم 
ومزايــا  الصحــي،  التأمــني  عــىل  والحصــول 
يســمح  ال  ذلــك  لكــن  االجتامعــي،  الضــامن 
لهــم بالتصويــت يف انتخابــات )الكنيســت( 

أو الحصول عىل جواز سفر.

بوغوتا-غزة/ فلسطني:
دعــا الرئيــس الفنزوييل نيكــوالس مادورو إىل 
رفع الحصار اإلرسائييل املفروض عىل قطاع 

غزة منذ 2007.
وقــال مــادورو، يف بيــان أمس، مبناســبة اليوم 
العاملي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني: 
القضيــة  أجــل  مــن  صوتهــا  ترفــع  "فنزويــال 

النبيلة لدولة فلسطني.. كفى حصاًرا!".
الراحــل  الفنزويــيل  الرئيــس  أن  إىل  يشــار 
بــالده  ســفارة  أغلــق  قــد  كان  تشــافيز  هوغــو 
رفًضــا  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  لــدى 
للحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة بني عامي 

.2008-2009
الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  رحــب  ذلــك  إىل 
ملواجهــة الحصــار، بدعــوة الرئيس الفنزوييل 
إىل رفــع الحصــار اإلرسائيــيل املفــروض عــىل 

قطاع غزة.
وأكــد الخــري، يف ترصيــح صحفــي أمــس، 
وقــت  يف  وجــاء  مهــم،  املوقــف  "هــذا  أن 

يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لخطر كبر 
عــىل صعيــد الحصــار وصفقــة القرن، وتوســع 
الضــم  محــاوالت  واســتمرار  االســتيطان، 

وتهويد القدس".
التريعــي  املجلــس  يف  النائــب  وشــدد 
للقضيــة  الفنزويــيل داعــم  أن املوقــف  عــىل 
لحقوقهــا،  ومؤيــد  عموًمــا،  الفلســطينية 
ومواقفهــا  واالســتيطان،  للحصــار  ورافــض 
حــارضة دوًمــا يف األمــم املتحــدة واملحافــل 

الدولية.
فنزويــال  "رئيــس  الخــري  النائــب  وناشــد 
تكــون  لــي  العــامل  أحــرار  كل  مــع  بالعمــل 
خطوات عملية تنهي الحصار اإلرسائييل غر 

األخالقي وغر القانوين وغر اإلنساين".
وقــال الخــري: "يجتمــع عــىل غــزة الحصــار 
والعــدوان ووبــاء كورونــا، وهــو مــا يثقل كاهل 
املواطــن امُلنهــك بفعــل الحصــار املتواصــل 
منــذ عــام 2007 وآثــاره، التــي طالــت مناحــي 

الحياة كلها".

القدس املحتلة/ فلسطني:
والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  أدان 
الفلســطينية، خطيب املســجد األقىص، 
ســلطات  هــدم  حســني،  محمــد  الشــيخ 
مدخــل  درج  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
املقــرة  إىل  املــؤدي  اليوســفية  املقــرة 
مخطــط  لتنفيــذ  املبــارك،  املســجد  يف 
التوراتيــة" يف املــكان،  "مســار الحديقــة 
ا ذلــك "عدواًنــا واضًحا ميس قدســية  عــادًّ
املقرة وما فيها من الشهداء واألموات".

وقال الشــيخ حســني يف بيان له أمس، إن 
ســلطات االحتــالل تــرص عىل امليض يف 
غيهــا وعدوانهــا ضــد القدس ومقدســاتها 
بذرائــع واهيــة، وهــذا العدوان يهدف إىل 
السيطرة عىل مداخل املسجد األقىص، 
مشــًرا إىل أن الــدرج املســتهدف يوصــل 
هــي  التــي  الشــهداء  مقــرة  أرض  إىل 
الجهــة  مــن  اليوســفية  ملقــرة  امتــداد 

الشاملية.
وعدَّ االعتداء جزًءا ال يتجزأ من مسلســل 
االعتــداءات املمنهجــة عــىل املقدســات 
بهــذا  االحتــالل  أن  مؤكــًدا  اإلســالمية، 
العــدوان ينتهــك مــا دعــت إليــه الرائــع 

واألعــراف  القوانــني  وكفلتــه  الســاموية 
ــا  الدوليــة مــن ضــامن لكرامــة اإلنســان حيًّ

وميًتا.
االعتــداءات  ليســت  هــذه  أن  وأضــاف 

األوىل مــن نوعهــا، بــل ســبقها كثــر وهــي 
يف ازديــاد مســتمر، ووصلــت إىل مراحــل 

ا ال ميكن السكوت عنها. خِطرة جدًّ
وطالــب الشــيخ حســني املجتمــع الــدويل 

عــىل  االعتــداءات  هــذه  لوقــف  بالتدخــل 
مقدســات املســلمني ومنــع االحتالل من 
التــامدي يف عدوانــه عــىل البــر والحجــر 

والشجر يف املدينة املقدسة.

ويف الســياق عــدَّ رئيــس مجلــس األوقــاف 
يف  اإلســالمية  واملقدســات  والشــؤون 
ســلهب،  العظيــم  عبــد  الشــيخ  القــدس 
مقــرة  عــىل  االحتــالل  ســلطات  اعتــداء 
اليوســفية، امتــداًدا لريعــة الغــاب التــي 
املدينــة  تجــاه  الســلطات  تلــك  تنتهجهــا 

املحتلة.
وقال يف حديث إلذاعة صوت فلسطني، 
أمــس: إن اعتــداء ســلطات االحتالل عىل 
املقــرة التــي تضــم قبــوًرا وُنُصًبــا تذكاريــة 
لشــهداء قضــوا يف حــرب عــام 67، وهدم 
الدرج فيها، "ال ميكن أن تقبله أي رشيعة 
التــي  الغــاب  رشيعــة  عــدا  العــامل،  يف 
ينتهجها االحتالل تجاه القدس وأهلها".
يعمــد  االحتــالل  أن  ســلهب  وأوضــح 
املقدســة  املدينــة  طابــع  تغيــر  إىل 
وتهويدهــا، مــن اقتطــاع لــألرايض، وهــدم 
للبيــوت، وتهويــد للمقدســات اإلســالمية 

واملسيحية يف املدينة.
وزارة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  إىل  وأشــار 
والوقــوف  التصــدي  ســبيل  يف  األوقــاف 
تســعى  التــي  السياســات  هــذه  وجــه  يف 

لتضييق الخناق أكر عىل املقدسيني.

مفتي القدس يدين هدم درج مدخل املقربة اليوسفية

جرافات االحتالل تهدم درج مدخل املقرة اليوسفية
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أرقام الفتة حول اختالل 
االقتصاد اإلرسائييل

يف زحمــة تفــي وبــاء كورونــا يف دولــة االحتــال، والخســائر 
االقتصاديــة الناجمــة عنهــا، تتزايــد التقديــرات اإلرسائيليــة بــأن 
قــد يتغــر نحــو األســوأ، إذا مل  النســبي يف املنطقــة  وضعهــا 
يكــن هنــاك تغيــر يف درجــة عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل 
واالتجاهــات الدميوغرافيــة التــي متيزهــا، مقارنــة باالتجاهــات 

نفسها التي تحدث يف دول أخرى يف الرشق األوسط.
يبلــغ الناتــج املحــي اإلجــايل لــدول املنطقــة 4.7 تريليونــات 
ا، فــإن معظــم دول املنطقــة أفقــر بشــكل ملحــوظ  دوالر ســنويًّ
مقارنــة بـ"إرسائيــل"، باســتثناء قطــر واإلمــارات، حيــث نصيــب 

الفرد من الناتج املحي اإلجايل أعىل منها.
دون الخــوض بطريقــة الحســاب، فــإن "إرسائيــل" مصنفة ضمن 
وتحتــل  املنطقــة،  يف  الدخــل  بتوزيــع  مســاواة  األقــل  الــدول 
املرتبــة الرابعــة، وهــذا األمــر لــه تأثر اجتاعي ســلبي كبر، ما 
يؤثــر يف قــوة وســلطة الدولــة فيهــا، ويتأثــر هــذا بتوزيــع الدخــل 
والــروة، وبعوامــل أخــرى مثل عدد املعيلني لكل أرسة، وعدد 

أطفالها، ما يتأثر مبعدل النمو السكاين.
مــن  الثــاين  الربــع  يف  املحــي  اإلرسائيــي  االقتصــاد  تراجــع 
2020 بأكر من 28 %، مســجا أســوأ مســتوى منذ 40 عاما، 

كــا أن معــدل النمــو الســكاين يف "إرسائيــل" مــن بــني أعــىل 
20 دولــة، فهــي يف املرتبــة الخامســة،  بــني  املعــدالت، ومــن 
وإن عدًدا كبًرا من األطفال لكل أرسة يثقل كاهل اقتصادها، 

ويزيد من الفقر. 
يف  الطبيعيــة  الزيــادة  معــدل  ارتفــاع  ســيؤدي  لذلــك  إضافــة 
"إرسائيل" مستقبًا النخفاض مستوى رأس املال لكل موظف 

فيها، وانخفاض يف الناتج املحي اإلجايل لكل موظف. 
تحتل "إرسائيل" املرتبة التاسعة من بني 20 دولة يف املنطقة 
بنسبة األطفال املرتاوحة أعارهم بني 14-0 سنة من إجايل 
الســكان، وُيظهــر فحــص الرتكيبــة الدميوغرافيــة أنــه يوجــد يف 
"إرسائيــل" نســبة كبــرة مــن األشــخاص الذيــن تزيــد أعارهــم 
عــىل 65 عاًمــا، وتشــر هــذه املعطيــات إىل أن نســبة الســكان 
"إرسائيــل"  يف  للعمــل  العمريــة  الفئــة  يف  املشــمولني  غــر 

مرتفعة مقارنة بجزء كبر من دول املنطقة. 
تزامنــت هــذه املعطيــات االقتصاديــة الســلبية اإلرسائيليــة مــع 
أزمة كورونا، وما أسفرت عنه من إغاقات ملنع تفي الوباء، 
وتجلــت مــؤرشات األزمــة االقتصاديــة برتاجــع كبــر يف اإلنتاج، 

مبا فيه القطاع االستهايك األسايس.
 100 لـ"إرسائيــل" إىل  وقــد ارتفعــت معــدالت العجــز املــايل 
العــام،  الناتــج املحــي  مــن   % 9.1 يــوازي  مــا  مليــار شــيكل، 
ويتوقع أن يزيد بفعل سياســة اإلنفاق للحكومة، مقابل تراجع 
املداخيــل لخزينــة الدولــة، ويرتبــط تراجــع الوضــع االقتصــادي 
الكبــر  اإلنفــاق  أن  مــع  العســكري،  إنفاقهــا  بحجــم  اإلرسائيــي 
عــىل األمــن يؤثــر عــىل رفاهيــة اإلرسائيليــني، ألن هــذه املــوارد 
لاســتهاك  املتبقيــة  املــوارد  مــن  تقلــل  لألمــن  املخصصــة 

املدين.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســمًيا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

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

2020/12/03 الســاعة 11:00 صباًحــا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

توفر قطع غيار كهروميكانيك وقطع 1
حســاب  عــىل  تعقيــم  ألجهــزة  غيــار 
هيئة املســاعدات الرنويجية نورواك 
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3.عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصة عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك 

بنــي صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك االنتــاج الفلســطيني( أو 
كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيد بحجز قيمة الكفالة من مســتحقات 
االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  معتمــد صــادر  دفــع  ســند  أو  الرشكــة 
وتكنولوجيا املعلومات باسم )وزارة الصحة( مببلغ %5 من إجايل قيمة العطاء 
املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول ملــدة ثاثــة شــهور مــن آخــر 
موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن 
املصــادر املذكــورة يجــب إحضــار كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

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

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

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

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

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  8.لاستفســار 

www.( الصحــة  لــوزارة  االلكــرتوين  املوقــع  زيــارة  أو  فاكــس2827634 
moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

إعـــــــــــــالن
يعلــن برنامــج غزة للصحــة النفســية بالتعــاون مع كليــة الرتبية 
بالجامعة اإلسالمية بغزة عن فتح باب التسجيل والقبول لاللتحاق 
بالدبلــوم العــايل "متهيــدي ماجســتري" يف الصحة النفســية 

املجتمعية دفعة )2021(، مع توفر منح دراسية للمتفوقني/ت.
معايري القبول للمتقدم/ ة:

• أن يكــون/ت حاصــًا/ة عــىل درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة معــرتف بهــا 
يف أحــد التخصصــات التاليــة "علــم النفــس، إرشــاد نفــي، علــم االجتــاع، 

خدمة اجتاعية، الطب، التمريض العام، عاج وظيفي، عاج طبيعي".
• أن يكون حاصًا/ة عىل تقدير جامعي ال يقل عن 75 %.

•الحاصلون/ت عىل درجة البكالوريوس يف مجال الطب, عىل املتقدم/ة 
ان يكون/ت قد انهى/ت فرتة االمتياز.

• أن ال يكــون مرتبًطــا بــأي دراســة أكادمييــة أخــرى خــال فــرتة دراســة الدبلوم 
العايل يف الصحة النفسية املجتمعية.

• أن ال يكون مرتبًطا بأي وظيفة عمل خال فرتة دراســة الدبلوم العايل يف 
الصحة النفسية املجتمعية.

• أن يتمتع/ت مبهارات عالية يف اللغة اإلنجليزية، قراءة وكتابة ومحادثة.
• أن يجتاز/ت اختبار اللغة اإلنجليزية واملقابلة الشخصية بنجاح.

• أال يزيد عمر املتقدم/ة عىل 40 عاًما.
• املستندات املطلوبة: صورة عن

-شــهادة  درجــات  -كشــف  البكالوريــوس  -شــهادة  العامــة  الثانويــة  )شــهادة 
املياد -البطاقة الشخصية -صورة شخصية حديثة(.

مالحظة:
ا. • يجب أن يكون لدى املتقدم/ة حساب Gmail لتعبئة الطلب إلكرتونيًّ

• يتم تعبئة الطلب الكرتونيا عرب الرابط التايل:
https://forms.gle/ncFiDHLX7ppV49GN7

• يتم اســتقبال الطلبات يوم األحد املوافق 29 نوفمرب2020 – لغاية يوم 
األحد املوافق20 ديسمرب 2020.

• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بدائرة التدريب والبحث العلمي بربنامج 
غزة للصحة النفسية – غزة  -  هاتف رقم: 2641512-08-2641511-08 

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

CT ضمن مرشوع تطوير قسم األشعة التشخيصية وتوفر 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 وتوفــر جهــاز التصويــر املقطعــي(
 Computed(عــن طــرح عطــاء )رشاء جهــاز التصويــر املقطعــي املحوســب
العطــاء  هــذا  يف  باالشــرتاك  للراغبــني  ميكــن  حيــث   )Tomography CT

الحصول عىل 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 عىل 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 عــىل شــكل كفالــة بنكية صــادرة عن أحد البنــوك املعتمدة 
لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عىل أن يكون 
عرض األسعار والكفالة ساريي املفعول لفرتة 90 يوًما من تاريخ موعد فتح العطاء.

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

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

- مدة التنفيذ هي 18 أسبوًعا اعتباًرا من تاريخ أمر التوريد.
- تكلفة اإلعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عىل 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.

مجلس العالقات الدولية يطالبها بالتراجع عن المفاوضات
حامس: السلطة ال متتلك اإلرادة والقدرة عىل مواجهة االحتالل

مركز حقوقي ُيطالب 
بإلزام )إرسائيل( وقف 

جرائم املستوطنني 
رام الله/ فلسطني:

االعتــداءات  والحقــوق  للدميقراطيــة  إنســان  مركــز  أدان 
أرجــاء  اليهــود يف  يرتكبهــا املســتوطنون  التــي  املتكــررة 

الضفة الغربية.
وأشــار املركــز الحقوقــي يف بيــان، أمــس، إىل دهــس أحد 
املستوطنني امرأًة فلسطينية وطفلني بسيارته الخاصة، 
أســاء  املواطنــة  جــرح  إىل  أدى  مــا  املــايض،  األحــد 
وُنقلــوا  مجــد،  شــقيقها  وابــن  ســدين،  وابنتهــا  الســامية 

للعاج إىل املستشفى.
وقال: إن جرائم املستوطنني املتكررة واملستمرة تحت 
حايــة جنــود االحتــال تصاعــدت يف األشــهر األخــرة، 
األمــر الــذي يؤكــد الحاجــة امُللّحــة إىل التصــدي لجرائــم 

املستوطنني يف األرايض الفلسطينية.
وشــدد عــىل أن تصاعــد جرائــم واعتــداءات املســتوطنني 
تحت غطاء جنود االحتال وتواطئهم يعدُّ انعكاًسا خطًرا 
ارتــكاب املزيــد مــن االعتــداءات  ومــؤرًشا عــىل تشــجيع 

والجرائم بحق الفلسطينيني.
وطالــب املركــز الحقوقــي بتشــكيل لجنــة تحقيــق دولّيــة 
خاّصــة، للتحقيــق يف االعتــداءات املتكــررة واملتزايــدة 

التي ينفذها املستوطنون يف الضفة الغربّية املحتّلة.
الســامية  واألطــراف  الــدويل  املجتمــع  أيًضــا  وطالــب 
بتوفــر الحايــة الخاصــة ألبنــاء شــعبنا، وفًقــا لاتفاقيــات 

واملعاهدات الدولية ذات العاقة.

غزة/ فلسطني:
دعا رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني 
باإلنابة د. أحمــــد بـحـــــر، إىل توحيد املوقف 
فلســطينية  إســرتاتيجية  وبنــاء  الفلســطيني 
موحــدة يف مواجهــة االحتــال اإلرسائيــي، 
واألرضيــة  املتــني  األســاس  يشــكل  مبــا 
الصلبة لحاية شعبنا والقضية الفلسطينية 

من املخاطر الجسيمة التي تهددها.
يف  أمــس  مشــاركته  أثنــاء  يف  ذلــك  جــاء 
املؤمتــر الربملــاين الدويل اإللكرتوين الذي 
مــع  بالتعــاون  اإلندونيــي  الربملــان  ينظمــه 
رابطة "برملانيون ألجل القدس"، ومبشاركة 
برملانات دول آسيا، مبناسبة اليوم العاملي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعنوان: 
"القضية الفلسطينية وسبل دعمها يف ظل 

املتغرات اإلقليمية والدولية".
وأوضــح بحــر أن املؤمتــر الــدويل "يــأيت يف 
مرحلــة حرجــة متــر بهــا القضيــة الفلســطينية 
االحتــال  أمــام سياســات  كــربى  وتحديــات 
الصهيوين اإلجرامية بتهويد القدس وابتاع 
الحــق  واســتهداف  باالســتيطان  األرض 

والوجود الفلسطيني عىل أرضه".
اليــوم  "تتعــرض  القــدس  مدينــة  أن  وبــنيَّ 
يقودهــا  التاريــخ  عرفهــا  مؤامــرة  ألبشــع 
تهويدهــا  حيــث  مــن  الصهيــوين  االحتــال 
وطــرد  بيوتهــا،  وهــدم  معاملهــا،  وتغيــر 
الكــرام،  الصحابــة  ســكانها، وتجريــف مقابــر 
األقــى،  املســجد  أســفل  األنفــاق  وحفــر 
واســتباحة  املزعــوم،  الهيــكل  بنــاء  بهــدف 
ــا، فضــًا  قطعــان املســتوطنني باحاتــه يوميًّ
عــن غــول االســتيطان الــذي يتفــى كالوبــاء 

يف أرجاء املدينة املقدسة".

بســن  يهــدف  االحتــال  أن  إىل  بحــر  وأشــار 
الوجــود  إنهــاء  إىل  العنرصيــة،  القوانــني 
الهويــة  وطمــس  القــدس،  يف  الفلســطيني 
العربية واإلسامية واملسيحية، يف انتهاك 
خِطــر لــكل القــرارات واملواثيــق الدوليــة، مــا 
يجعــل املجتمــع الــدويل يتحمــل مســؤولية 
والجرائــم  اإلجــراءات  هــذه  عــىل  الصمــت 

املتواصلة.
أســر  آالف  خمســة  نحــو  أن  إىل  ونبــه 
وأطفــال  نســاء  بينهــم  مــن  فلســطيني 
ُمنتخبــني،  نــواب   )8( ومــرىض، إضافــة إىل 
يعانــون الظلــم والقهــر واملعانــاة يف ســجون 
االحتال، ويتعرضون إىل أبشــع أنواع األذى 

واالعتداء البدين والنفي واإلهال الطبي 
الكثــر  أدى إىل استشــهاد  الــذي  املتعمــد 
منهــم داخــل الســجون، وكان آخرهــم األســر 

الشهيد كال أبو وعر.
وأكــد بحــر أن قضيــة الاجئــني تتعــرض إىل 
وتفريغهــا  إلجهاضهــا  مســتميتة  محــاوالت 
مــن مضمونهــا عــرب تكريــس مشــاريع خبيثــة 
لتوطني الاجئني خارج فلسطني وحرمانهم 
مــن حقهــم املــرشوع يف العــودة، "وتتبلــور 
القــرن،  صفقــة  إطــار  يف  املشــاريع  هــذه 

حيث تشارك فيها قوى دولية وإقليمية".
تشكيل رأي عالمي

باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  وحــذر 

مــن كارثــة إنســانية كــربى تهــدد حيــاة ســكان 
القطــاع املحــارص منــذ أكــر مــن أربعــة عــرش 
املصابــني  أعــداد  ازديــاد  جــراء  مــن  عاًمــا، 
بفــروس كورونــا، واســتمرار الوضــع الصحي 
اإلنساين املتدهور يف القطاع، داعًيا أحرار 
العــامل إىل التدخــل مــن أجــل إنقــاذ الوضــع 

الصحي يف غزة.
صحيــة  أزمــة  يعــاين  القطــاع  أن  وأوضــح 
خانقــة مــن جــراء نقــص املقومــات الدوائيــة 
الوقايــة  ومســتلزمات  الطبيــة  والتجهيــزات 
التنفــس  وأجهــزة  املخربيــة  والفحوصــات 
الصناعي، الازمة ملكافحة فروس كورونا، 
مــا ينــذر بخطــر شــديد من جــراء تفي هذه 

الجائحة.
والدوليــة  الحقوقيــة  املنظــات  بحــر  ودعــا 
ضاغــط  عاملــي  رأي  تشــكيل  إىل  كافــة 
إلنصــاف الشــعب الفلســطيني ورفــع الظلــم 
انتهاكاتــه  عــىل  االحتــال  وتجريــم  عنــه، 
يف  والــدويل  اإلنســاين  للقانــون  الصارخــة 

مختلف املحافل الدولية.
امللقــاة  واملســؤوليات  املهــام  "إن  وقــال: 
عــىل الربملانيــني كبــرة، فالــكل يتطلــع إىل 
دور برملــاين دويل أكــر قــوة وقــدرة وفاعليــة 
يف مواجهة األخطار والتحديات التي تواجه 

الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".
عــىل  بالضغــط  الربملانيــني  بحــر  وطالــب 
الدعــم  تحشــيد  أجــل  مــن  حكوماتهــم 
واتخــاذ  الفلســطينية،  للقضيــة  املطلــوب 
لصفقــة  للتصــدي  وشــجاعة  قويــة  مواقــف 
القــرن وجرميــة التطبيــع ومواجهــة إجــراءات 
وتعزيــز  الصهيــوين  االحتــال  ومخططــات 
مقاطعته، والعمل بكل الوسائل واألساليب 
كل  يف  االحتــال  ومحــارصة  عــزل  عــىل 

املحافل الدولية.
ويف ختــام كلمتــه أكــد بحــر ثقــة املجلــس 
الترشيعي الفلسطينية مبثل هذه الجهود 
عــن  ســينتج  "ومــا  املبذولــة،  الربملانيــة 
املؤمتــر مــن مخرجــات لهــا أثــر يف الدفــاع 
وإجهــاض  الفلســطيني  الشــعب  عــن 
الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  مخططــات 
الشــعب  وثوابــت  حقــوق  وتكريــس 
الفلسطيني، وإعادة تفعيل مكانة القضية 
العاملــي،  املســتوى  عــىل  الفلســطينية 
وصــواًل إىل يــوم التحريــر املنشــود لــألرض 

واملقدسات".

في أثناء مشاركته بمؤتمر برلماني دولي عن ُبعد
بحر يدعو إىل توحيد املوقف الفلسطيني وبناء إسرتاتيجية عاملية ملواجهة االحتالل

جانب من مشاركة  د. أحمــد بـحـــر يف املؤمتر           )تصوير/ محمود أبو حصرة(

غزة/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
"حاس" أن الســلطة الفلســطينية يف رام 

الله ال متتلك اإلرادة ملواجهة االحتال.
قاســم  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
الســلطة  أن  "واضــح  أمــس:  ترصيــح  يف 
ليســت فقــط فاقــدة القــدرة عــىل مواجهــة 
االحتال، لكنها ال متتلك اإلرادة لذلك".

وتســاءل قاســم عــن أســباب تراجــع قيــادة 
تعهداتهــا  عــن  مــرة  كل  يف  الســلطة 
ُتبــدي  "وملــاذا  االحتــال،  مبواجهــة 
التعــاون  يف  كاملــة  مرونــة  القيــادة  هــذه 

والتفاهــم مــع االحتــال، يف حــني تتشــدد 
الفلســطينية  املكونــات  مــع  يف حواراتهــا 

الوطنية؟!".
كانت السلطة قد أعلنت يف 17 نوفمرب/ 
ترشيــن الثــاين، إعــادة مســار العاقــة مــع 
وتفعيــل  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات 
االتفاقات كافة مبا فيها التنســيق األمني، 
بعــد "تجميــد العاقــات" نحو ســتة أشــهر، 
خطتهــا  االحتــال  حكومــة  إعــان  بســبب 
مــن   %  30 نحــو  لضــم  الجانــب  أحاديــة 
أرايض الضفة الغربية، يف مناطق األغوار 

وشال البحر امليت.

إعــادة  الفلســطينية،  الســلطة  قــرار  والقــى 
رفــض  االحتــال،  حكومــة  مــع  عاقاتهــا 

غالبية الفصائل الفلسطينية.
إىل ذلــك عــرب مجلــس العاقــات الدوليــة 
الشــديد  اســتنكاره  عــن  –فلســطني، 
الســتعداد الســلطة الفلســطينية استئناف 
املفاوضــات مــع االحتال اإلرسائيي دون 

أي رشوط مسبقة.
وأوضــح املجلــس يف بيــان أمــس، أن هــذه 
الخطــوة تتجاهــل مــا راكمــه االحتــال مــن 
القليلــة  الســنوات  يف  األرض  عــىل  واقــع 
املاضيــة مبســاندٍة أمريكيــة كاملــة، "التــي 

ال تدع مجااًل ألي حديث عن إمكاِن إقامة 
ســيادة  وذات  مســتقلة،  فلســطينية  دولــة 

عىل حدود عام 1967".
االنقــاب  مــن  املجلــس  واســتغرب 
الفلســطينية  الســلطة  ملواقــف  املفاجــئ 
واســتعجالها نحــو مســار املفاوضــات دون 
معرفــة حقيقــة املوقــف األمريــي الجديد 
م بايــدن مهامــه رئيًســا للواليــات  بعــد تســلُّ

املتحدة األمريكية.
بضــم  "االســتمرار  إن  املجلــس:  وقــال 
أرايض الضفة الغربية، وبناء املستوطنات 
عليهــا، وهــدم منــازل الفلســطينيني بصفة 

ممنهجــة، وحصــار قطــاع غــزة، وفصلــه عــن 
واســتهداف  الفلســطينية،  األرايض  بقيــة 
الرتاجــع  الســلطة  عــىل  يوجــب  األونــروا، 
عــن العــودة للمفاوضــات يف ظــل الجرائــم 
تقــوِّض  التــي  املســتمرة،  اإلرسائيليــة 

القضية الفلسطينية بالكامل".
كان وزيــر خارجيــة رام اللــه ريــاض املالي 
مــع  لقــاء  يف  املــايض  األربعــاء  أكــد  قــد 
املجلس األورويب للشؤون الخارجية أنهم 
أبلغــوا فريــق الرئيــس األمريــي املنتخــب 
للعــودة  الفلســطينية  الســلطة  اســتعداد 

للمفاوضات "دون أي رشوط مسبقة".
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دعـوة عطـاء - أعمال
بلدية غزة

)MDPIIICII( اسم البلد: فلسطني  ، اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ الدورة الثانية
اسم العقد: تطوير شوارع ارقام 1908-8344-8336-8337-1939-1941 يف حي التفاح يف مدينة غزة 

MDPIIICII-1221109- 32 :رقم العقد
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى 

منحة بقيمة 130 مليون يورو من مجموعة من الرشكاء واملمولني )البنك الدويل، الوكالة الفرنســية للتنمية، الحكومة الدمناركية، 
التعاون األملاين )الوكالة األملانية للدعم الفني والبنك األملاين للتنمية(، الوكالة السويرسية للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي، 
االتحــاد األورويب( إضافــة اىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة 
الثانيــة. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة من صندوق تطوير وإقــراض الهيئات املحلية )املتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مرشوع 
تطويــر شــوارع أرقــام 1908-8344-8336-8337-1939-1941 يف حــي التفــاح يف مدينــة غــزة، وتنــوي اســتعامل جــزء من أموال 

هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1221109-32( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعــو بلديــة غــزة املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــرشوع تطويــر تطويــر شــوارع ارقــام 8336-8344-1908-

8337-1939-1941 يف حي التفاح يف مدينة غزة. 

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

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

6( املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة غــزة، قســم العقــود الهندســية، الســيد/ فــرج ســامل، هاتــف: 

)082832200( فاكــس: )082824400(، بريــد إلكــرتوين gm@mogaza.org، وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا 

حسب العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 1 ديسمرب 2020 وحتى تاريخ 31 ديسمرب 2020. 
7( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني من خالل تقديــم طلب خطي عى 
العنوان أدناه ومقابل دفع رســم غري مســرتد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شــيك مصدق أو الدفع لحســاب بلدية 

غزة )بنك فلسطني/الفرع الرئييس/ حساب رقم 0506300(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية غزة عى العنوان أدناه.
8( املرشوع غري شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم اسعارهم غري شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار فاتورة صفرية.

1( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــني مدعــوون للمشــاركة يف الجولــة امليدانية واالجتــامع التمهيدي 

يوم الخميس املوافق 17 ديســمرب 2020 يف متام الســاعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي ســيعقد يف 
مبنى اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط – شارع عمر املختار.

2( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 120 يــوم مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع العطــاءات 

يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )6,000 يورو( سارية املفعول ملدة 150 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
3( العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 31 ديسمرب 2020 الساعة الثانية عرش ظهرًا، العطاءات 

االلكرتونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 31 ديسمرب 2020.

4( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األول، قسم العقود الهندسية، السيد/ فرج سامل.

        رئيس بلديـة غزة.

Specific Procurement Notice

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

Municipality of Gaza
Country: Palestine – Gaza Strip

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

Contract Title: Construction of streets No. 19081941-1939-8337-8336-8344- in Tuffah neighborhood  

RFB Reference No.: MDPIIICII-1221109- 32 

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

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

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

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

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

streets No. 19081941-1939-8337-8336-8344- in Tuffah neighborhood  

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

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

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

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

Engineering Contracts Section, Mr. Faraj Salem, Email: gm@mogaza.org, Fax: (08-

2824400), Tel: (082832200-), and inspect the bidding document during office hours 8:00 A.M. 

to 02:00 P.M. from December 01, 2020 to December 31, 2020 at the address given below.   

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

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

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

6. Bids must be delivered to the address below on or before December 31, 2020 - 12:00 

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

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

to attend at the address below on December 31, 20 -12:00 noon. 

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

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

be held on Thursday; December 17, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Gaza at Engineering & planning Administration Building.  

9. All Bids must be accompanied by a bid security of 6,000 Euro (€) and shall be valid for 150 

days after bid closing date 

10. The address referred to above is: Municipality of Gaza, Engineering Contracts Section, First Floor, Mr. Faraj Salem.

Mayor of Gaza

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 االشــرتاك بالعطــاء املذكــور أعــاله مــن الرشكات أو 
املؤسســات املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة الجمعيــة يف مقرهــا الكائــن ديــر 
البلــح -شــارع البيئــة -عــامرة ســعد بــن أيب وقــاص -الطابــق األول شــقة رقــم 3، 
للحصــول عــى العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي )مــن الســاعة 

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

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

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

الثالثــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .3

2020/12/8م الساعة العارشة والنصف صباحا.

