
مها أموال المقاصة بعد تسلُّ
السلطة تبدأ يف رصف 
راتب كامل و50 % من 

المستحقات لموظفيها
غزة/ رامي رمانة:

أعلنت وزارة املالية برام الله، أمس، رصف رواتب موظفي الســلطة 
الفلســطينية عن شــهر ترشين الثاين/ نوفمرب كاملة اليوم الخميس، 

إضافــة إىل )%50( مــن املســتحقات املرتاكمــة، يف حــن 
طالبــت اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن حقــوق موظفــي غــزة، 

نقيب أطباء الضفة: إصابات 
كورونا المعلنة ُتمثِّل )30-20(% 

من العدد الحقيقي
رام الله-غزة/ جامل غيث:

ل  قال نقيب األطباء يف الضفة الغربية د. شوقي صبحة: إن ما ُيسجَّ
مــن إصابــات بفــروس كورونــا يف الضفة الغربية، ال يتجاوز ما نســبته 
بــن املجتمــع  الحقيقيــة املنتــرشة  عــدد اإلصابــات  مــن   % 30-20

صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  صبحــة  وأوضــح  الفلســطيني. 
إجــراء  مــن  مــن املواطنــن يتهربــون  العديــد  أن  "فلســطن" 
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تحذر رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة املواطنن وحفاظًا عىل سالمتهم من عدم التقيد بتعليامتها واتباع إرشاداتها 
املوضحة أدناه، باعتبار أن تجاهل تلك التعليامت قد يؤدي "ال قدر الله" إىل عواقب غر محمودة.

لذلك فإن الرشكة تهيب باملواطنن إىل رضورة االلتزام بالتعليامت الصادرة عنها حفاظًا عىل السالمة العامة واملقدرات.
أبرز التعليمات واإلرشادات:

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

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

4 - مينع منعا باتا االقرتاب من غرف املحوالت أو الدخول لها أو الصعود فوقها  ألي سبب من األسباب.
5 - ال تجتهــد بإزالــة أي خطــر خــاص بشــبكة الكهربــاء بنفســك وبــادر بإبــالغ الجهات  الفنيــة املختصة برشكة الكهرباء من 

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

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

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

املوافقات و الرتاخيص الالزمة من جهات االختصاص .
10 - مينع منعًا باتًا متديد أسالك وشبكات اإلنرتنت عىل أعمدة الشبكة الكهربائية.

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

البناء)البقوم( لخطورة ذلك والتنسيق مع الرشكة عند الرضورة لتأمن املكان.
13 - عدم إلقاء أي أسالك أو كوابل فوق شبكات الكهرباء حيث إن ذلك يشكل خطورة عىل املواطنن ويؤدي لفصل 

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

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

تحذير للعموم 
صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
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طفل فوق ركام منزل األسر خليل دويكات الذي هدمته جرافات االحتالل يف قرية روجيب رشق نابلس أمس    )وفا(

أفراد من الرشطة يتابعون مدى التزام املواطنن حظر التجوال اللييل يف غزة أمس    )فلسطن(

حماس تدعو "فتح" إىل وقف 
التهرُّب من االنتخابات الشاملة

غزة/ فلسطن:
دعت حركة املقاومة اإلسالمية حامس، قيادة حركة "فتح" إىل وقف التهرب من 

استحقاق االنتخابات الشاملة استجابة للمجموع الوطني.
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، يف ترصيــح، أمــس: إن املواقــف التــي 
طرحتها كل القوى الوطنية الفلســطينية يف اللقاء الوطني، أول من أمس، بشــأن 
رضورة إجــراء انتخابــات شــاملة، يجــب أن ُتقاَبــل مبوقــف واضــح مــن قيــادة حركــة 

"فتح" باملوافقة عىل االنتخابات الشــاملة. وطالب قاســم حركة "فتح" 
ا. بوقف تهربها من االنتخابات الشاملة لكونها استحقاًقا وطنيًّ

ت  الكنيست اإلرسائييل يصوِّ
بالقراءة التمهيدية عىل حل نفسه

القدس املحتلة/ األناضول:
ت "الكنيســت" اإلرسائييل، أمس، بالقراءة التمهيدية، لصالح مرشوع قانون  صوَّ

ه إىل انتخابات مبكرة. حلِّ نفسه، والتوجُّ
ومــا زال يتعــن التصويــت عــىل مــرشوع القانــون بثــالث قــراءات، قبــل أن يصبــح 
ت لصالــح مــرشوع القانــون 61 نائًبــا وعارضــه 54، مــن  قانوًنــا ناجــًزا، يف حــن صــوَّ
أصــل 120 عضــًوا. وقــدم مــرشوع القانــون زعيــم املعارضــة بالكنيســت ورئيــس 

حزب "هناك مستقبل" يائر البيد، احتجاًجا عىل أداء حكومة بنيامن 
الســاعات  يف  وبــرز  ضــده.  بالفســاد  اتهــام  الئحــة  وتقديــم  4نتنياهــو،  5

غزة/ فلسطن:
حرَّرت الرشطة الفلسطينية )631( 
إجــراءات  مخالفــي  بحــق  مخالفــًة 
الوقاية والسالمة يف قطاع غزة يف 
الـ)24( ساعة املاضية، مع تفيش 

جائحة كورونا.
تقريرهــا  يف  الرشطــة  وأفــادت 
رشطــة  بتحريــر  أمــس،  اليومــي، 
مخالفــة   )494( والنجــدة  املــرور 

بحــق املركبات املخالفة 
الــركاب  التــزام  لعــدم 

اتحاد المعلمين 
بالضفة يعلن 

اإلضراب الشامل 
احتجاًجا على آلية 

صرف الرواتب
رام الله/ فلسطن:

للمعلمــن  العــام  االتحــاد  أعلــن 
الشــامل  اإلرضاب  الفلســطينين 
للمــدارس  التوجــه  عــدم  مــع 

ومديريــات  والــوزارة 
الرتبيــة والتعليــم بالضفــة 

غزة/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، )7( حــاالت 
يف  كورونــا  بفــروس  إصابــة  و)735(  وفــاة 
عــدد  أن  املاضيــة، مشــرة إىل  الـــ)٢٤( ســاعة 
 )2678( ُفحصــت  التــي  الجديــدة  العينــات 

عينــة. وأوضحــت الــوزارة يف تقريرهــا اليومــي 
اإلجــاميل  أن  غــزة  قطــاع  يف  الوبائيــة  للحالــة 
الرتاكمي للمصابن منذ مارس/ آذار املايض 
بلــغ )22196(، منهــا )10( آالف حالــة نشــطة، 
بلغــت  حــن  يف   .)118( الوفيــات  وعــدد 

كورونــا  فــروس  مــن  املتعافــن  إحصائيــة 
حالــة   )355( تســجيل  بعــد  حالــة،   )12078(

حالــة   )311( أن  إىل  ولفتــت  أمــس.  تعــاٍف 
بحاجة إىل رعاية طبية داخل املستشفى، من 

بينها )133( حالة خطرة وحرجة.

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  قــوات  هدمــت 
نابلــس،  رشق  دويــكات  خليــل  األســر  منــزل 
يف  ومالحقــة  وتفتيــش  دهــم  حملــة  وشــنَّت 

القدس املحتلة/ فلسطن:
طالبــت الهيئــة اإلســالمية العليــا يف القــدس 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  املحتلــة 
فــورا عــن اعتداءاتهــا الظاملــة بحــق  بالتوقــف 

مقابر املسلمن يف فلسطن.
وأوضحــت الهيئــة اإلســالمية يف بيــان، أمس، 

والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  متفرقــة  مناطــق 
املحتلتــن اعتقلــت فيهــا )18( مواطًنــا منهــم 
بعضهــم  بيــوت  يف  عاثــت  بعدمــا  محــررون، 
د عــرشات املســتوطنن  خراًبــا، يف حــن جــدَّ

تقيمهــا  أن  املزمــع  مــن  التــي  التغيــرات  أن 
معــامل  تغيــر  شــأنها  ومــن  االحتــالل  حكومــة 
املقــربة  ومنطقــة  عامــة،  القــدس  مدينــة 
والقصــور  الرحمــة  بــاب  ومقــربة  اليوســفية 
األمويــة خاصــة، هــي إجــراءات تســعى لتغيــر 
معاملهــا  وطمــس  الحضاريــة  املدينــة  وجــه 

أمنيــة  بحراســة  األقــى  املســجد  اقتحــام 
يف  االســتفزازية  جوالتهــم  نــت  أمَّ مشــددة 

باحاته.
دويــكات  األســر  االحتــالل  ويتهــم 

الطابــع  وإعطائهــا  واإلســالمية،  العربيــة 
اليهودي.

القــدس نفســها  القــدس ســتبقى  وأكــدت أن 
ماضيا وحارضا ومستقبال ألهلها الرشعين.

اعتــداءات  إىل  الهيئــة  وأشــارت 
املقــربة  عــىل  االحتــالل  ســلطات 

االحتالل يهدم مزنل األسـري دويكـات 
ويعتـقل )18( مــواطـًنا يف الضفة

ا في سبسطية عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وموقًعا أثريًّ رشكات دولية تتنافس عىل 
عطاء لمرشوع مستوطنة

لندن/ فلسطن:
حــذرت "إمباكــت" الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان، مــن تنافــس 
مســتوطنة  عطــاء ملــرشوع  الفــوز يف  عــىل  دوليــة  مجموعــة رشكات 
إرسائيليــة مقامــة بخــالف القانــون الــدويل يف األرايض الفلســطينية 

املحتلة. ودعت مؤسسة الفكر التي مقرها لندن، الرشكات 
املتنافســة عــىل املناقصــة ملــرشوع بنــاء محرقــة نفايــات يف 

األمم المتحدة تدعو االحتالل 
إىل التحقيق يف إصابات 

األطفال الفلسطينيني
القدس املحتلة/ فلسطن:

االحتــالل  جيــش  اإلنســان،  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  دعــا 
يف  واســتقاللية  بشــفافية  فــوًرا  التحقيــق  إىل  اإلرسائيــيل 
جميــع حــاالت اســتخدام قواتــه للنــران التــي أدت إىل القتل 

نتنياهو يتباهى بعالقات 
)إرسائيل( مع اإلمارات 

وأشكنازي يزور المنامة "قريًبا"
النارصة/ فلسطن:

قــال رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــيل بنيامن نتنياهــو: إن العالقات 
وأضــاف  فائقــة".  برسعــة  "تتقــدم  اإلماراتيــة  اإلرسائيليــة 
أبــو ظبــي محمــد  تهنئــة إىل ويل عهــد  نتنياهــو، يف رســالة 

االحتالل يتسلَّم سفينة 
"ساعر 6" الحربية من ألمانيا

النارصة/ فلسطن:
م االحتــالل اإلرسائيــيل مســاء أول مــن أمــس، ســفينة حربيــة مــن  تســلَّ
طراز )ســاعر 6( من أملانيا، وصلت عرب ميناء حيفا شــامل فلســطن 
األوىل  هــي  الســفينة  أن  العربيــة  الســابعة  القنــاة  وذكــرت  املحتلــة. 

مــن بــن 4 ســفن ســتصل إىل االحتــالل الحًقــا، موضحــة أن 
ح  الســفينة مــن صنــع رشكــة "تيســن غــروب" األملانيــة، وُتســلَّ

رام الله/ فلسطن:
الفلســطينية محمــود عبــاس،  أصــدر رئيــس الســلطة 
الضفــة  يف  الطــوارئ  حالــة  بتمديــد  مرســوًما  أمــس، 
الغربية املحتلة 30 يوًما، اعتباًرا من اليوم، ملكافحة 

فروس كورونا.

االختصــاص  جهــات  تســتمر  املرســوم،  عــىل  وبنــاء 
باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة ملجابهــة املخاطــر 

الناتجة عن الفروس، وحامية الصحة العامة.
وأعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف 
وفــاة،  حالــة   )16( الكيلــة،  مــي  اللــه،  رام 

)7( وفيات و)735( إصابة بكورونا يف غزة

أغلقت )115( محلًّ ومنشأًة تجاريًة مخالفًة
الرشطة ُتحرِّر )631( مخالفة 

بحق مخالفي إجراءات الوقاية

15

4

15 15

15

15

1515

عباس ُيقرِّر تمديد حالة الطوارئ 
يف الضفة الغربية 30 يوًما

تسجيل )9( وفيات و)1453( إصابة بفيروس كورونا

محافظ دمشق 
يتحدث عن ثلثة 
حلول لمستقبل 

مخيم اليرموك
دمشق/ فلسطن:

عــادل  دمشــق  محافــظ  أفــاد 
الُعلبــي باالنتهــاء مــن الدراســة 
العامــة  الرشكــة  نفذتهــا  التــي 

الفنيــة،  للدراســات 
ضمنهــا  وقدمــت 

أبو بكر: عام 
2020 األكثر 

تضييًقا وضغًطا 
على األسرى

رام الله/ فلسطن:
شــؤون  هيئــة  رئيــس  أكــد 
األرسى واملحرريــن قــدري أبــو 
 2020 عــام  أن  أمــس،  بكــر، 
وتضييًقــا  ضغًطــا  األكــرث  ُيعــد 

األرسى  حقــوق  عــىل 
الطبيــة  4واســتحقاقاتهم 

5

2

4

11

الهيئة اإلسالمية ُتطالب االحتالل
بوقف اعتداءاته عىل مقابر القدس
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إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام يف املرحلة الدراسية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب األيتام يف املرحلة الدراسية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعالن طرح عطاء
مرشوع تعزيز وصول الطالب االيتام يف املرحلة الدراسية 

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

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

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

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

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

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

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

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

Declaration of tender

 No. 16/ 2020

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

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

mosque and supplying of building materials, marble and the 

requirements for establishing electricity, carpentry works, 

aluminum works, and  Installing carpets. in Gaza, Palestine  

in accordance to the following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

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

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

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

• Tender fees is 100 ILS nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

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

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

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.

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

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

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

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

11.00 am in SARD office in Gaza

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

at 02.30 pm, delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal 5% of bid Amount  shall be 

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

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any required 

additional governmental documents و شهادة خصم منبع 

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

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

• The successful contractor will pay the declaration fees.

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

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

)تل أبيب( تتوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون دوالر مع البحرين
نتنياهو يتباهى بعالقات )إرسائيل( مع اإلمارات وأشكنازي يزور املنامة "قريًبا"

منظامت حقوقيــة: انتهاكــات وأضــرار نفسيــة
 القتحــام االحتــالل منــازل الفلسطينييــن

السعودية: موقفنا ثابت من 
القضية الفلسطينية ومتمسكون 

باملبادرة العربية
الرياض/ فلسطني:

قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي األمــري فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد اللــه: إن 
موقــف اململكــة ال يــزال ثابًتــا فيــا يخــص القضيــة الفلســطينية، والدفــاع 
الســالم  بـ"مبــادرة  التمســك  الفلســطينيني املرشوعــة، ويف  عــن حقــوق 
العربيــة" التــي خطتهــا اململكــة وتبنتها الــدول العربية يف قمة بريوت يف 

عام 2002.
وأضاف وزير الخارجية يف رسالة تضامنية إىل "اللجنة املعنية مبارسة 
اليــوم  مبناســبة  للتــرف"،  القابلــة  غــري  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 
الفلســطينية  القضيــة  أن  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  للتضامــن  الــدويل 
قضيــة عربيــة أساســية، وأن اململكــة مل تتــواَن عــن الدفــاع عنهــا منــذ عهــد 
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن وحتى اليوم، إذ ما زالت هذه القضية 

عى رأس القضايا التي تدعمها اململكة يف سياستها الخارجية.
اإلســرتاتيجي  الخيــار  "دعــم  الســعودية  العربيــة  اململكــة  التــزام  وجــدد 
ف االحتالل  للســالم وفًقــا للقــرارات والقوانــني الدوليــة"، وأكد أهميــة توقُّ
وأن  الفلســطينية،  األرايض  عــى  املســتوطنات  بنــاء  عــن  اإلرسائيــي 
د أن إنشــاء  اململكــة تدعــم مــا ورد يف قــرار مجلــس األمــن 2334 الذي أكَّ
ل انتهاًكا صارًخا  االحتالل للمستوطنات عى األرايض الفلسطينية يشكِّ

مبوجب القانون الدويل، وعقبة أمام تحقيق السالم الدائم والشامل.
وأشار إىل أن الشعب الفلسطيني قد عاىن من عدم الحصول عى أهم 
حقوقــه إلرســاء منــو اقتصــادي ُيســهم يف توفــري ســبل العيــش وتحســني 
أوضاعــه، خاصــة مــع مــا يشــهده العــامل مــن انكــاش اقتصــادي بســبب 

جائحة كوفيد 19.
مــن  ينبــع  الســعودي أن دعــم اململكــة لفلســطني  الخارجيــة  وأكــد وزيــر 
إميانهــا بأهميــة القضيــة الفلســطينية، والدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيني 
املتنازعــة"،  األطــراف  بــني  الســالم  "تعزيــز  وأهميــة  الكريــم،  وعيشــهم 
مشــدًدا عــى أهميــة أن يلتفــت املجتمــع الــدويل للقضيــة الفلســطينية، 
وأن تتكثــف الجهــود الدوليــة إلنهــاء الراع وتعزيز اســتقرار املنطقة، كا 

قال.

االحتالل يرفض استئناف أسري 
د اعتقال قارص صحفي وُيدِّ

الخليل/ فلسطني:
رفضــت محكمــة االحتــالل العليــا االســتئناف الــذي تقــدم بــه األســري 
الصحفي أســامة حســني شــاهني، من دورا جنوب الخليل، ضد قرار 

اعتقاله اإلداري أربعة أشهر.  
وذكر مكتب إعالم األرسى يف بيان، أمس، أن قوات االحتالل أعادت 
اعتقــال األســري املحــرر شــاهني )38 عاًمــا( بتاريــخ 8/9/2020 يف 
حملــة االعتقــاالت الرشســة التــي طالــت مــا يزيــد عــى 50 مواطًنــا، 
منهم نواب وقيادات وأرسى محررون، بعد دهم منازلهم ونقلهم إىل 

سجن عوفر، واليوم أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري.
وقال بيان املكتب: إن محكمة عوفر العسكرية أصدرت بحقه -بعد 
10 أيام عى اعتقاله- قرار اعتقال إداري ملدة 4 أشهر، بتوصية من 

مخابرات االحتالل.
اعتقالــه  قــرار  عــى  باســتئناف  تقــدم  األســري  محامــي  أن  وذكــر 
مــا دفعــه  الحكــم،  وثبتــت  االســتئناف  اإلداري، ورفضــت املحكمــة 
لتقديــم اســتئناف آخــر لــدى املحكمــة العليــا، والتــي بدورها رفضت 

االستئناف أيًضا.
 9 وأمــى  مــرات،  عــدة  ُاعتقــل  محــرر  شــاهني  أن  البيــان  وأوضــح 

سنوات يف سجون االحتالل، وهو ناشط يف قضايا األرسى.
ا عى خلفية عمله املساند  وأضاف: "دامًئا ما يكون اعتقاله سياسيًّ
لألرسى، فال يكاد يتحرر من الســجون عدة أشــهر حتى يعاد اعتقاله 

ا، ووصلت مرات اعتقاله إىل 7. مرة أخرى إداريًّ
يف حــني مــددت إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، مســاء أول مــن 
مخيــم  مــن  عاًمــا(   16( مقبــل  منــري  محمــد  القــارص  اعتقــال  أمــس، 

العروب شال الخليل حتى األحد املقبل.
وأفادت عائلته -نقاًل عن نادي األسري- بأن نجلهم قد ُأصيب بكسور 
يف فكــه وأســنانه، نتيجــة رضب قــوات االحتــالل املــرِّح لــه قبــل ثالثة 
يف  أمــس  جراحيــة  عمليــة  لــه  ُتجــرى  أن  املفــرتض  مــن  وكان  أيــام، 

مستشفى "هداسا"، إال أن االحتالل منع ذلك.

الكتلة اإلسالمية تستنكر اعتقال 
االحتالل 4 طلبة من جامعة الخليل

الخليل/ فلسطني:
اســتنكرت الكتلة اإلســالمية يف جامعة الخليل اســتهداف االحتالل 
آخــره  كان  والــذي  الجامعــة،  يف  الطلبــة  ضــد  املمنهــج  اإلرسائيــي 
اعتقــال 4 مــن أبنــاء الكتلــة اإلســالمية، منهــم الطالــب أيهــم عصافرة، 
يف محاولــة فاشــلة للنيــل مــن عزميــة أبنــاء الجامعــة، ودورهــم الفاعل 

يف خدمة زمالئهم.
االحتــالل  اســتهداف  "إن  أمــس:  ُنــرش  لهــا  بيــان  الكتلــة يف  وقالــت 
الكفــاح  يثنينــا عــن مواصلــة طريــق  لــن  لزمالئنــا واعتقالهــم  الغاشــم 

والنضال، وخدمة الطلبة".
وأكــدت أن اعتقــاالت االحتــالل واســتهدافه ألبنــاء جامعــة الخليــل، 
"لــن ينــال مــن عزامئنــا، ولــن يثنينا عن مواصلــة كفاحنا ضد االحتالل 

ومخططاته، وسنواصل طريقنا رغم العقبات واألشواك".
الجامعــات  طلبــة  اســتهداف  يتعمــد  "االحتــالل  الكتلــة:  وأضافــت 
الفلسطينية، لدورهم املهم يف التصدي لالحتالل ومخططاته، وإن 
الحركــة الطالبيــة الفلســطينية ســتبقى عصيــة عــى الكــر، وســتكون 

دوًما ملبية لنداء الوطن والواجب، كا عهدها شعبنا".