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

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال يف دوائر الرضيبة.
5. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضامنــة 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 مسرتدة.

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

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

11.  ميكن تجزئة العطاء.

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

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

11. ارفاق شهادة ضامنة ملدة سنتان عى الطاقة الشمسية.

رقــم  جــوال  عــى  املشــرتيات  قســم  مراجعــة  نرجــو  12.لالستفســار 

0599526682.او رقم 05999079516.

جمعية طريق الحياة 
رئيس قسم املشرتيات

ر من كارثة بسبب تفيش كورونا يف غزة "امليزان" ُيحذِّ

"الصحة" تتسلَّم قسَمي 
االستقبال والعناية املركزة 

يف"الصداقة الرتيك"
غزة/ فلسطني:

تســلمت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمــس، قســمي االســتقبال والعنايــة 
الجامعــة  مــن  الفلســطيني  الــرتيك  الصداقــة  مستشــفى  يف  املركــزة 

اإلسالمية.
م القســمني يــأيت مــن أجــل  وأوضحــت الصحــة يف بيــان مكتــوب، أن تســلُّ
تعزيز قدرة املنظومة الصحية يف مواجهة فريوس كورونا، وزيادة القدرة 

االستيعابية الستقبال املرىض املصابني.
م قســمي  وأفــاد مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة بالــوزارة محمــود حامد، بتســلُّ
مــن  يحويــان  مبــا  الــرتيك"،  "الصداقــة  يف  املركــزة  والعنايــة  االســتقبال 
ة عالجيــة، ستشــغلها لعــالج مصــايب فــريوس  أجهــزة ومعــدات طبيــة وأِسَّ
"كورونــا"، وذلــك عــرب لجنــة إداريــة وصحيــة متخصصــة مــن وزارة الصحــة 

والجامعة اإلسالمية.
املتواصــل  دعمهــا  عــى  وشــعًبا  وحكومــًة  رئيًســا  تركيــا  حــامد  وشــكر 
لفلســطني، داعًيــا املؤسســات الدوليــة إىل توفــري مــا يلــزم لتعزيــز قــدرة 

القطاع الصحي عى مواجهة الفريوس.

"الصليب األحمر" تتسلم 
رسالة بقامئة االحتياجات 

الصحية العاجلة لغزة
غزة/ فلسطني:

وجهت اللجنة الربملانية لدعم القطاع الصحي يف غزة، رسالة إىل رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر يف جنيف، توضح فيها الحالة والظروف 

الصحية السيئة يف القطاع.
واســتقبلت اللجنــة برئاســة النائــب د. محمــود الزهــار، أمــس، وفــًدا مــن 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ضمــت مديرهــا يف قطــاع غــزة "أجاثيو 
كارســايس"، حيــث ناقــش الجانبــان واقــع الحالــة الصحيــة يف غــزة وســبل 

دعمها.
ووصف "كارســايس" الوضع الصحي بأنه مقلق للغاية، مؤكًدا أن يعمل 
بتعــاون وثيــق مــع وزارة الصحــة بغزة لتعزيز دور الصليب األحمر يف دعم 

املنظومة الصحية يف القطاع.
وسلم الزهار، كارسايس، رسالة موجهة لرئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر يف جنيــف "بيــرت ماورديــر"، مرفقــة بقامئــة االحتياجــات العاجلــة 

لوزارة الصحة من أجل مواجهة جائحة كورونا.
لت  مــن جهتــه أوضــح النائــب محمــد فــرج الغــول أن اللجنــة الربملانية ُشــكِّ
بهــدف دعــم قطــاع الصحــة يف إثــر تفــي جائحــة كورونــا، وســتعمل عــى 
فتــح قنــوات اتصــال مــع الجهــات الدوليــة مــن أجــل تعزيز الجهــود الصحية 

التي تأثرت بالحصار اإلسائييل وتستنزف بفعل جائحة كورونا.
مــع  جهــوده  يف  سيســتمر  األحمــر  الصليــب  أن  كارســايس  أكــد  بــدوره 

مختلف الجهات املعنية للقيام بدورهم اإلنساين تجاه غزة.

غزة/ فلسطني:
كارثــة  مــن  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز  ر  حــذَّ
إنسانية وصحية من جراء تفي فريوس كورونا يف 
قطاع غزة، يف ظل "محدودية القدرات الصحية".

قلقــه  عــن  أمــس،  تقريــر،  يف  امليــزان  مركــز  وعــربَّ 
مــع  خاصــة  غــزة،  يف  شــخص  مليــوين  حيــاة  عــى 
ضعــف املنظومــة الصحيــة التــي تراجعت من جراء 
الحصــار الــذي تفرضــه قــوات االحتــالل اإلسائيــيل 
عــى القطــاع منــذ عــام 2007م، ومحدوديــة أّسة 

ونقــص  التنفــس،  وأجهــزة  الفائقــة  الطبيــة  العنايــة 
وعــدة  الفحــص  األكســجني، ومحدوديــة مســحات 

التحليل وأجهزة فحص كورونا.
وقــال: إن محدوديــة القــدرات الصحيــة تنــذر بكارثة 
القطــاع،  ســكان  د  تهــدِّ حقيقيــة  وصحّيــة  إنســانية 
إلنقــاذ  والفــوري  العاجــل  التدخــل  وتســتدعي 

السكان ومساندة القطاع الصّحي.
اســتناًدا   – املقبلــة  األيــام  خــالل  أن  وأضــاف 
ملعطيــات وزارة الصحــة – لــن تتمكــن األخــرية مــن 

بالفــريوس، ال  للمصابــني  والعــالج  الرعايــة  تقديــم 
ســيام املــرىض وكبــار الســن والذيــن يحتاجــون إىل 

العناية الفائقة عى أّسة املستشفيات.
الحصــار  اســتمرار  خطــورة  امليــزان  مركــز  وأكــد 
ومامرســات قــوات االحتــالل التــي أنهكــت القطــاع 
الصحــي ومنــع تطويــره وتنميته، الفًتا إىل أن جائحة 
املنظومــة  يف  الضعــف  حجــم  أظهــرت  كورونــا 
تدخــل  سعــة  يتطلــب  الــذي  األمــر  الصحيــة، 
املجتمــع الدويل إلنقــاذ الخدمات الصحية وتعزيز 

قدرتها عى مواجهة الجائحة.
وجدد املركز الحقوقي مطالبته املتكررة للمجتمع 
إلنهــاء  االحتــالل  ســلطات  عــى  بالضغــط  الــدويل 
ــا يجرمه القانون  حصارهــا -الــذي ُيعــدُّ عقاًبا جامعيًّ
مــن  ومتطلباتــه  بحاجاتــه  غــزة  وتزويــد  الــدويل- 
دعــم  عــى  والعمــل  الكهربــايئ،  والتيــار  الوقــود 
واألدويــة  باملعــدات  وتزويــده  الصحــي  القطــاع 
نــه مــن التعامل  واللــوازم الطبيــة املناســبة التــي متكِّ

مع الجائحة وإنقاذ حياة البرش.

غزة/ جامل غيث:
تفاجــأ العرشينــي بــالل مايض، الذي 
ذهب إىل مركز رعاية شهداء الزيتون 
باكتظــاظ  غــزة،  مبدينــة  الصحــي 
مثلــه  قِدمــوا  الذيــن  املواطنــني 
لالطمئنــان عــى صحتهــم لشــعورهم 
بأعــراض تشــري إىل احتامليــة اإلصابــة 

بفريوس كورونا.
ورغــم الالفتــات اإلرشــادية والتوعوية 
العيــادة،  جــدران  عــى  قــت  ُعلِّ التــي 
يف  التزاًمــا  ُيظهــروا  مل  روادهــا  فــإن 
اإلجــراءات الوقائيــة التــي أقرَّتهــا وزارة 
يتطلــب  مــا  غــزة،  قطــاع  يف  الصحــة 
إعــادة النظــر بآلية عمل مراكز الرعاية 
األولية للمساهمة يف خفض منحنى 

تسجيل إصابات كورونا.
إىل  يحــرض  أنــه  إىل  مــايض  ويشــري 
العيادة منذ ثالثة أيام من أجل إجراء 
فحــص الكشــف عــن الفــريوس، لكنــه 
يعــود إىل منزلــه دون ذلــك، بســبب 
واكتظــاظ  الطبيــة،  امُلســوحات  نفــاد 
الغرفــة املخصصــة  املراجعــني عــى 

للفحص.
ويقول: إن أعراض اإلصابة بالفريوس 
بدأت تظهر عى جســده منذ خمســة 
أيــام بعــد أن ثبــت إصابــة مثانيــة مــن 
أستــه  أفــراد  مــن  شــخًصا   18 أصــل 

بكورونا قبل ما يزيد عى أسبوع.
ســمري  مــع  كثــرًيا  الحــال  يختلــف  وال 
ابنتــه  اصطحــب  الــذي  شــعفوط، 
إلجــراء  متتاليــني  ليومــني  "ســمرية" 
بعــض  ظهــور  بعــد  كورونــا،  فحــص 

أعراض املرض عليها قبل أيام.
لصحيفــة  شــعفوط  يوضــح 

خــارج  يقــف  حــني  يف  "فلســطني"، 
ســكان  توافــد  أن  الفحــص،  غرفــة 
املنطقــة كثــرًيا إلجــراء فحــص كورونا، 
التباعــد رغــم وجــود  التزامهــم  وعــدم 
مــأت  التــي  اإلرشــادية  الالفتــات 
يف  يتســبب  قــد  العيــادة،  جــدران 

إصابتهم بالفريوس.
العيــادة  إىل  حــرض  أنــه  إىل  ويلفــت 
قبــل أيــام وحجــز موعــًدا ألخذ مســحة 
اكتظــاظ  لكــن  املخــربي،  الفحــص 
املراجعني ونقص امُلسوحات جعله 
يــداوم عــى زيــارة العيــادة إىل حــني 

إمتام الفحص والتأكد من النتيجة.
ابنتــه "ســمرية"  أنــه عــزل  ويشــري إىل 
واتخــذ  أستــه  عــن  بعيــدة  غرفــة  يف 
لتجنــب  مشــددة،  صحيــة  إجــراءات 
ثبــت  إن  بشــقيقاتها  مخالطتهــا 

إصابتها بالفريوس.
إجراءات وقائية

مديــر  يؤكــد  الســياق،  هــذا  ويف 
املركــز اإلداري ســليم ســلمي، زيــادة 
والراغبــني  العيــادة  مرتــادي  عــدد 
بإجــراء فحــص كورونا بعــد مخالطتهم 

مصابني.

ويقــول ســلمي لصحيفــة "فلســطني" 
يف  اســتعانت  العيــادة  إدارة  إن 
بعــض األيــام بالرشطــة ملنــع اكتظــاظ 
املواطنــني واتباع اإلجــراءات الوقائية 

لتجنب انتقال الفريوس بينهم.
التــي  املســوحات  عــدد  أن  ويبــني 
تبلــغ  ــا  يوميًّ العيــادة  عليهــا  تحصــل 
أعــداد  أن  حــني  يف  مســحة،   50

عليهــم  تظهــر  ومــن  املخالطــني 
األعرض ويأتون إلجراء الفحص تفوق 
هذا العدد؛ ما يضطر املواطنني إىل 

الحضور يف األيام التالية.

ويوضح سلمي أن العيادة والعاملني 
فيهــا يعملــون تحــت ضغــط شــديد، 
املصابــني  أعــداد  ارتفــاع  جــراء  مــن 
بالفريوس، "كام تواجه العيادة نقًصا 
يف املســوحات املخصصــة لفريوس 
كورونــا، وكذلــك الــكادر البــرشي يف 

ظل الحالة الراهنة".
ــق وُيحــدد موعــد  ويشــري إىل أنــه ُينسَّ
لكــن  العيــادة،  إىل  املــرىض  وصــول 
املواطنــني  فبعــض  جــدوى؛  دون 
املحــددة  املواعيــد  يلتزمــون  ال 
ويريــدون  للمراجعــة،  واملخصصــة 
"دون  أوضاعهــم  عــى  االطمئنــان 

مراعاة الحالة التي نعيشها".
ا  ويلفت إىل أن املركز يستقبل يوميًّ
بعــض  ويف  مريــض،   )400-500(

األيام يصل عدد مرتادي العيادة إىل 
ألــف زائــر يصلــون إىل قســم الصيدلــة 
واملخترب واألشعة والتطعيم، وعيادة 
وتنظيــم  الحمــل  ورعايــة  األســنان، 
أصحــاب  رعايــة  جانــب  إىل  األسة، 

األمراض املزمنة.
عــى  املواطنــني  ســلمي  وحــث 
عــن  الصــادرة  التعليــامت  التــزام 
الجهــات املختصــة، ال ســيام التباعــد 
االختــالط،  وعــدم  االجتامعــي، 
ومراعــاة إجــراءات الوقايــة والســالمة، 
اإلصابــة  لتجنــب  الكاممــة  وارتــداء 

بالفريوس.
ويشــهد قطــاع غــزة، منــذ أيــام ارتفاًعــا 
املصابــني  أعــداد  يف  ملحوًظــا 
الــذي  األمــر  "كورونــا"،  بفــريوس 
بأوقــات  الصحــة  وزارة  منــه  حــذرت 

سابقة.

مواطنون يشتكون االكتظاظ وقلة امُلسوحات مبراكز الرعاية األولية

مواطن يجري مسحة يف أحد مراكز الرعاية األولية                 )أرشيف(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

الفروق العرشة بني التنسيقات 
األمنية وتفاهامت التهدئة

مــع  األمنيــة  التنســيقات  الفلســطيني  الشــعب  انتقــد  كلــا 
املخابــرات اإلرسائيليــة خــرج عليــك مــن يقــول: وغــزة أيضًا تنســق 
أمنيــًا، فــإذا قلــت: إن التنســيق األمنــي هــو التعــاون املبــارش مــع 
املخابرات اإلرسائيلية لتصفية املقاومة، يقولون لك: وغزة أيضًا 

متنع املقاومة، ومتنع اآلخرين من إطالق النار عىل الحدود.
الذي يحرص عىل اتهام رجال غزة بالتنسيق األمني أسوة بالسلطة 
الفلسطينية يريد أن يقول: كلنا مجرمون ما دام التنسيق األمني 
جرميــة، وال أحــد أحســن مــن أحــد، وإذا كانت التنســيقات األمنية 
خيانــة عظمــى للقيــم الوطنيــة، فالجميــع ينســق، والجميــع خائــن، 

ألن التفاهات هي الوجه اآلخر للتنسيقات!
ومــا أضعــف منطقهــم! أولئــك الذيــن يشــبهون تفاهــات التهدئــة 
اإلرسائيــي  والجيــش  غــزة  يف  الفلســطينية  املقاومــة  بــن 
بالتنســيقات األمنيــة بــن ســلطة رام اللــه والحكومــة اإلرسائيليــة، 
ومــا أوهــن حجتهــم! أولئــك الذيــن يقاربــون بــن غــزة ورام اللــه يف 
هــذا الشــأن، والقائلــون: إن رجــال املقاومــة يف غــزة مثــل رجــال 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، وإن )إرسائيــل( ترقــص عــىل 
حبل التفاهات كا رقصت عىل حبل التنسيقات، وإن القضية 
الفلسطينية قد سفكت دمها عىل سكن التفاهات كا تكرس 

عظمها بن فيك التنسيقات!
أولئــك الذيــن يشــبهون التنســيقات بالتفاهــات ليســوا أغبيــاء، 
هــم يرضبــون عــن قــوس واحــدة، وهدفهــم التشــكيك باملقاومــة 
ومبكانتها يف قلوب األمة، وهم يعرفون جيدًا جملة من الحقائق 
ميكــن  التــي  التهدئــة،  وتفاهــات  األمنــي  التنســيق  بــن  متيــز 

حرصها يف عرشة فروق، وهي كاآليت:
أواًل: التنســيق األمنــي كــرس البندقيــة الفلســطينية، وســلمها عىل 
مفــرق طــرق أوســلو، وتســلم  بــداًل مــن بندقيــة الفدائيــن بندقيــة 
مرقمــة مــن املخابــرات اإلرسائيليــة، يف حــن تفاهــات التهدئــة 
بــن غــزة والعــدو اإلرسائيــي مل تلمــس البندقيــة، ومل تقــرب مــن 
النفــق، ومل تطالــب بتســليم الصواريــخ التــي ملــا تــزل تهــدد تــل 

أبيب.
ثانيــًا: التنســيق األمنــي يهــدف إىل ســحق املقاومــة الفلســطينية، 
واعتقــال املقاومــن، يف حــن تفاهــات التهدئــة ال تعطــي األمن 
لألعــداء، وتجعلهــم يعيشــون تحــت ضغــط الصواريــخ عــىل مــدار 

الساعة.
ثالثــا: التنســيق األمنــي جعــل الفلســطيني محبطــًا، يف حالــة دفاع 
عــن نفســه وبيتــه وأرضــه املصــادرة، يف حــن التفاهــات جعلــت 

من العدو اإلرسائيي قلقًا خائفًا غري مطمنئ عىل مستقبله.
رابعــًا: التنســيق األمنــي وفــر األمــن للمســتوطنن، وأعطــى الهنــاء 
والراحــة لجيــش املحتلــن، عــىل عكــس التفاهــات التــي وفــرت 

األمن للفلسطيني، ونزعت األمن من حياة املستوطن اليهودي
بدولــة  االعــراف  بعــد  جــاء  ســيايس،  عمــل  التنســيق  خامســًا: 
إرسائيل، يف حن تفاهات التهدئة عمل ميداين، مل ينجم عنه 

االعراف السيايس بإرسائيل.
سادســًا: التنســيقات األمنية مكنت الجيش اإلرسائيي 
من الدخول لوسط رام الله ونابلس، واعتقال من يشاء، 

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

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعن بخدماتها، كا 
تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث 
التي تخدم املجتمع املحي وكا تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك 
حقــوق اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة لتوريــد أدويــة للصيدليــات 
املتواجدة يف مراكز الجمعية يف قطاع غزة، ميكن للرشكات ذات االختصاص 
والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 
الجمعيــة  مقــر  مــن   2020/11/30 املوافــق  اإلثنــن  يــوم  مــن صبــاح   10:30
الكائن يف مدينة غزة - تل الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية مقابل 
املناقصــة  لتقديــم  آخــر موعــد  مائــة شــيكل.   وقــدره  غــري مســرد  مــايل  رســم 
بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 2020/12/03 الســاعة 12:00 ظهرًا 
كا سيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم واملكان الساعة 12:30 ظهرًا بحضور 

من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل )5 % مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــيك مصــدق  أو شــيك  بنكيــة  بتقديــم كفالــة  وذلــك  املناقصــة( 
معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــن 

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

بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع(. 
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــن يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 

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

 2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

Declaration of tender No. 14/ 2020 

Supply, install and operate 

gynaecology Ultrasound
Sawaed Association for Relief and Development is 

launching an invitation for bids for to Provide Ultra Sound 

Device in Gaza, Palestine  in accordance to the following 

general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

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

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

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

• Tender fees is 100 ILS nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

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

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

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.

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

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

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

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

11.00 am in SARD office in Gaza

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

at 11.00 am , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal 5% of bid Amount  shall be 

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

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 

required additional governmental documents.

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

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

• The successful contractor will pay the declaration fees.

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

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

إعالن عن المناقصة رقم 2020/16 
بالظرف المختوم

تعلــن جمعيــة الهــالل 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 الثالثاء املوافق 2020/12/01 خالل 
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 االثنن 
املوافــق 2020/12/14 وســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليــوم االثنــن 
املوافــق 2020/12/14 يف متــام الســاعة 12 ظهــرا يف جلســة علنيــة ملــن 

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

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

إدارة الجمعية 
مالحظة: أجرة اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء

مزايدة لبيع باص مستعمل
نقابة املحامني الفلسطينيني – مركز غزة

بــاص  ببيــع  رغبتهــا  عــن  غــــزة  مركــز   - الفلســطينين  املحامــن  نقابــة  تعلــن 
مستعمل ومملوك للنقـــــابة كا هو موضح يف الجدول أدناه:

سنة الصنعرقم املركبةنوع املركبة
39003022001باص هيونداي

لنقابــة  الرئيــيس  املقــر  يف  أعــاله  املذكــورة  املركبــة  معاينــة  للمعنيــن  ميكــن 
الخرطــوم –جــوار  الكتيبــة –شــارع  الكائــن يف منطقــة  الفلســطينين  املحامــن 
ديوان املوظفن يوم الخميس املوافق 2020/12/3 وذلك من الساعة 9:30 
صباًحــا وحتــى الســاعة 2:00 ظهــًرا، وألي استفســارات أخــرى يرجــى التنســيق 
عــىل   ،0599990606 هاتــف  رقــم  عــىل  النقابــة  الفــرا يف  عــالء  الســيد/  مــع 
الراغبن بالرشاء تقديم عروض الرشاء يف ظرف مغلق وإرفاق صورة عن الهوية 
الشــخصية يف موعــد أقصــاه يــوم االثنن املوافق 2020/12/7م حتى الســاعة 
العنــوان  عــىل  الفلســطينين  املحامــن  نقابــة  مقــر  يف  وتســليمه  ظهــًرا   2:30

املوضح أعاله، علًا بانه لن يتم استالم أي عروض بعد املوعد املحدد.
يحق للنقابة إلغاء أو متديد أو إعادة املزايدة دون إبداء األسباب.

رشوط البيع:
1. عىل من يرسو عليه العطاء الدفع نقًدا.

2. أن يتم تقديم عرض الرشاء بعملة )الدوالر األمرييك( وشامل ض.ق.م.

3. أن يتم إرفاق الهوية الشخصية و/أو شهادة تسجيل الرشكة مع العرض املايل املقدم. 

نقابة املحامن الفلسطينين – مركز غزة

النائب العبادسة: االحتالل رّوضها ويدفعها لمزيد من االنحدار والتنازل
مختصان: رْفض السلطة اقتطاع أموال الشهداء والجرحى "فقاعات إعالمية"

إصابة أسرَيْين بالرسطان ترفع عدد املصابني باملرض إىل 10 ع "حشد": َقْطع السلطة الرواتَب شجَّ
 االحتالل عىل قطع "أموال املقاصة"

محيســن  تيســري  الســيايس  املحلــل 
التعامــل  يف  الســلطة  موقــف  أن  رأى 
مــع مطالــب االحتــالل منذ البداية فيه 
قيادتهــا  أن  موضًحــا  واضــح،  اختــالل 
مل تقــف يوًمــا واحــًدا بصالبــة ووطنيــة 
ليــس  وإمالءاتــه،  مطالبــه  أمــام  عاليــة 
االقتصــادي  الصعيديــن  عــىل  فقــط 
أيًضــا،  الســيايس  بــل  واألمنــي 

والشواهد امليدانية تؤكد ذلك.
لصحيفــة  محيســن  وأضــاف 
"فلســطن": "إن العــادة جــرت أن كل 
مــا يرغــب االحتــالل بوجــوده يف إطــار 
األخــرية  تنفــذه  الســلطة  مــع  عالقتــه 
أبــدت يف  إْن  لــه، حتــى  بــل االنصيــاع 
فإنهــا  االعــراض،  مــن  نوًعــا  البدايــة 
تخريجــات  وُتوجــد  الحًقــا  تراجــع 

لقبولها مطالبه".
فعىل صعيد ملف الشهداء والجرحى 
منــذ  االحتــالل  لحديثــه-  -وفًقــا 
بتقديــم  الســلطة  اتهــم  طويلــة  شــهور 
يصنفهــم  ولكونــه  لهــم،  مســاعدات 
"إرهابيــن" وأنــه ال يقبــل ذهاب أموال 
طالــب  اإلرهــاب"،  لـ"دعــم  الســلطة 
الســلطة بقطــع رواتبهــم، ومقابل ذلك 
لهــذا  تحدًيــا  ــا  عمليًّ الســلطة  تبــِد  مل 
بترصيحــات  تكتفــي  بــل  املطلــب، 

إعالمية معرة عن رفضها.

أما عىل أرض الواقع فالسلطة قطعت 
والجرحــى،  األرسى  مئــات  رواتــب 
للتعامــل  أخــرًيا  توجــه  ولديهــا 
تحتــاج  فقــرية  أرس  أنهــم  عــىل  معهــم 
"بحًثــا  تجــري  وهــي  ملســاعدات، 
ــا" بشــأن هــذه األرس، متهيــًدا  اجتاعيًّ
الشــؤون  كشــوفات  يف  لتضمينهــم 

االجتاعية، وفًقا إلفادة محيسن.
انعكاسات خطيرة

الخطــوة  هــذه  لكــون  أســفه  وأبــدى 
سياســية  انعكاســات  لهــا  ســيكون 
هــذه  تحويــل  يف  متمثلــة  خطــرية 
الفئات التي قدمت وضحت من أجل 
الشــؤون"،  "بنــد  إىل  وشــعبها  وطنهــا 
وتحويل سلوكها النضايل إىل سلوك 
ومــدان،  ومتهــم  ومرفــوض  منبــوذ 
مضيًفا: "إن الســلطة ســتفكك امللف 
بإحالــة جــزء عــىل بنــد الشــؤون، وآخــر 
للتوظيــف يف الســلك الوظيفــي لهــا، 
األرسى  رواتــب  ســتقطع  حــن  يف 
السياســية  التيــارات  مــن  والشــهداء 

املخالفة لها كحاس".
ــا  فعليًّ الســلطة  بــه  تقــوم  مــا  أن  وبــن 
إليــه  يســعى  ملــا  تحقيًقــا  ميثــل 
االحتــالل، وهــو رفــع الســمة النضاليــة 
عــن هــذه الفئــات يك ال يقتــدي بهــم 
الشــباب الفلســطينيون، وهــو نــوع من 

أنــواع الحــرب التــي يســتخدمها تحــت 
للنضــال  املعنــوي  القتــل  مســمى 

الفلسطيني.
إعــالم  مكتــب  مديــر  رأى  حــن  يف 
أن  الفاخــوري  ناهــد  بغــزة  األرسى 
املقاصــة  أمــوال  ستتســلم  الســلطة 
منهــا  االحتــالل  اقتطــاع  بعــد  حتــى 
لعــام  والشــهداء  األرسى  مســتحقات 
تتعامــل  أنهــا  إىل  الفًتــا  2019م، 

الواقــع،  عــن  بشــكل مختلــف  ــا  إعالميًّ
االقتطــاع  ترفــض  أنهــا  تــرصح  فهــي 
واألرسى،  الشــهداء  ســتعوض  وأنهــا 
ولكــن ســلوكها عــىل أرض الواقــع فيــه 

إشكالية.
وأضــاف الفاخــوري لـ"فلســطن": "إنــه 
تقــرر  للــه  الحمــد  حكومــة  عهــد  يف 
يعتقــل  أســري  بــأي  االعــراف  عــدم 
اســتخدام  أو  "حيــازة  خلفيــة  عــىل 
ذلــك  تــال  االحتــالل"،  ضــد  الســالح 
حــل وزارة األرسى وتحويلهــا إىل هيئــة 
نــادي  مؤسســة  خدمــات  تقليــص  ثــم 
األســري وســحب جــزء مــن صالحياتهــا 

وتحويلها إىل الهيئة".
وأشــار إىل أن الســلطة قطعــت الحًقــا 
واملحرريــن،  األرسى  بعــض  رواتــب 
األحــرار"،  "وفــاء  محــرري  خاصــة 
وقمعــت خطواتهــم االحتجاجيــة عــىل 

قطع رواتبهم، وخضعت أيًضا لألوامر 
اإلرسائيلية للبنوك الفلسطينية بعدم 

التعامل مع حسابات األرسى.
يجعــل  هــذا  "إن  الفاخــوري:  وقــال 
يســوغه  مــا  لــه  اإلرسائيــي  الســلوك 
الســلطة  كانــت  فــإذا  العــامل؛  أمــام 
األرسى،  ضــد  خطــوات  اتخــذت  قــد 
فاالحتــالل يعــد نفســه األوىل باتخــاذ 
إجراءات أكرث شــدة"، الفًتا إىل أن من 
يقرأ ما بن السطور يتأكد له أن ملف 
ــا  فعليًّ التصفيــة  نحــو  يتجــه  األرسى 

ا. وحقيقيًّ
ورأى أن الترصيحــات األمريكيــة ضــد 
األرسى والشــهداء واقتطــاع االحتــالل 
حصتهم من أموال الرضائب، وسلوك 
كلهــا  كأنهــا  تبــدو  تجاههــم،  الســلطة 
أن  مؤكــًدا  نفســه،  الســياق  يف  تــأيت 
الســلطة مخطئــة متاًمــا يف االســتجابة 
للضغــوط اإلرسائيليــة واألمريكيــة يف 

هذا اإلطار.
قطــع  يف  الســلطة  اســتمرار  وتوقــع 
رواتب األرسى والجرحى من الفصائل 
ســتحول  حــن  يف  لهــا،  املعارضــة 
املنضويــن تحــت فصائــل مواليــة لهــا 
إىل بنــد التوظيــف يف وزاراتهــا، منبًهــا 
وحزبيــة  بفصائليــة  التعامــل  أن  إىل 

سيرض قضية األرسى كثرًيا.

ترويض وانحدار
كتلــة  عــن  النائــب  قــال  الســياق  يف 
العبادســة:  يحيــى  واإلصــالح  التغيــري 
"إن سياســات االحتــالل بخصــم أمــوال 
ودفعــت  جديــدة  ليســت  املقاصــة 
وإن  التنــازل،  مــن  ملزيــد  الســلطة 
التــي  الســلطة  واقــع  مــدرك  شــعبنا 
بعودتها للتنســيق األمني ال تفرق بن 

ما هو مبعث العزة والذلة".
ترصيــح  يف  العبادســة  وأضــاف 
منــذ  الســلطة  "إن  أمــس:  صحفــي 
األرض وتســكت  عــن  تتنــازل  إنشــائها 
عــن الرسقــات التــي يقوم بها االحتالل 
إىل  حضيــض  مــن  يوصلهــا  الــذي 
حضيــض أســفل منــه، وهو ما يشــجعه 
عــىل املزيــد مــن االعتــداءات وتهويــد 
املحتلتــن  والقــدس  الغربيــة  الضفــة 

ونهب ثرواتها".
ورأى أن االحتــالل مطمــنئ أن الســلطة 
لــن يكــون لهــا رد فعــل، مشــرًيا إىل أنها 
منــذ إنشــائها هدفهــا األعــىل "مصالــح 
تحقــق  وكيــف  تحكــم،  التــي  العصابــة 
فهــم  الخاصــة،  ومصالحهــا  امتيازاتهــا 

يقايضون األوطان باملصالح".
وأكــد أن االحتــالل دأب عــىل ترويــض 
الســلطة، وكل يــوم يدفعهــا ملزيد من 

االنهزام.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أعرب مختصان عن اعتقادهما أن السلطة 
الفلسطينية ستلجأ إلى إنهاء ملف رواتب 
الشهداء واألســرى إنهاء يضمن لها عدم 

ين ردود فعل قيادتها  انزعاج االحتالل، عادَّ
المستنكرة خصم جزء من أموال المقاصة 
"فقاعات إعالمية". وكان المجلس الوزاري 
اإلســرائيلي المصغــر )كابينيــت( قــرر أول 

أمس مصادرة مئات الماليين من الشواقل 
مــن عائدات الضرائب الفلســطينية، قيمة 
فاتورة رواتب األســرى والشــهداء عن عام 

2019م.

رام الله/ فلسطن:
األرسى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت 
إصابتــن  تشــخيص  واملحرريــن 
يف  الرسطــان  مبــرض  جديدتــن 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون 
املصابــن  األرسى  عــدد  لريتفــع 

باملرض إىل 10.
حســن  الهيئــة  باســم  الناطــق  وذكــر 
ربــه يف ترصيحــات صحفيــة،  عبــد 
املصابــن  األســريين  أن  أمــس، 
هــا: نضــال أبــو عاهــور )45 عاًمــا( 
مــن بيــت لحم، الذي يعاين رسطاًنا 
االحتــالل  ماطلــة  بعــد  الــكىل  يف 
معتقــل  وهــو  الــكىل،  غســيل  يف 
بتاريــخ 23 يونيو/حزيران املايض، 
وأب لـــ7 أبنــاء، وعــاد أبــو رموز )46 
يعــاين  الــذي  الخليــل،  مــن  عاًمــا( 
منــذ  معتقــل  وهــو  رسطانًيــا،  ورًمــا 

غزة/ فلسطن: 
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  قالــت 
"حشــد":  الفلســطيني  الشــعب 
أرس  مخصصــات  الســلطة  قطــع  إن 
وقطــع  واملحرريــن  واألرسى  الشــهداء 
الرواتــب والعقوبــات عــىل قطــاع غــزة، 
مــن  االقتطــاع  عــىل  االحتــالل  ع  شــجَّ

"أموال املقاصة".
وأكــد رئيــس الهيئة صالح عبد العاطي 
يف حديــث إلذاعــة "األقــى"، أمــس، 
وتكــراًرا  مــراًرا  يتعمــد  االحتــالل  أن 
ابتزاز الســلطة، محاواًل شــيطنة النضال 

الوطني الفلسطيني.
وقــال عبــد العاطي: إنه مبوجب اتفاق 
باريــس فــإن ســلطات االحتــالل تجمــع 
املوانــئ،  مــن  الفلســطينين  رضائــب 
وعليهــا أن تحــّول كل األمــوال للســلطة 
يتعّمــد  االحتــالل  ولكــن  الفلســطينية، 

عــام 2004، ومحكــوم بالســجن 25 
عاًما.