النارصة/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــالل  وزراء  رئيــس  قــال 
بنيامني نتنياهو: إن العالقات اإلرسائيلية 

اإلماراتية "تتقدم برعة فائقة".
وأضاف نتنياهو، يف رسالة تهنئة إىل ويل 
عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد، ومواطنــي 
اإلمــارات  يــوم  مبناســبة  اإلمــارات  دولــة 
االتفاقيــة  عــى  التوقيــع  "منــذ  الوطنــي: 
اإلرسائيليــة  العالقــات  إلقامــة  التاريخيــة 
اإلماراتيــة فــإن العالقــات تتقــدم برعــة، 
بوتــرية أرسع مــا توقعناهــا، ويف الواقــع، 

هي تتقدم برعة فائقة".
وتابــع نتنياهــو: "نحــن نتعــاون يف العديــد 
مــن املجــاالت: يف العلــوم والتكنولوجيــا، 

ويف التجــارة واالســتثارات، ويف الصحــة 
والتعليم، ويف املواصالت والسياحة".

 13 و)إرسائيــل( يف  اإلمــارات  وتوصلــت 
اتفــاق  إىل  املــايض،  آب  أغســطس/ 
عليــه  ــع  ُوقِّ بينهــا،  العالقــات  لتطبيــع 
يف  املــايض  أيلــول  ســبتمر/   15 يــوم 

واشنطن.
ويف السياق أعلن وزير خارجية االحتالل 
غــايب أشــكنازي، أنــه ينوي زيــارة العاصمة 
البحرينيــة، املنامــة، قريًبــا الفتتــاح ســفارة 

)إرسائيل( هناك.
وقال يف مؤمتر صحفي مع وزير الصناعة 
راشــد  بــن  زايــد  البحرينــي،  والســياحة 
الزيــاين، أمــس: "أنوي زيــارة املنامة قريًبا 

مــن أجــل افتتــاح الســفارة اإلرسائيليــة يف 
البحرين، ومتابعة املحادثات املثمرة".

يف  ُعقــد  الــذي  املؤمتــر  يف  وأضــاف 
مقــر وزارة خارجيــة االحتــالل: "نعمــل مــن 
أجــل واقــع جديــد ملنطقتنــا التــي شــهدت 

رصاعات عديدة".
مــن جهتــه رّحــب الوزيــر البحرينــي بزيــارة 
الســتقبالك  "نتطلــع  وقــال:  "أشــكنازي"، 
واملواطنني اإلرسائيليني، يف البحرين".

تســيري  إىل  "نطمــح  الزيــاين:  وأضــاف 
طائرات مبارشة إىل )إرسائيل( قريًبا".

وكان الوزيــر البحرينــي، قــد وصــل الثالثــاء 
"تــل أبيــب" يف مســتهل زيــارة تســتمر 3 

أيام.

اتفاقيــة  والبحريــن  )إرسائيــل(  ووّقعــت 
أكتوبــر/  شــهر  يف  العالقــات  لتطبيــع 

ترشين األول املايض.
االقتصــاد  وزارة  قالــت  األثنــاء،  هــذه  يف 
أمــس، إن )إرسائيــل( تتوقــع  اإلرسائيليــة، 
بقيمــة  البحريــن  مــع  تجــارة غــري عســكرية 
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"رويرتز".
بالقــدس،  نتنياهــو  مــع  لقــاء  وخــالل 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  قــال 
"مثــة  الزيــاين  راشــد  بــن  زايــد  البحرينــي 
فرصــة ذهبيــة لدفع هذا األمر قدما وليس 
ويف  بــل  فقــط،  التجاريــة  املجــاالت  يف 
املجــاالت الثقافيــة والرياضيــة والتبادليــة 

والسياحية أيضا".
لــوزارة  التجاريــة  التوقعــات  وتشــري 
االقتصــاد إىل منــو الصــادرات اإلرسائيليــة 
واملعــادن،  األملــاس  مــن  البحريــن  إىل 
مــن  واأللومنيــوم  النفــط  واردات  وزيــادة 

البحرين.
كانــت مذكــرة صادرة عن وزارة املخابرات 
أيلــول  ســبتمر/   13 يف  اإلرسائيليــة 
قالــت إن البحريــن "قــد تعــر عــن اهتــام 
عســكرية  تكنولوجيــا  عــى(  )بالحصــول 

وأمنية إرسائيلية".
ومل تعلــق املنامــة عــى ذلــك. وال تنــرش 
العســكرية  الصــادرات  بيانــات  )إرسائيــل( 

لكل دولة عى حدة.

النارصة/ فلسطني:
حقوقــي  تقريــر  كشــف 
قــوات  اقتحامــات  تســبَُّب 
ملنــازل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
بانتهــاكات  الفلســطينيني، 
مركبــة مــا بــني اإلصابــة بالجروح 
وانعكاســاتها  الجســدية 
العائلــة  أفــراد  عــى  النفســية 

مبن فيهم األطفال.
جيــش  اقتحامــات  وترتبــط 
االحتــالل باالســتخدام املفــرط 
يف  املدنيــني  وترويــع  للقــوة، 
وتخريــب  االقتحــام،  عمليــات 
محتويــات املنــازل، والحط من 
واملعاملــة  اإلنســانية  الكرامــة 

غري اإلنسانية، واالعتقال.
االنتهــاكات،  تلــك  وأكــدت 
إرسائيليــة  يســارية  منظــات 
و"كــر  ديــن"،  )"ييــش 
أجــل  مــن  و"أطبــاء  الصمــت" 
باالســتناد  اإلنســان"(،  حقــوق 
ا،  إىل شهادات 158 فلسطينيًّ
و31 عائلــة فلســطينية، إضافــة 

جنــود  مــع  مقابلــة   45 إىل 
وضباط إرسائيليني. 

أن  الحقوقــي  التقريــر  وبــنيَّ 
اقتحــام  حــاالت  مــن   88%

الجنــود  بأمــر  تكــون  املنــازل، 
فيهــم  مبــن  األرسة،  أفــراد 
غرفــة  يف  بالتجمــع  األطفــال، 

واحدة، وتحت الحراسة.
وأشار إىل أن 30 يف املئة من 
تهديــدات  تثبــت  الشــهادات 
األرسة،  أفــراد  ضــد  بالســالح 
ويف ربــع الحــاالت أفــاد التقرير 
بــأن جيــش االحتــالل اســتخدم 
القوة الجسدية أو العنف جزًءا 

من عملية االقتحام.
العائــالت  مــن   64% وأفــاد 
شــهدت  التــي  الفلســطينية 
عــى هــذا املوضوع أن الجنود 
مــن  أكــر  منازلهــم  اقتحمــوا 
مــرة، و"متــت معظــم عمليــات 

االقتحام لياًل".
الــواردة يف  إحــدى الشــهادات 
منظمــة  فريــق  جمعهــا  التقريــر 

"يــش ديــن" يف منطقة الخليل 
مــن قبل، ويقــول فيها املواطن 
ســمري الجابــري: بعــد أن غــادر 
الجنود منزلهم، اكتشف أنه قد 
رُسِق منــه نحــو مئة جرام ذهب 
بعــد  نقــًدا،  الشــواقل  وآالف 
بشــكوى  الجابــري  تقــدم  ذلــك 

للرشطة بشأن الرقة.
شــهادته:  يف  الجابــري  وقــال 
"كان يــوم الحــادث يــوم زفــاف 
يف  وزوجتــه  هــو  كان  ابنــي، 
األريض،  الطابــق  يف  شــقتها 
وكنــت يف املنــزل مــع زوجتــي 
الســاعة  يف  وولــدي،  وابنتــي 
1:45 صباًحــا، وصــل نحــو 40 

ا". جنديًّ
وأضاف الجابري: "اســتيقظت 
عندمــا ســمعت طرقــات عاليــة 
الزوجــني،  شــقة  بــاب  عــى 
النافــذة،  إىل  فركضــت 
زوجــني  أن  للجنــود  ورصخــت 
الشــقة،  يف  يعيشــان  شــابني 

وكانت ليلة زفافها".
عــدم  منهــم  "طلبــت  وتابــع: 
كــر البــاب، ألننــي نزلــت عى 
الجنــود  لكــن  لفتحــه،  الفــور 
البــاب  واقتحمــوا  ينتظــروا  مل 
برفقــة  بعضهــم  كان  عندمــا 

كالب".

النفســية  للطبيبــة  وطبًقــا 
جامانــا ملكيــم، املتطوعــة يف 
جمعيــة "أطبــاء من أجل حقوق 
الجنــود  فــإن دخــول  اإلنســان"، 
إىل املنــازل يســبب اضطــراب 

ما بعد الصدمة.
يكــون  الحــاالت،  معظــم  يف 
الجســدي  أو  اللفظــي  العنــف 
يعــدُّ  حيــث  أيًضــا،  متضمًنــا 
أن  ميكــن  ًدا  مهــدِّ حدًثــا 
بعــد  مــا  اضطــراب  يســبب 
الصدمــة، الــذي يتميــز بجلــب 
ذكريــات املــايض، والكوابيــس 
واإلفــراط  النــوم،  واضطرابــات 
يف اإلثــارة، وضعــف األداء يف 
جميــع مجاالت الحياة، ولفتت 
إىل  حتــى  يــؤدي  "قــد  أنــه  إىل 

االنتحار".
وتابعــت: هــذه البيانــات تتفــق 
ســابقة،  عديــدة  دراســات  مــع 
الفلســطينيني  أن  إىل  تشــري 
جاعيــة  بصفــة  يتعرضــون 

للصدمة نتيجة االحتالل.
جيــش  مزاعــم  التقريــر  ب  وكــذَّ
منــازل  اقتحــام  "أن  االحتــالل 
عــى  يقتــر  الفلســطينيني 
حــاالت اســتثنائية، يكــون فيهــا 
شــخص  تجــاه  ملمــوس  شــك 

معني".
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اإلرسائيليون ممزقون بني التطبيع 
الخارجي واالحرتاب الداخيل

الحثيثــة  جهودهــم  اإلرسائيليــون  فيــه  يواصــل  الــذي  الوقــت  يف 
للتطبيــع مــع العــرب التــي تبذلهــا حكومــة نتنياهو، فإنهم يعيشــون 
املجتمــع  يف  املختلفــة  التيــارات  بــن  تحتــدم  داخليــة  حرًبــا 
اإلرسائيــي، ألن املنــاخ الســيايس الــذي رافــق اإلرسائيليــن ألكــر 
من عامن قد يشــوه قدرتهم عىل فهم ما هو جيد وما هو ســيئ، 
أن  والنتيجــة  اآلخــر،  باملعســكر  معســكر  كل  تالعــب  ظــل  يف 
مواقف اإلرسائيلين بن بعضهم بعًضا باتت متشددة ومتطرفة، 