الهيئــة  أن  إىل  ربــه  عبــد  وأشــار 
طالبــت بتشــكيل لجنــة طبيــة لزيــارة 
األرسى املــرىض، مــن أجــل االطــالع 
عــىل أوضاعهم، يف حن تواصلت 
مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الــالزم  العــالج  تقديــم  أجــل  مــن 
إدارة  كــون  بالرسطــان،  للمصابــن 
الســجون تتجاهل متابعة أوضاعهم 

الصحية.
جديــدة  إصابــة  خــر  تناقــل  وبعــد 

ابتزاز السلطة مراًرا وتكراًرا.
القوانــن  أن  إىل  العاطــي  عبــد  وأشــار 
قــرارات  اإلرسائيليــة  والقــرارات 
القانــون  يف  "واألصــل  احتالليــة، 
أنهــا ال تنطبــق عــىل الشــعب  الــدويل 
والقوانــن  االحتــالل،  تحــت  الواقــع 
االحتــالل  دولــة  عــىل  تفــرض  الدوليــة 
األمــوال  اقتطــاع  منهــا  ليــس  التزامــات 
االحتــالل  أن  وأوضــح  الفلســطينية". 
إىل  ترتقــي  قرصنــة  أعــال  ميــارس 
مســتوى جرمية حرب وانتهاك جســيم 
لحقوق الفلسطينين، وميكن متابعته 

باملحاكم الدولية.
أن  عــىل رضورة  العاطــي  عبــد  وشــدد 
التحريــر  ومنظمــة  الســلطة  تتحــرك 
ملحكمــة  امللــف  هــذا  إحالــة  باتجــاه 
العــدل  ومحكمــة  الدوليــة  الجنايــات 
الدوليــة، "لكــن لألســف الشــديد األداء 

معّمــر  أمــل  لألســري  بالرسطــان 
نجلهــم  بــأن  عائلتــه  أفــادت  عــرايب 
قــد أصيــب بـــ"ورم حميــد" وأجريت 
لــه عمليــة الســتئصاله قبــل اعتقالــه 
يف التاســع عــرش مــن كانــون الثــاين 

املايض من رام الله.
األرسى،  شــؤون  هيئــة  وبحســب 
فلســطيني  أســري   700 فــإن 
منهــم  مختلفــة،  أمراًضــا  يعانــون 
الرسطــان  يعانــون  أو  مقعــدون   40

والفشــل الكلــوي، ومراحــل متقدمة 
من "السكري" أو "ضغط الدم".

إىل  يرقــى  ال  الفلســطيني  الرســمي 
مستوى التحديات، يوجد تردد وحالة 
عــىل  أوســلو  باتفــاق  وقبــول  انتظــار 

أساس أنه أعىل من صفقة القرن".
بــد  "ال  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  وختــم 
اســتعادة  أجــل  مــن  الجــاد  العمــل  مــن 
الوحــدة عــىل أســاس الرشاكــة، وإعادة 
الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنــاء 
مواجهــة  يف  موحديــن  نتوجــه  حتــى 
ومواجهــة  االحتــالل،  مخططــات 
عــىل  والضغــط  الوطنيــة،  التحديــات 
االحتــالل مبقاومــة شــعبية فاعلــة بــكل 
الطــرق، والتحــرك لدى القضاء الوطني 
لدينــا  أن  أســاس  عــىل  الفلســطيني 
اقتطــاع  لوقــف  دوليــة  قضائيــة  واليــة 

أموال املقاصة".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مقابــر للصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، مثل قرب ســيدنا عكاشــة ومتزيق 
املصاحف فيه، وكلها مدعومة بالصور واملعلومات.

تــروي  محكمــة  برصيــة  بانورامــا  يقــدم  أنــه  أيضــا  الكتــاب  يف  املثــر 
ونــوع  وأعــزل،  ســلمي  بشــكل  خرجــت  التــي  املظاهــرات  تفاصيــل 
االعتداء الذي وقع عىل املتظاهرين من الرشطة اإلنكليزية املدججة 
اإلنجليزيــة  للرشطــة  املدنيــن  مقاومــة  الصــور  تبــن  كــا  بالســاح. 
بالحجارة والعيص، وهو تأصيل لفكرة االنتفاضة األوىل وأنها امتداد 
لحالــة مقاومــة شــعبية كبــرة مســتمرة منذ بواكر االحتــال اإلنكليزي 

لفلسطن.
املــآيس  هــذه  عــارصوا  بريطانيــن  شــهادة  أيضــا  الكتــاب  يســتخدم 
ودّونوهــا، مثــل صــور وشــهادة ســيدة تدعــى "ميــس نيوتــن"، والتــي 
نرشت كراســة باللغة اإلنجليزية تصف ما حدث كتابة وصورا. ويورد 
الكتــاب بعضــا مــن هــذه الصــور وعليهــا كتابــة بخط اليــد تصف كيفية 

نسف بيوت الفاحن الفلسطينين.
الغريب أن الكتاب مل ُيعد طبعه عىل الرغم من وجود نسخة مخطوطة 
منــه متاحــة للتحميــل عــرب اإلنرتنــت، كــا مل أجــد نســخا مرتجمــة منــه 
رغــم أهميــة املعلومــات التــي فيــه. وقد توقعــت أن أجد اهتاما غر 
مســبوق بــه ألنــه يكشــف كثرا مــن تفاصيل االنتهاكات بحق الشــعب 
الفلســطيني ويؤنســنها، أي يضعهــا يف القالــب اإلنســاين عــرب صــور 

عــن عاقــات طبيعيــة بــن طرفــن. فيــا يخــص العاقــة بن فلســطن 
والكيــان الصهيــوين، العاقــة الطبيعيــة تتلخــص يف أن حيــاة املواطن 
الفلســطيني ينبغــي أن يكــون محورهــا مقاومــة املحتــل الصهيــوين. 
وبهــذا املفهــوم يتمنــى كاتــب هــذه الســطور إقامــة عاقــات طبيعيــة 
كاملــة بــن الوطــن العــريب والكيــان الصهيــوين، فــا معنــى أن تكــون 

العاقات طبيعية؟
مثــًا، حــن تكــون العاقــة بــن الشــخص املــروق، أو املظلــوم، أو 
املســفوك دمــه، وبــن الجــاين، هــي الشــعور بالكراهيــة، والرغبــة يف 
املقاومــة واســرتداد حقــه، فإننــا نكــون بصــدد عاقــة طبيعيــة جــًدا، 
ومنطقيــة، بــل، وقبــل ذلــك كلــه، أخاقيــة، وغــر ذلــك هــو الشــذوذ 

واالنحراف، وبجملة واحدة وغر الطبيعي.
مــن  األدىن  بالحــد  ويتمتــع  عقلــه،  يحــرتم  شــخص  ألي  وبالنســبة 
إعــادة  إمــا  هــو:  للتطبيــع  الصحيــح  املعنــى  التفكــر،  يف  املنطقيــة 
الــيء، العاقــة أو التكويــن أو الشــكل، إىل طبيعتــه األصليــة.. وإمــا 

تحويل غر الطبيعي إىل طبيعي.
يف مــا خــص العاقــة بــن العــرب والكيــان الصهيــوين، مل تكــن مّثــة 
كالجســم  الكيــان  هــذا  زرع  قبــل  طبيعيــة،  دول  بــن  طبيعيــة  عاقــة 
الوحيــد  املعنــى  يكــون  وبالتــايل  العربيــة،  الخريطــة  يف  الغريــب 
إىل  والغريــب،  والشــاذ  الطبيعــي،  غــر  تحويــل  هــو  معــه  للتطبيــع 

سياســة االغتيــال التــي اعتمدتهــا "إرسائيــل" منــذ نشــأتها كان لهــا 
أهــداف عــدة، متثلــت يف: إمــا القضــاء عــىل قيــادة تتمتع مبواهب 
وإمكانــات قياديــة ليســت موجــودة يف الصــف القيــادي املحيــط، 
ومــن ثــم غيــاب هــذا القائــد ســيرتك أثــًرا ال ميكن تعويضــه، ما يؤدي 
إىل ضعــف عــام يف التنظيــم قــد يــؤدي إىل تفككــه، وإذ كانــت دولــة 
رمبا يؤدي إىل وقوع تنازع بن أقران الصف القيادي الثاين فيحدث 
مؤنــة  ســُيكفى  العــدو  فــإن  ذلــك  حــدث  وإذا  واالقتتــال،  االنقســام 
الحــرب التــي ســيتوالها عنــه مــن يفــرتض أنهــم أعــداؤه وســيحاربون 

أنفسهم حتى يتفانوا. 
وقــد يكــون االغتيــال بهــدف التمهيــد لقيــادة تعتنــق أفــكاًرا يــراد لهــا 
أن تســود، ومــا مينــع انتشــارها هــو وجــود قائــد أعــىل ميتلــك أفــكاًرا 
مختلفــة أو ال يؤمــن باألفــكار التــي يعتنقهــا مســاعدوه، لذلــك يتخــذ 
قرار االغتيال إلفساح الطريق لهذه األفكار من خال تصدر معتنقيها 

املشهد. وقد يكون االغتيال بهدف كر حلقة يف سلسلة، وهذه 
الحلقة عادة ما تكون محورية وتشد بها عدة ساسل، فإذا كرت 
انفرط عقد الساســل املتصلة بها، وإعادة ترتبيها وتجميعها ال بد 
من أن يستهلك وقت، وقد ال تعود هذه الحلقة بنفس قوة الحلقة 
الســابقة، وهــذا مــا يعطــي العــدو فرصــة قــد تكون طويلــة حتى تعود 

هذه الحلقة لقوة عملها السابق.
وقد يكون االغتيال بهدف تغيب شخص مؤثر مثل مفكر أو كاتب 
أو إعامي أو شــاعر والهدف من االغتيال يكون هنا بهدف إســكات 

. صوت مزعج ليس إالَّ
وقــد يكــون االغتيــال بهــدف القضــاء عــىل شــخص يتمتــع مبواهــب 
معــن،  علمــي  برنامــج  تعطيــل  بهــدف  متوافــرة  وغــر  نــادرة  علميــة 
وعــادة مــا يؤثــر هــذا االغتيــال ســر الربنامــج العلمــي لكــن دون أن 
يعطلــه، خاصــة إذا كان هــذا الربنامــج يحظــى برعاية قوية من الدولة 

وتتوفر له كل اإلمكانات املادية واللوجستية.
وهــذا النــوع األخــر مــن االغتيــاالت هــو الذي حدث مــع فخزي زادة، 
ولذلــك نعتقــد أن الهــدف مــن اغتيــال زادة توجيــه رضبــة معنوية قد 
يكــون لهــا بعــض التأثــر الفنــي عــىل ســر الربنامــج النــووي اإليــراين 

لكن بكل تأكيد لن يعطله.
اغتيــال فخــري زادة أثــار عــدة أســئلة مــن أبرزهــا. هــل إيــران مخرتقــة 
األهميــة؟  بهــذه  شــخص  عــن حايــة  عجــزت  وهــل  الدرجــة؟  لهــذه 

وكيف السبيل ملنع مثل هذه االغتياالت مستقبًا؟
أنــا أعتقــد أن املســألة ليســت نقــص تأمــن لفخــري زادة أو اخــرتاق 
واســع النطــاق إليــران، ولكــن املســألة هــي كــا قيــل "إن االغتيال يف 
النهايــة هــو قــرار، فــإذا اتخــذ هــذا القــرار مل تعــد الحراســة تقــدم أو 

تؤخر".
وهــذا القــول صحيــح إىل حــد كبــر بدليــل أن اســتعراض عمليــات 
تكــن يف  أن املشــكلة مل  لشــخصيات عامليــة يشــر إىل  االغتيــال 

توفــر الحايــة، فــا أظــن أن الرئيــس األمريــي كينــدي حينــا تــم 
اغتيالــه كان ال يحظــى بالحايــة الازمــة، وأمريــكا الدولــة العظمــى 
األوىل التــي متتلــك أقــوى أجهــزة األمــن يف العــامل، وكذلــك حينــا 
تنقصــه  تكــن  مل  الســادات  أنــور  الســابق  املــرصي  الرئيــس  ُاغتيــل 
الحايــة، ورمبــا يتعــرض شــخص مــا للمراقبــة لفــرتة طويلــة بهــدف 
اغتيالــه ولكــن تحــول ظــروف خارجــة عــن إرادة املنفذيــن مــن تحقيق 
اغتيالــه، وقــد ينجــو شــخص مــن عــدة محــاوالت اغتيال ثــم تنجح يف 
النهايــة عمليــة االغتيــال، كل ذلــك يشــر إىل أن االغتيــال هو عملية 
ال ميكــن وقفهــا أو منعهــا متاًمــا، فــا يوجــد نظــام أمنــي ال ثغــرة فيــه، 
وال يوجــد إنســان محصــن ضــد االغتيــال، مهــا بلغــت قــوة وشــدة 

إجراءات األمن حوله.
أن  بدليــل  "املعــادي"  الجانــب  نشــاط  يوقــف  ال  االغتيــال  لكــن 
"إرسائيــل" اغتالــت قــادة كــر مــن املقاومــة، ولكــن املقاومــة بقيــت 
مســتمرة ورمبا بوترة أشــد، فلقد اغتالت "إرسائيل" أحمد ياســن 
أبــو  واملقادمــة والجعــربي والشــقاقي وأبــو عــي مصطفــى وقبلهــم 
ا،  جهــاد وأبــو إيــاد ويحيــى عيــاش وعــاد مغنيــة والقامئــة طويلــة جدًّ
ولكن بقيت املقاومة مستمرة، ألنها فكرة وليست شخًصا، صحيح 
أن األفكار وقوة تأثرها يف األشــخاص تزاد وتنحر تبًعا لقوة تأثر 
حامليها، ولكنها تبقى جذوة مشــتعلة، تزاد إذا كان حامل شــعلتها 
ذا مواصفــات خاصــة، وقــد تخبــو قليــًا إذا حملهــا شــخص أقــل همة 
ونشــاًطا، ولذلك تعلم "إرسائيل" جيًدا أن وســيلة االغتيال ال تنهي 
الخصــم ولكنهــا رمبــا تعــوق تقدمــه لفــرتة ثــم مــا يلبث أن يســتمر من 

حيث انتهى.
لكن هل من سبل ملنع "إرسائيل" من مارسته االغتياالت؟ أعتقد 
ا لذلك، أال وهو العقاب الذي ميكن أن  أن هناك وســيلة فعالة جدًّ
ا عــىل كل عمليتــه اغتيــال تقــوم بهــا، مبعنى أخر  تنالــه "إرسائيــل" ردًّ
هو رفع كلفة هذا االغتيال عليها، األمر الذي سيدفعها للتفكر ألف 

مــرة قبــل اإلقــدام عليــه، حتــى لــو كانــت العمليــة يف غايــة الســهولة، 
وهنا يصبح تأمن األشخاص ليس بالحاية األمنية الشخصية فقط، 
ولكــن بقــوة الــرد وتحقيــق "الــردع"، وهــذا ما قد حققتــه املقاومة يف 
غزة. فالرد الذي صاحب جرمية اغتيال الجعربي من إشــعال حرب 
ا سياســة االغتياالت التي كانت  قصفــت فيهــا تــل أبيب أوقف عمليًّ
متارس بساسة تصل حد التسلية يف فرتة سابقة، وأذكر هنا كلمة 
لرئيس املوساد السابق آيف ديخرت حينا قال عن تلك الفرتة التي 
كانــت متــارس "إرسائيــل" فيهــا االغتيــال بــكل ســهولة ويــر: "كنــا 
نقــول أن لــكل مخــرب يومــه ثــم أصحبنــا نقــول إن لــكل يــوم مخربــه"، 
بهذه الغطرسة كان يتحدث ديخرت، لكن نظرية الردع التي صاغتها 
املقاومة جعلت هذه السياسة من املايض، ولذلك ميكن أن ُتردع 
"إرسائيل" عن مارسة هذه السياسة إذا ما عوقبت بشدة عن كل 

عملية اغتيال تقوم بها.
ولذلك نظن أن سياسة العض عىل الجراح التي تنتهجها الجمهورية 
عــن  تحرفهــا  جانبيــة  معــارك  نفســها يف  تغــرق  ال  حتــى  اإلســامية 
مســارها نحــو الهــدف اإلســرتاتيجي، تحتــاج إىل إعــادة نظــر، ذلــك 
ا، ورمبــا يؤثــر يف  أن الصــرب املبالــغ فيــه قــد يكــون رضره اســرتاتيجيًّ
اإلســامية  الجمهوريــة  تســعى  الــذي  العــام  اإلســرتاتيجي  الهــدف 
للوصول إليه، ولذلك ال بد من أن يكون هناك وسائل حاية فعالة، 
تتجاوز توفر األمن التقليدي للشــخصيات املهمة، وذلك بتحقيق 
رضبــات  توجيــه  مــن  العــدو  مينــع  الــذي  التكتيــي"  "الــردع  نظريــة 
موجعــة مثــل اغتيــال زادة، ويتحقــق هــذا الــردع التكنيــي بأحــداث 
رضر ماثــل أو أشــد قــوة للعــدو مــن الــرر الــذي ألحقــه بإيــران مــن 
اغتيــال زادة، عندهــا ســيفكر ألــف مــرة قبــل أن يقــدم عــىل أي خطوة 

مشابهة.
غــزة،  مــن املقاومــة يف  اإلســامية  الجمهوريــة  تتعلــم  أن  بــأس  وال 

"فالدب ال يأكل العسل خوًفا من لسع النحل".

ال يــزال الــرتاث االجتاعــي والســيايس الفلســطيني املعــارص يحتــاج 
إىل مزيــد مــن التنقيــب والتحقيــق. فمــع مــرور الوقــت نستكشــف أن 
الوعي الشــعبي العام باملســألة الفلســطينية كان سباقا يف اكتشاف 
واســترشاف مكامن املأســاة الفلســطينية. ورمبا هو ما جعل القضية 
حيــة بعــد قــرن مــن الزمان اآلن منذ االنتــداب الربيطاين الذي بدأ عام 
1920. ومــن هــذا الــرتاث، الــذي مل يأخــذ حقــه مــن العنايــة، التوثيق 
املكتــوب والبــرصي يف كتــاب "فلســطن الشــهيدة.. ســجل مصــور 

لبعض فظائع اإلنكليز واليهود 1921-1938".
هــذا الكتــاب مجهــول املؤلف، ويقدم توثيقا برصيا ومكتوبا ألشــكال 
وأنــواع االنتهــاكات التــي ارتكبهــا الربيطانيــون واليهــود يف فلســطن 
انتهــاكات  توثيــق  منهجيــة  يســتخدم  وهــو  الســنوات.  هــذه  خــال 
حقــوق اإلنســان التــي تســتخدمها التقاريــر الحقوقيــة هــذه األيــام يف 
وقــت مبكــر مــن القــرن املــايض؛ مل تتبلور فيه بعــد ماهية املنظات 

الحقوقية املعروفة لدينا اليوم وال منهاجيتها يف التوثيق.
وعــرب رسد زمــاين يف فصــول الكتــاب، يســتعرض أهــم الثــورات التــي 
اندلعــت يف هــذه الحقبــة، مثــل ثــورة القدس عــام 1920، وثورة يافا 
رد  ويوضــح   .1936 الكــربى  والثــورة   ،1929 الــرباق  وثــورة   ،1921
فعل االحتال الربيطاين واليهود عىل مثل هذه الثورات؛ من تنكيل 
بالســكان وخاصــة النســاء واألطفــال. وهــي انتهــاكات شــملت أيضــا 

يــأيت اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، بينــا تبدو 
دولــة اإلمــارات )العربيــة( غارقــة حتــى كتفيهــا يف مــا ميكــن وصفهــا 
بأقــذر قصــة غــرام ســيايس يف التاريــخ، تجمعهــا بالكيــان الصهيــوين، 

املزروع يف أرض فلسطن، قهًرا وغصًبا وإجراًما، وتواطًؤا دولًيا.
ما يحدث يصيب الصهاينة أنفسهم بالدهشة، فا يفعله املطّبعون 
الشــقيق  كوابيــس  يتجــاوز  مــا  بقــدر  العــدو،  أحــام  يتجــاوز  الجــدد 
الفلســطيني الــذي ينظــر حولــه يف هذا اليــوم، فيجد أحرار العامل يف 
كل مــكان يحتفلــون باليــوم العاملــي للتضامــن معــه، فيــا ُيبدع حكام 

اإلمارات يف ابتكار وسائل للتضامن مع الصهيوين ضده.
تطبيــع مــع "إرسائيــل" وتقطيــع مــع فلســطن.. هكذا تؤّســس حكومة 
أبــو ظبــي عاقاتهــا مــع املعتدي واملعتــَدى عليه، عىل نحو ينبئ بأن 
محبــي فلســطن يف الزمــن القــادم ســتكون مهمتهــم الكــربى البحــث 
يف  البحــث  قبــل  وفلســطن،  العــرب  بــن  تطبيــع  إىل  التوصــل  يف 

مقاومة التطبيع بن العرب والكيان الصهيوين.
معانيهــا  مــن  املســّميات  تجريــد  يتــم  التاريخيــة،  امللهــاة  هــذه  يف 
مطلوًبــا  ليكــون  شــاّذة،  دالالٍت  املفــردات  وتكتســب  الحقيقيــة، 
منــك، يف النهايــة، اإلذعــان ملعايرهــم املنحرفــة، فتصبــح مقاومــة 
مفــردة  فتكتســب  الحكمــة،  منتهــى  الظلــم  ومــواالة  جنوًنــا،  الظلــم 
"التطبيــع" دالالٍت أخــرى، تجعلهــا عنواًنــا للشــذوذ، وليســت تعبــًرا 

الوجــوه وطبيعــة االعتــداءات التي حدثت وقتها، بشــكل يبن طبيعة 
مــا جــرى وقتهــا مــن دون تزييــف أو تحيــز. إذ يكفــي مثا أن تتم طباعة 
تلك الصورة التي تم فيها وضع األطفال الفلسطينين داخل أساك 

شائكة تحت الشمس لتعذيبهم.
فكــرة توثيــق مجــازر وانتهــاكات املــايض انتــرشت يف العقــود األخــرة 
ليــس مــن أجــل محاكمــة املــايض، ولكــن لضــان أاّل يتكــرر هــذا يف 
ال  أنــه  املعــروف  ومــن  الضحايــا.  لجــرب أرضار  باإلضافــة  املســتقبل، 
بريطانيــا وال "إرسائيــل" اعرتفتــا بهــذه االنتهــاكات، ومل يقــدم اعتــذار 
أو تعويــض عــا حــدث. والنتيجــة لعــدم حصــول ذلــك معروفــة، وهي 

إعادة إنتاج هذه االنتهاكات بشكل أكرب وأبشع.
يحــدث  مــا  أن  يــرى  الوهــاب املســري  عبــد  الدكتــور  كان املرحــوم 
هــذا  مــا ميثلــه  بــكل  الغــريب  امتــداد لاســتعار  هــو  للفلســطينين 
االستعار من وحشية وهمجية. وإننا إذ نشهد هرولة عربية مؤسفة 
نحــو تطبيــع مجــاين، مــن الــروري أن يواكب ذلك إحياء للمســؤولية 
االعتبــار  وإعــادة  اليــوم  حتــى  املســتمرة  املأســاة  هــذه  عــن  الغربيــة 
للتوثيــق الشــعبي، خاصــة أنــه تــم بطريقــة حرفيــة ومناســبة ملخاطبــة 
الثقافات واللغات املختلفة. واألمر ال يتعلق بفلسطن فقط، ولكنه 
رد عــىل كل دعــاوى العنرصيــة التــي بــدأت تطــل برأســها مجــدد عــرب 

نوافذ السياسة الغربية.

طبيعــي. وعــىل ذلــك، املفهــوم الصحيــح، الوحيد، لعاقــات طبيعية 
بن املعتدى عليه والعدو، أو بن االحتال والشعب الذي احتلت 
أرضــه، هــو املقاومــة، بــكل األســلحة والوســائل، حتــى ينتهــي الوضــع 
غــر الطبيعــي، وغــر األخاقــي، وتعــود األمــور إىل طبيعتهــا وحالتهــا 
األصليــة التــي كانــت عليهــا قبــل احتــال أرٍض لشــعب آخــر بالقــوة 

والغطرسة واإلجرام.
الراحــل  الكبــر  املفكــر  توصــل  التطبيــع،  مصطلــح  ســرة  تتبعــه  يف 
عبــد الوهــاب املســري إىل ظهــور املصطلــح ألول مــرة يف املعجــم 
يعّدهــم  الذيــن  )العــامل(  املنفــى  يهــود  إىل  لإلشــارة  الصهيــوين 
الصهاينــة شــخصيات طفيليــة شــاّذة منغمســة يف األعــال الفكريــة 
الربــا  مثــل  هامشــية،  أعــال  يف  ويعملــون  التجــاري،  الغــش  ويف 

وأعال مشينة مثل البغاء.
وقــد طرحــت الصهيونيــة نفســها أنهــا الحركــة السياســية واالجتاعيــة 
التــي ســتقوم بتطبيــع اليهــود، أي إعــادة صياغتهــم بحيــث يصبحــون 

شعًبا مثل كل الشعوب.
الشــاهد أننــا بصــدد لحظــة مجنونــة يف التاريــخ العــريب، باتــت معهــا 
الحاجــة إىل فــرض تطبيــع بــن العــرب وأنفســهم، مــن جانــب، وبــن 
العــرب والشــعب الفلســطيني مــن جانــب آخــر، ال تقــل أهميــًة عــن 

الحاجة إىل مناهضة التطبيع العريب الصهيوين.

هل اغتيال زادة سيوقف سياسة االغتياالت؟

كتاب "فلسطني الشهيدة"

مخرتع آلة التطبيع

المستشار/ أسامة سعد:

وائل قنديل
اإلعالم الجديد

اغتيال فخري زادة أثار عدة أسئلة من أبرزها. 
هل إيران مخترقة لهذه الدرجة؟ وهل 

عجزت عن حماية شخص بهذه األهمية؟ 
وكيف السبيل لمنع مثل هذه االغتياالت 

مستقبًل؟

فيما يخص العلقة بين فلسطين والكيان 
الصهيوني، العلقة الطبيعية تتلخص في أن 

حياة المواطن الفلسطيني ينبغي أن يكون 
محورها مقاومة المحتل الصهيوني. وبهذا 
المفهوم يتمنى كاتب هذه السطور إقامة 
علقات طبيعية كاملة بين الوطن العربي 

والكيان الصهيوني، فما معنى أن تكون 
العلقات طبيعية؟

هاين برش
عريب 21

إننا إذ نشهد هرولة عربية مؤسفة نحو 
تطبيع مجاني، من الضروري أن يواكب ذلك 
إحياء للمسؤولية الغربية عن هذه المأساة 

المستمرة حتى اليوم وإعادة االعتبار للتوثيق 
الشعبي.
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غزة/ عالء شاميل: 
قفز فريق جبل املكرب لصدارة دوري املحرتفني 
بعدمــا حقــق فــوزًا صعبــًا عىل طوبــاس بهدفني 
الفريقــني  جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  لهــدف 
عىل استاد الجامعة األمريكية لحساب الجولة 

السابعة من البطولة. 
عــن  األول  بالهــدف  تقــدم  طوبــاس  أن  ورغــم 
جبــل  أن  إال   ،)18( صوافطــة  عميــد  طريــق 
ل النتيجــة عــن طريــق ثائــر القراعني  املكــرب عــدَّ
)56(، قبــل أن يقلــب املكــرب الطاولــة ويســجل 

بهاء علقم ثاين األهداف يف الدقيقة )80(. 
وبهذا الفوز رفع املكرب رصيده إىل )17( نقطة 

يف املركــز األول، فيــام تجمــد رصيــد طوبــاس 
عند )5( نقاط يف املركز العارش.

شــباب  مركــز  حقــق  الجولــة  نفــس  ولحســاب 
األمعــري فــوزًا ســاحقًا عــىل ترجــي واد النيــص 
جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  نظيفــة  بســباعية 

الفريقني عىل ملعب فيصل الحسيني. 
عــىل  فعــل  ردة  أي  النيــص  واد  يقــدم  ومل 
األهداف املتتالية التي تناوب عىل تسجيلها، 
خالــد مهــدي )17( وهــامم أبــو حســنني )28(، 
وباسل األشقر )45(، وعبد الحميد أبو حبيب 
ومحمــد   ،)72+81( واصــف  ومنــر   ،)65(

مراعبة )74(. 

 )16( األمعــري رصيــده إىل  رفــع  الفــوز  وبهــذا 
هــذه  كانــت  فيــام  الثــاين،  املركــز  يف  نقطــة 
الهزميــة هــي الســابعة عــىل التــوايل لرتجي واد 
النيــص ليبقــى يف املركــز الثــاين عــر واألخــر 

بدون أي رصيد من النقاط. 
ويف مبــاراة ثالثــة احتكــم فريقــي أهــي الخليل 
وهــالل القــدس للتعــادل الســلبي يف املبــاراة 

التي جمعت الفريقني عىل استاد دورا. 
وبهــذا التعــادل رفــع أهــي الخليــل رصيــده إىل 
)9( نقــاط يف املركــز الســابع، فيــام رفــع هــالل 

املركــز  يف  نقــاط   )8( إىل  رصيــده  القــدس 
الثامن.

غزة/ عالء شاميل: 
أعلنــت لجنــة املســابقات التابعــة التحاد 
كــرة القــدم، تحديــد موعد جديد ملباراة 
الجولــة  يف  والهــالل  الشــجاعية  اتحــاد 

الثانية من الدوري املمتاز. 
الشــجاعية  مبــاراة  اللجنــة  ورحلــت 
والهالل مدة 72 ساعة لتقام يوم االثنني 
عــىل ملعــب الرمــوك بــداًل مــن موعدها 

ملعــب  عــىل  الجمعــة  يــوم  الســابق 
فلسطني. 

عــىل  بنــاًء  املســابقات  لجنــة  قــرار  وجــاء 
أجــل  مــن  القــدم  كــرة  اتحــاد  مــن  توصيــة 
طبيــة  مســحات  إلجــراء  الفرصــة  اتاحــة 
واإلداري  الفنــي  والجهــاز  العبــي  لجميــع 
املبــاراة  لعــب  الــذي  الهــالل  لفريــق 
الــذي  رفــح  خدمــات  أمــام  املاضيــة 

أرشك العبــه عــامد فحجــان وهــو مصــاب 
بفايروس كورونا. 

وجمد الهالل تدريباته ملدة 48 ســاعة، 
فيام سيخضع الالعبون ملسحة طبية من 
املتوقع أن تظهر بعد 72 ساعة، ما دفع 
لجنــة املســابقات لتأجيــل مبــاراة الفريــق 
إلتاحــة املجــال أمــام الفريــق لالســتعداد 

جيدًا بداًل من التوقف االضطراري.

غزة / مؤمن الكحلوت:
األســبوع  نهايــة  غــزة  لقطــاع  ســلمي  محمــود  الالعــب  عــاد 
املايض, بعد فسخ تعاقده مع نادي شباب العقبة األردين.

ومل ُيكمــل ســلمي موســمه مــع النــادي األردين, ومل يحصــل 
عــىل فرصــة كاملــة للُمشــاركة يف اللقــاءات, وظهــر بصــورة 

ُمتذبذبة خالل بعض امُلباريات.
وأكــدت مصــادر موثوقــة, توصــل الالعــب التفــاق مــع نــادي 
أن  امُلتوقــع  مــن  حيــث  معــه,  نجمــه  بــزغ  الــذي  الشــجاعية 
يلتحــق بالفريــق خــالل الفــرتة القادمــة, يف حال ســمح اتحاد 

الكرة بتسجيله بشكل استثنايئ.
وميتلــك ســلمي )23 عامــًا( موهبــة كبــرة, جعلتــه يلتحــق 
بفريــق الشــباب للنــادي األهــي املــري قبــل عامــني, لكنــه 

مل يستمر طوياًل.

إخضاع بعض العبي خدمات 
 "PCR" رفح لمسحة

غزة/ وائل الحلبي:
 pcr خضــع غالبيــة العبــي فريــق خدمــات رفــح للفحــص الطبــي
لالطمئنان عىل سالمتهم بعد مخالطتهم لزميلهم عامد فحجان 

الذي تبني اصابته بفروس كورونا يوم األحد املايض.
وأجــرى النــادي الفحــص لالعبيــه مــن خــالل وزارة الصحــة ودائــرة 
الطب الوقايئ يف ظل عدم مقدرة اتحاد كرة القدم عىل إجراء 
املســحات الطبيــة لالعبــني، حيــث مــن املقــرر أن تظهــر النتائــج 

صباح اليوم الثالثاء.
اكتشــاف  بعــد  تدريباتــه  كافــة  علــق  رفــح  خدمــات  نــادي  وكان 
إصابــة فحجــان بفــروس كورونــا، خاصــة وأن الالعــب شــارك يف 
مبــاراة الفريــق أمــام الهــالل بشــكل أســايس األمر الــذي أثار حالة 

من الذعر.
النهــايئ حــول  ومــن املقــرر أن يعلــن خدمــات رفــح عــن موقفــه 
الثانيــة  الجولــة  يف  الشــاطئ  خدمــات  أمــام  القادمــة  مباراتــه 
مــن دوري الدرجــة املمتــازة بعــد ظهــور نتائــج الفحــص الخــاص 

بالالعبني.

الحاجة أم االختراع .. 
نقل مباشر لمباريات عبر 

"الفيسبوك"
غزة/فلسطني:

العــامل ويف فلســطني عــىل وســائل  القــدم يف  تعتمــد جامهــر كــرة 
اإلعالم من أجل متابعة مباريات البطوالت العاملية واملحلية، وذلك 

يف ظل قرار إقامة املباريات بدون جامهر.
يف  القــدم  كــرة  متابعــي  فــإن  االخــرتاع،  أم  الحاجــة  بــأن  ُيقــال  وكــام 
فلســطني عامــة وغــزة خاصــة، بحاجة لوســائل مختلفة مــن أجل متابعة 
املباريــات، يف ظــل عــدم القــدرة عــىل نقــل املباريــات عــىل الهــواء 

مبارشة.
بالحــد األدىن مــن اإلمكانــات، فقــد  وللتغلــب عــىل هــذه األزمــة ولــو 
قامت الدائرة اإلعالمية بنادي بيت حانون األهي ببث مباراة فريقها 
أمــام شــباب الزوايــدة يف الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة االوىل، بنقــل 
املبــاراة مــن خــالل كامــرا خاصــة عــرب صفحــة النــادي الرســمية ليتــم 
متابعتهــا مــن قبــل الجامهــر التــي ُحرمت من حضور وتشــجيع فريقها 

بسبب جائحة كورونا.

غزة/ عالء شاميل:
أعلــن االتحــاد الــدويل أللعاب القوى عن ترشــيح االتحاد 
يف  اتحــاد  أفضــل  لجائــزة  القــوى  أللعــاب  الفلســطيني 
العــامل عــن قــارة آســيا خــالل فــرتة انتشــار جائحــة كورونا، 
والتي ســتعلن نتائجها يف الخامس من ديســمرب املقبل 
الــدويل  لالتحــاد  الســنوية  الجوائــز  توزيــع  عــىل هامــش 

أللعاب القوى.
وأبلغ االتحاد الدويل برسالة رسمية االتحاد الفلسطيني 
برتشــيحه لجائــزة أفضــل اتحــاد عامــل عــىل مســتوى قــارة 
آســيا، إضافــة لخمســة دول أخــرى وهــي كينيــا عــن قــارة 
أفريقيــا، ونيوزيلنــدا عــن قــارة أوقيانوســيا، وبولنــدا عــن 
قــارة أوروبــا، وبــرو عن قارة أمريكيــا الجنوبية، ونيكارجوا 

عن قارة أمريكيا الشاملية.
األوملبيــة  اللجنــة  رئيــس  الرجــوب  اللــواء جربيــل  وبــارك 
الفلســطينية إنجــاز االتحــاد الفلســطيني أللعــاب القــوى، 
أجــل  مــن  بذلهــا االتحــاد  التــي  الكبــرة  بالجهــود  مشــيدًا 

تطوير ألعاب القوى يف فلسطني، واستمرار العمل رغم 
التحديــات الكبــرة التــي تواجــه العــامل يف ظــل انتشــار 

جائحة كورونا.
القــوى  ألعــاب  اتحــاد  إنجــاز  أن  الرجــوب  اللــواء  وأكــد 
يعكس اإلرادة الصلبة للريايض الفلسطيني يف تحقيق 
اإلنجــازات عىل املســتوى العاملــي رغم التحديات التي 
تواجهــه بفعــل مامرســات االحتــالل اإلرسائيــي وجائحــة 
ألعــاب  اتحــاد  رئيــس  الخطيــب  مــازن  د.  وقــال  كورونــا. 
القوى إن هذا اإلنجاز مل يكن يتحقق لوال اإلرصار الكبر 

عىل تحقيق اإلنجاز وتجاوز كل الصعوبات.
االتحــاد  رئيــس  الحمــد  دحــالن  اللــواء  الخطيــب  وشــكر 
اآلسيوي أللعاب القوى ومجلس إدارة االتحاد اآلسيوي 
الذي رشح االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى يف رسالة 
تعكــس النجــاح الكبــر الــذي حققــه االتحــاد باعتبــاره أول 
يف  الــدويل  اإللكــرتوين  التعليــم  منصــة  دشــن  اتحــاد 

االتحاد العاملي أللعاب القوى.

دوري المحترفين ألندية الضفة الغربية
تعادل أهلي الخليل وهالل القدس

جبل المكبر يستعيد الصدارة
األمعري يسحق واد النيص بسباعية

ترشيح فلسطين لجائزة أفضل اتحاد ألعاب قوى في العالم 

ترحيل مباراة الشجاعية والهالل 
لمدة 72 ساعة

سلمي 
يعود لغزة 

ويلتحق 
بالشجاعية
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القادسيةخدمات البريج 21
بطاقة المباراة:

– الجولة: 1
– امللعب: الشهيد محمد الدرة 

– التاريخ: 30/11/2020
– الفريقان: خدمات الربيج × القادسية 

– النتيجة: )1-2(
– أصحاب األهداف:

خدمات الربيج: رامي الطريفي 
"هدفني" )32 و45(

القادسية: إبراهيم جربوع )54(
العقوبات:

– بطاقة صفراء: 3
خدمات الربيج: أسامة أبو قضامة 

)63(، رامي الطريفي )81(، إبراهيم 

وشاح )95(. 
بطاقة حمراء: ال يوجد

- قائد الفريق: أحمد ميط 
- المدرب: أيوب أبو زاهر 

- قائد الفريق: محمد شريم 
- مدرب الفريق: حسام الكرد  

محمد رشيم، جهاد أبو رومي )أحمد 
برهوم 88(، سمري النمس، إبراهيم 

العرجات )أحمد صقر 84(، محمود 
العزازي، أحمد زعرب )أحمد الدباس 

46(، محمد املشوخي، إبراهيم 

جربوع، محمود أبو غزة )إبراهيم 
البحراوي 75(، محمد أبو الزمر )عبد 

الله أبو تيلخ 87(، محمد األبزل.

 إبراهيم ريان، أسامة أبو قضامة، 
محمد أبو حرب، ماهر أبو عبدو، 

رامي الطريفي، أحمد ميط، 
أحمد داوود )محمد زهد 86(، 

حسني كالب )محمد نصار 
70(، إبراهيم وشاح، خالد أبو 

مغصيب )محمد صقر 59(، بهاء 
الدعالسة.

القادسية: خدمات البريج:

غزة / فلسطني 
نظــريه  عــى  مســتحقًا  فــوزًا  الربيــج  خدمــات  حقــق 
الفريقــني  الــذي جمــع  اللقــاء  )1-2(، يف  القادســية 
القطــاع،  وســط  الــدرة  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــى 
يف ختــام مباريــات الجولــة األوىل مــن دوري الدرجــة 

األوىل.
وأحــرز هــديف خدمــات الربيــج رامــي الطريفــي )32 
و45(، بينــا ســجل هــدف القادســية إبراهيــم جربــوع 

.)54(

وحصــد خدمــات الربيــج أول )3( نقــاط يف مشــواره 
نحــو الصعــود لــدوري الدرجــة املمتــازة، فيــا خــر 

القادسية أول )3( نقاط له يف الدوري.
تفاصيل الُمباراة
الشوط األول

وســط  اللعــب  وانحــر  حــذرًا  الفريقــني  لقــاء  بــدأ 
الرفحــي،  للقادســية  واضحــة  افضليــة  مــع  امللعــب، 
الذي حاول استغالل ارتباك العبي الربيج يف مترير 
الكــرات بالشــكل الصحيــح، وتنفيــذ هجــات منظمــة 
العبــي  أن  إال  ريــان،  إبراهيــم  الحــارس  مرمــى  عــى 
الشــوط  بدايــة  عــى  ســاعة  ربــع  مــرور  وبعــد  الربيــج 

األول واســتعاد توازنــه، وبــدأ يســيطر عــى املبــاراة، 
مــن خــالل التحكــم بوســط امللعــب، وصناعــة فــرص 
خطــرية، والتــي أمثــرت إحداها عــن هدف التقدم عن 
طريق رامي الطريفي يف الدقيقة )32( بعدما ارتقى 
لعرضية إبراهيم وشاح، واضعًا الكرة برأسه يف مرمى 

القادسية معلنًا تقدم فريقه بالهدف األول.
مل يتوقــف خدمــات الربيــج عن تهديد مرمى الحارس 
القادســية  مــن  خجولــة  محاولــة  مــع  رشيــم،  محمــد 
رامــي  نجمهــا  اســتغل  الــذي  الربيــج،  مرمــى  لتهديــد 

الكــرة  الطريفــي كــرة مــن رضبــة حــرة مبــارشة، ليضــع 
برأســه يف شــباك القادســية وســط غفلــة واضحــة مــن 
األول  الشــوط  لينهــي   ،)45( الدقيقــة  يف  الحــارس، 

بتقدم مستحق للربيج
الشوط الثاني:

بــدأ الشــوط الثــاين قويــًا، وحــاول فيــه الربيــج مباغتــة 
بهــاء  انفــرد مهاجمــه  ثالــث بعدمــا  بهــدف  القادســية 
الدعالســة بالحــارس محمــد رشيــم، الــذي تألــق وحــم 

الدعالسة من تدوين أول أهدافه مع الربيج.

ومــع إضاعــة الربيــج لفرصــة تســجيل الهــدف الثالــث، 
اســتغل القادســية املوقــف وعــاد إىل أجــواء اللقــاء، 
بعدمــا ســجل هــدف تقليــص الفــارق مــن رضبــة حــرة 
مبــارشة مــن عــى حــدود منطقــة الجــزاء بأقــدام العبــه 
غفلــة  وســط   ،)54( الدقيقــة  يف  جربــوع  إبراهيــم 

واضحة من الحائط البرشي لخدمات الربيج.
وبعــد هــدف تقليــص الفــارق اشــتعلت املبــاراة بــني 
لخدمــات  كانــت واضحــة  األفضليــة  أن  إال  الطرفــني، 
الربيــج الــذي أهــدر العبــوه أكــر مــن 5 فــرص محققــة 
للتســجيل عــن طريــق العبيــه بهــاء الدعالســة ومحمــد 
الفريــق  اســتغل  بعدمــا  وشــاح،  وإبراهيــم  صقــر 
الهجات املرتدة بشكل مميز يف ظل اندفاع العبي 
القادســية لتســجيل هــدف التعــادل، الــذي مل يــأيت 
نهايــة  صافــرة  النربيــص  محمــد  الحكــم  أطلــق  حتــى 

اللقاء بفوز مستحق لخدمات الربيج.
محمــد  ســاحة:  واملراقبني:حكــم  الحــكام  طاقــم 
مســاعد  خطــاب،  محمــد  حكــم:  ،مســاعد  النربيــص 

حكم ثان: أحمد زملط، حكم رابع: هيثم لقان،
-مراقب: فريد الربيم 

-ُمقيم ُحكام: عصام بشري.

تشكيلة الفريقين:

دوري الدرجة 
األولى 2021 

نماء يعود بنقطة ثمينة من أمام خدمات خانيونسالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

نماءخدمات خانيونس 11

غزة/ وائل الحلبي: 
حصــد منــاء نقطــة مثينــة مــن أمــام مضيفــه خدمــات 
لــكل  بهــدف  اإليجــايب  تعادلهــا  بعــد  خانيونــس 
فريــق، يف املبــاراة التــي جــرت بينهــا عــر أمــس 
عى ملعب خانيونس البلدي، يف ختام منافسات 

الجولة األوىل من دوري الدرجة األوىل.
وعى الرغم من التعادل إال أن الفريقان خرجا بحالة 
تفاديــا  وأنهــا  خاصــة  النتيجــة،  صعيــد  عــى  رضــا 
الخسارة وحصد كل منها نقطة أفضل من اليشء.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

أصحاب األرض كانوا املبادرين للهجوم مع انطالق 
ورد رسيعــًا  قويــة  نديــة  أظهــر  أن منــاء  إال  املبــاراة، 
لهــدف  بتســجيله  خانيونــس  خدمــات  ضغــط  عــى 
التقدم عرب نادر النجار الذي تلقى كرة زميله أحمد 
املدهون ليحولها النجار يف شــباك الحارس شــادي 

أبو العراج )15(.
ضغط خدمات خانيونس بكثافة بعد تلقيه للهدف 
مــن  أكــر  الشــاعر يف  وحــاول تهديــد مرمــى أحمــد 
مناسبة، قبل أن يتسبب نادر النجار بهدف التعادل 

الكــرة  إعــادة  يف  أخطــأ  بعدمــا  فريقــه  شــباك  يف 
للحــارس ليقتنصهــا أحمــد العمــوايس يف الشــباك 
مــوىس  أبــو  محمــد  أمــام  الفرصــة  والحــت   ,)25(

لتسجيل هدف ثاين لخدمات خانيونس لكنه وضع 

الكــرة فــوق املرمــى، قبــل أن يهدر فادي عســاف أبرز 
فــرص اللقــاء بعدمــا انفــرد باملرمى ووضع الكرة فوق 

املرمى بغرابة.
الشوط الثاني

الشــوط  انطالقــة  مــع  خانيونــس  خدمــات  اندفــع 
الثــاين للهجــوم وهــدد أحمــد أبــو شــباب مرمــى منــاء 
بتســديدة جانبيــة حولهــا الحــارس لركنيــة، اســتمرت 
أفضلية خدمات خانيونس وسط تراجع واضح لناء 
الذي اعتمد عى تحركات فادي وبالل عســاف يف 
الخط األمامي، وكاد الفريق أن يعزز النتيجة بهدف 
ثــاين بعــد تســديدة بــالل عســاف التــي تصــدى لهــا 
الحارس وارتدت أمام محمد أبو ريدة الذي وضعها 

يف أحضان الحارس.
اســتمر الضغــط املكثــف عــى مرمــى منــاء وتنــاوب 
العبو خدمات خانيونس عى اهدار الفرص الواحد 
الفــرص  مــع  بالتعامــل  تلــو األخــر يف ظــل ترعهــم 
املتاحــة، فيــا حافــظ منــاء عــى متاســكه الدفاعــي 

حتى نهاية املباراة.
هــاين  ســاحة:  واملراقبني:حكــم  الحــكام  طاقــم 

مسمح،
مساعد أول: فادي السمهوري، مساعد ثان: أمجد 

العطار، حكم رابع: عالء أبو طه
مراقب املباراة: نائل أبو زايد

ُمقيم الُحكام: عبد الفتاح العطار

دوري الدرجة 
األولى 2021 

مشوار العودة للممتازة يبدأ بثالث نقاط من العب بديلالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

خدمات المغازيغزة الرياضي 10

بطاقة المباراة:
الجولة: )1(

النتيجة: )0-1(
امللعب: فلسطني

التاريخ: 30/11/2020
الفريقان: غزة الريايض × خدمات 

املغازي
أصحاب األهداف:

غزة الريايض: حمزة موىس )55(
خدمات املغازي: 0

العقوبات:

بطاقة صفراء: )7(
غزة الريايض: ثائر أبو عبيدة )17(، 

ربحي اشتيوي )50(، كامل الرتاميس 
)59(، أحمد الكحلوت )66(

خدمات املغازي: محمد أبو زايد 
)75(، ماجد بن حمد )80(، أحمد أبو 

ظاهر )82(.
بطاقة حمراء:  )0(

غزة الريايض: ال يوجد
خدمات املغازي: ال يوجد

أحمد اليل، مصطفى الهيس، ساهر 
أبو ظاهر )مهند اليل 62(، طارق 

بشري، محمد أبو زايد )بطاقة صفراء 
75(، محمد إبراهيم أبو ظاهر، 

ماجد بن حمد )بطاقة صفراء 80(، 
خالد شلتوت )أحمد أبو ظاهر 67( 

)بطاقة صفراء 82( )محمد ديب 
90(، محمد أبو عيادة، محمد أحمد 

أبو ظاهر )إساعيل املغاري 62(، 
سامي الفجم )محمود عاطف وادي(.

إساعيل املدهون، ثائر أبو عبيدة 
)بطاقة صفراء 17(، فادي العراوي، 

أحمد الكحلوت )بطاقة صفراء 66(، 
حازم أبو شنب، توفيق البيك )عز 

الدين أبو راس 90(، رشف حسنني 
)محمد الحداد45(، ربحي اشتيوي 
)بطاقة صفراء 50(، عدي الغلبان، 
كامل الرتاميس )بطاقة صفراء 59( 

)أحمد أبو عبيد 70(، فضل أبو ريالة 
)حمزة موىس 45(.

خدمات المغازي:غزة الرياضي: 

غزة/ عالء شايل: 
أول  يف  قويــة  انطالقــة  الريــايض  غــزة  حقــق 
مواســمه يف الدرجــة األوىل بعــد أن متكــن مــن 
تحقيق فوز شاق عى خدمات املغازي بهدف 
الفريقــني  جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  نظيــف 
عى ملعب فلســطني ضمن منافســات الجولة 

األوىل من البطولة. 
 ،)55( مــوىس  حمــزة  العميــد،  هــدف  ســجل 
يف  نقــاط   )3( أول  الريــايض  غــزة  ليحصــد 
الصــدارة  مراكــز  يف  نفســه  ووضــع  رصيــده 
بفــارق األهــداف عــن األهــيل، فيــا بقــي رصيد 

خدمات املغازي بدون نقاط.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

يف الشــوط األول حــاول الفريقــان هــز شــباك 
اآلخــر يف وقــت تبادلوا فيه األفضلية يف األداء 
التــي كانــت يف بعــض األحيــان متيــل لكفــة غزة 
الريايض الذي ظهر يف أكر من فرصة لتهديد 

املناطــق  يف  تكــدس  الــذي  املغــازي  مرمــى 
الخلفيــة واعتمــد اللعــب عى الكــرات املرتدة 
الطويلــة التــي مل تجــِد نفعــًا مــع قــوة دفــاع غــزة 
الكافيــة  املســاحات  تــرك  وعــدم  الريــايض 

لتحرك مهاجمي املغازي.
الشوط الثاني

يف الشــوط الثــاين ظهــر غــزة الريــايض بشــكل 
تغيــريات  بعــد  الهجومــي  الشــق  يف  أفضــل 
الســدودي  جهــاد  املــدرب  أجراهــا  هجوميــة 
الــذي جــدد فيهــا الدمــاء الهجوميــة مــن خــالل 
مــن  اللعــب  وتريــع  املحــاوالت  عــدد  زيــادة 
البــدين  الرتاجــع  عامــل  مــن  االســتفادة  أجــل 

للخصــم ورسيعــًا متكــن حمزة مــوىس من وضع 
األول  بالهــدف  املقدمــة  يف  الريــايض  غــزة 

 .)55(

الفــرص  لكــن  النتيجــة  تعديــل  املغــازي  حــاول 
التي وصلت ملرمى غزة الريايض كانت قليلة 
العــدد والخطــورة يف وقــت لعب غزة الريايض 
بتــوازن بــني الدفــاع للحفاظ عى نتيجة التقدم 
وبــني الهجــوم يف محاولــة لتعزيزهــا مــن كثــري 
مــن املحــاوالت التــي كان قريــب مــن تســجيل 
أكــر مــن هــدف لــوال اللمســة األخــرية التــي مل 
تصــل للشــباك لتنتهــي املبــاراة بفــوز مهم لغزة 

الريايض. 
طاقــم الُحــكام واملراقبني:حكــم ســاحة: خالــد 
أبو الخري،حكم مســاعد أول: حســام الحرازين، 
رابــع:  حكــم  بــدر،  محمــد  ثــان:  مســاعد  حكــم 

حسن صالح.
مراقب املباراة: حمدي تنرية
ُمقيم الُحكام: محمود الجيش

تشكيلة الفريقين:

بطاقة المباراة:
• الجولة )1(

• امللعب: خانيونس
• التاريخ: 30/11/2020

 x الفريقان: خدمات خانيونس •
مناء

• النتيجة: )1-1(
• أصحاب األهداف:

- خدمات خانيونس: أحمد 
العموايس )25(

- مناء: نادر النجار )15(

* الكابتن: إياد النبريص
* المدرب: أشرف أبو خضرة

* الكابتن: محمد أبو ريدة
* المدرب: صالح عسلية

أحمد الشاعر، شادي الرشيف 
)حسام الحبل 10(, فادي الرشيف، 

نادر النجار، محمد أبو سليم، 
سفيان كريزم، عبد الرحمن املنايعة 
)مروان علوان 66(، محمد أبو ريدة، 

أحمد املدهون )مدحت السيد 
50(، فادي عساف، بالل عساف.

شــادي أبو العراج، أحمد أبو شــباب، إياد 
اللــه  عبــد  رصصــور،  محمــد  النربيــص، 
 ،)77 )أنــس حمــدان  بــارود  قفــة، محمــد 
الحــالق،  محمــد  عليــان،  اللطيــف  عبــد 
محمــد أبــو مــوىس )محمــود عمــران 80(، 
أحمــد   ،)65 صــايف  )محمــد  مطــر  إيــاد 

العموايس )محمود فحجان 77(

نماء:خدمات خانيونس:

تشكيلة الفريقين:

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )5(

- خدمات خانيونس: عبد اللطيف 
عليان )22( محمد بارود )45+2( 

محمد أبو موىس )65( محمد 
رصصور )85(.

- مناء: حسام الحبل )38(
• بطاقة حمراء:  )0(

- خدمات خانيونس: ال يوجد
- مناء: ال يوجد
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
املمتــاز  الــدوري  لبطولــة  األوىل  الجولــة  تخّيــب  مل 
رغــم  والنديــة،  باألهــداف  حافلــة  وجــاءت  التوقعــات، 
الظروف التي أحاطت وال تزال بالبطولة بشــكل عام، يف 
ظــل إقامــة املباريــات بــدون جامهــر بســبب تداعيــات 

انتشار فروس كورونا املستجد.
األوىل،  الجولــة  مباريــات  أقيمــت  يومــن  مــدى  وعــى 
بواقــع 3 مباريــات يوميــًا، وانتهــت أربــع منهــا بفــوز أحــد 
وكان  مباراتــن،  عــى  التعــادل  ســيطر  بينــام  الطرفــن، 
مــن الالفــت أن مثانيــة مــن الفــرق العــرة املشــاركة يف 

الدوري متكنت من التسجيل.
بداية قوية

خدمات رفح حامل اللقب رضب بقوة مبكرًا، ومتكن من 
تحقيــق فــوز عريــض عــى الهــالل بأربعــة أهــداف مقابــل 
هدفن، إذ ســجل للفائز كل من محمد أبو عودة ويســار 
الصباحــن ومعتــز النحال )هدفن(، بينام ســجل للهالل 

عبدالرحمن عوض ومحمد امللفوح.
قــّدم خدمــات رفــح عرضــًا جيــدًا، وال ســيام عــى الصعيد 
الهجومــي، ليؤكــد أنــه عاقــد العــزم عــى املنافســة بــكل 
قــوة للحفــاظ عــى لقبــه للموســم الثالــث عــى التــوايل، 
ويواصــل بالتــايل هيمنته الواضحة عى البطولة املحببة 

له.
وأثبت الفريق الرفحي بهذا الفوز أنه ال يزال هو املرشح 
التــي  الشــكوك  رغــم  باللقــب،  للتتويــج  حظــًا  األوفــر 
أحاطــت بالفريــق قبــل بداية املنافســة، وخســارته للقب 
كأس السوبر أمام جاره شباب رفح، لكن بدا من الواضح 

أن الفريق تجاوز تلك الهزمية رسيعًا.
يف  قاســية  بخســارة  الهــالل  منــي  اآلخــر،  الطــرف  عــى 
إطاللتــه األوىل، وبــات مطالبــًا اعتبــارًا من الجولة القادمة 
التــي  اإليجابيــة  لكــن  املوقــف،  وتــدارك  بالتعويــض 
لوحظــت يف مبــاراة الهــالل األوىل هــي امتــالك الفريــق 
لهجــوم جيــد نســبيًا بدليــل تســجيله هدفــن يف شــباك 

حامل اللقب.

خدمــات  املقبلــة  الجولــة  يف  رفــح  خدمــات  ويواجــه 
الشــاطئ يف مبــاراة قمــة مبكــرة عــى ملعــب فلســطن، 

يف حن يخوض الهالل مباراة صعبة أمام الشجاعية.
انطالقة برتقالية

الجولــة شــهدت فــوز مهــم التحــاد خانيونــس عــى الجــالء 
خالــد  ســجلهام  رد،  دون  بهدفــن  حديثــًا  الصاعــد 
النربيــص، ليقــّدم "الربتقــايل" مبكــرًا نفســه كأحــد الفــرق 
التي ميكن الرهان عليها لحصد اللقب للمرة األوىل يف 

تاريخه.
وميني اتحاد خانيونس النفس بالصعود ملنصة التتويج 
بعــد أن حــاول أكــر مــن مــرة يف املواســم األخــرة، ولكــن 
الجديــدة  النســخة  انطــالق  مــع  واآلن  جــدوى،  بــدون 
وطمــوح  حلــم  تحقيــق  أمــل  عــى  محاوالتــه  ســيجدد 

جامهره املتعطشة للبطوالت.
يف املقابــل، مل تكــن إطاللــة الجــالء يف الــدوري املمتــاز 
مثالية وتكبد أول خسارة، دون أن يرتك بصمة جيدة يف 
الظهــور األول، األمــر الــذي يجعلــه مطالبــًا يف األســابيع 

القادمة مبحاولة التدارك والتعويض.
الثــاين  الفريــق  الثانيــة  الجولــة  يف  يواجــه  "الربتقــايل" 
الصاعــد مــن الــدوري املمتــاز وهــو التفــاح، األمــر الــذي 
مينحــه أفضليــة نســبية لتحقيــق الفــوز الثــاين، يف حــن 

يلتقي الجالء مع شباب جباليا.
انطالقة رائعة

غاليــًا  فــوزًا  الصداقــة  تحقيــق  شــهدت  األوىل  الجولــة 
للصداقــة عــى ضيفــه شــباب رفــح 1-2، إذ قلــب تأخــره 

أمام الفريق الرفحي بهدف إىل انتصار بهدفن.
ثنائيــة الصداقــة ســجلها هــالل الغواش وعمــر أبو عبيدة، 
رفــح  شــباب  هــدف  جامــوس  أبــو  أســامة  ســجل  بينــام 
الوحيــد، ليضــع الصداقــة أول 3 نقــاط يف جعبتــه، بينــام 

كانت بداية "الزعيم" الرفحي مخيبة آلمال جامهره.
الصداقــة وبهــذا الفــوز أكد رغبته الواضحة يف املنافســة 
عى اللقب عى أمل الفوز به للمرة الثانية يف تاريخه، 
ويبــدو أنــه قــادر عــى ذلــك، امتالكه أســامء جيدة وخربة 

ستعينه بال شك يف قادم الجوالت، يف حن بات شباب 
رفــح ُمطالبــًا برسعــة التعويــض وإال فإنــه معانــاة املوســم 
العريضــة،  جامهــره  أمــام  شــاخصة  ســتكون  املــايض 

بعدما نجا بأعجوبة من الهبوط ألول مرة يف تاريخه.
مــع  قويــة  مبــاراة  القادمــة  الجولــة  الصداقــة يف  يخــوض 
شــباب خانيونس عى ملعب األول، يف وقت يســتقبل 
شباب رفح نظره بيت حانون عى ملعب رفح البلدي.

انتصار أزرق
الثالــث  الفريــق  كان  الشــاطئ  خدمــات  البطــل  وصيــف 
الذي يحقق الفوز يف الجولة األوىل، وذلك عى حساب 
بيت حانون بهدف دون رد سجله الالعب محمد الرواغ.
بالتأكيــد  وأفرحــت  جيــدة  كانــت  "البحريــة"  انطالقــة 
جامهــره، التــي ال تــزال تحلــم بتجديد الود مع البطوالت 
بعــد غيــاب طويــل، لكــن مــع إدراك الجميــع بــأن املهمــة 
لن تكون سهلة، علاًم أن خدمات الشاطئ أنهى الدوري 

املايض يف املركز الثاين خلف خدمات رفح البطل.
ويخــوض الشــاطئ مبــاراة قمــة مبكــرة يف الجولــة املقبلــة 
عــى أرض حامــل اللقــب خدمــات رفــح، يف حــن يحــل 
بيــت حانــون ضيفــًا عــى شــباب رفــح يف مبــاراة صعبــة 
تعويــض  خاللهــا  "الحوانــن"  وســيحاول  للفريقــن، 

سقوطه أمام الشاطئ.
تعادالت

اتحــاد الشــجاعية التــي اعتــاد عــى عــدم تحقيــق بدايــة 
هــذه  يف  اكتفــى  األخــرة،  املواســم  معظــم  يف  جيــدة 
الجولة بالتعادل مع شباب جباليا بهدف ملثله، علاًم أن 
الهدفــن جــاءا مــن ركلتــي جــزاء، فســجل لشــباب جباليــًا 
أواًل محمد نعيم عبيد، ثم تعادل عالء عطية للشجاعية.
وال تبــدو النتيجــة مرضيــة لطموحــات جامهــر "املنطــار" 
اللقــب مبكــرًا، واألمــر ذاتــه  تأمــل املنافســة عــى  التــي 
ينطبق عى شــباب جباليا الذي اعتاد عى التواجد يف 

مراكز املقدمة خالل املواسم األخرة.
يذكر أن الشجاعية يلتقي مع الهالل يف الجولة القادمة 
عــى ملعــب فلســطن، بينــام يســتضيف شــباب جباليــا 

نظره الجالء عى ملعب بيت حانون.
التفــاح  بــن  الثــاين يف الجولــة االفتتاحيــة كان  التعــادل 
وشــباب خانيونــس، بنتيجــة 1-1، إذ ســجل خالــد القوقــا 

للشباب وصادق لولو للتفاح.
نقطــة التعــادل قــد تكــون مرضيــة بالنســبة للتفــاح العائــد 
يصــب  الــذي  الخــربة  عامــل  بحكــم  املمتــاز،  للــدوري 
ليســت مرضيــة  بالتأكيــد  لكنهــا  "النشــامى"،  يف صالــح 
لجامهر شباب خانيونس، التي ال تقبل إال باالنتصارات 

واملنافسة عى اللقب.
ويواجه التفاح يف الجولة املقبلة قطب مدينة خانيونس 
اآلخــر االتحــاد، يف حــن يخــوض شــباب خانيونس مباراة 

قوية مع الصداقة عى ملعب خانيونس.
أرقام من الجولة األولى

املمتــاز  الــدوري  ملباريــات  األوىل  الجولــة  شــهدت   •
تسجل 16 هدفًا

• 8 فــرق مــن أصــل 10 متكنــت مــن تســجيل هدف عى 
األقل، ووحدهام بيت حانون والجالء مل يسجال

• تقاسم معتز النحال وخالد النربيص صدارة الهدافن 
برصيد هدفن لكل منهام

األوىل  الجولــة  يف  جــزاء  ركالت   4 الحــكام  احتســب   •
ُسّجلت جميعها

الجولــة  يف  مرتــن  الحمــراء  البطاقــة  الحــكام  أشــهر   •
 ) ء لجــال ا األوىل، حيث ُطرد كل من طالل جندية ) 
ومحمــد أبــو هاشــم )شــباب رفــح( ويف الحالتــن كانــت 

البطاقة الصفراء الثانية
• أول هدف: أسامة أبو جاموس )دقيقة 23(
• أول ركلة جزاء: خالد النربيص )دقيقة 62(

• أول بطاقة صفراء: أمجد أبو عودة )دقيقة 19(
رفــح(  )شــباب  هاشــم  أبــو  محمــد  حمــراء:  بطاقــة  أول   •

)دقيقة 93( طالل جندية )الجالء( )دقيقة 93(
• أول ثنائية: خالد النربيص )دقيقتن 33 و66(

عبــد  قرشــن،  أبــو  نــارص  دان،  أبــو  وليــد  تبديــل:  أول   •
الرحمن وشاح )دقيقة 46(

خدمات رفح يبدأ بقوة رحلة الدفاع عن اللقب
انتصارات للصداقة والشاطئ واتحاد خانيونس

حصاد الجولة األولى للدوري الممتاز
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لندن/ )أ ف ب(:
أكــد اإلســباين ميــكل ارتيتــا مــدرب ارســنال اإلنجليــزي لكــرة القــدم 
أنــه ال يخــى اإلقالــة مــن منصبــه، مؤكــدا أنــه "مل يقلــق أبــدا بشــأن 
ذلك" عىل الرغم من األداء املخيب للنادي اللندين الذي يشهد 

أسوأ بداية موسم منذ عام 1981.
2-1 يف  ولفرهامبتــون  أمــام ضيفــه  الخســارة  عقــب  أرتيتــا  وقــال 
فيهــا  توليــت  التــي  اللحظــة  منــذ  أعــرف  "كنــت  املحــي  الــدوري 
مهمتــي أنــه يف يــوم مــن األيــام ســأكون مهــددا باإلقالــة أو ســيتعني 
بهــذا  أبــدا  أنــه "مل يكــن قلقــا  النــادي"، قبــل أن يؤكــد  تــرك  عــي 

الشأن".
وكانــت الخســارة أمــام ولفرهامبتــون الثالثــة عــىل التــوايل للنــادي 
اللندين يف الدوري املمتاز، والخامسة يف املراحل العرش التي 
اقيمــت حتــى اآلن، مــا أدى إىل تراجعــه إىل املركز الرابع عرش يف 

الرتتيب.
وقــال أرتيتــا )38 عامــا(، إن األســئلة املتعلقــة بشــأن مســتقبله مــع 
انتباهــه"، مضيفــا أن "انشــغاله الوحيــد هــو  لــن "تشــتت  النــادي 

الحصول عىل األفضل من العبي فريقي".