وتضعف قدرتهم األساسية عىل التمييز بن الحسن والسيئ.
ويل  مــع  نتنياهــو  بنيامــن  اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  لقــاء  يعــد 
ــا  العهــد الســعودي محمــد بــن ســلامن، رًسا أو علًنــا، حدًثــا دراميًّ
لإلرسائيليــن، لكــن األجنــدات املضطربــة لإلرسائيليــن قــد تربــك 
مثــل هــذه التطــورات، ومتنــع توطيــد عالقاتهــم مــع الــدول العربيــة 
املطبعــة، وهــي جــزء مــن عمليــة مســتمرة منــذ ســنوات، وقــد تــر 
باملصالح اإلرسائيلية. كام أن زيارة نتنياهو للسعودية التي جاءت 
رضوريــة يف إطــار إمتــام عمليــة التقــارب بينهام، ظهــر حولها نقاش 
عن مدى اإلرضار باملصالح اإلرسائيلية مبجرد ترسيب نبأ الزيارة، 
صحيــح أن الســعودين قــد فوجئــوا بالترسيــب، فتأخــر ردهم، ويف 
النهايــة نفــوا ذلــك بطريقــة ملتويــة، ألن التعــاون مــع إرسائيــل مهــم 

بالنسبة لهم يف هذا الوقت، وهو مفيد إلرسائيل أيًضا.
لكن املستفيد من ترسيب خرب الزيارة هو عىل األرجح نتنياهو، 
ألنهــا عملــت عــىل تحويــل موضوع النقاش مــن لجنة تحقيق رشاء 
الغواصات، نحو السالم اإلقليمي مع العرب، ولذلك فهم يرحبون 
املهــم  مــن  ذاتــه  الوقــت  يف  ولكــن  الســعودية،  مــع  باالتصــاالت 
معرفــة كيفيــة إجــراء االتصاالت، وعندما يعتمد الســعوديون عىل 
شــخص واحــد فقــط، وهــو رئيــس الحكومــة، يف حــن وزيــرا الحرب 

والخارجية معزوالن دامًئا، فهذا سيئ إلرسائيل.
يف الوقت ذاته، فإنه عندما يؤدي املسار السيايس الذي يقوده 
أركان  لرئيــَي  مســتمر  تحييــد  إىل  العربيــة  الــدول  مــع  نتنياهــو 
ســابقن، بينــي غانتــس وغــايب أشــكنازي، ممــن صــّوت لهام نصف 
اإلرسائيليــن، فهــذا ال يشــر إىل نظــام حكــم ســليم، أو إدارة مثىل 
للشــعب اإلرسائيــي، أو القــوة الداخليــة للدولــة، حتــى اتفاقيــات 
الســالم أو التطبيــع ال ُتقــاس بنهايــة املطــاف يف الورقــة املوقعــة 

والتصوير الفوتوغرايف، ولكن يف تنفيذها.
أنــه كلــام زاد عــدد املشــاركن بعمليــة  التقديــر اإلرسائيــي يــرى 
التطبيــع، زادت احتامليــة أن تــؤيت االتفاقيــات مثارهــا مــع مــرور 
الوقت، حيث تعمل اإلدارة الجديدة بواشنطن عىل تغير الواقع 

الذي يخيف اإلرسائيلين، ويخيف السعودية أيًضا.
كل ذلــك يؤكــد أن التهديــد الدائــم باالنتخابــات املبكــرة، يعني أن 
الوضع اإلرسائيي بات معقًدا للغاية، ألنه من الغريب بذل جهود 
ســالم كثرة مع دول عربية، يف ظل احتدام الحرب الداخلية بن 
اليهود، صحيح أن ذلك السالم يقويهم باليد اليمنى، لكن الحرب 

الداخلية باليد اليرسى تسحقهم وتضعفهم.

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 حاصــاًل/ة عــىل درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة معــرف بهــا 
يف أحــد التخصصــات التاليــة "علــم النفــس، إرشــاد نفــي، علــم االجتــامع، 

خدمة اجتامعية، الطب، التمريض العام، عالج وظيفي، عالج طبيعي".
• أن يكون حاصاًل/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 فرة االمتياز.

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

• أن ال يكون مرتبًطا بأي وظيفة عمل خالل فرة 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 
امليالد -البطاقة الشخصية -صورة شخصية حديثة(.

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

• يتم تعبئة الطلب الكرونيا 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 

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

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

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

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

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

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

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

وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. ترفق مع العطاء: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. ترفق مع العطاء: 

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

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

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

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

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

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

إعالن لشغل وظيفة رئيس قسم قواعد البيانات
تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 

)رئيس قسم قواعد بيانات( عىل أن تتوفر يف املتقدمن الرشوط التالية:
املؤهالت والخربات املطلوبة:

1.أن يكون حاصاًل عىل بكالوريوس هندسة حاسوب أو ما يعادلها.

2.أال يزيد عمر املتقدم عىل 40 عاًما.

3.خــربة عمليــة ال تقــل عــن )خمــس ســنوات( يف العمــل منهــا مــا ال يقــل عــن 

.DBA ثالث سنوات كمرشف لقواعد البيانات
.Oracle 4.يفضل أن يحمل شهادات ودورات معرًفا بها يف مجال قواعد البيانات

املهارات املطلوبة:
-يجيــد كافــة مهــام النســخ االحتياطــي، إدارة مهــام قواعــد البيانــات، مراجعــة 

أكواد قواعد البيانات وتدقيقها.
- معرفة جيدة يف أمن معلومات قواعد البيانات.

- قدرة عالية عىل تتبع مشاكل قواعد البيانات وحلها.
- دراية شاملة يف تحسن أداء ورسعات برامج قواعد البيانات.

مثــل  البيانــات  لقواعــد  العاليــة  التوافريــة  ســيناريوهات  إنشــاء  يف  خــربة   -
.Clusters لقواعد البيانات وعمل DGو ،RAC

- يجيد استخدام برامج إدارة ومراقبة قواعد البيانات.
.Oracle وتكاملها مع قواعد بيانات MS SQL server يجيد إدارة قواعد بيانات -

- خربة وقدرة عىل ترقية وتحديث نسخة إصدار قواعد البينات إىل أحدث 
إصدار مع الحفاظ عىل سالمة البيانات وتكاملها.

ليــاًل  متأخــرة  أوقــات  الطــوارئ ويف  أوقــات  للعمــل يف  التــام  االســتعداد   -
حسب الحاجة والطلب، وتحت الضغط.

- معرفة جيدة بإدارة فريق العمل وتوزيع املهام وأي مهام إدارية متعلقة بالقسم.
- القدرة عىل كتابة التقارير والخطط التشغيلية.

األوراق املطلوبة:
- سرة ذاتية. 

- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.
- صور شهادات الخربة العملية.

- صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.
تقديم الطلبات:

www.gedco.( تقــدم الطلبــات وترســل عــرب املوقــع االلكــروين للرشكــة
ps( وذلك خالل مدة أسبوعن من تاريخ نرش اإلعالن.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

محكمة إرسائيلية ترفض تقديم خدمات لطالب فلسطينيني بدوافع عنرصية

مزارعون فقدوا أطرافهم يكافحون يف أراضيهم من أجل حياة كرمية

النارصة/ فلسطن:
التامًســا  إرسائيليــة  محكمــة  رفضــت 
مــن  فلســطينيون  مواطنــون  بــه  تقــّدم 
الداخــل املحتــل، لتوفــر املواصــالت 

املدرسية ألطفالهم.
مــا ذكــرت  وبــررت املحكمــة، بحســب 
أمــس،  العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة 
رفضهــا توفــر املواصــالت املدرســية 
مبدينــة "كرميئيــل" قرب حيفا )شــامل 
بزعــم   ،)48 عــام  املحتلــة  فلســطن 
اليهــودي"  "الطابــع  عــىل  الحفــاظ 

للمدينة.
حكمــه  يف  املحكمــة  قــايض  وكتــب 
للفلســطينين  الخدمــات  تقديــم  أن 
سيغر تركيبة مدينة "كرميئيل"، التي 
تهــدف  يهوديــة"  "مدينــة  أنهــا  عــى  ادَّ
يف  اليهــودي  االســتيطان  تعزيــز  إىل 

الجليل.
عربيــة،  مدرســة  "بنــاء  إن  وكتــب: 
للطــالب  نقــل  وســائل  توفــر  أو 
وملــن  كان  أينــام  الفلســطينين، 

التــوازن  يغــر  أن  ميكــن  ذلــك،  يريــد 
الدميوغرايف وهوية املدينة".

"كرميئيــل"  مدينــة  وشــهدت 
للمهنيــن  متصاعــًدا  تدفًقــا  مؤخــًرا 
الفلســطينين مــن الطبقــة املتوســطة 
مــدن  عــدة  مــن  واحــدة  وهــي  العليــا، 
يف جميع أنحاء األرايض الفلســطينية 
تراجًعــا  تشــهد  عــام 1948،  املحتلــة 
والفلســطينين  اليهــود  بــن  للفصــل 

بحكم األمر الواقع وبحكم القانون.
مــدن  عــدة  مــن  واحــدة  و"كرميئيــل" 
ابتــداًء  ا  إســراتيجيًّ ســت  ُأسِّ وبلــدات 
مــن  جــزًءا  الســتينيات  منتصــف  مــن 
الوجــود  لتوســيع  حكوميــة  محاولــة 
كان  حيــث  الجليــل،  يف  اليهــودي 
معظــم  يشــكلون  الفلســطينيون 

السكان.
لــألرايض  واســعة  مصــادرة  وأشــعلت 
أجــل  مــن   ،1976 مــارس  آذار/  يف 
املســتوطنات  مــن  العديــد  توســيع 
اليهوديــة يف املنطقــة وإنشــاء أخــرى، 

صفــوف  يف  واســعة  احتجاجــات 
عــام  املحتــل  الداخــل  فلســطينيي 
48، ونتــج عنهــا مــا بــات ُيعــرف بـــ "يــوم 

األرض".
واعــرض اليهــود يف املدينــة -مبــا يف 
كرميئيــل-  بلديــة  رئيــس  نائــب  ذلــك 
عــىل التغيــرات الدميوغرافيــة، حتــى 
مجهــول  ســاخًنا  ــا  خطًّ أنشــؤوا  أنهــم 
األرايض  بيــع  ملنــع  ســعى  الهويــة 
لفلسطينيي الداخل يف عام 2010.