برلني/ )أ ف ب(:
لــوف  يواكيــم  أن  أمــس  القــدم  لكــرة  األملــاين  االتحــاد  أعلــن 
)60 عامــَا( الــذي كان مهــددًا باإلقالــة بعد الخســارة التاريخية 
)صفــر6-( أمــام إســبانيا يف نوفمــر الحــايل، ســيبقى مدربــًا 
 2020 أوروبــا  الـ"مانشــافت" وســيقوده يف كأس  ملنتخــب 

املؤجلة إىل 2021 جراء تفيش وباء كورونا املستجد.
قــررت  األملــاين  االتحــاد  "رئاســة  أن  بيــان  يف  االتحــاد  وأكــد 
باإلجــاع خــال اجتــاع عــر الفيديــو أمــس، أن تواصــل مــع 
املــدرب يواكيــم لــوف الطريــق الصعبــة للتجديــد التــي بــدأت 
يف مــارس 2019"، وذلــك يف ختــام اجتــاع قمــة بــني كبــار 
العــام  منــذ  منصبــه  يف  املتواجــد  واملــدرب  املســؤولني 

.2006

وقدمت هيئة الرئاسة التي كان مقررًا أن تلتئم الجمعة لتقرير 
مصــر لــوف، قرارهــا وانحــازت إىل رأي "لجنــة التوجيــه ومديــر 

املنتخبات الوطنية أوليفر برهوف"، وفق بيان االتحاد.
والتقــى املســؤولون الخمســة الكبــار يف االتحــاد صبــاح أمــس 
مع لوف الذي بدا أنه تخطى نسبيًا الهزمية التاريخية يف 17 
نوفمر بسداســية نظيفة أمام إســبانيا ضمن منافســات دوري 
األمم األوروبية، وهي األقىس للاكينات منذ العام 1931.

ديب/ )أ ف ب(:
أقــال االتحــاد االمــارايت لكــرة القــدم أمــس الكولومبــي لويــس 
بينتــو مــدرب املنتخــب األول مــن منصبــه بعــد 5 اشــهر مــن 
املشــرتكة  التصفيــات  منافســات  معــاودة  وقبــل  تعيينــه 
آســيا  وكأس  قطــر  يف   2022 العــامل  كأس  اىل  املؤهلــة 

2023 يف الصني.
وقــال رئيــس لجنــة املنتخبــات اإلماراتيــة يوســف حســني يف  
مؤمتــر صحــايف: "بعــد اجتاعــات مطولة مع املــدرب بينتو 
اتفقنا عىل صعوبة االستمرار بالعاقة التعاقدية بيننا)حتى 

2022( وقررنا انهاء التعاقد".
عنــه  اإلعــان  ســيتم  البديــل  "املــدرب  ان  حســني  وكشــف 
قريبــا، وســيكون مــن بــني ثاثــة أســاء يتــم املفاضلــة بينهــا 

ممن سبق لهم العمل يف الدوري االمارايت".
الصعوبــة  مــن  "كان  عامــا(:   67( بينتــو  قــال  جهتــه،  مــن 
اســتكال مهمتي مع منتخب االمارات بســبب ظروف عدة 
مــن بينهــا اختــاف يف وجهــات النظر، وصعوبــة العمل وبناء 

فريق قوي يف ظل تفيش فروس كورونا".
مــع االمــارات اىل  بالوصــول  لــدي أحــام كبــرة  وتابــع "كان 

كأس العامل، وامتنى ان تحقق ذلك مع مدرب اخر".

أرتيتا

يواكيم لوف

بينتو

ال يخشى 
اإلقالة في 

أرسنال

باق مدربًا 
للمنتخب األلماني 

يتعرض لإلقالة 
من تدريب 

منتخب اإلمارات

باريس/ )أ ف ب(:
الفــوز  إنــرت االيطــايل ســوى  أمــام  ال خيــار 
امــام  والصعبــة  املصريــة  مباراتــه  يف 
بوروســيا  األملــاين  املتصــدر  مضيفــه 
مــا  الخامســة  الجولــة  يف  مونشــنغادباخ 
قبــل االخــرة مــن دوري بطــال اوروبــا لكــرة 
القــدم اليــوم، يف أمســية يتطلــع خالهــا 
كل مــن ريــال مدريــد االســباين وليفربــول 
مثــن  الــدور  يف  مكانــه  لحجــز  اإلنجليــزي 

النهايئ.
املــدرب  يجــد  الثانيــة،  املجموعــة  ويف 
الضغــط  تحــت  نفســه  كونتــي  انتونيــو 
نقطتــني  فريقــه  حصــد  أن  بعــد  مجــدًدا 
فقــط مــن املباريــات االربــع االوىل حيــث 
يف  مدريــد  ريــال  امــام  توالًيــا  ســقط 
الرتتيــب  ويتذّيــل  االخرتــني  الجولتــني 
خلــف شــاختار دانيتســك االوكــراين )4(، 
النادي املليك )7( وموشنغادباخ )8(.

"أعجوبــة"  إىل  بحاجــة  إنــرت  وســيكون 
القاريــة  املســابقة  مــن  الخــروج  لتجنــب 
االهم للموسم الثالث توالًيا، السيا وأن 

مصــره لــن يكــون بيــده حتــى ولو فــاز بآخر 
مباراتني، إذ سيتعني عليه انتظار النتائج 

االخرى.
الفريقــني  بــني  االوىل  املبــاراة  وانتهــت 
مياتســا"  "جوزيبــي  يف   2-2 بالتعــادل 
البلجيــيك  ســجل  حيــث  الفائــت  الشــهر 

روميلو لوكاكو هديف النراتسوري.
وبعــد الخســارة يف الجولــة الســابقة امــام 
ريال مدريد، أراح انرت مدربه قليا بفوزه 
مفاجــأة  ساســوولو  عــىل  ملعبــه  خــارج 
الســبت،  الــدوري  يف   3-1 املوســم 
لرتقي اىل الوصافة خلف الجار والغريم 

ميان.
يف املباراة االخرى، سيكون بطل اسبانيا 
 13 مــع  املســابقة  يف  واملتخصــص 
لقًبــا قياســيا بحاجــة للفــوز عــىل مضيفــه 
مثــن  بلــوغ  لضــان  دانيتســك  شــاختار 

النهايئ.
جيــًدا  يــدرك  العاصمــة  فريــق  ان  اال 
مــدى صعوبــة املهمــة بعــد أن حقــق بطــل 
اوكرانيــا املفاجــأة وأســقط ريــال يف عقــر 

داره 2-3 يف املرحلة االفتتاحية.
مصير ليفربول في يده

عــىل  مفاجــئ  بشــكل  ليفربــول  ســقط 
ارضــه يف ملعــب "أنفيلــد" أمــام أتاالنتــا 
املــايض  االســبوع  )صفــر2-(  االيطــايل 
بخاســية  برغامــو  يف  اكتســحه  أن  بعــد 
وســتتجدد  الثالثــة،  الجولــة  يف  نظيفــة 
الفرصة امامه لبلوغ االدوار االقصائية يف 
حــال فــوزه عــىل ضيفــه اياكس امســرتدام 

الهولندي.
ويدخــل بطــل اوروبــا ســت مــرات آخرهــا 
صــدارة  يف  وهــو  املبــاراة   ،2019 عــام 
امــام  نقــاط  تســع  مــع  الرابعــة  املجموعــة 
اياكــس الثــاين واتاالنتــا الثالــث )كاهــا 
لبلــوغ  التعــادل  يكفيــه  حيــث  نقــاط(،   7
الــدور الثــاين ايًضــا يف حال خســارة فريق 
مدينــة برغامــو امام ضيفــه ميدتياند يف 
ســيناريو قــد ال يكــون واقعًيــا بعــد أن منــي 

الفريق الدمناريك بأربع هزائم.
أمــا يف حــال فوز كل من أياكس وأتاالنتا، 
يف  بينهــا  املرتقبــة  املواجهــة  فســتعد 

الجولــة االخــرة يف التاســع مــن ديســمر 
يف ملعــب "يوهــان كرويــف أرينا" برصاع 

قوي بعد تعادالها 2-2 ذهاًبا.
أتلتيكو يصطدم ببايرن

ميونيــخ  بايــرن  اللقــب  حامــل  بلــوغ  رغــم 
صــدارة  ضــان  مــع  الثــاين  الــدور 
يــزال  ال  دوره  أن  إال  االوىل،  املجموعــة 
االنديــة  مصــر  تحديــد  يف  محورًيــا 
االخــرى، أبرزهــا مضيفــه اتلتيكــو مدريــد 
االسباين يف املباراة عىل ملعب "واندا 

ميرتوبوليتانو".
ســيكون فريــق العاصمــة الــذي قــدم أداء 
تألقــه  رغــم  املوســم  هــذا  قارًيــا  مخيًبــا 
محلًيا حاصدا خمس نقاط فقط من اربع 
العمــاق  امــام  بالفــوز  مطالًبــا  مباريــات، 
حــال  يف  تأهلــه  وســيضمن  البافــاري 
حصــده النقــاط الثــاث مقابــل تعــادل او 
الــرويس  موســكو  لوكوموتيــف  خســارة 
)الثالــث مــع 3 نقــاط( مــع ضيفــه ريــد بول 

سالزبورغ النمسوي.
االرجنتينــي  املــدرب  رجــال  مهمــة  أن  إال 

أمــام  ســهلة  تكــون  لــن  ســيميوين  دييغــو 
املباريــات  يف  الفــوز  حقــق  الــذي  بايــرن 
)رقــم  االبطــال  دوري  يف  األخــرة  الـــ15 
قيــايس يف البطولــة(، علــًا أنــه اكتســحه 
االفتتاحيــة  املرحلــة  يف  نظيفــة  برباعيــة 

عىل ملعب "أليانز أرينا".
بورتو للحاق بسيتي

نقطــة  ســتكون  الثالثــة،  املجموعــة  ويف 
مــع  )الثــاين  الرتغــايل  لبورتــو  كافيــة 
ســيتي  مبانشســرت  للحــاق  نقــاط(   9
عندمــا  املقبــل  الــدور  اىل  نقطــة(   12(

يستضيفه عىل ملعب "دراغاو".
أمــا يف حــال خســارته امــام فريــق املدرب 
ســيبلغ  غوارديــوال،  بيــب  االســباين 
الــدور الثــاين يف حــال هزميــة او تعــادل 
امــام  نقــاط(   3( الثالــث  اوملبياكــوس 
خــر  الــذي  الفرنــي  مرســيليا  مضيفــه 
مبارياته الـ13 االخرة يف دوري االبطال.

الجنــويب  الفريــق  فــإن  ذلــك،  ورغــم 
ســيكافح مــن أجل املركــز الثالث املؤهل 

اىل املسابقة الرديفة يوروبا ليغ.

برشلونة/ )أ ف ب(:
برشــلونة  لنــادي  الســابق  الرئيــس  أعلــن 
أمــس  البورتــا  جــوان  القــدم  لكــرة  اإلســباين 
للنــادي  الرئاســية  لانتخابــات  ترشــحه  عــن 
املقبــل،  ينايــر   24 يف  املقــررة  الكاتالــوين 
مؤكــدا أن النجــم والقائــد األرجنتينــي ليونيــل 
لتمديــد  فرصــة"  برشــلونة  "ســيمنح  ميــي 

عقده.
وقــال البورتــا خــال حفــل التقديــم الرســمي 
أحــب  ألننــي  ترشــيحي  "أقــدم  لرتشــيحه: 
مســتعدون  أننــا  أعتقــد  وألننــي  برشــلونة 
بشكل جيد إلجراء التغيرات التي يحتاجها 

النادي".
نــادي  رئاســة  تــوىل  الــذي  البورتــا  وأضــاف 
برشــلونة بــني عامــي 2003 و2010: "لدينــا 
الســاحة  واجهــة  إىل  النــادي  إلعــادة  خطــة 

العاملية".
الحملــة  مديــر  كاراســكو،  لويــس  وكان 

االنتخابيــة لابورتــا، أعلــن يف تغريــدة عــىل 
تويــرت عــن ترشــحه، وقــال: "إذا كنتم تريدون 
أن يصبــح برشــلونة برشــلونة مــرة أخــرى، فــإن 

البورتا يأيت بقوة وفضل تاريخنا".
ولتأكيد ترشــيحه، ســيتعنّي عىل البورتا اآلن 
تقديم 2257 توقيًعا رضورًيا من املنتسبني 
للنــادي )املشجعون-املســاهمون( وضانــا 

ماليا بقيمة حوايل 125 مليون يورو.
عــىل  "ســنعمل  عامــا(   58( البورتــا  وقــال 
تصحيــح الوضــع االقتصــادي للنــادي والــذي 
والجهــد  بالعمــل  مأســاويا.  االن  يعتــر 

سنعكسه".
مــن  العبــني  أســاء  طــرح  البورتــا  ورفــض 
انتخابــه،  عقــب  معهــم  التعاقــد  املحتمــل 
ألن "الحديــث عــن ذلــك قــد يزعــزع اســتقرار 
ميــي  بــأن  مقتنــع  لكنــه  األول"،  الفريــق 

سيمدد مغامرته يف نادي برشلونة.
وقــال "ميــي يحب برشــلونة وأنا متأكد من 

أنه سيمنحه فرصة".
وتابــع "إذا كان هنــاك يشء واحــد أنــا فخــور 
به، فهو أن ما أعلنت عنه كان يحدث دامًئا. 
نريــد مرشوًعــا ناجًحــا للســيطرة عــىل دوري 
ليــو  مــع  وأعتقــد  أخــرى   مــرة  أوروبــا  أبطــال 
)ميي( يف الفريق، هناك الكثر لنفعله".

واعــرتف البورتــا، مــع ذلــك، أنــه مل يتحــدث 
بعد إىل قائد فريق الباوغرانا.

لرئاســة  حظــه  ســيجرب  الــذي  البورتــا  وقــال 
النــادي للمــرة االوىل منــذ عــام 2015 عندما 
مــن منصبــه  الرئيــس املســتقيل  امــام  خــر 
يســتطيع  أحــد  "ال  بارتوميــو  ماريــا  جوزيــب 
برشــلونة.  يحــب  ميــي  أن  يف  يشــك  أن 
بعضنــا  ر  نقــدِّ البعــض،  بعضنــا  نحــرتم  نحــن 
عندمــا  معــه.  أتحــدث  مل  لكنــي  البعــض، 
تنتهــي االنتخابــات، وأمتنــى أن أحظــى بثقــة 
ســأتحدث  اللحظــة  تلــك  يف  املنتســبني، 

معه".

دوري أبطال أوروبا

في الجولة قبل 
األخيرة لدور 
المجموعات

إنتر مطالب بفوز 
مصيري وريال مدريد 

وليفربول لضمان 
التأهل

مدريد/ )أ ف ب(:
أمــس إصابــة نجمــه ومنتخــب  ريــال مدريــد اإلســباين  نــادي  أعلــن 
بلجيــكا لكــرة القــدم إديــن هــازارد يف فخــذه األميــن تعــرض لهــا يف 

املباراة ضد ديبورتيفو االفيس يف الدوري املحي.
وقــال النــادي امللــيك يف بيــان "بعد الفحوصات التي أجراها العبنا 
إيــدن هــازارد )...(، تــم تشــخيص إصابــة يف العضلــة املســتقيمة 

األمامية للفخذ األمين".
يف املقابل، مل يحدد ريال مدريد مدة غياب جناحه األير، لكن 
وســائل اإلعــام اإلســبانية اشــارت اىل أن غيابــه سيســتمر خمســة 

عرش يوًما عىل األقل.
عقــب  لاصابــة  تعــرض  هــازارد  أن  الصحافيــة  التقاريــر  واضافــت 
تدخــل مثــر للجــدل داخــل منطقــة جــزاء أالفيــس يف الدقيقــة 20 
بتسديدة أبعدها الحارس فرناندو باتشيكو. وتاعب هازارد بأحد 
املدافعــني الــذي عرقلــه بركبتــه اليــرى ففقــد توازنــه وبــدا متجها 
متابعتــه  امكانيــة  عــدم  عــىل  متحــرا  ســاقيه  عــىل  يديــه  واضعــا 

املباراة.
ويف الوقــت الــذي كان مــدرب امللــيك الفرنــي زيــن الديــن زيدان 
تعرضــه الصابــة  أمــس  تأكــد  بســيطة"،  تكــون "رضبــة  أن  يأمــل يف 

عضلية.
ويعتــر الخــر ســيئا للنجــم البلجيــيك الــذي عــاىن مــن إصابات عدة 
منــذ انتقالــه اىل صفــوف النــادي امللــيك صيــف 2019 قادمــا مــن 
تشلي االنجليزي ملدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو.

وغاب هازارد )29 عاما و106 مباريات دولية( عن 20 مباراة فقط 
بســبب اإلصابــة يف ســبع ســنوات مــع تشــلي، لكــن االمــر اختلــف 
مــع ريــال مدريــد حيــث غــاب حتــى االن عــن 37 مبــاراة يف ســتة 
عــرش شــهًرا. خــال موســمه األول، عــاىن هــازارد مــن عــدة إصابــات 

يف الكاحل. 

البورتا يؤكد أن ميسي 
"سيترك فرصة لبرشلونة" لتمديد عقده

ريال مدريد 
يؤكد إصابة 
هازارد في 

الفخذ األيمن
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )537/ 2020(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: خليل 
احمد محمد أبو ظريفة من سكان خانيونس هوية رقم 959310533 بصفته 

وكيال عن: مهند رمضان عيل االغا وحمدي عودة مصطفى االغا )اغا(
مبوجب وكالة رقم: 5279 / 2020 الصادرة عن خانيونس 

 75 القطعــة  يف  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القسيمة 2 املدينة  خانيونس 

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

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 11/30 / 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
)B3( بإيداع املخطط التفصييل للشارع رقم

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

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
املخطــط  إيــداع  عــن   2020/10/28 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/16 رقــم 
التفصيــيل ملســار الشــارع رقــم )B3 ( بعــرض )14( مــرت وارتــداد )3( مــرت 
بالقســائم  بــن الشــارع رقــم )14( والشــارع رقــم )202( واملــار  واملحصــور 

)ارايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع(.
لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )65(

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

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
املخطــط  إيــداع  عــن   2020/10/28 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/16 رقــم 
مــرت   )3( وارتــداد  مــرت   )16( بعــرض   )65( رقــم  الشــارع  التفصيــيل ملســار 
واملحصور بن الشارع رقم )5( والشارع رقم )1B( واملار بالقسائم )ارايض 

مالية( من القطعة رقم )أرايض مالية(.
لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )20647( - )20651(

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

رقــم  بجلســتها  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن      
التفصيــيل ملســار  إيــداع املخطــط  2020/7/29 عــن  بتاريــخ  2020/13 املنعقــدة 

بــن الشــارع رقــم  ارتــداد واملحصــور  بــدون  الشــارع رقــم )20647( بعــرض )12( مــرت 
)20982( والشــارع رقــم )7( ومســار ممــر املشــاة رقــم )20651( بعــرض )7( مــرت بــدون 
ارتــداد واملحصــور بــن الشــارع رقــم )20992( والشــارع رقــم )7( واملــار بالقســائم رقــم 

)28-27-26-25( من القطعة رقم )92( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )93(.
لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة 
بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعرتاضات عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

ءغزة/ فلسطن:
أكــدت وزارة التنميــة االجتامعيــة البــدء يف رصف 
املســاعدات النقديــة مــن املنحــة القطريــة لــألرس 

املتعففة يف قطاع غزة الخميس املقبل.
ألــف   100 أن  أمــس،  بيــان  يف  الــوزارة،  وذكــرت 
أرسة مســتورة ومتعففــة يف قطــاع غــزة ستســتفيد 
مــن املســاعدة النقديــة، بواقــع 100 دوالر لــكل 

أرسة.
وأوضحــت أن املســتفيدين مــن هــذه الدفعــة كل 

مــن اســتلم أقــل مــن 15 مــرة، ومــن اســتلم 15 مرة 
فام فوق وعدد أفراد أرسته أربعة فقط.

وأشــارت الــوزارة إىل أنــه ال توجــد أســامء جديــدة 
يف هــذه الدفعــة، يف حــن ُأوقفــت املنحــة عــن 

جميع املسافرين خارج فلسطن.
هــت إىل أن توزيــع املنحــة ســيكون عــر فــروع  ونبَّ
ضمــن  وذلــك  غــزة،  محافظــات  يف  الريــد  بنــك 
إجراءات الوقاية املتبعة ملواجهة تفيش فريوس 

كورونا.

غزة- رام الله/ رامي رمانة:
ــح اختصاصيــون اقتصاديــون أن تغــضَّ  رجَّ
الطــرف عــن قرصنــة  الفلســطينية  الســلطة 
املقاصــة  أمــوال  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الفلسطينية، يف سبيل الخروج من أزمتها 

املالية الراهنة.
الســلطة ســتكون  أن موافقــة  وأشــاروا إىل 
لهــا تبعــات ســلبية، حيــث ســتدفع بها إىل 
مســتنقع الخضوع لإلمــالءات اإلرسائيلية، 
مخصصــات  بــرف  يتعلــق  فيــام  خاصــة 

أرس الشهداء واألرسى.  
وكان املجلــس الــوزاري املصغــر للشــؤون 
األمنيــة والسياســية لالحتــالل "الكابينــت" 
وافق عىل تحويل )2.5( مليار شــيقل من 
أمــوال املقاصــة إىل خزينــة الســلطة، مــن 

أصل )3.1( مليارات شيقل.
واملقاصــة هــي رضائــب تجبيهــا ســلطات 
ورادات  عــن  الســلطة  عــن  نيابــة  االحتــالل 
نحــو  وتبلــغ  الخــارج،  مــن  الفلســطينين 
ل  وتشــكِّ شــهرًيا،  دوالر  مليــون   )200(

)%60( من إجاميل إيرادات الحكومة.

هيثــم  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وبــن 
يــدرك  اإلرسائيــيل  االحتــالل  أن  دراغمــة 
جيــًدا حجــم الضائقة املالية التي تعيشــها 
عــىل  فهــو  وعليــه  الفلســطينية،  الســلطة 
قناعة بأن السلطة ستأخذ أموال املقاصة 

حتى لو كانت مجتزأة.
"فلســطن":  لصحيفــة  دراغمــة  وقــال 
"هنــاك قــرار إرسائيــيل منــذ بدايــة العــام 
بقطــع مبالــغ مــن أمــوال املقاصــة، بذريعــة 
ومــا  والجرحــى،  الشــهداء  ألرس  دفعهــا 
حــدث مــن تصويــت الكابينت اإلرسائييل 
وبــال  متوقــع،  فهــو  جديــًدا  حدًثــا  ُيعــّد  ال 
الســلطة  عــىل  ضغًطــا  يشــكل  أنــه  شــك 
ماليــة  أزمــة  تواجــه  التــي  الفلســطينية 

خانقة".
وأضاف دراغمة أن السلطة عادت اآلن إىل 
عــىل  االحتــالل  مجادلــة  األول يف  املربــع 
عــدم الخصــم مــن أمــوال املقاصــة بعدمــا 
كانت قبل مدة وجيزة تواجه مشكلة أكر 

يف رفض استالم أموال املقاصة.
وبــنَّ دراغمــة أن الســلطة قــد تبحــث عــن 

مخرج يف رصف مخصصات أرس الشهداء 
بتضمينهــم يف الــكادر الوظيفــي، واألرسى 

بوضعهم يف وزارة الشؤون االجتامعية.
وكان مجلــس الــوزراء بــرام اللــه قــد أعــرب 
أمــوال  مــن  اقتطاعــات  ألي  رفضــه  عــن 
تريــح  يف  املجلــس  وعــدَّ  املقاصــة. 
إلبراهيــم ملحــم املتحــدث الرســمي باســم 
حكومــة اشــتية أن تلــك االقتطاعــات غــري 
لــن  الحكومــة  أن  عــىل  مشــدًدا  قانونيــة، 
وفيــة  وســتبقى  االقتطاعــات،  هــذه  تقبــل 

ألرس الشهداء والجرحى واألرسى.
االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جهتــه  مــن 
د. بكــر اشــتية، إن اقتطــاع )600( مليــون 
شــيقل مــن أمــوال املقاصــة دفعــة واحــدة 
بــال شــك ســيضع الســلطة يف تحــٍد مــايل 
كبري، ألن عليها التزامات مالية عالية تجاه 

موظفيها واملوردين والقطاع الخاص.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  بكــر  وأضــاف 
مضطــرة  نفســها  وجــدت  إن  الســلطة 
أمــوال املقاصــة منقوصــة  للحصــول عــىل 
مليــون   600 ُتدفــع  أن  باتجــاه  ســتضغط 

شــيقل عــىل عــدة أشــهر، بواقــع 50 مليون 
شيقل شهرًيا.

وأشــار بكــر إىل أن عــودة الســلطة الســتالم 
إحــداث  عــىل  ســيعمل  املقاصــة  أمــوال 
ســيتمكن  حيــث  االقتصــاد،  يف  انتعــاش 
كاملــة،  رواتبهــم  اســتالم  مــن  املوظفــون 
وعليــه ســيكون اإلنفــاق يف الســوق جيــدا، 
تحصيــل  مــن  الخــاص  القطــاع  وســيتمكن 

حقوقه املالية.
املوظفــون  يتســلم  املــايض  مايــو  ومنــذ 
أدىن  بحــد  رواتــب  أنصــاف  العموميــون 
مقاصــة  أزمــة  بســبب  شــيقاًل؛   1750

حلهــا  عــن  أعلــن  والســلطة  االحتــالل  بــن 
األسبوع املايض.

العموميــن  املوظفــن  عــدد  ويبلــغ 
قرابــة  إىل  الرقــم  ويرتفــع  ألًفــا،   136 نحــو 
عليــه  تطلــق  مــا  إضافــة  مــع  آالف   210

الحكومــة )أشــباه الرواتــب(، وهي: رواتب 
املتقاعديــن، واملخصصــات االجتامعيــة، 
واألرسى،  الشــهداء،  ذوي  ورواتــب 

واملحررين.

غزة/ رامي رمانة:
حصــة  زيــادة  إىل  اقتصــادي  اختصــايص  دعــا 
وتجــاوز  املحــيل،  الســوق  يف  غــزة  منتجــات 
الضفــة  أســواق  إىل  وصولهــا  أمــام  العراقيــل 
الغربية والخارج، مشدًدا عىل أن منتجات غزة 
الجاهــزة للتصديــر حاصلــة عــىل شــهادة األيــزو 

العاملية.
وأكــد االختصــايص االقتصادي د. أســامة نوفل 
أن منتجات قطاع غزة تواجه قيوًدا وعراقيل يف 

الوصول إىل أسواق الضفة الغربية. 
وجــود  إىل  "فلســطن"  لصحيفــة  نوفــل  وأشــار 
تجاهــل مقصــود مــن وزارة االقتصــاد بــرام اللــه 
تجــاه تســويق منتجات غــزة يف الضفة الغربية، 
يف حن أن منتجات الضفة الغربية ُيســمح لها 
بــكل ســهولة، وهــذا يصنــف  بالرتويــج يف غــزة 
يف إطــار العقوبــات االقتصاديــة التــي متارســها 

السلطة بحق القطاع منذ عام 2017.
تصديــر  عــىل  ع  تشــجِّ الســلطة  أن  إىل  ولفــت 
منتجات غزة الزراعية أكرث من غريها؛ ألن تلك 
الخضــار  أســواق  يف  العجــز  تســد  املنتجــات 
ــض األســعار؛ مــا يقلــل مــن حجــم  هنــاك، وتخفِّ

الضغط عىل حكومة رام الله.
واســتعرض االختصــايص طرًقــا لحاميــة املنتــج 
املحيل من املستورَد، التي أبرزها: وضع كوتة 
تحــدد الكميــة التــي يســمح فيهــا للتجــار بتوريــد 
صنــف مــا مــن الخــارج؛ للحفــاظ عــىل تســويق 
املنتــج املحــيل البديــل، ووضع تعليــة جمركية 
عــىل املنتــج املســتورد البديــل، أو الجمــع بــن 
وضــع تعليــة جمركيــة وتحديــد الكوتــة، ووقــف 
املنافســة  الســلع  مــن  محــدد  صنــف  توريــد 

للمنتج املحيل.
وأكــد نوفــل أن منتجــات غــزة الجاهــزة للتصدير 
تحصــل عــىل شــهادة الجــودة العامليــة، وتحمل 
شــهادات صحيــة، مشــرًيا إىل أن الســلطة تضــع 
عراقيــل جديــدة أمامهــا، وهــي أن تحصــل منهــا 
عــىل تقديــم شــهادة مــن مؤسســة املواصفــات 
واملقاييــس، وهــي تــدرك أنهــا غــري مفعلة بغزة 

منذ عدة سنوات.
وشــدد نوفل عىل أن زيادة مبيعات املنتجات 
الغزيــة، تشــغل أيدًيــا عاملــة، وتزيــد مــن الناتــج 
االقتصــاد  عجلــة  وتحــرك  اإلجــاميل،  املحــيل 

الوطني.

الدعوة لزيادة حصة منتجات
 غـزة فـي السـوق املحلـي

للهرب من أزمتها المالية
اقتصاديون: السلطة ستغضُّ الطرف عن قرصنة االحتالل أموال املقاصة

التنمية االجتامعية تعلن
 معايري رصف املنحة القطرية

جانب من رصف املنحة القطرية                )أرشيف(

رام الله/ فلسطن:
أعلــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، أن الرقــم 
ل  ســجَّ املنتــج  ألســعار  العــام  القيــايس 
ارتفاًعــا نســبته 3.36 % يف شــهر ترشيــن 
شــهر  مــع  مقارنــة   2020 أكتوبــر  األول/ 

أيلول/ سبتمر 2020.
وبلــغ الرقــم القيــايس العــام 97.09 خــالل 
شــهر ترشين األول 2020 مقارنة بـ93.93 

يف شهر أيلول 2020.
وأوضــح اإلحصــاء يف بيــان، أمــس، أن الرقــم 
القيايس ألسعار املنتج للسلع املستهَلكة 
ل ارتفاًعــا  ــا مــن اإلنتــاج املحــيل ســجَّ محليًّ
القيــايس  الرقــم  وبلــغ   ،%  3.46 نســبته 
ــا  ألســعار املنتــج للســلع املســتهَلكة محليًّ
مقارنــة   2020 األول  ترشيــن  يف   96.96

بـ93.72 يف أيلول 2020.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  أن  إىل  وأشــار 
اإلنتــاج  مــن  رة  املصــدَّ للســلع  املنتــج 
ارتفاًعــا نســبته 2.47 %،  ل  املحــيل ســجَّ
وبلغ الرقم القيايس ألســعار املنتج للســلع 
 98.17 املحــيل  اإلنتــاج  مــن  رة  املصــدَّ
يف ترشيــن األول 2020 مقارنــة بـــ95.80 

القدس املحتلة/ فلسطن:
مســاهمة  أمــس،  األورويب،  االتحــاد  م  قــدَّ
يــورو  مليــون   9.27 بقيمــة  إضافيــة 
تغطيــة  يف  اللــه  رام  حكومــة  ملســاعدة 
إىل  الطبيــة  التحويــالت  تكاليــف 

مستشفيات رشقي القدس املحتلة.
وقــال ممثــل االتحــاد األورويب ســفن كــون 
فــون بورغســدورف: "نشــهد زيــادة مقلقــة 
يف عــدد حــاالت اإلصابــة بفــريوس كورونــا 
الظــروف  لهــذه  ونظــًرا  فلســطن.  يف 

أن  اإلحصــاء  وبــنَّ   .2020 أيلــول  يف 
أســعار الســلع املنتجــة مــن نشــاط الزراعــة 
لت ارتفاًعا  والحراجة وصيد األسامك سجَّ
ا نســبته 11.76 %، ونســبتها 32.14  حــادًّ
% مــن ســلة املنتــج، وذلــك الرتفــاع أســعار 
غــري  املحاصيــل  نشــاط  ضمــن  الســلع 
أن  حــن  يف   ،%  29.44 بنســبة  الدامئــة 
الســبب الرئيــس لهــذا االرتفــاع هــو ارتفــاع 
أســعار معظــم الخــراوات، وبلــغ متوســط 
ســعر الزهــرة البلديــة 1.87 شــيقل/كغم، 
بالســتيكية  بيــوت  بنــدورة  ســعر  ومتوســط 
ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم،   3.12
شــيقل/  3.25 الحجــم  صغــري  الكوســا 
 3.80 الســبانخ  ســعر  ومتوســط  كغــم، 
شــيقل/كغم، ومتوســط ســعر خيــار بيــوت 
بالســتيكية 2.57 شــيقل/كغم، ومتوســط 
سعر باذنجان صغري الحجم 2.19 شيقل/
كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.40 
البطاطــا  ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم، 
1.94 شــيقل/كغم، وأســعار الســلع ضمن 
نشــاط زراعــة املحاصيــل الدامئــة املعمــرة 
أســعار  الرتفــاع  وذلــك   ،%  5.04 بنســبة 

مستشــفيات  تســتمر  أن  الــروري  فمــن 
)القدس الرشقية( بتقديم خدمات صحية 
للفلســطينين  الجــودة  عاليــة  متخصصــة 

من كل األرايض الفلسطينية".
أوروبــا،  فريــق  نهــج  خــالل  "مــن  وأضــاف: 
االتحــاد  مــن  املــوارد  تجنيــد  مــن  ــا  متكنَّ
األورويب والــدول األعضــاء فيــه ملســاعدة 
تأثــري  الفلســطينية يف مواجهــة  الحكومــة 

جائحة كورونا".
األورويب  االتحــاد  دعــم  أن  وأكــد 

شــيقل/  2.86 باملتوســط  ليبلــغ  العنــب 
كبــري  الرتقــال  ســعر  ومتوســط  كغــم، 
الحجــم أبــو رسة ليبلــغ 1.74 شــيقل/كغم، 
ومتوســط ســعر الكلمنتينــا 1.48 شــيقل/
األخــر  الزيتــون  ســعر  ومتوســط  كغــم، 
الســلع  وأســعار  شــواقل/كغم،   6.05
بنســبة  الحيــواين  اإلنتــاج  نشــاط  ضمــن 
%2.10، حيــث بلــغ متوســط ســعر البيض 
الطــازج – حجــم 2 كغــم - 11.69 شــيقال/

الالحــم  الدجــاج  ســعر  ومتوســط  كرتونــة، 
الحــي 9.71 شــيقل/كغم، رغــم انخفــاض 
أســعار الســلع ضمن نشاط صيد األسامك 

مبقدار 6.43%.
امليــاه  إمــدادات  أســعار  لت  وســجَّ
وأنشــطة الــرف الصحــي وإدارة النفايــات 
ومعالجتها ارتفاًعا نسبته 0.85 %، والتي 
تشكل أهميتها النسبية 1.69 % من سلة 

املنتج.
يف حن شهدت أسعار إمدادات الكهرباء 
انخفاًضــا  الهــواء  وتكييــف  والبخــار  والغــاز 
مقــداره 1.41 %، والتــي تشــكل أهميتهــا 
املنتــج.  ســلة  مــن   %  9.33 النســبية 

الرشقيــة"  "القــدس  يف  للمستشــفيات 
تجــاه  القــوي  التزامــه  جديــد  مــن  يثبــت 
يف  الفلســطينية  واملؤسســات  الشــعب 
رشقــي  مستشــفيات  وتعــد  املدينــة. 
القدس مراكَز رئيسة للرعاية املتخصصة 
الفلســطيني،  الصحــي  الجهــاز  ضمــن 
املــرىض  الصحــة  وزارة  ل  تحــوِّ حــن  يف 
الذيــن يحتاجــون إىل خدمــات طبيــة غــري 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  متوفــرة 
الــكىل  ورعايــة  األورام  تخصــص  مثــل 

وشــهدت أســعار منتجات صناعة التعدين 
طفيًفــا  انخفاًضــا  املحاجــر  واســتغالل 
األول  ترشيــن  خــالل   %  0.09 مقــداره 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،2020

1.26 % من سلة املنتج.
مــن  املنَتجــة  الســلع  أســعار  لت  وســجَّ
طفيًفــا  انخفاًضــا  التحويليــة  الصناعــات 
مقــداره 0.04 %، والتــي تشــكل أهميتهــا 
النسبية 55.59 % من سلة املنتج، وذلك 
بســبب انخفاض أسعار األعالف الحيوانية 
وأســعار   ،%  3.54 مبقــدار  ة  املحــرَّ
عــدا  لة  املشــكَّ املعــادن  منتجــات  صناعــة 
املاكينــات واملعــدات مبقــدار 0.65 %، 
وأسعار صناعة املالبس مبقدار 0.52 %، 
واملنتجــات  الكيامويــات  صناعــة  وأســعار 
الكيميائيــة مبقــدار 0.17 %، رغــم ارتفــاع 
النباتيــة  والدهــون  الزيــوت  أســعار صناعــة 
وأســعار   ،%  1.67 بنســبة  والحيوانيــة 
 ،%  0.69 بنســبة  املنســوجات  صناعــة 
وأســعار صناعــة األثــاث بنســبة 0.55 %، 
وأســعار صناعــة منتجــات مطاحــن الحبــوب 

بنسبة 0.40 %.

وجراحة القلب، للعالج يف مستشفيات 
القدس.

ســت  القــدس  رشقــي  يف  وتعمــل 
مستشــفى  هــي:  صحيــة،  مؤسســات 
املطلــع أوغوســتا فيكتوريــا، ومستشــفى 
يوســف،  مــار  ومستشــفى  املقاصــد، 
للعيــون،  جــون  ســانت  ومستشــفى 
ومستشــفى التوليــد التابــع للهالل األحمر 
الفلســطيني ومركــز األمــرية بســمة إلعــادة 

التأهيل.

اإلحصـاء: ارتفـاع أسعـار املنتـج فـي أكتـوبـر

م 9 ماليني يورو ملستشفيات القدس  االتحاد األورويب ُيقدِّ



عربي ودولي الثالثاء 16 ربيع اآلخر 1442هـ 1 ديسمبر/ كانون األول 12
Tuesday 1 December 2020

FELESTEENONLINE

اخطار لتنفيذ حكم بطريق النرش املستبدل صادر عن دائرة 
تنفيذ بداية دير البلح يف القضية التنفيذية رقم 2020/2761

اىل املنفــذ ضــده: نضــال ابراهيــم عبــد اللــه النجــار وعنوانــه املغــازي خلــف 
السوق ومجهول محل اإلقامة حاليا.

نبلغــك طبقــا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب الكمبيالــة املســتحقة الوفاء 
بتاريخ 2018/7/1 املنفذة عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/2761 
والبالــغ قيمتهــا )4600( شــيكل أي خمســة االف واربعامئــة شــيكل ارسائيــي 
باإلضافــة للرســوم واملصاريــف لصالــح طالــب التنفيــذ/ محمــد عبــد اللطيــف 
فهمي الغريز بانه عليك دفع قيمة الكمبيالة باإلضافة اىل رســوم ومصاريف 

القضية يف غضون اسبوعني من تاريخ تبليغك.
وعليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون اسبوعني واذا مل تحرض خالل 
املدة املذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستبارش دائرة التنفيذ 

اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
مأمور تنفذ محكمة بداية دير البلح
صديق الرقب

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )540/ 2020(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
1.حسام عبد املجيد حمد الله األشقر من سكان غزة هوية رقم 903488021

2. كامل محمد عي األشقر من سكان غزة هوية رقم 920852761

نفــي  عــن  باألصالــة  األشــقر  ديــب  إســامعيل  اســالم  عــن:  وكيــال  بصفتــه 
وبوكالتي عن / املاظة كامل عبد الرحمن أبو نحل واماين وروزانا وليال واالء 

وفاتنه وعبري وروال واسيا ورانيه أبناء إسامعيل ديب األشقر  
مبوجب وكالة رقم: 5181 / 2017 الصادرة عن الدوحة

موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة يف القطعــة 1768 
القسيمة 6 املدينة  بيت الهيا

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 11/30 / 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

تبليغات رشعية
اىل املدعــى عليــه/ نــارص محمــد جــاد اللــه أبــو الحصــني من الســبع وســكان 
رفح سابقا واملقيم حاليا يف مرص ومجهول محل اإلقامة فيها االن يقتيض 
حضورك اىل محكمة رفح الرعية يوم االحد املوافق 2021/1/3 الساعة 
الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر يف الدعــوى أســاس 2020/428 وموضوعهــا 
تفريق للرضر من الغياب واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: هنية 
ســالمة صبح ابو الحصني وإن مل تحرض يف الوقت املعني او ترســل وكيال 
عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرعــي غيابيــا لذلــك صــار تبليغــك حســب 

األصول وحرر يف 2020/11/30م.
قايض محكمة رفح الرعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية االبتدائية

هويتــي  فقــد  عــن  القطــري  عــودة  محمــد  احمــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801219650 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســاري ايــوب عــي بنــات عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 400897419 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو مشــايخ عــن فقــد هويتــي  نائلــة بشــري احمــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   905301750 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اســمهان جــدوع عــي أبــو نامــوس عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   955896360 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الحميــد رمــزي عبــد الحميــد نصــار عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400821997 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ فاطمة بسام محمد نصار عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802766584 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ابراهيــم عيــى احمــد ابــو جــراد عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802986539 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ اسامء عبد الفتاح أحمد العبادي عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802157198 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تحريــر جمعــة عبد الكريم الرباوي عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802461434 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد جــالل كامــل زايــد عــن فقد هويتــي وتحمل 
الرقم 803709393 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ مصطفى بهجت جمعة ابو عجينة عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803811801 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد عــدل الدنف عن فقد هويتي وتحمل الرقم 
803637115 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  الجخبــري  شــحدة  الرحيــم  عبــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   906733175 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

طهران/ وكاالت:
ومنظمــة  اإلرسائيــي  "املوســاد"  جهــاز  إيــران  اتهمــت 
"مجاهــدي خلــق" املحظــورة، بتنفيــذ عمليــة "معقــدة" 
باســتخدام أســلوب "جديــد بالكامــل"، الغتيــال العــامل 
النووي محســن فخري زادة الذي شــيع أمس يف مراســم 

تليق بكبار "شهداء" البالد.
وعــىل هامــش وداع العــامل البــارز الــذي اغتيــل الجمعــة 
املاضية قرب طهران، تعهد مسؤولون إيرانيون مواصلة 

الدور الذي كان يؤديه.
وكانــت وزارة الدفــاع اإليرانيــة أفــادت الجمعــة أن فخــري 
عمليــة  بعــد  بجروحــه  متأثــرا  تــويف  عامــا(،   59( زادة 
وإطــالق  ســيارة  تفجــري  شــملت  ملوكبــه  اســتهداف 
رصاص، وذلك عىل طريق يف مدينة آب رسد مبقاطعة 

دماوند رشق العاصمة طهران.
عــي  القومــي  لألمــن  األعــىل  املجلــس  أمــني  وكشــف 
معقــدة  "عمليــة  كان  االغتيــال  أن  أمــس  شــمخاين 
أي  مثــة  يكــن  ومل  الكرتونيــة،  أجهــزة  فيهــا  اســتخدمت 
شخص يف املكان"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية 

بشأن ذلك.
وأتت ترصيحاته يف مقابالت مصورة نرها التلفزيون 
الرســمي ووكالــة "فــارس" لألنبــاء، عــىل هامــش مراســم 

تشييع فخري زادة.
النــار  وكانــت الوكالــة أوردت أول مــن أمــس، أن إطــالق 
كان مــن خــالل رشــاش آيل موضــوع عــىل مــن شــاحنة 
صغــرية، وتــم التحكــم بــه عــن بعــد، قبــل أن يتــم تفجــري 

السيارة.
وأفاد شــمخاين يف ترصيحاته "اســتخدم العدو أســلوبا 
)...( جديدا بالكامل، واحرتافيا"، كاشفا أن فخري زادة 
كان مهــددا "منــذ عريــن عامــا"، وتــم إفشــال محاوالت 

سابقة الستهدافه.
 )...( فيهــا  "تــورط  العمليــة  أن  املســؤول  وأوضــح 
املســؤولون  يســتخدمها  مفــردة  وهــي  املنافقــون"، 
اإليرانيــون عــادة لإلشــارة إىل منظمــة "مجاهــدي خالــق" 
مــن قبــل  املعارضــة يف املنفــى، واملصنفــة "إرهابيــة" 

إيران.
النظــام  هــو  هــذا  كل  يف  اإلجرامــي  "العنــرص  أن  اال 

جهــاز  اىل  إشــارة  يف  واملوســاد"،  الصهيــوين 
االستخبارات الخارجية لـ)إرسائيل(، بحسب شمخاين.

وزارة  مقــر  التشــييع يف  مراســم  أمــس  وأقيمــت صبــاح 
الدفــاع يف طهــران، مبشــاركة رســمية وحضــور محــدود، 
عــىل عكــس املشــاركة الشــعبية العارمــة الــذي عــادة مــا 
متتاز بها وداعات مامثلة، يف ظل اإلجراءات االحرتازية 

للوقاية من فريوس كورونا املستجد.
خارجيــة،  باحــة  يف  أقيمــت  التــي  املراســم  وحــرض 

مسؤولون عسكريون ومدنيون بدا عليهم التأثر.
"أولى هزائمهم"

وقــال وزيــر الدفــاع أمــري حامتــي "لــو مل يرتكــب األعــداء 

هــذه الجرميــة الخسيســة وأســالوا دمــاء شــهيدنا العزيز، 
لكان بقي مجهوال"، مضيفا: "عىل االعداء أن يعلموا أن 

هذه الجرمية ستكون أوىل هزامئهم".
ومــن  الحارضيــن،  مــن  بالغــا  تأثــرا  اللقطــات  وأظهــرت 
بينهم قائد الحرس الثوري اللواء حسني سالمي، وقائد 
قــاآين،  إســامعيل  العميــد  الحــرس  يف  القــدس  فيلــق 
ورئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة عي أكرب صالحي، ووزير 

االستخبارات محمود علوي.
إىل  اإليــراين،  بالعلــم  لــف  وقــد  الراحــل  نعــش  وســجي 
جانــب منــرب الخطبــاء، محاطــا بأكاليــل الزهــور. ورفعــت 
للجمهوريــة  األعــىل  املرشــد  بجانــب  تظهــره  صــور 

اإلسالمية آية الله عي خامنئي.
كــام رفعــت صــور تظهــر وجه فخري زادة إىل جانب وجه 
اللــواء قاســم ســليامين، القائــد الســابق لفيلــق القــدس، 
والــذي اغتيــل يف كانــون الثاين/ينايــر املــايض برضبــة 

جوية أمريكية يف بغداد.
وأقيمــت لفخــري زادة الــذي كان يعــد مــن أبــرز العلــامء 
اإليرانيني يف مجاله، مراســم تكريم اعتبارا من الســبت 
املايض، فنقل جثامنه إىل مدينة مشهد )شامل رشق( 
للصــالة عليــه يف العتبــة الرضويــة، وبعدهــا إىل العتبــة 
الفاطميــة يف مدينــة قــم جنــوب طهــران، ومرقــد اإلمــام 

الخميني يف العاصمة طهران.

وهذه املراسم مشابهة لتلك التي أقيمت لسليامين.
واالبــداع  األبحــاث  ملنظمــة  رئيســا  زادة  فخــري  وكان 
بعــد  حامتــي  وقــال  الدفــاع.  لــوزارة  التابعــة  )ســبند( 
وفاتــه، إن الراحــل كان معاونــا لــه وأدى "دورا مهــام يف 

االبتكارات الدفاعية" وأيضا يف "الدفاع النووي".
قــررت  الحكومــة  أن  حامتــي  أكــد  أمــس،  كلمتــه  ويف 
"مضاعفــة موازنــة ســبند"، وأن إيــران "ماضيــة يف مســار 
زادة  فخــري  الشــهيد  ونهــج   )...( واالقتــدار  التقــدم 

سيستمر باقتدار".
ممثــل  بــور،  آقاجــان  الديــن  ضيــاء  الســيد  الصــالة  وأم 
املرشــد األعــىل للجمهوريــة اإلســالمية، والــذي قال يف 
التأبني "سنظهر الصرب يف مواجهة املصائب، سنقاوم، 

لكن أمتنا تطلب بصوت واحد انتقاما حاسام".
الــرف  حــرس  نقــل  الــوزارة،  يف  املراســم  ختــام  ويف 
النعــش عــىل األكــف إىل مســاحة مفتوحــة حيــث ألقــى 
الحارضون نظرة الوداع عليه، قبل نقله إىل مزار امامزادة 
صالح يف شامل طهران حيث ووري الرثى، عىل مقربة 
مــن عامَلــني نوويــني إيرانيني آخرين تــم اغتيالهام عامي 

2010 و2011.

وفقــدت الجمهوريــة اإلســالمية عــددا من علامئها خالل 
األعــوام املاضيــة، يف اغتيــاالت وجهــت أصابــع االتهــام 

فيها لـ)إرسائيل(.
الســبت املاضيــة  أكــد  األعــىل خامنئــي  وكان املرشــد 
ومواصلــة  االغتيــال،  يف  الضالعــني  "معاقبــة"  رضورة 

نشاطات العامل الراحل. 
)إرسائيــل(  روحــاين  حســن  الرئيــس  اتهــم  جهتــه،  مــن 
"الوقــت  يف  الــرد  عــىل  شــدد  حــني  ويف  باالغتيــال. 
املناسب"، أكد أن "األمة اإليرانية أذىك من أن تقع يف 
فــخ املؤامــرة الــذي نصبــه الصهاينة"، وأنهــم "لن ينجحوا 

يف تحقيق أهدافهم الخبيثة".
عــىل  زادة  فخــري  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأدرجــت 
"نشــاطات  خلفيــة  عــىل   2008 عــام  العقوبــات  الئحــة 
وعمليــات ســاهمت يف تطويــر برنامــج إيــران النــووي"، 
بنيامــني  االحتــالل  وزراء  رئيــس  ســابقا  اتهمــه  بينــام 
نتانياهــو، بالوقــوف خلف برنامج نووي "عســكري" تنفي 

طهران وجوده. 

إيران تتهم "املوساد" و"مجاهدي خلق" باغتيال فخري زادة بعملية "معقدة"

جانب من التشييع يف طهران أمس              )أ ف ب(

أنقرة/ وكاالت:
غــادرت ســفينة أبحــاث تركيــة امليــاه املتنــازع 
عليهــا رشقــي املتوســط، يف حــني قال االتحاد 
األورويب إنــه يراقــب ســلوك تركيــا وترصفاتهــا 
مســار  وإن  املتوســط،  رشق  منطقــة  يف 
العالقــات معهــا ســيتحدد يف القمــة األوروبيــة 

املقبلة يف بروكسل.
وأكــد متحــدث باســم االتحــاد األورويب أن كل 
تركيــا  مــع  التعامــل  بشــأن  مطروحــة  الخيــارات 
أنقــرة واليونــان مبيــاه  بــني  عــىل خلفيــة األزمــة 

املتوسط.
واملــوارد  الطاقــة  وزارة  ذكــرت  جهتهــا  مــن 
عــىل  لهــا  تغريــدة  -يف  الرتكيــة  الطبيعيــة 
"عــروج  ســفينة  أن  تويــرت-  مبوقــع  صفحتهــا 
مينــاء  يف  رســت  الزلــزايل  للمســح  ريــس" 

أنطاليا.
قامــت مبســح  الســفينة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 

آالف  بـــ10  مســاحتها  قــدرت  بحريــة  منطقــة 
يف  البحريــة  املناطــق  يف  كيلومــرتا  و955 
حــددت  التــي  املهمــة  ضمــن  املتوســط  رشق 
لها اعتبارا من العارش من شــهر أغســطس/آب 

املايض.
ريــس  عــروج  الزلــزايل  املســح  ســفينة  وباتــت 
عنوانــا لألزمــة بــني تركيــا واليونــان التــي تلقــت 
مــع  رصاعهــا  يف  األورويب  االتحــاد  مــن  دعــام 

أنقرة.
وظهــر اســم الســفينة الرتكيــة يف قلــب التوتــر 
األوىل  للمــرة  املتوســط  رشق  يجتــاح  الــذي 
يف 25 يوليو/متــوز املــايض يــوم تحركــت مــن 

ميناء أنطاليا للتنقيب عن النفط والغاز.
اليونــان وحلفائهــا،  مــع  الــرتيك  الخــالف  وبلــغ 
)اليونانيــة(،  الروميــة  وقــربص  مــرص  وتحديــدا 
التنقيــب  منطقــة  إىل  الســفينة  بوصــول  مــداه 
أغســطس/ مــن  العــارش  يف  عليهــا  املختلــف 

بالــون  أنقــرة  "تنفــس"  أن  قبــل  املــايض  آب 
االحتقان بسحبها السفينة من مواقع التنقيب 
يــوم 14 ســبتمرب/أيلول املــايض، ثــم إعادتهــا 
مــرة أخــرى وإرســالها يف أكتوبر/تريــن األول 
إىل جنــويب جزيــرة كاســتيلوريزو اليونانيــة، يف 
تحــد لدعــوات مــن االتحــاد األورويب والواليــات 

املتحدة باالمتناع عن ذلك.
وحولــت هــذه املهــام ومــا ارتبــط بهــا مــن ردود 
ريــس"  "عــروج  اســم  وأوروبيــة  يونانيــة  فعــل 
إىل عنــوان للوجــود الــرتيك رشقــي املتوســط، 
حيــث تحمــل التســميات رســائل ذات دالالت 

يف عامل السياسة بوجه عام.
وتقــول أنقــرة إن ســاحلها الطويــل املطــل عــىل 
البحر املتوســط يجعل مطلبها بالســيادة عىل 
مطلــب  مــن  أقــوى  املنطقــة  تلــك  يف  امليــاه 
اليونــان الــذي يســتند إىل جزيــرة كاســتيلوريزو 

الصغرية.

سفينة تركية تغادر املياه املتنازع عليها رشقي 
املتوسط واالتحاد األورويب يلّوح بالتصعيد الرباط/ وكاالت:

انطلقــت الجولــة الرابعــة مــن الحــوار الليبــي بــني 
واملجلــس  وطرابلــس(  )طــربق  النــواب  مجلــس 
شــامل  طنجــة  مبدينــة  أمــس  للدولــة  األعــىل 
املســار  حــول  الــرؤى  توحيــد  بهــدف  املغــرب 

السيايس والدستوري.
وتــأيت هــذه الجولــة بعــد يومــني فقــط مــن التئــام 
عقــد  عــىل  أعضائــه  وتفاهــم  النــواب  مجلــس 
مــن  ســنوات  بعــد  غدامــس  مبدينــة  اجتــامع 
إىل  املجتمعــون  خاللهــا  توصــل  االنقســامات 
نتائــج ملموســة أبرزهــا إنهــاء املرحلــة االنتقاليــة 

بإجراء انتخابات رئاسية و برملانية خالل سنة.
محــاور  الســيادية يف طليعــة  املناصــب  وتــأيت 

النقــاش يف طنجــة مــن أجــل الوصــول إىل حــل 
متوافــق عليــه لعرضه الحقا عىل مجلس النواب 

للتصويت عليه.
وقــال عضــو املجلــس األعــىل للدولــة عبدالقــادر 
نهايــة  عقــب  صحفــي  ترصيــح  يف  الحويــي، 
فريقــا  طنجــة  "يلتقــي يف  االفتتاحيــة:  الجلســة 
الحــوار )13+13( عــن املجلــس األعــىل للدولــة 
ومجلس النواب من أجل التفاهم والتشاور بني 
درجــة  ألقــى  الحــوار  مســار  لدفــع  املجلســني 
الليبيــة  األزمــة  حــل  املــرة يف  هــذه  ينجــح  لــي 
والدفع باملســار الدســتوري وتحديد املناصب 
مــن  الحــوار  لجنــة  عضــو  وأبــدى  الســيادية". 
مجلــس النــواب محمــد العبيــدي تفاؤلــه بنتائــج 

يــأيت  طنجــة  اجتــامع  أن  إىل  مشــرًيا  االجتــامع، 
التعقيــد  مــن  شــابها يشء  حــوار  بعــد جلســات 

كان آخرها يف تونس.
وأضــاف العبيــدي أن وجهــات النظــر تــكاد تكــون 
متقاربــة لتذويــب الجليــد، متوقعــا الوصــول إىل 
نتيجــة طيبــة تختــرص املســافات يف الجلســات 
املقبلــة. بــدوره، يقــول عضو لجنة الحوار محمد 
الرعيــض: "نحــن اليوم ســعداء من أجل الذهاب 
يجعــل  أقــوى  بشــكل  الســيايس  الحــوار  إىل 
النــواب  مجلــس  وهــام  الرعيــني،  للجســمني 
ومجلــس الدولــة، دورا أكــرب يف دعــم االســتقرار 
الختيــار  الليبيــني  كلمــة  توحيــد  ويف  ليبيــا  يف 

الجسم التنفيذي الذي يستطيع قيادة ليبيا".

انطالق جولة جديدة من الحوار الليبي يف طنجة املغربية 
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النجاح في الدراسة
 ال يعني النجاح في الحياة

              أكرم الحالق -مدير مدرسة

درجــات  وصاحــب  ناجــح  مــن  كــم 
علمية رفيعة، فاشل يف حياته!

وكــم مــن راســب يف الدراســة، كان 
مــن الناجحني يف الحياة السياســية 

واالقتصادية واالجتامعية!
هــذا األمــر يجــب أن يغــر تعريفنــا 
يف  الكــرى  وأهدافنــا  للنجــاح 
أن  يجــب  والجامعــات,  املــدارس 

نكــف عــن التعريــف الســطحي للنجــاح، وأن نتوقــف عن الغرس 
الــذي يحصــل عــى  الناجــح فقــط هــو  يف أذهــان الطــالب أن 

الشهادات املدرسية والجامعية.
حني نعيد تعريف النجاح لطالبنا، نعيد الثقة إليهم بأنفسهم، 
اكتشــاف  عــى  نشــجعهم  وعليــه  منهــم(،  الراســبني  )حتــى 

مواهبهم الشخصية األخرى وتنميتها واستغاللها.
وعنــد إعــادة تعريــف النجاح )للمتفوقــني(، نخرجهم من الوهم 
والرساب القائل بأن املتفوق يف دراسته سيتفوق يف حياته.
يجــب أن نعلــم طالبنــا أن املهــارات الالزمــة للنجــاح يف الحيــاة 

أكر بكثر من املهارات الالزمة للتفوق الدرايس.
راســبني يف  كانــوا  الذيــن  مــن  جــراين،  بعــض  فــإن  وللمثــال، 
املــدارس، امتهنــوا بيــع )الكعــك( عــى عربــات، فنجحــوا يف 
وتزوجــوا،  البيــوت،  فبنــوا  واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  حياتهــم 
واســتقروا، يف حــني أعــرف بعًضــا مــن الذيــن كانــوا متفوقــني 
املهــارات  فاقــدي  العليــا،  الشــهادات  وحــازوا  دراســاتهم  يف 
االجتامعيــة واالقتصاديــة، مــا زالــوا يتكففــون وظائــف البطالــة، 
وال يســتطيعون حتــى توفــر لقمــة العيــش ألنفســهم. يجــب أن 

نعيــد تغيــر مفهــوم النجاح لدى 
طالبنا، وأن نغرس فيهم مهارات 
وليــس  الحيــاة،  يف  النجــاح 

النجاح الدرايس فقط.

إدارة  رســمتها  بطقــوٍس  مســبوقة  بالفــوز  معرفتــه  لحظــة  كانــت 
القامئــة  إىل  لــني  املتأهِّ الســتضافة  طــت  خطَّ التــي  املســابقة؛ 
القصــرة يف املجــاالت املطروحــة ملســابقة "جائــزة الدولــة ألدب 
ط فكان إعالن  الطفل" لكنَّ جائحة كورونا حالت دون تنفيذ املخطَّ
لــون مــن كلِّ  الفــوز عــن طريــق تطبيــق "زووم" حيــث اجتمــع املتأهِّ

املجاالت وأُعِلن الفائزون.
مصطفــى شــابٌّ فلســطينيٌّ عــارص أربــَع حــروٍب عدوانيــة عــى غــزة، 
ليبــدأ مرحلــة   2015 الّربــع األول مــن  خــرج مــن القطــاع يف نهايــة 
ــا  جديــدة مــن الحيــاة، درس وعمــل يف مجــال اإلعــالم، ويعمــل حاليًّ

م برامج يف قناة تلفزيونية. مذيًعا ومقدِّ
مراسم فرح

َعــه كثــٌر مــن األحّبــة، حــني ذكــرت املذيعــُة  "كان مــا توّقعُتــُه وتوقَّ
جــأٍش  برباطــِة  تحّليــت  لكّننــي  غامــرة،  بســعادٍة  شــعرُت  اســمي، 
رضورّيــة، يف ظــّل وجــود الشــاعر املغريب ســعيد بــن عياد الذي مل 

ا موّفًقا يف مناسباٍت قادمة، كانت  ُيحالفه الحّظ ورَجوُت له حظًّ
ا ولهــا  لحظــًة فــوق الوصــف، ال ســيَّام أنَّ هــذه الجائــزة كبــرٌة جــدًّ
ــعري".. ما زالت مراسم الفرح  ســمعٌة محرتمة يف الوســط الشَّ
تدق طبولها بداخله، ما أن غمرته كل عبارات الشعور بنشوة 
الفوز التي احتفظ بها لنفسه مراعاة ملشاعر من مل يحالفه 

الحظ.
عــن اســتعداده للجائــزة ترســم إجابتــه طريًقــا ملهــاًم يف 

خــوض معــرتك داخــي مع النفس: "حقيقًة مل أســتعد 
للمشــاركة يف هــذه املســابقة قبــل وقــٍت كاٍف أُلنِجز 

خصوًصــا  مناســًبا،  يكــوُن  شــعريٍّ  ديــواٍن  مــروع 
ــًرا تحديــًدا قبــل  نــي عرفــُت بأمــِر املســابقة مؤخَّ أنَّ

أن ُيغلق باب االشرتاك فيها بأسبوعني".
يرجــع إىل تفاصيــل الــراع النفــي مــع بعــض 
مشــاعر اإلحبــاط التــي تخــره "أنــك متأخــر"! إال 

أنهــا مل تروضــه أو تكبــح جــامح شــغفه للمنافســة"، 
وكانــت  الّتحــّدي،  هــذا  خــوض  بلــزوم  نفــي  أقنعــُت 

أكتــب يف  ألّننــي مل  املــروع  هــذا  ى يف  أتحــدَّ مــن  أّول  نفــي 
املجال من قبل، إاّل أناشــيد موّجهة لريحة األطفال وكانت هذه 
الكتابــة فــرتة عمــي يف غــزة تحديــًدا يف الفــرتة مــن عــام -2009

2014 وهذا ساعدين كثًرا".