أوريــن  البلديــة  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
"نحــن  الوقــت:  ذلــك  يف  ميلشــتن 
بحاجــة إىل منــع الــراع غــر الروري 
بــن اليهــود والفلســطينين، يجــب أن 
نعيش واحًدا إىل جانب اآلخر، وليس 
عــىل مقربــة من هــذا القبيل. كرميئيل 
عــريب،  ســاكن   1000 بالفعــل  فيهــا 

وسريدون مسجًدا قريبا".
الفلســطينين  أن  مــن  الرغــم  وعــىل 
مــن  املئــة  يف    6 نحــو  اآلن  يشــكلون 

سكان "كرميئيل" 

ال  أنــه  إال  شــخًصا-   2760 -نحــو 
عربيــة  مدرســة  اآلن  حتــى  توجــد 
اآلبــاء  يضطــر  لــذا  املدينــة،  داخــل 
أطفالهــم  إرســال  إىل  الفلســطينيون 

إىل مدارس مختلفة يف املنطقة.
بقانــون  املحكمــة  قــايض  واستشــهد 
 2018 لعــام  القوميــة"  "الدولــة 
)إرسائيــل(  يكــرس  الــذي  العنــري، 
للشــعب  القومــي  "الوطــن  هــا  بعدِّ
يف  "الحــق  إن  وقــال:  اليهــودي"، 
يف  القومــي  املصــر  تقريــر  مامرســة 
للشــعب  حــري  )إرسائيــل(  دولــة 
عــىل  القانــون  ينــص  كــام  اليهــودي". 
االســتيطان  تعزيــز  تَعــدُّ  "الدولــة  أن 
وستشــجع  قوميــة،  قيمــة  اليهــودي 

وتعزز إقامتها"، عىل حد تعبره.
وقالــت عضــوة الكنيســت عايــدة تومــا 
املشــركة"،  "القامئــة  مــن  ســليامن 
"يؤســس  بأنــه  القانــون  وصفــت  التــي 
الفصــل العنــري": "لــكل مــن قــال إن 
خِطــًرا  يكــن  القوميــة مل  الدولــة  قانــون 

يف  اليــوم  حكــم  فــإن  فقــط،  ــا  ورمزيًّ
كرميئيــل يوضــح اتجــاه مــربرات الطابع 
اليهــودي، تحــت حاميــة قانــون الدولــة 

القومية".
محكمــة  تناقــش  أن  املقــرر  ومــن 
بواســطة  اســتئناًفا  العليــا  االحتــالل 
جامعة الحقوق القانونية الفلســطينية 
ضــد  ديســمرب  أواخــر  يف  "عدالــة"، 

قانون "الدولة القومية". 
يف  املحاميــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
"عدالــة" نرمــان شــحادة زعبــي: "باســم 
وطنيــة،  كقيمــة  اليهــودي  االســتيطان 
ال يســتطيع املواطنــون الفلســطينيون 
عــىل  الحصــول  حتــى  )إرسائيــل(  يف 

خدمات بلدية متساوية".
الداخــل  فلســطينيي  غالبيــة  ويعيــش 
أغلبيــة  ذات  ومــدن  بلــدات  يف 
فلســطينية، غــر أن عــدًدا مــن "املــدن 
املختلطــة" مثــل عــكا ويافــا والقــدس 
وحيفــا واللــد موجــودة قبــل قيــام دولــة 

االحتالل.

الوقــت  ذلــك  ومنــذ  ــا،  كليًّ خضــر  حيــاة  تبدلــت 
التــي  الزراعــة  فمامرســة  مختلًفــا،  عيًشــا  يعيشــها 
11 ســنة، أصبحــت اآلن  اعتادهــا منــذ كان عمــره 
مختلفــة، ورغــم مــرور مــا يقــرب مــن 13 ســنة عــىل 
الفقــد وال  بوجــع  يــزال يشــعر  ال  فإنــه  فقــد قدمــه، 

يتمناه ألحد.
لـ"فلســطن": "الحيــاة متــي،  يقــول يف حديــث 
أطرافــك  مــن  طــرف  فقــد  مــع  التعايــش  ولكــن 
األساســية أمــر صعــب للغايــة، وخصوًصــا أن عمي 
 ،" ويــديَّ قدمــيَّ  عــىل  أساًســا  يعتمــد  الزراعــة  يف 
الفًتــا إىل أن قدرتــه عــىل العمــل يف مجــال الزراعــة 

تراجع مبا يصل إىل 60%.
ويضيف: "قبل الحرب كانت لدينا مساحات كبرة 
العائلــة،  مــع  الدومنــات، نعمــل عــىل زراعتهــا  مــن 
ولكــن اآلن ال أقــوى إال عــىل العمــل يف مســاحة 3 
دومنــات ونصــف فقــط، كــام أن مــن الصعــب عــيَّ 
النــزول عــىل قدمــي الثانيــة لعمل يشء يف األرض، 
وأضطر غالًبا إىل التنقل والعمل ممسًكا بالعكاز".

ورغــم ظروفــه الصعبــة ال يجــد خضــر مــن يســاعده 

فقدانــه  جانــب  فــإىل  زوجتــه،  باســتثناء  عملــه  يف 
قدمــه وابنــه األكــرب يف الحــرب ذاتهــا، أصيــب ابنــه 
الثــاين برأســه، أمــا باقــي األبنــاء فــال يزالــون صغــاًرا 
وغــر قادريــن عــىل مامرســة الزراعــة كــام ميارســها 

الكبار.
الــذي  العمــل  يف  االســتمرار  عــىل  خضــر  ويــر 
إعاقتــه  أن  مؤكــًدا  صغــره،  منــذ  واعتــاده  أجــاده 
العمــل،  عــن  توقفــه  يف  ســبًبا  تكــون  أن  ميكــن  ال 
"فالزراعــة مصــدر رزقــي أنــا وعائلتــي، ولكــن أمتنــى 
أن يتحقــق حلمــي بالســفر للخــارج لتلقــي العــالج 
كل  أعانيــه  الــذي  العصبــي  األمل  مــن  والخــالص 

يوم".
أمــا الشــاب عــوض غانــم )28 عاًمــا( فيعــاين إعاقــة 
يف يــده اليمنــي بعــد أن تعــرض إلصابــة عمــل بفعل 
ماكينة كهربائية عام 2005، َفَقد عىل إثرها أصابع 
يــده اليمنــى الخمســة، كان األمــر حينها صعًبا عىل 

طفل مل يتجاوز بعُد الثانية عرشة من عمره.
يقول غانم يف حديث لـ"فلســطن: "بعد الحادثة 
املدرســة  إىل  فذهــايب  كثــًرا،  حيــايت  تغــرت 

بالكتابــة،  يتعلــق  فيــام  خصوًصــا  صعًبــا،  أصبــح 
ولكننــي متكنــت مــن النجــاح يف الثانويــة العامــة، 
ثــم توجهــت بعــد ذلــك للعمــل يف مجــال الزراعــة 

مع عائلتي".
الفرصــة  هــو  الزراعــة  "العمــل يف  ويضيــف غانــم: 
الظــروف  ظــل  يف  أمامــي  أتيحــت  التــي  الوحيــدة 
الصعبــة التــي ميــر بها قطاع غزة، ويف ظل اإلهامل 

الكبر الذي يعانيه أصحاب اإلعاقات".
ويشــر إىل اضطــراره إىل العمــل يف هــذا املجــال 
واالســتمرار بــه حتــى ال يحتــاج إىل أحــد مــن أجــل 
إعالــة أرستــه وأطفالــه الثالثــة، "فالعمل يف الزراعة 
متعــب للغايــة، خصوًصــا ملــن يفقــد أحــد أطرافــه 
األساســية، "كــام تعلمــن، فــال ميكــن للمــزارع أن 
أحــد  يفقــد  مبــن  فكيــف  أصابعــه،  عــن  يســتغني 

ا؟". أطرافه كليًّ
ويلفــت غانــم إىل أنــه رغــم صعوبــة العمــل فإنه غر 
قادر عىل جلب أي عامل ملســاعدته، بســبب قلة 
العمــل  مــن  عليــه  يتحصــل  الــذي  املــايل  املــردود 
الزراعــي، معــرًبا عن أمله بتحســن ظروفه والحصول 

عىل عمل بديل يكون أقل تعًبا وإرهاًقا لصحته.
ويوجــد يف قطــاع غــزة أكــر مــن 127 ألــف شــخص 
صعوبــات  بــن  تتنــوع  متعــددة،  إعاقــات  يعانــون 
والحركــة، إضافــة  والنطــق،  والســمع،  اإلبصــار،  يف 
إىل النوبــات والســلوك الغريــب والتخلــف العقــي 

مبستوياته الثالثة والتشوهات.
وحتــى 20 ســبتمرب/ أيلــول 2020م، بلغــت أعداد 
املصابــن بإعاقــة طرفيــة نحو 52916 شــخًصا؛ أي 

بنسبة 2.9 % من إجاميل سكان القطاع.
وأشــارت بيانات التعداد العام للســكان واملســاكن 
واملنشــآت يف تقريــر لجهــاز اإلحصــاء لعــام 2017 
إىل أن عــدد األفــراد الذيــن يعانــون صعوبــة واحــدة 
عــىل األقــل يف فلســطن قــد بلــغ 255228 فــرًدا؛ 
منهــم  الســكان،  مجمــل  مــن   5.8% نســبته  مــا  أي 
127266 يف الضفــة الغربيــة، يشــكلون مــا نســبته 

%5.1 مــن مجمــل الســكان يف الضفة الغربية، يف 

قطــاع  يف  الصعوبــات  ذوي  األفــراد  عــدد  أن  حــن 
%6.8 مــن مجمــل  مــا نســبته  غــزة 127962؛ أي 

السكان يف قطاع غزة.

غزة/ صفاء عاشور:
ا إلى أرضه المزروعة  يتوجه شاهر خضير يوميًّ
بالتــوت في بلدة بيت الهيا شــمالي قطاع 
غــزة، وقد يكون األمر يســيًرا على غيره من 

المزارعيــن، لكــن بالنســبة إليــه فهــي رحلــة 
شاقة، إذ يضطر إلى السير على قدم واحدة. 
ومنــذ الحرب العدوانيــة األولى على قطاع 
غزة عام 2008، تعايش خضير )46 عاًما( مع 

حالتــه، حيث قصف االحتــالل منزله، وجرف 
أرضه الزراعية كاملة، ليكتشــف بعد إخراجه 
من تحت الركام بتر قدمه اليمنى من أعلى 

الركبة بنحو 30 سم.
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هويتــي  فقــد  عــن  االشــقر  ابراهيــم  شــنون  فــداء  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801316985 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  العــرور  ســليامن  ماهــر  امــاين  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802645325 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  محــارب  أبــو  اللــه  عبــد  ســليامن  نجــاح  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 906510763 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

عــن فقــد هويتــي  الهلــول  أنــا/ عطــاف حســن حســن  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900519661 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمد غسان محمد مطر عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 402580237 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  عيــدة  ابــو  أنــا/ عطيــة محمــد عامــر  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803134329 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فــادي عدنــان عبــد الكريــم بركــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802083790 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ فاطمة جامل حلمي منون عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 801418583 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فتحــي يوســف أحمــد املقــويس عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803905652 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نرسيــن محمــد رشــيد حمدونــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800318909 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

تغيير اسم صيدلية
نعلمكم عن تغيري اسم صيدلية سيد هاشم لتصبح باالسم 
الجديد صيدلية النخبة املركزية والكائنة يف معسكر جباليا 

قرب مسجد الخلفاء الراشدين. 

يف الطلب رقم 2020/993
يف طلب النرش املستبدل رقم 2020/1363 

املستدعي: فريج عادل عبد عبد العال – هوية رقم )922871165( غزة الرمال 
شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي - وكيله املحامي/زهري الحداد – غزة.

نــر - مجهــول محــل اإلقامــة  فايــز محمــد  املســتدعى ضدهــام: -1حاتــم 
ا وآخر عنوان له - غزة الرمال شامل مسجد الكنز الزقاق املقابل لرشكة  حاليًّ
محمــد  فايــز  -2عاهــد  الخــري  عــامرة  يف  الكائنــة  تكنلوجــي  املصطفــى 
نــر – غــزة الرمــال شــامل مســجد الكنــز الزقــاق املقابــل لرشكــة املصطفــى 

تكنلوجي الكائنة يف عامرة الخري.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف الطلب رقم 2020/1363  املتفرع عن الطلب رقم 2020/993
ا وآخر  إىل املستدعى ضده األول املذكور أعاله )مجهول محل اإلقامة حاليًّ
عنــوان لــه مســجد الكنــز الزقــاق املقابــل لرشكــة املصطفى تكنلوجــي الكائنة 
يف عــامرة الخــري( مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
البدايــة بغــزة الطلــب املرقــوم أعــاله لتســجيل عقــد مقاولــة إيجــار واســتئجار 
اســتناًدا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة طلبــه ونظــًرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة 
وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة يف نظر هذا الطلب وعماًل باملادة 
20 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء 

عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة البدايــة بغــزة يف الطلــب )2020/1363( 
بالســامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املســتبدل لذلك يقتيض عليك أن 
تحر لهذه املحكمة يوم األربعاء املوافق 2021/1/6م الساعة التاسعة 
صباًحا كام يقتيض عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عرش يوًما 
مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلوًمــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلك فســينظر 

يف الطلب باعتبارك حارًضا تحريًرا يف: 2020/12/2م.
رئيس قلم محكمة البداية بغزة 
أ. عامر قنديل

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة البداية بغزة املوقرة 

يف الطلب رقم 2020/396 
املســتدعي / حمــدي جربيــل ســعيد الجرجــاوي - غــزة - شــارع الوحــدة - 

مطعم الجرجاوي. وكيله املحامي/ عالء فورة. 
املستدعى ضده/ ماجد عبد املنعم  احمود أبو هويل - دير البلح - شارع 

املطاحن - قرب بركس الجرجاوي.
مذكرة تبليغ بالحكم الصادر من محكمة بداية دير 

البلح بالنرش املستبدل 
اىل املســتدعى ضــده/ ماجــد عبــد املنعــم احمــود أبــو هــويل - ديــر البلــح - 

شارع املطاحن - قرب برکس الجرجاوي.
إن املســتدعي قــد تقــدم بالدعــوى املرقومــة أعــاله لــدى محكمــة بدايــة ديــر 
البلــح مختصــام فيهــا املســتدعي ضــده واخريــن مطالبــا ايــاه يتنفــذ عقــود 
االتفــاق عــى بيــع موضــوع الدعــوى تنفيــذا عينيــا وفقــًا ملــا جــاء يف الئحــة 
الدعــوى وبتاريــخ 2019/10/31 م تــم صــدور الحكــم بالقضيــة املرقومــة 

أعاله بتنفيذ عقود االتفاق عى بيع موضوع القضية الراهنة.
وحيث اننا نرغب بتبليغك نسخة عن هذا الحكم حسب األصول.

وليكن معلوما لديك أنه يجوز للمستدعي أن يتقدم بالحكم ملحكمة التنفيذ حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلححرر يف 2020/12/2 م.

األستاذ/ محمد عاطف غزال

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية دير البلح املوقرة بغزة
 يف الدعوة رقم 2014/59 

شهيد و330 حالة اعتقال في نوفمبر
أبو بكر: عام 2020 األكرث تضييًقا وضغًطا عىل األرسى

االحتالل ُيخيل سبيل مقدسية 
وطفلها ويحكم عىل زوجها 

بالسجن 7 أشهر
القدس املحتلة/ فلسطن:

أخلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، ســبيل املقدســية هبــة محيســن 
وطفلهــا مــن مركــز رشطــة "القشــلة" يف البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، 
بعــد التحقيــق معهــا. وأفــادت مصــادر مقدســية بأن قوات االحتــالل احتجزت 
املقدســية محيســن يف أثناء خروجها برفقة طفلها وزوجها عمر محيســن من 
محكمــة الصلــح غــريب القــدس املحتّلــة، بعــد أن أصــدرت بحــق زوجهــا قــراًرا 

بالسجن ملدة 7 أشهر عى أن يسلم نفسه بتاريخ 20 ديسمرب الجاري.
التواصــل  مواقــع  عــرب  بـ"التحريــض  محيســن  الــزوج  املحكمــة  واّتهمــت 

االجتامعي" و"االنتامء لتنظيم إرهايب".
وقىض األســري املحرر عمر فوزي محيســن )37 عاًما( من مخيم شــعفاط يف 
السجن 3 أشهر، وأفرجت عنه سلطات االحتالل يف مستهل الشهر املايض 
بــرشوط مجحفــة، تتضّمــن اإلبعــاد عــن بيتــه يف مخيــم شــعفاط إىل ســلوان، 
والحبــس املنــزيل املفتــوح، ودفــع كفالــة ماليــة نقدية بقيمة 12 ألف شــيقل، 

وعدم استخدام الهاتف ووسائل التواصل االجتامعي.
عــن  مــرات  عــدة  وأُبعــد  ســنوات،   6 االحتــالل  ســجون  يف  محيســن  وقــىض 
املســجد األقــى، وأنهــى إبعــاده األخــري ملدة 6 أشــهر قبل أســبوع، بحصيلة 
إبعــاد إجامليــة بلغــت نحــو عامــن. واألســري املحــرر محيســن متــزوج ولديه 4 

أطفال، أكربهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عام.

حامس تدعو "فتح"
 إىل وقف التهرُّب

من االنتخابات الشاملة
غزة/ فلسطن:

دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، قيــادة حركــة "فتــح" إىل 
وقف التهرب من اســتحقاق االنتخابات الشــاملة اســتجابة للمجموع 

الوطني.
إن  أمــس:  تريــح،  يف  قاســم،  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
املواقــف التــي طرحتهــا كل القــوى الوطنيــة الفلســطينية يف اللقــاء 
الوطني، أول من أمس، بشأن رضورة إجراء انتخابات شاملة، يجب 
عــى  باملوافقــة  "فتــح"  قيــادة حركــة  مــن  واضــح  ُتقاَبــل مبوقــف  أن 

االنتخابات الشاملة.
وطالــب قاســم حركــة "فتــح" بوقــف تهربهــا مــن االنتخابــات الشــاملة 

ا. لكونها استحقاًقا وطنيًّ
صناديــق  عــرب  ميثلــه  مــن  يختــار  أن  شــعبنا  حــق  "فمــن  وأضــاف: 

االقرتاع".
بغــزة،  اجتامعهــا  يف  طالبــت  فلســطينية،  فصائــل  أن  إىل  يشــار 
الثالثاء، الســلطة يف رام الله بالرتاجع عن قرار اســتئناف العالقات 
املصالحــة  وإنجــاز  اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  األمنــي  والتنســيق 

الوطنية.
وأعلنــت الســلطة يف 17 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب املــايض، عودة 
كانــت،  كــام  االحتــالل  مــع ســلطات  واملدنيــة  األمنيــة  العالقــات 
بعــد عــدة شــهور عــى قطعهــا، يف خطــوة مفاجئــة للفلســطينين 
الفلســطيني  البيــت  ترتيــب  يف  انخرطــت  التــي  وللفصائــل 

الداخي.
بايــن  جــو  الدميقراطــي  املرشــح  فــوز  بعــد  الســلطة،  قــرار  وجــاء 
برئاســة الواليــات املتحــدة يف االنتخابــات، حيــث أبــدى مســؤولون 
مــع  املتوقفــة  املفاوضــات  الســتئناف  اســتعدادهم  فلســطينيون 

االحتالل.

الهيئة اإلسالمية ُتطالب االحتالل بوقف 
اعتداءاته عىل مقابر القدس

األمم املتحدة تدعو االحتالل إىل التحقيق 
يف إصابات األطفال الفلسطينيني

أسفرت عن قتل )16( مستوطًنا
)19( عاًما عىل عملية 

االستشهادي ماهر حبيشة
رام الله/ فلسطن:

القســامي  عــرشة الستشــهاد  التاســعة  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
استشــهادية  عمليــة  تنفيــذه  بعــد  ارتقــى  الــذي  حبيشــة،  ماهــر 

داخل حافلة إرسائيلية يف مدينة حيفا املحتلة.
واالستشــهادي حبيشــة ربطتــه عالقــات وديــة مــع االستشــهادي 
االستشــهادية،  ســابا  كفــار  عمليــة  منفــذ  الزبيــدي  عــامد 
واالستشــهادي أرشف الســيد منفــذ عمليــة الغــور، التــي جــاءت 
ثــأرا لشــهيَدْي مجــزرة نابلــس القائديــن )جــامل منصــور وجــامل 

سليم(.
ووقعت عملية االستشهادي حبيشة من مدينة نابلس يف الـ18 
مــن رمضــان عــام 2001، وتحديــدا 2 ديســمرب، ومتكن وقتها من 
الصعــود إىل حافلــة تابعــة لرشكــة "أيغــد" اإلرسائيليــة يف مدينــة 

حيفا املحتلة.
ومســتوطنا،  جنديــا   16 قتــل  عــن  البطوليــة  العمليــة  وأســفرت 
وإصابــة 55 آخريــن، بينهــا 15 إصابــة وصفــت بالخطرة، ووصفها 

قادة االحتالل بأنها "األعنف التي ترب املدينة". 
وما زاد يف نجاح العملية وقوتها أنها وقعت داخل أحد األنفاق، 
وهــو مــا جعــل حجــم االنفجــار مضاعفــا لكونــه يف منطقــة مغلقة، 
ليوقــع االستشــهادي أكــرب قــدر من الخســائر البرشية يف صفوف 

االحتالل، األمر الذي تكتم عليه آنذاك.

بالتعاون مع مؤسسات دولية وأهلية
الصحة تقلِّص قوائم انتظار العمليات الجراحية

القدس املحتلة/ فلسطن:
دعــا مكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، جيــش 
بشــفافية  فــوًرا  التحقيــق  إىل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
قواتــه  اســتخدام  حــاالت  جميــع  يف  واســتقاللية 
للنــريان والتــي أدت إىل القتــل أو اإلصابــة، ومحاســبة 

املسؤولن عنها.
إنــه  أمــس:  بيــان،  يف  املتحــدة،  األمــم  مكتــب  وقــال 
وفًقــا للقانــون الــدويل، فــإن اســتخدام القــوة املميتــة 
ا عى تهديد  مســموح به فقط بوصفه مالًذا أخرًيا، ردًّ

الحياة أو التعرض إلصابة خِطرة.
ُيشــكل مثــل  يبــدو ال  كــام  الحجــارة  إلقــاء  أن  وأضــاف 
هكــذا تهديــد. إضافــة إىل ذلــك، فــإن اســتخدام القوة 

يجب أن يتم بطريقة تسبب أقل رضر ممكن.
وتابع: إن إطالق النار عى الرأس أو الجزء العلوي من 
الجسم ال يبدو موافًقا لهذه املتطلبات، حيث يتمتع 
الــدويل،  القانــون  مبوجــب  خاصــة  بحاميــة  األطفــال 

ويجــب حاميتهــم مــن العنــف يف جميــع األوقــات، وال 
عــى  تشــجيعهم  أو  العنــف  لخطــر  تعريضهــم  ينبغــي 

املشاركة فيه.
وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل أصابــت أربعــة أطفــال 
عــى األقــل بجــروح خِطــرة بالذخــرية الحيــة والرصــاص 
املعــدين املغلــف باملطــاط يف حــوادث منفصلــة يف 

الضفة الغربية يف األسبوعن املنرمن.
أن  إىل  تشــري  لديــه  املتاحــة  املعلومــات  إن  وقــال: 
األطفال مل ُيشــكلوا تهديًدا عى الحياة، ومل ُيعرضوا 

الجنود أو أي شخص آخر إلصابات خِطرة.
وأشــار إىل أن حــوادث إصابــة األطفــال األربعة، وقعت 
يف مدينة البرية )وسط(، وبلدة سلواد رشقي رام الله 
)وســط(، وبلــدة كفــر قــدوم رشقــي قلقيليــة )شــامل(، 
األمــم  وأكــدت  القــدس.  شــاميل  قلنديــا  ومخيــم 
املتحــدة أنــه اســتناًدا إىل تلــك املعلومــات "يبــدو أن 

القوة املستخدمة مل تكن موافقة للقانون الدويل".