شــارك مصطفــى بديــواٍن شــعريٍّ موّجــه لألطفــال والعمــل يناســب 
الفئة العمرية ما بني 14-8 عاًما واســُمُه "رحلُة إنقاِذ العامل" وميز 
الّديــوان بفكرتــه التــي كانــت مبنزلــة الحاضنــة للّنصــوص الّشــعرية، 
بطريقــة تلفــُت االنتبــاه، فــكان الّديــوان يتضّمن النصوص الّشــعرية 
املوّجهــة لألطفــال إىل جانــب تقديم الّنصائح واإلرشــادات وبعض 
ه عى االبتكار وطرح اإلجابات  األسئلة الّتحفيزية للّطفل التي تحثُّ

وإثارة الّتساؤالت.
وكانــت فكــرة الّديــوان قامئــة كذلك عى التفاعلية، ففي نهاية كّل 
قصيدة يطرح مصطفى سؤااًل وترك مجموعة سطور مشتملة عى 
فراغــات ُتتيــح للصغــر أن يكتــب فيهــا الفائــدة التــي خــرج بهــا مــن 
القصيــدة، إىل "جانــب فكــرة أخــرى ارتكَز عليها الّديوان وهي فكرة 
األنشــطة، يف نهايــة كّل قصيــدة هنــاك نشــاٌط ُينصــح بــه لألطفــال، 
ــأ بفــوز العمل خصوًصا أّنني كنــُت حريًصا أن  وهــذا مــا جعلنــي أتنبَّ

مه بشكل مختلف غر تقليدي رغم املّدة القصرة التي كتبُتُه  أقدِّ
فيها".

فرصة لالنتشار
ماذا متثل لك جائزة الدولة ألدب الطفل؟ تغشاه أمواج من الفرح 
"الجائــزة شــعرية وتربويــة يف املقــام األّول، وهــي تحــدٍّ كبر للّذات 
وتصقــل تجربــة الشــاعر وتوّســع خرتــه وتجعلــه أكــر انفتاًحــا عــى 
أســاليب وأمنــاط كتابــة إبداعيــة متعــددة، بــداًل مــن االنغــامس يف 

أسلوب واحٍد ال يخرج منه".
كــام أّن الجائــزة هــي الّرســمية يف هــذا املجــال ومنبثقــة عــن وزارة 
مــن  حّظــه  ســيجُد  اإلصــدار  أّن  يعنــي  مــا  قطــر،  دولــة  يف  الثقافــة 
االنتشــار يف املكتبــة العربيــة وفــرُص انتشــاره ســتكون أكــر اّتســاًعا 

من النر الذايت، يتابع حديثه.
"علينا أن نفّكر بطرق جديدة من خاللها نخدم قضّيتنا، وأن نوّضح 
معانــاة أطفالنــا بصــورٍة تفاعليــة وحيويــة وطــرق جديــدة تصــُل إىل 

املتلّقي العريب مبا فيهم األطفال".. هكذا يوظف األدب والشعر 
يف إبراز قضية الطفل الفلسطيني.

نجــُده  قــد  األســلوب  فهــذا  املعانــاة  نظهــر  أن  يكفــي  ال  نظــره  يف 
حــارًضا يف اليوميــات اإلخباريــة والقنــوات وغرهــا، يخــرج األمــل 
الــذي يعتملــه "نحــن بحاجــة إىل كتابــة أحالمنــا، ما نرجــوه ألطفالنا، 
والواقــع  لفلســطني  كان  وقــد  تحقيقــه،  إىل  يســعون  مــا  آمالهــم، 
العــامل،  إنقــاذ  رحلــة  ديــوان  مــن  األكــر  الّنصيــب  املــؤمل  العــريب 
وســأحرص عــى إرســال مجموعــة مــن الّنســخ إىل كثــر مــن األحّبــة 

يف غزة حني تسنح الفرصة بذلك".

الّشــعر صــَدرت ملصطفــى ثالثــة دواويــن  يف مجــال 
عــن  مشــارًكا  كان  أنــه  كــام  قريًبــا؛  ســيصدُر  والّرابــع 
فلسطني يف جائزة كتارا لشاعر الرسول صى الله 
عليه وسلم عام 2017 وشارك كذلك يف جائزة 

أمر الشعراء عام 2018.
كــام فــاز بجائــزة "الشــارقة" لإلبــداع العــريب يف 
أواخــر 2018م، عــن ديــوان شــعري بالفصحــى 
مــن  الكثــر  "وفيــه  املرايــا  رصاخ  اســم  يحمــل 
القصائــد عــن فلســطني وواقــع شــعِبنا الجريــح 
الــذي يضّمــد وجعــه بيــد ويقــاوم محتّلــه باليــد 

األخرى".
بداخلــه،  تشــتعل  واملنافســة  الفــوز  طمــوح 
يظــّل  حّتــى  الجوائــز  مســرة حصــد  "ســأواصل 
اســم بلدنــا الحبيــب فلســطني عالًيــا يف املحافــل 
تحقيــق  أســتطيع  حّتــى  الفرصــة  يل  تتوّفــر  وأن  والّدوليــة  العربيــة 

ذلك".
غمار العام السادس

تغــر مجــرى حديثــه هنــا، ينتقــل إىل حيــاة الغربــة "شــعرُت مقتِنًعــا 
أّنه مل يبَق ما ميكُن أن أضيفه إىل تجربتي يف قطاع غزة الحبيب، 
فــكان قــرار الّســفر صائًبــا، وهــا أنــا أخــوض غــامر العام الســادس يف 
امُلغرتب، لكّن الحياة يف تركيا تخّفف الغربة املجتمعية عّنا؛ ألّننا 

نخالط مجتمعات عربية متعّددة.

أّمــا عــن املحــزن يف الغربــة، "فالُبعــد عــن األهِل لــه ذات وقع الحزِن 
ُبه لنــا ُبعُدنــا عــن الوطن، نأمــُل أن تصبح أوطاننا يف حال  الــذي ُيســبِّ
أفضــل حّتــى نعــود لنلتمــس األمــَل يف رحابهــا ألّن دفَء الغربــة بــارٌد 

خارج الوطن الذي ننتمي إليه".
يؤمن مصطفى أن هناك قواسم مشرتكة بني الّشعر واإلعالم، فاإلعالم 
يرتكــز عــى الكلمــة، ويقــوُم كذلــك عــى القلــم الصــادق، وهــي ذاتــه 
مفردات أساســية تحرض يف الّشــعر، كام أّن االشــتغال بالّشــعر واألدب 
يجعــل الصحفــي متمّكًنــا مــن أدواته أكــر، وذلك ألّن من ميتلك ناصية 

اللغة يتمّيز عن أقرانه يف حقل الصحافة، كونه األغزر معرفًة ومعجاًم.
لكن الرابط األبرز بني اإلعالم والّشعر هو ُحّب اللغة والحرص عليها 
وتقدميهــا سلســة إىل الُجمهــور، يرتاجــع للخلــف قليــال "إين ُمولــع 
بالّشــعر أكــر مــن ُحــّب الظهــور عــى الشاشــة ويف كال املروعني 
ُأواصل تشكيل ذايت؛ باحًثا دامًئا عام فيه الخر يل والعّز واملجُد 

ألهي وأبناء وطني أينام كانوا".

وقبــل أن يختــم ضيفنــا، حديثــه كانــت لــه ســهام شــكر أخــرى رمــاه 
مــن قــوس الحنــني نحــو قلــوب أبناء بلــده "أرجو أن ُيوّفق كّل شــبابنا 
مــوح يف رفــع اســم فلســطني خّفاًقــا يف ســامء ال  الفلســطيني الطَّ

تغيُب عنها شمُس الفلسطينّي أينام ذهب وحيثام كان".

أنقرة-غزة/ يحيى اليعقوبي:

"ُأعِلــن في البداية اســم الشــاعر المغربي ســعيد 
عبيد فائًزا، وظلَّ إعالُن اسم الشاعر الذي ُيقاِسمه 
المركــز ذاتــه، حينهــا تســلَّل إلــى قلبي شــعوٌر 
مأنينــة، وأحسســُت بأنَّني ســأفوز  غمرنــي بالطُّ

باللَّقــب".. بقيت لحظات قليلة وُيعَلن 

اســم الفائــز بجائــزة "الدولة ألدب الطفــل بقطر" 
بموســمها الثامــن، والتي ذكرت أنها ســتكون 
مناصفــة بين ثالثة متأهليــن للقائمة القصيرة. 
نبضــات قلبه تعزف لحن التوتــر الممزوج بالثقة، 
يحبــس فرحة كتمها، ســرعان مــا دوى صداها 

بداخلــه، مــا أن لفظــت المذيعــة الكلمــات التي 
انتظرها »الفائز المشــترك بالجائزة نفســها هو 
مصطفى مطر من فلسطين«، كانت كلماتها 
تأكيًدا إلحســاس قلبه وثقته بقلمه الذي نســج 

حروفه على ماكينة اإلبداع.

الديوان يناسب الفئة العمرية 
ما بين )8-14( عاًما وتميز 

بفكرته وأسلوبه

تحديت نفسي وكتبت ديوان 
المسابقة في أسبوعين

علينا أن نوضح معاناة 
أطفالنا بصورٍة تفاعلية 
وحيوية وطرق جديدة

عر صَدرت لي  في مجال الشِّ
ثالثة دواوين والرابع سيصدُر 

قريًبا

سأواصل حصد الجوائز ليظل 
اسم فلسطين عالًيا في 

المحافل العربية والدولية

أخوض غمار العام السادس 
في الُمغترب.. والبعد عن 

األهل له وقع حزين
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -طائر ال يطير لكن 

سباح ماهر 
2 -مصباح مضيء + أحرف 

متشابهة 
3 -سحب بقوة + مدينة 

أثرية سورية + حرف + ثلثا 
قال معكوسة 

4 -صلب – األمر من كان 
+ مختلفان 

5 -نجيب – ثلثا راق
6 -شديد – تلميذ 

معكوسة + حرف 
7 -يحمله كل شخص + 

طلب وناشد 
8 -كثير – حرف نصب – 

أحرف متشابهة 
9 -صوت الفيل – يجري 

بالعروق 

العمودي:
1 -انقسام + نفذ بجلده 

معكوسة 
2 -ادلب مبعثرة – حرف + 

كالم خافت معكوسة 
3 -احسان + عين في الجنة 

4 -نصف طائر + مكان 
لعبادة الرهبان – وجع 

5 -من الفنون – عاصمة 
إيرلندا 

6 -يجلس الجمل ع األرض – 
مكان مرتفع معكوسة 

7 -ميزان كبير – يؤم 
المصلين 

8 - استخدمه قديما 
العرب والمسلمون لتحديد 

موقعهم الجغرافي 
معكوسة 

9 -أبو الطب اليوناني – والدة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

من األزهار له فوائد طبية يتكون من 7 حروف 

شقائق النعمان – الياسمين – توليب – الجوري 
– الريحان – الفندر – الزنبق – النرجس – فتنة – 
بيلسان – فل – سوسن – نعنع – ورد – زهر – 

عنب – تمر – ال – لم – ج 
حل الكلمة الضائعة

القرنفل

 

المواطن محمد قطوسة، من الخياطني القالئل الذين ما زالوا محافظني عىل آلة 
حياكة الزي الفلسطيين القمباز  ويعملون عىل إبقائها عىل قيد الحياة      

يقّدمها مخرج أمرييك

ورشة عمل عن وثائقيات عالم الجريمة 
يف مهرجان سينما الحقيقة الـ14

طهران/ وكاالت:
من املقرر أن يقّدم املخرج األمرييك الشهري "جوزيف بريلينجر" ورشة تعليمية عرب اإلنرتنت 

يف مهرجان سينام الحقيقة الدويل لألفالم الوثائقية يف إيران.
وســتعقد ورشــة عمــل "بريلينجــر" املتخصصــة يف موضــوع صناعــة األفــالم الوثائقيــة يف فئــات 

الجرمية يف قسم )ويب رسي( يف مهرجان سينام الحقيقة الرابع عرش.
ولــد بريلينجــر يف 30 أكتوبــر 1961، وهــو مخــرج ومنتــج أمريــيك، تركــز أفالمــه بشــكل خــاص 
عىل األفالم الوثائقية التي تتحدث عن الجرمية الحقيقية، وتلفت االنتباه إىل قضايا العدالة 
االجتامعيــة يف الواليــات املتحــدة وخارجهــا يف أفــالم عــالوة عــىل عــرشات االفــالم الوثائقيــة 
املختصــة يف عــامل الجرميــة. كان لهــذا املخــرج االمريــيك دور كبــري يف ريــادة أســلوب صناعــة 
األفــالم الوثائقيــة التــي تســّلط الضــوء عــىل الجرائــم يف املجتمــع ومبختلــف أشــكالها ودراســة 
دوافعهــا، واشــتهرت أعاملــه مبزيــج مــن التصويــر الســيناميئ املاهــر واملوســيقى التصويريــة، 

وهيكل رسدي درامي مقنع كام لو أنك تشاهد فيلم درامي لكنه حقيقي ومقنع.
وتتنوع ورش العمل يف مهرجان ســينام الحقيقة الدويل لهذا العام رغم جائحة كورونا، ورش 
لتقيص الحقائق يقّدمها كبار صانعي األفالم الوثائقية من قبيل: بيل نيكولز وبيتيس ماكلني، 
النجــي  مثــل جيمــس  املختلفــة  اإلنتــاج  وأســاليب  بالخــربات  لهــم  املشــهود  الوثائقيــني  إىل 

ولويس سيهفيوس وفرهاد فرهرام ومهرداد أوسكويي.
وتتيــح الــورش لعشــاق االفــالم الوثائقيــة املبتدئــني والهواة واملحرتفني يف جميــع أرجاء العامل 
فرصة التعرف عىل وجهات نظر جديدة يف حقل ســينام الواقع التي جعلها املهرجان شــعارا 
ألعاملــه، باإلضافــة إىل صقــل مهاراتهــم تحــت إرشاف عــدد مــن كبار صانعي الســينام الوثائقية 

من داخل ايران وخارجها بشكل “اون الين”.
ُتقــام النســخة الرابعــة عــرش مــن مهرجــان ســينام الحقيقــة الــدويل املخّصــص لألفــالم الوثائقيــة 
يف الفــرتة مــن 8 حتــى 15 ديســمرب/كانون األول يف العاصمــة االيرانيــة طهــران؛ بــإدارة “محمــد 

حميدي مقدم” أون الين، بسبب تفيش فريوس كورونا.

تركيا.. أول مقهى طاقمه 
من مصايب متالزمة داون

أنقرة/ الجزيرة نت:
بهندام أنيق وابتسامة لطيفة يستقبل رجب كوناك زبائن مقهى داون الواقع يف ميدان كيزيالي 
وســط العاصمــة الرتكيــة أنقــرة، مقهــى يحظــى بديكور بســيط لكنه مميز، يعتمــد عىل اللون البيج 

مام يضفي عىل املكان هدوءا يريح النفس ويبعث فيها األمان.
وقــد أضحــى أول مقهــى يف تركيــا يتكــون فريــق عملــه مــن أشــخاص يعانــون مــن متالزمــة داون، 
يتحــدون إعاقتهــم ويرضبــون بكلــامت العجــز عــرض الحائــط، حيــث يلقــى املقهــى رواجــا وترحابا 
بــني األتــراك. ويهــدف املقهــى -الــذي افتتحتــه وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة عــام 2001 
وتــرشف عليــه- إىل زيــادة ثقــة ذوي االحتياجــات الخاصــة بأنفســهم، ودمجهــم أكــر يف املجتمــع 
اجتامعيــًا ومهنيــا. يضــم مقهــى داون 16 شــابا وشــابة مــن مصايب متالزمة داون يشــتغلون تحت 
إدارة زينــب تونجــاي التــي أســندت لهــا هــذه املهمــة، تقــول للجزيــرة نــت "عندمــا افتتحنــا هــذا 
املقهــى أسســنا ورشــة أخــرى للخدمــة، بدأنــا بتعليمهــم أوال االعتنــاء بهندامهــم ألن لدينــا لباســا 
موحــدا، باإلضافــة لكيفيــة اســتقبال الزبون، وترتيــب الطاولة، وتلبية الطلبيات، وتقديم الصحن، 

لقد عّلمناهم كل يشء، عّلمناهم املهنة بطريقة محرتفة".
وأكدت تونجاي أن أهمية املقهى ال تكمن يف الدعم املايل فقط والتوظيف، لكنه يكافح التمييز 

والعنرصية ومينح ذوي االحتياجات الخاصة فرصة لتقديم مواهبهم والتفاعل مع املجتمع.
واعتــربت وجــود املقهــى يف مركــز العاصمــة املكتــظ ميزة كبرية من حيث زيادة وعي األشــخاص 
الذيــن ليســوا عــىل درايــة بحقيقــة أن املصابــني مبتالزمــة داون ميكنهــم القيــام بــدور نشــط يف 

الحياة، وحتى الحصول عىل الدعم لدمجهم أكر يف الحياة العملية.
ورغــم الصعــاب الــذي يواجههــا هــذا املقهــى الصغــري فــإن الفريــق مــا زال يعمــل بجــد ويقــدم 
الخدمــات للزبائــن بكثــري مــن االهتــامم والعنايــة، إنهــم يرغبــون أن يــرى العــامل أنهــم قــادرون عــىل 

تقديم يشء فريد ومميز ملجتمعهم.

سنغافورية تنجب طفاًل يحمل 
أجساًما مضادة لفريوس كورونا

سنغافورة/ وكاالت:
أنجبــت امــرأة ســنغافورية أصيبــت بفــريوس كورونــا املســتجد خــالل فــرتة الحمــل، طفــال تبــني أنــه 

يحمل أجساًما مضادة ملرض "كوفيد19-".
ووفقا لصحيفة "ســرتيتس تاميز" املحلية، تم تشــخيص إصابة ســيلني نغ تشــني، البالغة من العمر 

31 عاًما، بفريوس كورونا املستجد، عندما كانت حاماًل يف األسبوع العارش يف آذار/مارس.

وبحســب الصحيفــة، اكتشــفت ســيلني إصابتهــا بفــريوس كورونــا املســتجد بعــد عودتهــا مــن رحلــة 
إىل أوروبا يف الربيع املايض.  ويف ترشين الثاين/نوفمرب، أنجبت سيلني طفال أظهرت التحاليل 

وجود أجساًما مضادة ملرض كوفيد-.19
وقالت املرأة: "إنه أمر مثري لالهتامم للغاية. قال طبيب األطفال إن األجسام املضادة لكوفيد19- 
التي كانت موجودة لدي قد اختفت، لكن طفي يحمل هذه األجسام. وبرأي االطباء أن األجسام 

املضادة قد انتقلت إىل الجنني أثناء الحمل".
آنــا  الروســية،  الصحــة  بــوزارة  املعديــة  األمــراض  يف  املتخصصــني  كبــرية  أوضحــت  جانبهــا  ومــن 

سيامكوفا، أن انتقال عدوى فريوس كورونا من األم إىل الطفل مل يتم إثباته بعد.
ويف املقابل، تنتقل األجسام املضادة من األم إىل طفلها وتبقى ملدة تصل إىل عام كامل.

العاصفة تجلب الذهب 
إىل الشاطئ يف الهند

نيودلهي/ وكاالت:
جلبت العاصفة الذهب يف والية أندرا براديش الهندية إىل الشــاطئ. وذكرت وســائل إعالم 
محلية أن مئات الصيادين من القرى املحلية تجمعوا بحثا عن املعدن النفيس. ظهرت قطع 

من الذهب عىل الشاطئ بعد ارتفاع املد الذي تسبب فيه إعصار نيفار. 
حســب  القدميــة،  واملنــازل  املعابــد  مــن  العديــد  فيضــان  نتيجــة  املــاء  إىل  الذهــب  وصــل 

"هندوستان تاميز".
وقالت الرشطة إن الصيادين عروا عىل جزيئات الذهب بالصدفة وباعوها مقابل عدة مئات 

من الروبيات. 
عــىل الفــور، انتــرش الخــرب يف جميــع أنحــاء الواليــة، وبعــد ذلــك هــرع القرويــون إىل الشــاطئ. 

ويالحظ أنهم ما زالوا يبحثون عن الذهب عىل الشاطئ. 
مســؤولو إنفــاذ القانــون عــىل يقــني مــن أنــه مــن غــري املرجــح أن يتمكــن الســكان مــن العثور عىل 

قطع كبرية من املعادن الثمينة وإثراء أنفسهم.



15أخبار وتتمات الثالثاء 16 ربيع اآلخر 1442هـ 1 ديسمبر/ كانون األول 
Tuesday 1 December 2020

FELESTEENONLINE

ب باملوقف املرصي...  حامس ُترحِّ

االحتالل يهدم 3 منازل ومنشآت  ... 

10 وفيات و1,868 إصابة جديدة  ... 

57 وفاة و5123 إصابة ... 

5 وفيات و748 إصابة ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 
وقتــل مــن يشــاء، ونســف بيــت مــن يشــاء، يف حــن التفاهــامت كــرت رجــل 

االحتالل دون االقرتاب من حواكري غزة.
سابعًا: التنسيقات األمنية ضيقت حركة الفلسطينين بن مدن الضفة الغربية 
ومنطقــة ج، وال انتقــال إال عــر الحواجــز، وبعــد موافقــة منســق شــؤون املناطــق 
عــى  فرضــت  التــي  التهدئــة  تفاهــامت  عكــس  عــى  ركــن،  أبــو  كميــل  الجــرال 

اإلرسائيلين البقاء عى مسافة قريبة من املالجئ، تحسبًا لصفارات اإلنذار.
ثامنــًا: التنســيقات األمنيــة طويلــة األمــد، وقــد  تجــاوز عمرهــا 28 عامــًا، ونتائجها 
الســلبية تفضح مســارها، يف حن التفاهامت مؤقتة، يومية، قد تتكر مع كل 

قذيفة، وقد تحطمت التفاهامت عرشات املرات بفعل صواريخ الرجال.
تاســعا: التنســيقات األمنيــة جــاءت بعــد اتفاقــات سياســية، أعقبتهــا مصافحــات 
عى رؤوس األشــهاد، ثم ابتســامات، تالها عناق وقبالت، يف حن التفاهامت 
جــاءت بعــد حــروب عــدة، وبعــد مواجهــات ميدانيــة، ومل يقبل بهــا العدو إال بعد 

أن قصفت تل أبيب.
عارشًا: الســلطة الفلســطينية تتســلم أموال املقاصة مقابل التنســيقات األمنية، 
وكلام تلكأت السلطة يف مهمتها، يصري الخصم، ويتأخر دفع األموال، يف حن 
رجــال غــزة املحــارصون مــن إرسائيــل، فرضــوا عــى عدوهــم أن يســمح لدولــة قطر 
العربيــة بتزويــد غــزة ببعــض حاجاتهــا اإلنســانية والحياتيــة، وكلــام تلــكأ العــدو، 

يكون الرد بالتصعيد، والتلويح بقصف تل أبيب.
وهنا أترك لشعبنا الفلسطيني البطل فرصة ليضيف بالتجربة ما يراه مناسبًا من 

فروق بن التنسيقات األمنية والتفاهامت امليدانية.

املتعافــن يف  عــدد  إجــاميل  لريتفــع  تعــاٍف,  حالــة   450 ســجلت  أنهــا  وذكــرت 
القطاع إىل 11318.ولفتت وزارة الصحة إىل أن 126 حالة من املجمل إصابات 
يف حالــة "خطــرة وحرجــة"، يف حــن أن 346 حالــة تحتــاج إىل رعايــة طبيــة يف 
املستشــفى. عــى صلــة، أوقفــت لجنــة متابعــة وتأمــن البيــوت الخاضعــة للحجــر 
واملخالطــن،  بـ"كورونــا"  املصابــن  مــن  ُمخالفــن   4 الداخليــة،  بــوزارة  املنــزيل 

خرقوا إجراءات الحجر املنزيل يف الـ24 ساعة املاضية.
وقالت اللجنة يف ترصيح أمس، إنها أحالت املخالفن إىل مركز حجر "أصداء" 

بخان يونس، واتخذت اإلجراءات القانونية بحقهم.
املصابــن  عــى  مشــددة  إجــراءات  بالقطــاع  والصحــة  الداخليــة  وزارة  وتفــرض 
واملخالطن، ومتنعهم من الخروج من املنازل حتى انتهاء فرتة الحجر املخصصة.

ضواحي القدس )41(".
وذكرت أنه سجل 703 حاالت تعاٍف، وذلك عى النحو التايل: الخليل )24(، 
جنــن )59(، نابلــس )240(، طولكــرم )49(، رام اللــه والبــرية )111(، طوبــاس 
)40(،  سلفيت )24(، قلقيلية )19(، أريحا واألغوار )7(، بيت لحم )130(.

وأشــارت الكيلــة إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطن بلغت 
الوفيــات  %21، ونســبة  %78.2، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 

%0.8 مــن مجمــل اإلصابــات. وبشــأن األوضــاع الصحيــة للمصابــن، أوضحــت 

 12 منهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  العــالج يف  يتلقــون  مريًضــا   66 أن  الكيلــة 
مريًضا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

عواصم-غزة/ فلسطن:
املجتمــع  دوليــة  أوســاط  طالبــت 
تجــاه  مســؤولياته  بتحمــل  الــدويل 
نيــل  حتــى  الفلســطيني  الشــعب 
القابلــة  غــري  املرشوعــة  حقوقــه 
للترصف، واستعادة جميع أراضيه 

املحتلة من الكيان اإلرسائييل.
امللــك  املغــريب  العاهــل  وعــد 
القضيــة  الســادس  محمــد 
الفلســطينية "مفتــاح الحــل الدائــم 

والشامل يف الرشق األوسط".
وجههــا  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
العاهــل املغــريب إىل شــيخ نيانــغ، 
رئيس لجنة األمم املتحدة املعنية 
الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة 
للتــرصف،  القابلــة  غــري  حقوقــه 
مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن 
مع الشــعب الفلسطيني، املوافق 
29 ترشيــن اآلخــر )نوفمر( من كل 

عام، منذ عام 1977م.
"إن  املغــريب:  العاهــل  وقــال 
مفتــاح  هــي  الفلســطينية  القضيــة 

متكــن  عــى  يقــوم  الــذي  الحــل 
العيــش  مــن  كل شــعوب املنطقــة 
إطــار  يف  ووئــام،  وســالم  أمــن  يف 
الرشعيــة الدوليــة، وفــق مبــدأ حــل 

الدولتن".
وأكد رضورة تجاوز حالة "االنسداد 
وتكثيــف  الســالم"،  عمليــة  يف 
إحيــاء  إلعــادة  الدوليــة  الجهــود 
املفاوضات املبارشة بن الســلطة 
اإلجــراءات  ا  عــادًّ واالحتــالل، 
األرايض  يف  الجانــب  األحاديــة 
الفلســطينية املحتلــة ترهــن الحل، 
وتــذيك الــرصاع واإلحبــاط، وتقــوي 

التطرف.
بــالده  تضامــن  تأكيــده  وجــدد 
ودعــم  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
حقوقــه يف إقامــة دولتــه املســتقلة 
الرشقيــة"،  "القــدس  وعاصمتهــا 
مشرًيا إىل متابعة جهود املصالحة 
الفلســطينية،  الفصائــل  وحــوار 
لتجاوز حالة االنقســام التي تعرتي 

الجسم الفلسطيني.

للرتبيــة  العربيــة  املنظمــة  وأكــدت 
أن  "ألكســو"  والعلــوم  والثقافــة 
اليــوم  مطالــب  الــدويل  املجتمــع 
أكــر مــن أي وقــت مــى بتحمــل 
والقانونيــة  األخالقيــة  مســؤولياته 
ــا، تجــاه  ــا وجامعيًّ واإلنســانية، فرديًّ
ينــال  حتــى  الفلســطيني  الشــعب 
القابلــة  غــري  املرشوعــة  حقوقــه 
للترصف، ويستعيد جميع أراضيه 

املحتلة.
وجــددت "ألكســو" دعمهــا املطلق 
دفاعــه  يف  الفلســطيني  للشــعب 
املــرشوع عــن حقوقــه غــري القابلــة 
للتــرصف، ويف مقدمتهــا حقــه يف 
إقامة دولته املستقلة عى أرضه.

جهودهــا  ســتعزز  أنهــا  وأكــدت 
عــى كل املســتويات لدعــم دولــة 
الرتبيــة  مجــاالت  يف  فلســطن 
والثقافة والعلوم، ومواصلة العمل 
صــون  أجــل  مــن  "يونســكو"،  مــع 
وتســجيله  الفلســطيني  الــرتاث 
والتصــدي  العاملــي  الــرتاث  يف 

العتداءات االحتالل عى معامله.
الشــؤون  باســم  املتحــدث  وأعــرب 
فــن"  "الشــن  لحــزب  الخارجيــة 
اإليرلندي النائب جون برادي، عن 
تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

أمــس  لــه  بيــان  يف  بــرادي  ودعــا 
لتطبيــق  اإليرلنديــة  الحكومــة 
القــرار الــذي صــوت عليــه الرملــان 
لالعرتاف بدولة فلســطن، بالقيام 
عــن  بالنيابــة  اآلن  ا  رســميًّ بذلــك 

الشعب اإليرلندي.
ولفت إىل أن الشعب الفلسطيني 
ال يزال يعيش تحت القمع اليومي 
من االحتالل، والضم غري القانوين 
للضفــة الغربيــة املحتلــة، مضيًفــا: 
الفلســطينية  العائــالت  "تتــرشد 
فقــط  األســبوع  هــذا  ويف  ــا،  يوميًّ
يف  فلســطينية  أرًسا  شــهدنا 
يف  واملعيتــة  الــرج  منطقتــي 
تــرك  عــى  ُتجــر  األردن،  غــور 
للجيــش  املجــال  إلفســاح  منازلهــا 
بعمليــات  للقيــام  اإلرسائيــيل 

التدريب يف املنطقة".
دمــر  العــام  "هــذا  بــرادي:  وتابــع 
فلســطينية  منــازل  اإلرسائيليــون 

منــذ  مــى  وقــت  أي  مــن  أكــر 
ســابق  وقــت  ويف  2016م،  عــام 
مــن هــذا الشــهر )نوفمــر( يف يــوم 
واحــد دمــروا منــازل يعيــش بهــا 41 

طفاًل".
عــى  الهــدم  يقتــرص  "ال  وأكمــل: 
دمــرت  فقــد  الســكنية،  املنــازل 
ومــن  اإلنســانية،  التحتيــة  البنيــة 
ذلــك املعدات الزراعية التي مول 
الكثري منها دول االتحاد األورويب، 
نيــة وإرصار  وبــكل  إيرلنــدا،  ومنهــا 
اإلرسائيليــة  الحكومــة  تعمــل 
املســتحيل  مــن  ليكــون  جاهــدة 
الفلســطيني  الشــعب  عــى 
الحفــاظ عــى وطــن قابــل للحيــاة، 
كثــري  فلســطينية  مدرســة   52 إذ 
منهــا بتمويــل مشــرتك مــن االتحاد 

األورويب مهددة بالهدم".
وأشــار بــرادي إىل أنــه بينــام تحــاول 
أنحــاء  جميــع  يف  املجتمعــات 
كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  العــامل 
االحتــالل  حكومــة  تضاعــف 
يواجههــا  التــي  التحديــات 
باالعتــداءات  الفلســطينيون 

اليومية.

جنن/ فلسطن:
مســاء  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  أفرجــت 
أمــس، عــن األســرية ميــس أبــو غــوش )22 عاًمــا(، 
الفلســطينين،  لالجئــن  قلنديــا  مخيــم  مــن 
شــاميل القــدس املحتلــة، بعــد اعتقــال دام 15 

شهًرا.
"الدامــون"  ســجن  مــن  رساحهــا  إطــالق  وعقــب 
أبــو غــوش: "خضــت تجربــة  قالــت  اإلرسائيــيل، 
يف  فشــل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  لكــن  صعبــة، 
لوكالــة  غــوش  أبــو  وأضافــت  إراديت".  كــر 
"األناضول": "تعرضت لتحقيق نفيس وجسدي 
مجهد، اســتطعت أن أتخطى آثاره، حيث فشــل 
االحتــالل يف كــر إراديت، وخرجــت أقــوى مــن 

ذي قبل".
وتابعت: "أحمل رسالة من األسريات يف سجون 

االحتــالل، مفادهــا دعــوة كل الفلســطينين إىل 
العمل من أجل تحريرهن".