القدس املحتلة/ فلسطن:
القــدس  يف  العليــا  اإلســالمية  الهيئــة  طالبــت 
بالتوقــف  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  املحتلــة 
فورا عن اعتداءاتها الظاملة بحق مقابر املسلمن 

يف فلسطن.
بيــان، أمــس، أن  وأوضحــت الهيئــة اإلســالمية يف 
حكومــة  تقيمهــا  أن  املزمــع  مــن  التــي  التغيــريات 
االحتــالل ومــن شــأنها تغيــري معــامل مدينــة القــدس 
بــاب  ومقــربة  اليوســفية  املقــربة  ومنطقــة  عامــة، 
إجــراءات  هــي  خاصــة،  األمويــة  والقصــور  الرحمــة 
وطمــس  الحضاريــة  املدينــة  وجــه  لتغيــري  تســعى 
الطابــع  وإعطائهــا  واإلســالمية،  العربيــة  معاملهــا 

اليهودي.
وأكــدت أن القــدس ســتبقى القدس نفســها ماضيا 

وحارضا ومستقبال ألهلها الرشعين.
وأشــارت الهيئــة إىل اعتــداءات ســلطات االحتــالل 

ســور  عــى  املمتــدة  "اليوســفية"  املقــربة  عــى 
الرحمــة  بــاب  ملقــربة  املجــاورة  الرشقــي  القــدس 
األقــى  للمســجد  الرشقــي  للســور  املالصقــة 
الــدرج  ونبــش قبورهــا، إضافــة إىل هــدم  املبــارك 
بــاب  املــؤدي إىل املقــربة، وكذلــك األمــر مبقــربة 
الرحمــة ومنــع املســلمن مــن دفــن موتاهــم فيهــا، 

ومن قبلها مقربة "مأمن الله".
واعتــربت تلــك االعتــداءات باطلــة ومرفوضــة بــكل 

املعايري الدينية واإلنسانية والدولية.
العربيــة  الحكومــات  اإلســالمية  الهيئــة  ودعــت 
القــدس  تجــاه  مســؤولياتها  لتحمــل  واإلســالمية 
األقــى  املســجد  رأســها  وعــى  ومقدســاتها، 
املبــارك الــذي تحــدق بــه األخطــار مــن كل جانــب، 
ويف  القــدس  مدينــة  يف  املرابطــن  أن  مؤكــدة 
أكنــاف بيــت املقــدس ســيدافعون عنهــا نيابــة عــن 

األمة اإلسالمية.

رام الله/ فلسطن:
أكــد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
ُيعــد   2020 عــام  أن  أمــس،  بكــر،  أبــو  قــدري 
األكــر ضغًطــا وتضييًقــا عــى حقــوق األرسى 
التــي  واملعيشــية  الطبيــة  واســتحقاقاتهم 

كفلها القانون اإلنساين.
وصــول  مــع  تزاَمــن  ذلــك  أن  بكــر  أبــو  وأوضــح 
املعتقــالت،  داخــل  إىل  كورونــا  جائحــة 
واســتهداف  الطبــي  اإلهــامل  ــد  تعمُّ بســبب 

مخصصاتهم وحقوقهم.
وجــاءت أقــوال أبــو بكــر يف كلمــة لــه يف أثنــاء 
فعاليــة افرتاضيــة نظمتهــا حركــة فتــح -إقليــم 
اإللكــرتوين  التواصــل  تطبيــق  عــرب  الرنويــج 
"زوم"، مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 

الشعب الفلسطيني.
د عــى أهميــة ربــط قضيــة أرسى الحريــة  وشــدَّ
وذويهــم العادلــة بحركــة التضامــن العاملي مع 
م أكر  حقوق الشعب الفلسطيني، الذي قدَّ
مــن مليــون أســري عى مــدار ســنوات مقاومته 

لالحتالل.

الــدويل ومؤيــدي  أبــو بكــر املجتمــع  وطالــب 
البواســل  مــع أرسانــا  التضامــن  بإبــداء  شــعبنا 
مؤكــًدا  القمعيــة،  االحتــالل  سياســة  ضــد 
داخــل  األرسى  بحقــوق  القيــادة  ــك  "متسُّ

املعتقالت وبعد خروجهم منها".
االحتــالل  قــوات  واصلــت  آخــر،  جانــب  مــن 
بحــق  االعتقــال  عمليــات  اإلرسائيــي 
الرصــد  لعمليــات  ووفًقــا  الفلســطينين، 
واملتابعــة التــي نّفذتهــا املؤسســات املعنيــة 

باألرسى.
بــأن  وأفــاد مركــز فلســطن لدراســات األرسى 
ا  ســلطات االحتــالل اعتقلــت 330 فلســطينيًّ
 ،2020 الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  شــهر  يف 
منهم 34 طفاًل، و7 سيدات، يف حن ارتقى 

شهيد جديد للحركة األسرية.
وذكــر املركــز يف تقريــره الشــهري، أمــس، أن 
خمســة  املــايض  الشــهر  اعتقــل  االحتــالل 
مواطنــن مــن قطــاع غــزة، كانوا قــد اقرتبوا من 

السياج األمني الفاصل.
وأوضح أن عدد شــهداء الحركة األســرية ارتفع 

يف نوفمــرب املــايض ليصــل إىل 226 شــهيًدا 
بارتقــاء استشــهاد األســري "كــامل نجيــب أبــو 
وعــر" مــن جنــن نتيجــة اإلهــامل الطبــي، بعــد 

أن أمىض 17 عاًما يف سجون االحتالل.
وكان "أبــو وعــر" يعــاين رسطاًنــا يف الحنجــرة، 
وتراجعــت صحتــه برسعــة؛ نتيجــة عــدم تلقــي 
أي عــالج مناســب، يف حــن رفــض االحتــالل 
إطــالق رساحــه رغــم العــرشات مــن النــداءات 
التــي ُوّجهــت لــه، خاصــة بعــد إصابتــه مبــرض 

كورونا يف يوليو املايض.
وأفاد املركز بأن نوفمرب املايض شــهد إصابة 
بفــريوس  جديــد  أســري   100 عــن  يزيــد  مــا 
اســتمرار  نتيجــة  جلبــوع؛  ســجن  يف  كورونــا 
وعــدم  األرسى  بحيــاة  باالســتهتار  االحتــالل 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع انتشــار جائحة 
والتأخــر  منهــا،  الحــد  أو  األرسى  بــن  كورونــا 
يف أخــذ العينــات مــن األرسى املخالطــن أو 
الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض مشــابهة، لريتفــع 
عــدد األرسى املصابــن منــذ بدايــة الجائحــة 

إىل 137 أسرًيا.

غزة/ فلسطن:
قوائــم  تقليــص  يف  الصحــة  وزارة  رشعــت 
للمــرىض  الجراحيــة  العمليــات  انتظــار 
دوليــة  صحيــة  مؤسســات  مــع  بالتعــاون 

وأهلية.
يف  واملاليــة  اإلداريــة  الشــؤون  مديــر  وأفــاد 
اإلدارة العامــة للمستشــفيات ســائد أبــو عطــا 
بتنفيــذ عــدة مشــاريع مانحــة مــن "األونــروا" 
لتقليــص  بلجيــكا،  العــامل  وأطبــاء  و"أوتشــا" 
التخصصــات  معظــم  يف  االنتظــار  قوائــم 

الجراحية، وبعض الخدمات التشخيصية.
أن  أمــس،  تريــح،  يف  عطــا  أبــو  وأوضــح 
مرشوع "أوتشــا" ســيكون عرب تحويل مرىض 
جراحــة  تشــمل  التــي  املجدولــة  العمليــات 

والحنجــرة،  واألذن  األنــف  وجراحــة  العظــام، 
وبعض جراحات املناظري، والجراحة العامة، 
وجراحــة املســالك، مــن مستشــفيات وزارة 
العــريب،  األهــي  املستشــفى  إىل  الصحــة 
ومستشــفيات اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، 
الفًتا إىل أن املرشوع سيمتد إىل شهر مايو 

العام املقبل.
وذكــر أن جراحــة العظــام التــي تحتــاج لزراعــة 
ســنوات-  خمــس  ســن  مــن  -ابتــداء  بالتــن 
إىل  اإلندونيــي  مستشــفى  مــن  ســتحول 
مستشــفى العــودة، بدعــم مــن أطبــاء العــامل 
عــن  العــبء  لتخفيــف  وذلــك  بلجيــكا، 

املرىض يف محافظة شامل غزة.
مــرشوع  جانــب  إىل  ذلــك  "يــأيت  وأضــاف: 

لت عــربه الحاالت العاجلة  األونــروا الــذي ُحوِّ
وشــبه العاجلــة، وتشــمل معظــم الجراحــات، 
باألشــعة،  التشــخيصية  الخدمــات  وبعــض 
مــن  عــرش  الخامــس  منــذ  فيــه  رُشع  والــذي 
إبريــل  ينتهــي يف  أن  عــى  املــايض  أكتوبــر 
 642 اســتفادة  إىل  الفًتــا  الجــاري"،  العــام 
جميــع  يف  املــرشوع  هــذا  مــن  شــخًصا 

التخصصات.
وأكد أبو عطا ســعي وزارة الصحة عرب تنفيذ 
انتظــار  قوائــم  تقليــص  إىل  املشــاريع  تلــك 
أمثــل،  صحيــة  خدمــة  وتوفــري  املــرىض، 
وبيئــة آمنــة لعمــل الطاقــم الطبــي، خاصــة مع 
الضغــط الكبــري والتحديــات التــي يواجهونها 

يف ظل جائحة "كورونا".