ملضايقــات  يتعرضــن  "األســريات  أن  وأكــدت 
برتكيــب  خصوصيتهــن  انتهــاك  أبرزهــا  عــدة، 
)الفــورة(،  الســاحات  يف  املراقبــة  كامــريات 

ومصادرة الكتب التعليمية، وغريها".
يذكر أن أبو غوش طالبة يف كلية اإلعالم بجامعة 
بريزيــت، قــرب رام اللــه، وهــي شــقيقة الشــهيد 
حســن أبــو غــوش، وشــقيقة الطفــل ســليامن أبــو 

ا للمرة الثانية. غوش )17 عاًما( املعتقل إداريًّ
 19 يف  اعُتقلــت  قــد  غــوش  أبــو  وكانــت 
2019، بتهمــة االنتــامء لتنظيــم  أغســطس/ آب 
محظور )القطب الطاليب التقدمي، تابع الجبهة 
مؤسســة  بحســب  فلســطن(،  لتحريــر  الشــعبية 

الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان.

في اليوم العالمي للتضامن معه
مطالبات للمجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

االحتالل يفرج عن األسرية ميس أبو غوش 
بعد اعتقال دام 15 شهرًا

رام الله/ فلسطن:
إلدارة  التابعــة  القمــع  وحــدات  اقتحمــت 
سجون االحتالل اإلرسائييل قسم األرسى يف 
ســجن "عســقالن"، الــذي يقبــع فيــه نحــو 45 
أســرًيا بينهــم مــرىض، وســط عمليــات تفتيــش 

وتخريب واسعة.
وأوضح نادي األســري يف بيان مســاء أمس، أن 
عمليــات التفتيــش والتخريــب داخــل القســم 

استمرت عدة ساعات.
أبــرز  إحــدى  االقتحــام  عمليــات  وتشــكل 

السياســات التنكيليــة التــي تســتخدمها إدارة 
سجون االحتالل بحق األرسى.

إدارة  ــدت  صعَّ املــايض،  العــام  بدايــة  ومنــذ 
والتفتيــش  االقتحــام  عمليــات  مــن  الســجون 
أعنــف  ُســجلت  إذ  األرسى،  أقســام  داخــل 
عمليــات االقتحــام يف ســجون "عوفر والنقب 
شــباط  فرايــر/  منــذ  وتحديــًدا  ورميــون"، 
2019، واســتمرت حتــى العــام الجاري، وكان 

آخرهــا يف ســجن "عوفــر" الــذي شــهد أعنــف 
االقتحامات.

اقتحام سجن »عسقالن« مع عمليات 
تفتيش وتخريب واسعة

الخليل/ فلسطن:
مواطًنــا  أمــس،  الخليــل،  بدايــة  محكمــة  أدانــت 
بالحبــس  عليــه  وحكمــت  العمــل،  القتــل  بتهمــة 

املؤبد.
وأوضحــت املحكمــة يف بيــان مكتــوب، أن الحكــم 

إىل  اســتناًدا  جــاء  )و.ع(،  املتهــم  بحــق  الصــادر 
البيانــات واملرافعــات التــي قدمهــا وكيــل النيابــة 
التحقيقــات  إجــراء  بعــد  الشــيخ  رامــي  الخليــل 
الالزمة أصواًل، ومن ثم إحالة امللف إىل املحكمة 

املختصة

السجن املؤبد مُلدان بتهمة القتل العمد يف الخليل

وقفة احتجاجية
 أمام مقر "األونروا" 

وسط قطاع غزة
غزة/ فلسطن:

شارك الجئون فلسطينيون أمس يف وقفة احتجاجية 
أمــام مقــر وكالــة "األونــروا"، يف مخيــم الريــج، وســط 

قطاع غزة.
تقليصــات  رافضــة  بشــعارات  الالجئــون  وهتــف 
"األونــروا" الغذائيــة والصحيــة والتعليميــة، وهتافــات 
أخــرى تطالــب برحيــل مديــر عمليــات الوكالــة يف غزة 

ماتياس شاميل. 
ويعيش الالجئون مبخيامت غزة يف أوضاع معيشية 
اإلرسائيــيل  الحصــار  بســبب  صعبــة  واقتصاديــة 
االكتظــاظ  عــن  فضــاًل  القطــاع،  عــى  املفــروض 
الســكاين الكبري الذي يخلق مشــاكل صحية ونفســية 

صعبة لهم.
توزيــع  يف  "األونــروا"  تأخــر  مــن  هــؤالء  ويشــتيك 
املعونــات الغذائيــة الشــهرية، وانعــدام فــرص العمــل 

والتشغيل املؤقت.

ُتعــد  التــي  ركبــة  أم  منطقــة  أن  وأضــاف 
املتنفــس مــن حيــث التوســع العمــراين 
للبلــدة، تتعــرض منــذ مــدة إىل هجمــة 
منــازل  بهــدم  متثلــت  اســتيطانية، 

وإخطارات بالهدم ووقف البناء.
ويف الخليــل، هدمــت قــوات االحتالل 
أساســات منــزل قيــد اإلنشــاء، وردمــت 
برًئا يف واد الرشق بجبل الجمجمة يف 

بلدة حلحول.
قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الــرشق بجبــل  االحتــالل اقتحمــت واد 
الجمجمــة الواقــع بــن بلــديت حلحــول 
وردمــت  الخليــل،  شــامل  وســعري 
للمواطــن  األمطــار،  ميــاه  لتجميــع  بــرًئا 

حمدي عبيدو.
جرافــات  هدمــت  قلقيليــة،  ويف 
اإلنشــاء،  قيــد  بركســن  االحتــالل 
وقــال  ترخيــص".  دون  "البنــاء  بحجــة 
مســؤول ملف االســتيطان يف محافظة 
قلقيلية محمد أبو الشيخ: إن جرافات 
تجاريــن  بركســن  هدمــت  االحتــالل 
قيد اإلنشاء، للمواطنن محمد طالب 

أبو حامد، ورفيق أسعد نزال.
وأوضــح أبــو الشــيخ أن الركســن هــام 
تبلــغ  وأعمــدة،  باطــون  مــن  أرضيــة 

مساحة كل منهام 100 مرت مربع، يف 
لكليهــام  املاليــة  الخســائر  ر  ُتقــدَّ حــن 

بـ40 ألف شيقل.
إخطارات

قــوات االحتــالل  ويف جنــن، ســلمت 
ثالثــة مواطنــن مــن بلــدة يعبــد جنــوب 
غــرب املدينــة، إخطــارات بهــدم ثالثــة 
آبــار  ثــالث  أغلقــت  حــن  يف  منــازل، 

مياه يف قريتي الجلمة وعرانة.
وذكر رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، 
بهــدم  أخطــرت  االحتــالل  ســلطات  أن 
ثالثة منازل قيد اإلنشــاء، ملحمد عمر 
معــروف أبــو بكــر، ورفيــق نبيــل فــارس، 
أنهــا  بزعــم  شــناعة،  محمــد  وأحمــد 

أماكن أثرية.
أن  محليــة  مصــادر  ذكــرت  جانبــه  مــن 
ميــاه  آبــار  أغلقــت  االحتــالل  قــوات 
للمواطنــن محمــود صدقــي أبــو فرحــة، 
وتيســري رشــيد العمري، وجــودات باير 

دراوشة، بذريعة عدم الرتخيص.
ويف الداخل املحتل هدمت سلطات 
مدينــة  يف  منــزاًل  أمــس،  االحتــالل، 

الطرية، بذريعة البناء دون ترخيص.
رشطــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل فرضــت طوًقــا عــى املنطقــة 

ومنعــت  املدينــة،  يف  الشــاملية 
األهــايل مــن االقــرتاب مــن الحــي، يف 
حن هدمت اآلليات والجرافات منزل 

املواطن إسالم قشوع.
اعتداءات المستوطنين

عــرشات  تصــدى  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ملحاولــة  أمــس،  املواطنــن 
أراٍض  عــى  االســتيالء  املســتوطنن 
غرب محافظة ســلفيت شاميل الضفة 

املحتلة.
تجريــف  يف  املســتوطنون  ورشع 
مبنطقــة  الزراعيــة  املواطنــن  أرايض 
حــن  يف  ســلفيت،  غــرب  الــراس 
لهــم  التصــدي  مــن  املواطنــون  متكــن 
وإحراق معداتهم، قبل أن تصل قوات 

االحتالل وتحمي املستوطنن.
عبــد  ســلفيت  بلديــة  رئيــس  وقــال 
الكريــم زبيــدي: إن املســرية الشــعبية 
أمــس نظمــت احتجاًجــا عــى تجريــف 

نحو 50 دومًنا من أرايض املزارعن.
وأضــاف الزبيــدي أن األرايض الزراعيــة 
"أرايض  وليســت  خاصــة  ملكيــات 
دولــة" كــام يزعــم االحتالل، مشــرًيا إىل 
أمــر  فــرض  يريــدون  املســتوطنن  أن 
واقــع عــى املنطقــة لتحقيــق التواصــل 

بن مستوطنة "أرئيل" الصناعية غرًبا، 
و"أرئيل" السكنية رشًقا.

والقــوى  الفصائــل  كل  أن  وتابــع 
املوقــع  لهــذا  تداعــت  واملؤسســات 
لوقف االعتداء، وستســتمر الفعاليات 
املســتوطنن  انتهــاكات  ُتوقــف  حتــى 

وُيدحروا عن املنطقة.
مســتوطًنا،   25 اقتحــم  ذلــك،  إىل 
األقــى  املســجد  باحــات  أمــس، 

بحامية عنارص من رشطة االحتالل.
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
هــؤالء  بــأن  املحتلــة،  بالقــدس 
مــن  األقــى  اقتحمــوا  املســتوطنن 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة 
استفزازية يف باحاته، قبل أن يغادروه 

من باب السلسلة.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  آخــر،  ســياق  يف 
االحتــالل، أمــس، 12 مواطًنا من أنحاء 
منهــم  الغربيــة،  الضفــة  يف  متفرقــة 

أرسى محررون.
قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ففــي 
أميــن  وهــم:  شــبان،  ثالثــة  االحتــالل 
نــواف القيــيس )19 عاًمــا( مــن مخيــم 
 23( جعــارة  منــري  ومــوىس  العــزة، 

عاًما(، واألســري املحرر شــادي شــحادة 
بداونــة )32 عاًمــا( مــن مخيــم عايــدة، 

بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
ومــن جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
األســري املحــرر ســائد ثابــت محمــد أبو 
عبيــد، ومحمــد ســمري أبو عبيد، عقب 

دهم منزيل ذويهام يف حي املراح.
ومــن القــدس، اعتقلــت تلــك القــوات 
وهــم:  القــدس،  مــن  مواطنــن  ثالثــة 
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  يف  املوظــف 
واالستيطان ثائر أنيس غباش، ومحمد 
رسالن فرعون، بعد دهم منزليهام يف 
حــي  مــن  البشــيتي  وأرشف  العيزريــة، 

سمرياميس شامل مدينة القدس.
ويف أريحــا، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
مــن  عواجنــة  خلــف  ســليامن  الشــاب 
املحــرر  واألســري  الخديــوي،  حــي 
عبــد العزيــز جهــاد صــايف )35 عاًمــا( 
دهــم  عقــب  جــر،  عقبــة  مخيــم  مــن 

منزليهام.
ويف رام اللــه، اعتقلــت تلــك القــوات 
زيــد  بنــي  قــراوة  قريــة  مــن  مواطنــن 
ونــور  عــرار،  رجــا  عمــر  وهــام:  شــاماًل، 
أن  بعــد  ســنيف،  إبراهيــم  الديــن 

دهمت منزليهام يف البلدة.

حالــة تعــاف. وأشــارت إىل أن عــدد الحــاالت التــي أُدِخلــت أمــس للعــالج 
حالــة   191 غــادرت  فيــام   ،228 بلغــت  املعتمــدة   املستشــفيات  يف 

املستشفيات بعد شفائها.
وحتى مساء أمس، تجاوز عدد مصايب كورونا بالعامل، 63 مليونا و434 
ألفــا، تــويف منهــم أكــر مــن مليــون و471 ألفــا، وتعــاىف ما يزيــد عى 43 

مليونا و875 ألفا، وفق موقع "ورلدوميرت".
وصــواًل إىل إنهــاء املعانــاة مــن جــراء الحصار 
بــن  الراســخة  العالقــة  طبيعــة  يعكــس  مبــا 

مرص وشعبنا الفلسطيني يف غزة".
وأضاف: "كام نرحب بتأكيد مرص استمرار 
املصالحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الجهــود 
الفلســطينية، مؤكــًدا تجــاوب حركــة حــامس 
الجهــود  هــذه  مــع  والحــارض  املــايض  "يف 
وإنهــاء  شــعبنا  وحــدة  لتحقيــق  املقــدرة 
القياديــة  املرجعيــات  وبنــاء  االنقســام 
والوطنيــة والسياســية عــى أســاس الرشاكــة 

يف اإلدارة والقرار".
الســييس  بحــث  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
مع عباس مســتجدات القضية الفلســطينية 

وعملية "السالم" يف الرشق األوسط.
وذكــر بيــان صــادر عــن الرئاســة املرصيــة أن 
الســييس اســتقبل عباس بالقاهرة، بحضور 
والســفري  شــكري،  ســامح  الخارجيــة  وزيــر 

الفلسطيني دياب اللوح.

وأضــاف البيــان أن اللقــاء حــره أيضا رئيس 
املخابــرات العامــة املرصيــة عبــاس كامــل، 
الفلســطينية  العامــة  املخابــرات  ورئيــس 

ماجد فرج.
الرســمي  املتحــدث  قــال  الســياق،  ويف 
باســم الرئاســة املرصية بســام رايض، مســاء 
اســتمرار  أكــد  الســييس  الرئيــس  إن  أمــس، 
مــرص يف بــذل جهودهــا مــن أجــل اســتعادة 
املرشوعــة  حقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 

وفق مرجعيات الرشعية الدولية.
التوافــق  اللقــاء  يف  تــم  أنــه  رايض  وأضــاف 
لتثبيــت  املرصيــة  الجهــود  واســتعراض 
الرئيــس  وأوضــح  غــزة،  قطــاع  يف  الهــدوء 
دامئــًا  املرصيــة  التحــركات  أن  الســييس 
واســتقرار  أمــن  عــى  الحفــاظ  تســتهدف 
األوضــاع  وتحســن  الفلســطيني  الشــعب 
اإلنسانية واملعيشية واالقتصادية للقطاع.

وأكــد أن مــرص مســتمرة يف جهودهــا إلمتــام 

عمليــة املصالحــة وتحقيــق توافــق ســيايس 
القــوى  جميــع  بــن  موحــدة  رؤيــة  إطــار  يف 
وحــدة  ُيحقــق  مبــا  الفلســطينية  والفصائــل 

الصف ومصالح الشعب الفلسطيني.
إىل  عبــاس  وصــول  عقــب  اللقــاء  ويــأيت 
مــن  إليهــا  قادمــا  املــايض،  األحــد  القاهــرة 
وزيــر  مــع  ذلــك  قبــل  التقــى  حيــث  األردن، 
الجامعــة  عــام  وأمــن  املــرصي،  الخارجيــة 

العربية أحمد أبو الغيط.
اللــه  عبــد  األردن  ملــك  مــع  لقائــه  ويف 
القضيــة  الثــاين بحــث عبــاس "مســتجدات 
الفلســطينية وجهود تحقيق الســالم العادل 
بيــان  وفــق  الدولتــن"،  حــل  أســاس  عــى 

الديوان املليك األردين.
طالــب  املــايض  أيلــول  ســبتمر/   25 ويف 
أنطونيــو  املتحــدة  األمــم  عــام  أمــن  عبــاس 
لعقــد  عمليــة  بخطــوات  البــدء  غوترييــش، 

مؤمتر دويل للسالم مطلع عام 2021.
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متشاكسون والرزق عىل الله
بعــد إبــرام اتفــاق )أبراهــام( مــع أبوظبــي والبحريــن ثــم الســودان، 
قــال يل: كيــف نســتعيد القضيــة الفلســطينية؟ قلــت: بــل اأَلوىل 
أن تســألني عــن كيــف نســتعيد األمــة العربيــة؟ ألننــا إذا اســتعدنا 
األمــة اســتعدنا القضيــة. األمــة ليــس لهــا وجود تقريًبا يف الســنوات 
األخــرة، واملوجــود منهــا اآلن هــو أقطــار عربيــة متخاصمــة، وقــادة 
أقطــار هــم رشكاء ولكــن متشاكســون، يرتبــص بعضهــم الدوائــر يف 

بعض!
ــا خِطــًرا، فــا يــكاد يوجــد لهــا  املنطقــة العربيــة تعيــش فراًغــا قياديًّ
رأس جامــع يجمعهــا ويوحــد بينهــا تحــت ظــل رؤيــة سياســية وطنيــة 
عي بعض قادة الدول التي ال  قومية واضحة املعامل. ومع ذلك يدَّ
متلك مؤهات القيادة أنه ميثل رأس األمة العربية واملتقدم منها 
والجامع لها، وهذا القول، أو قل هذا الزعم ال دليل عليه، وإمنا هو 
وهــم وَجــْرٌي وراء رساٍب ِبقيعــة يحســبه هــذا املّدِعــي مــاء، حتى إذا 

بة له عنده. جاءه مل يجده شيًئا، ووجد الحقيقة الساطعة املكذِّ
جامــع  ثــم  ومــن  الــدول،  لقــادة  جامــع  عــريب  قائــد  يوجــد  ال  وكــا 
فشــلت  العربيــة  الجامعــة  بــأن  القــول  فيمكــن  األمــة،  ملكونــات 
أيًضــا يف أن تكــون رأًســا جامًعــا لهــا، حيــث غــدت ميداًنــا ألقطــاب 
متشاكســن، يكــذب بعضهــم بعًضــا، وميكر بعضهــم ببعض، وبات 

أمن الجامعة نفسه رهًنا لجنسيته، ورهًنا لألغنى مااًل!
الــدول  سياســة  متزقــت  الجامــع،  القيــادي  الفــراغ  هــذا  ظــل  يف 
العربيــة أيــادي ســبأ، وبــات بعضهــا أقــرب إىل "تل أبيب"، منه إىل 
القــدس! وباتــت )إرسائيــل( موجــودة يف جــل العواصــم العربيــة، 
ويســتعن بها بعضهم فيا ُيســمى وهًا بالخطر اإليراين والخطر 
الــرتيك! والحقيقــة الناصعــة تقــول إنــه ال خطــر تــريك وال إيــراين. 
يف ظــل ضيــاع األمــة هــذا، فإنــه مــن الحتمــي أن تضيــع القضيــة 
القــرار  ومــن  العربيــة،  السياســة  مــن  تســقط  وأن  الفلســطينية، 
قــادة  العــريب، واألدهــى مــن ذلــك أن تســقط مــن وجــدان بعــض 
العرب وهم يسترشفون أن يكونوا رأًسا لألمة مبساعدة األجنبي، 

دون مؤهات قيادية كافية!
مــاذا عــى قــادة فلســطن أن يعملــوا يف ظــل هــذا الفــراغ، ويف 
الجامــع،  القائــد  غيــاب  ظــل  ويف  املتشاكســن،  الــرشكاء  ظــل 
محــاوالت  ومقاومــة  القضيــة  الســتعادة  الجامعــة،  واملؤسســة 
إسقاطها، ال سيا أن قادة املنظمة شاركوا املتشاكسن أعالهم 
)أبرهــام(،  التــي مهــدت التفاقيــة  اتفاقيــة أوســلو  منــذ توقيعهــم 
وحيــث نقلــوا أمــراض املتشاكســن إىل الســاحة الفلســطينية؟! 
إذا أقــرَّ قــادة املنظمــة ببعــض مــا جــاء يف التشــخيص آنف الذكر، 
وجــب عليهــم أن يخرجــوا مــن هــذه الدائــرة، وأن يعملــوا مــن أجــل 
الدميقراطيــة، والرشاكــة، ووضــع كل الفلســطينين تحــت مظلــة 
جامعــة جيــدة البنيــان تتجــاوز بهــم أوســلو بعــد أن تجــاوزه العــدو، 

وبعد أن غرق أوسلو يف الفشل!

5 فوائد للشمر.. يعالج عرس الهضم 
وينقي الدم من السموم

القاهرة/ وكاالت:
بســبب الفوائد الغذائية والصحية العديدة التي يتميز بها، ينصح خرباء 

التغذية بتناول عشب الشمر.
ونــرش موقــع "بوابــة أخبــار اليــوم"، مجموعــة مــن هــذه الفوائــد الصحيــة، 

والتي جاءت كالتايل:
ضبــط مســتوى ضغــط الــدم. تلعــب عمليــة مضــغ بــذور الشــمر دورا هاما 

يف ضبط مستوى ضغط الدم، وذلك الحتوائه عى مادة البوتاسيوم.
ووفقــا لدراســة علميــة نــرشت يف مجلــة علــوم األغذيــة، فــإن البوتاســيوم 
عنــر أســايس يســاعد يف التحكــم يف معــدل رضبــات القلــب وضغــط 

الدم.
تقليــل احتبــاس املــاء يف الجســم. تنــاول الشــمر املغيل يســاعد الجســم 
يف التخلــص مــن الســوائل الزائــدة ومــن الســموم، وتقليــل مخاطر اإلصابة 
بالتهابــات املســالك البوليــة. وباإلضافــة إىل ذلــك يعمــل الشــمر كمــدر 

للبول.
عــاج عــر الهضــم. ينصــح بتنــاول شــاي الشــمر ألنــه يســاعد يف عــاج 
تشــجيع  خــال  مــن  الهضــم  عمليــة  وتحســن  الهضــم،  وعــر  االنتفــاخ 

إنزميات املعدة.
تقليــل الســعال. تنــاول الشــمر املغــيل يســاعد الجســم يف القضــاء عــى 
مشــكات الجيــوب األنفيــة، والتهــاب الشــعب الهوائيــة، ويقلــل أعــراض 

السعال والصداع املصاحبن له.
تنقيــة الــدم مــن الســموم. مــن ضمــن مكونــات الشــمر، الزيــوت واألليــاف 
املــواد  امتصــاص  وتســهل  الســموم،  مــن  الــدم  تنقيــة  تســاعد يف  التــي 

الغذائية.

6 فوائد صحية لعصري األفوكادو

مخلوقات بحرية غريبة تجرفها المياه 
إىل الشاطئ يف جنوب إفريقيا

كيب تاون/ وكاالت:
تــاون يف جنــوب إفريقيــا  شــهد أحــد الســواحل القريبــة مــن كيــب 
تشــبه  اللــون  زرقــاء  الغريبــة،  البحريــة  املخلوقــات  عــرشات  وجــود 

التنانن، والتي جرفتها املياه إىل الساحل.
 ،Fish Hoek Beach وعــر عــى هــذه املخلوقــات عــى شــاطئ
وقامت ماريا فاجرن، بتصويرها ونرش الصور عى صفحتها الخاصة 

عى "فيسبوك".
وقالــت إنهــا عــرت عــى نحــو 20 مخلوقــا عــى الشــاطئ، مضيفــة 
أنهــا مل يســبق لهــا أن رأت هــذه املخلوقــات مــن قبــل، بالرغــم مــن 
أن  الشــاطئ معظــم حياتهــا، ولشــكها يف  مــن  بالقــرب  أنهــا تعيــش 
بهــا،  باإلمســاك  تخاطــر  مل  خطــرة،  تكــون  قــد  البحريــة  الرخويــات 

بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" الربيطانية.
وأشــارت صحيفــة "ذا إندبندنــت" إىل أن تلــك الحيوانــات هــي نــوع 
مــن رخويــات البحــر، املعروفة أيضا بخرشــنة البحــر واملاك األزرق 

من بن األساء املستعارة األخرى.
الغثيــان  لهــذه املخلوقــات إىل  اللدغــة املؤملــة  تــؤدي  أن  وميكــن 
والقيء، إضافة إىل اإلصابة بالتهاب الجلد التحسيس الحاد، الذي 

ميكن أن يظهر يف شكل حكة أو طفح جلدي أو جروح جلدية.

برشوط جديدة.. تويرت يعيد امتياز
"العالمة الزرقاء" يف 2021

ملكة بريطانيا تحصل 
عىل قفازات جديدة 
تقتل فريوس كورونا

لندن/ وكاالت:
جيمــس"  "كرونيليــا  رشكــة  تعاونــت 
رشكــة  مــع  للمابــس  الربيطانيــة 
مــن  تكنولوجيــا ســويرية إلنتــاج زوج 
 - الفروســات  قتــل  ميكنــه  القفــازات 
مبــا يف ذلــك كورونــا - حــال مامســتها 
لــه، وذلــك مــن أجــل امللكــة إليزابيــث 

الثانية، بحسب تقارير بريطانية.
ووفقــا لصحيفة "إكســربيس"، رفضت 
مــا  عــى  التعليــق  جيمــس"  "كورنيليــا 
إذا كانــت قــد أرســلت هــذه القفــازات 
وصــوف  القطــن  مــن  واملصنوعــة 
عليهــا  يطلــق  مبــادة  ومعــززة  مرينــو، 
 ،"HeiQ Viroblock NPJ03"
إىل قــر باكنغهــام. ومــع ذلــك، تأكــد 
إنتاجهــا وقــال متحــدث باســم الرشكــة: 
ال يوجــد أي تأثــر عــى اإلطــاق عــى 
مظهــر أو ملمــس القفــازات الجديــدة، 
لكنهــا تحيد الفروســات وامليكروبات 
تلتقــط  لــن  االتصــال.  عنــد  فعليــا 

الفروسات ولن تنقلها.
وعرفت رشكة "كورنيليا جيمس" بأنها 
للمكلــة  بالقفــازات  امللــي  املــزود 
وامللكــة األم واألمــرة الراحلــة "ديانــا". 
ملــي  أمــر  عــى  الرشكــة  حصلــت 
الرســمي  القفــازات  "صانــع  بصفتهــا 
ترتــدي   .1979 عــام  يف  للملكــة" 
عامــا   94 العمــر  مــن  البالغــة  امللكــة 
لتجنــب  العامــة  األماكــن  يف  قفــازات 
تصافــح  ألنهــا  للجراثيــم  التعــرض 
الكثرين. اســتخدمت امللكة قفازات 

"كورنيليا جيمس" منذ عام 1947.

واشنطن/ وكاالت:
يحتــوي األفــوكادو عــى الكثــر مــن العنــارص 
الغذائية التي تساهم يف بناء جسم اإلنسان 
الحيويــة  الوظائــف  آداء  عــى  قدرتــه  وزيــادة 

ومكافحة العديد من األمراض.
وبينا يتناول البعض مثار األفوكادو مبارشة 
آخــرون  يفضــل  للجســم،  الكثــرة  لفوائدهــا 
اللذيــذ،  لطعمــه  األفــوكادو  عصــر  تنــاول 
لحمــض  جيــدا  مصــدر  كونــه  إىل  إضافــة 
والبوتاســيوم  والحديــد  والربوتــن  الفوليــك 
والعديد من العنارص األخرى، بحسب موقع 
"هيلــث اليــن" األمريي الذي أورد مجموعة 

من أبرز الفوائد الغذائية لعصر األفوكادو.
1 - صحــة القلــب: يســاهم عصــر األفــوكادو 
يف تعزيــز صحــة القلــب ألنــه غنــي بالدهــون 
أنــه  إىل  إضافــة  املشــبعة،  غــر  األحاديــة 

ويســاعد  الــدم  ضغــط  ضبــط  يف  يســاهم 
الجسم يف التخلص من الكوليسرتول.

2 - فقــدان الــوزن: رغــم أن عصــر األفــوكادو 
مــن  أنــه  إال  الحراريــة  بالســعرات  غنــي 
املرشوبــات املناســبة ملــن يريــدون خســارة 
الشــعور  زيــادة  يف  يســاهم  ألنــه  الــوزن 
باالمتــاء وبالتــايل يجعلــك أقــل إقبــاال عــى 

تناول املزيد من الطعام.
يســاهم  العيــون:  حايــة  يف  يســاهم   -  3
وتقليــل  العــن  صحــة  حايــة  يف  األفــوكادو 
يف  بالتقــدم  املرتبطــة  باألمــراض  اإلصابــة 
امتصــاص  تعزيــز  يف  يســاهم  ألنــه  العمــر، 

مضادات األكسدة يف الجسم.
يحتــاج  الهضــم:  عمليــة  يف  يســاعد   -  4
الجسم للعديد من الفيتامينات لكن بعضها 
قــدرة  عــدم  بســبب  عليــه  الحصــول  يتــم  ال 

املعــدة عــى امتصاصــه إال يف وجود عوامل 
مســاعدة وهــو مــا تقــوم بــه الدهــون األحاديــة 
عصــر  عليهــا  يحتــوي  التــي  املشــبعة  غــر 

األفوكادو.
تنــاول  يســاعد  األمــراض:  مكافحــة   -  5
عــى  الجســم  قــدرة  دعــم  يف  األفــوكادو 
مكافحــة العديــد مــن األمــراض والتقليــل مــن 
خطــر اإلصابــة بهــا، إضافة إىل دوره يف تعزيز 

صحة املخ وحاية البرشة.
6 - مصــدر لطاقــة الجســم: يحتوي األفوكادو 
التــي  النباتيــة  املــواد  مــن  العديــد  عــى 
تلعــب دورا مهــا يف تقليــل خطــر اإلصابــة 
مبــرض الســكري، كــا أنــه يعــد مصــدر جيــدا 
لحصــول الجســم عــى الطاقــة خاصة ملرىض 
الســكري ألنــه ال يحتــوي عــى كميــة كبرة من 

السكريات.

واشنطن/ وكاالت:
أنــه  "تويــرت"  األمريــي  التغريــدات  موقــع  أعلــن 
عــرب  الحســابات  توثيــق  تفعيــل  عمليــة  ســيعيد 

منصته، وذلك يف العام املقبل 2021.
وأكد "تويرت" يف مدونة له، أنه سيتم إعادة توثيق 
الحسابات يف وقت مبكر من العام الجديد، والتي 
ســتكون مصحوبــة بــرشوط جديــدة ملن يرغب يف 

الحصول عى "العامة الزرقاء الصغرة".
وطلــب "تويــرت" مــن مســتخدميه يف إعانــه إبــداء 
تتعلــق  والتــي  طرحهــا،  مســودة  عــى  تعليقاتهــم 

بطلب الحصول عى التوثيق.
التغريــدات  موقــع  إضافــة  عــدم  حــال  ويف 
فــإن  الحســابات،  توثيــق  بشــأن  جديــدة  رشوطــا 
الحســابات املؤهلــة للحصــول عــى هــذا االمتيــاز 
مازالــت تشــمل الحســابات الحكوميــة والــرشكات 
الربحيــة  غــر  واملنظــات  التجاريــة  والعامــات 
والرتفيــه  اإلخباريــة  اإلعــام  وســائل  وحســابات 
مــا  إىل  إضافــة  واملنظمــن،  والنشــطاء  والرياضــة 

يشــر إليــه "تويــرت" بأنهــم "أفــراد مؤثــرون آخرون"، 
وســائل  إحــدى  يف  توصيــف  عــى  والحصــول 

اإلعام.
كا أعلن "تويرت" عن مسودة قواعد جديدة توضح 
متــى ميكــن ســحب شــارة التوثيــق مــن الحســاب، 
ومنها إذا غّر مستخدم اسمه املعروض أو سرته 
هويتــه  بشــأن  األشــخاص  تضليــل  بغــرض  الذاتيــة 

الحقيقية.
ويعتــزم "تويــرت" أن يطــرح سياســته النهائيــة بشــأن 
توثيــق الحســابات يف 17 ديســمرب/ كانــون األول، 
مــن  واالقرتاحــات  التعليقــات  تلقيــه  بعــد  وذلــك 

املستخدمن.
لــن يكتفــي فقــط  أنــه  وكشــف "تويــرت" يف إعانــه 
مبنح "العامة الزرقاء" لتمييز الحسابات، موضحا 
أنــه ســيلتزم مبنــح املســتخدمن املزيــد من الطرق 
للتعريف بأنفســهم من خال ملفاتهم الشــخصية، 
مؤكــدا أن "هــذه مجــرد بدايــة ملــا خطــط لــه لعــام 
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