ون  موظفو بلدية البرية يحتجُّ
رفًضا لالعتداء عىل زمالئهم

رام الله/ فلسطن:
رفًضــا  احتجاجيــة  وقفــة  أمــس،  البــرية،  بلديــة  يف  العاملــن  نقابــة  نظمــت 
لالعتــداءات التــي طالــت موظفــي البلديــة يف أثنــاء تأديــة واجبهــم الوظيفــي. 
وأوضحت النقابة أن آخر تلك االعتداءات كانت تعرُّض موظفي قسم التنفيذ 
بالســجن.  لهجــوم وتكســري مركبتهــم، مطاِلبــًة مبســاءلة املعتديــن ومعاقبتهــم 
وطالــب محمــد عابــد مــن نقابــة العاملــن املجلــس البلــدي ومحافظــة رام اللــه 
قــرار  بعــد  خاصــة  للموظــف،  الحاميــة  بواجــب  الفلســطينية  والرشطــة  والبــرية 
تغليظ العقوبة ملن يتعدى عى املوظفن العمومين يف أثناء تأدية واجبهم.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

عن كورونا من داخل 
املستشفى األورويب

فقــدت  ولكننــي  التــذوق،  حاســة  وال  الشــم  حاســة  أفقــد  مل 
الصعوبــة يف  مــع  أيــام،  ثالثــة  ملــدة  عموًمــا  للطعــام  الشــهية 
التنفــس، والســعال الشــديد املتواصــل، وكأن بالطــة حطــت 
عــى صــدري، بحيــث مل أعــد أقوى عــى الوقوف ألداء فريضة 
الصالة، هكذا وصف الدكتور يونس األسطل حالته الجسدية 
قبــل أن تظهــر نتيجــة الفحــص، التــي أكــدت إصابتــه بفــروس 

كورونا.
وقريــب مــن هــذا الوصــف، أكــد يل الدكتــور جال أبو شــالة، 
بأنه مل يفقد حاسة الشم والتذوق، ولكنه شعر بالوهن العام، 
بحيــث مل يعــد قــادًرا عــى رفــع فنجــان القهــوة بيــده، فالجســد 
منهــك، مــع اإلحســاس بضغــط عــى الصــدر حــال بينــه وبــن 
التقــاط النفــس، وهنــا أشــار عليــه زمــالؤه أطبــاء القلــب بعمــل 
"قســطرة للقلــب"، ولكــن درايتــه الطبيــة بأوجــاع القلــب ألزمتــه 

إجراء فحص لفروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية.
وألكــر مــن ثلــث ســاعة، ظل الدكتور يونس األســطل يحدثني 
عن الخدمة الفائقة التي يقدمها املستشفى األورويب للنزالء، 
وكيــف يســهر كل مــن يف املستشــفى عــى تقديــم أقــى مــا 
لديهم من خدمات للمرىض، حتى حسبت أن الرجل يتحدث 

عن مستشفى يف باريس أو لندن.
إن انتقال املصاب بفروس كورونا إىل املستشــفى األورويب 
بأشــياء  لــه نفســه  أمــٌر مخيــف، فاإلنســان توســوس  بحــد ذاتــه 
كثــرة، ويظــن أن دخولــه غرفــة العنايــة املركــزة يعنــي النهايــة، 
يــأيت دور  العــالج، وهنــا  أمــى مســتعصًيا عــى  وأن وضعــه 
األطباء واملمرضن، الذين مل يشــغلهم جســد املريض فقط، 
وإمنــا اهتمــوا بعميــق الــروح، فراحوا يشــدون مــن أزر املرىض، 
ويبثــون فيهــم األمــل، ويشــجعونهم عــى الصمــود، فــإن أدركــوا 
األطبــاء  يلجــأ  الحــد،  عــى  زاد  قــد  والخــوف  القلــق  حجــم  أن 
إىل املهدئــات؛ يك ينــام املريــض، فالقلــق والخــوف واليــأس 

منشطات للفروس.
بعــد صــالة الصبــح، يتوجــه األطبــاء مــن مدينــة غزة يف الشــال 
عملهــم  ليبــارشوا  الجنــوب،  يف  األورويب  املستشــفى  إىل 
وإىل  الــدوام،  ســاعات  يلتفتــون إىل  ال  الشــمس،  مــع رشوق 
مواعيــد العمــل الرســمية، هــم أطبــاء يعالجون مــرىض، وطاملا 
االلتفــات  الخدمــة دون  فهــم يف  إليهــم  كان املريــض بحاجــة 
عــن  الســؤال  ودون  كامــاًل،  يتقاضونــه  ال  الــذي  الراتــب  إىل 
مصرهــم، ومصــر أرسهــم فيــا لــو انتقلــت إليهــم العــدوى، 
وهــم املنغمســون يف أتــون الحــرب ضــد الفــروس عــى مــدار 

الساعة.
األطبــاء  نشــاط  األســطل  يونــس  الدكتــور  يل  وصــف  لقــد 
واملمرضــن عــى مــدار الســاعة، فهــذا يأخــذ عينــة للفحــص، 
وذاك يتابــع انســياب املحلــول، وآخــر يــرف عــى النظافــة، 
وغــره يدقــق يف رضبــات القلب للمريض، ويفحص الضغط، 
فــال يشــعر املريــض بالوحــدة، أو أنــه غائــب عــن عــن الرقيب، 

الذي يتابع دقائق األمور ألوضاع املرىض.
يف املستشــفى األورويب 400 متطوع من الشــباب والصبايا، 
يعملــون بظــروف صعبــة، ال راتــب لهــم، وال مكافــأة حتــى اآلن، 
وهم يف قلب املعركة، وعطاؤهم ال يقل عن عطاء من يحمل 
الــذي  االحتيــاط  جيــش  إنهــم  الوطــن،  عــن  ويدافــع  البندقيــة 

يتدرب عى العمل، ويستعد لتحمل املسؤولية.
االختــالط،  وعــدم  الحــذر،  وعلينــا  خطــر،  جــد  األمــر 

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )549/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  البلــح  ديــر  ســكان  مــن  بشــر  القــادر  عبــد  الهــادي  عبــد  هاشــم 

950200956 بصفته وكيال عن محمد أحمد محمد بشر 

مبوجب وكالة رقم: 3407 / 2020 الصادرة عن دير البلح 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف

القطعة 145 القسيمة 53 املدينة دير البلح 
العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوًما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  حــال  فتــح املعاملــة. ويف  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 عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2/ 12/ 2020م

   مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )550/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 412354029 ســامح ســليم عبــد اللــه مهــدي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 

بصفته وكياًل عن سليم عبد الله محمد مهدي
مبوجب وكالة رقم: 774/ 2006 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف
القطعة 724 القسيمة 404 املدينة غزة الدرج

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2/ 12/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

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

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

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

2020/12/09 الســاعة 11:00 صباًحــا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم
توريــد مــواد نجارة ودهان لزوم 1

الشــفاء  مجمــع  أثــاث  صيانــة 
الطبي ومستشفى الرنتييس

11:00 صباًحا2020/108

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج 

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

4. الوزارة غر مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

تعلن بلدية خان يونس عن طرح مناقصة حفر برئ مياه يف املتنزه اإلقليمي 
وفًقا للروط واملواصفات املحددة يف وثائق العطاء.

فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة مراجعــة قســم املشــرتيات بالبلديــة خــالل 
أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى وثائق العطــاء عى أن يرفق 
ا مصدًقا بواقع  صاحب العطاء تأمن دخول عطاء كفالة بنكية أو شيًكا بنكيًّ

)1000( دوالر مسرتدة سارية املفعول ملدة ثالثة شهور.

املوافــق  الخميــس  يــوم  املظاريــف  وفتــح  العطــاء  لتقديــم  موعــد  آخــر 
2020/12/10 الساعة 12 ظهًرا.

إعــان مناقصــة عــن حفــر بئــر مياه 
في المتنزه اإلقليمي 
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نقيب أطباء الضفة: إصابات كورونا املعلنة ُتثِّل )20-30(% من العدد الحقيقي

ت بالقراءة التمهيدية عىل حل نفسه الكنيست اإلرسائييل يصوِّ

استطالع: فوز مريح 
لليمني اإلرسائييل 

إذا أُجريت انتخابات
القدس املحتلة/ األناضول:

إذا  أنــه  االحتــالل  كيــان  العــام يف  للــرأي  اســتطالع حديــث  أظهــر 
فــوًزا  ق  ســيحقِّ اإلرسائيــي  اليمــن  فــإن  اليــوم  انتخابــات  أُجريــت 

مريًحا.
"معاريــف"  صحيفــة  نرتــه  الــذي  االســتطالع  إىل  واســتناًدا 
اإلرسائيليــة، أمــس، فــإن اليمــن اإلرسائيــي بزعامــة رئيــس حكومــة 
االحتــالل بنيامــن نتنياهــو ســيحصل عــى 67 مقعــًدا بالكنيســت 

املؤلَّف من 120 مقعًدا.
عــى  ســيحصل  نتنياهــو  برئاســة  "الليكــود"  حــزب  أن  إىل  وأشــار 
29 مقعــًدا، يف حــن ســيحصل تحالــف "ميينــا" اليمينــي برئاســة 

وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــي الســابق نفتــايل بينيــت عــى 23 
مقعًدا.

وحــزب  مقاعــد،   9 عــى  اليمينــي  "شــاس"  حــزب  وســيحصل 
"يهودوت هتوراه" الديني عى 7 مقاعد.

وباملقابــل، ســيحصل حــزب "هنــاك مســتقبل" املعــارض برئاســة 
يائــر البيــد، عــى 18 مقعــًدا والقامئــة العربيــة املشــرتكة عى 12 
مقعــًدا، وحــزب "أزرق أبيــض" برئاســة وزيــر الجيــش بينــي غانتــس 

عى 10 مقاعد، وحزب "مرتس" املعارض عى 5 مقاعد.
ليربمــان،  أفيغــدور  برئاســة  اليمينــي  بيتنــا"  "إرسائيــل  حــزب  أمــا 
فيحصــل عــى 8 مقاعــد، علــًا أنــه مل يوافــق ســابًقا عى االنضام 

إىل حكومة برئاسة نتنياهو.
وأجرى االستطالع "منتدى السياسة" غر الحكومي، وشمل عينة 

ا وكان هامش الخطأ 4.4%. عشوائية من 523 إرسائيليًّ
عــى  أمــس،  التمهيديــة  بالقــراءة  اإلرسائيــي  الكنيســت  ت  وصــوِّ

مروع قانون حّل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وينبغــي تصويــت الكنيســت بثــالث قراءات عى مــروع القانون، 

قبل أن يصبح قانوًنا ناجًزا.
يف حــن إذا أجريــت االنتخابــات، فإنهــا ســتكون الرابعة يف غضون 
 ،2019 نيســان  إبريــل/  يف  جــرت  التــي  االنتخابــات  بعــد  عامــن 

والحًقا يف سبتمرب/ أيلول، ثم يف مارس/ آذار 2020.

ارتفاع التهديدات لرؤساء السلطات املحلية 
وموظفيهم يف الداخل املحتل

الحــاالت  مــن   81% نحــو  أن  وبــنَّ 
عليهــم  تظهــر  ال  بـ"كورونــا"  املصابــة 
أعــراض املــرض، وأن %15 تظهــر عليهــم 
األعــراض، وميكــن عالجهــم يف املنــزل، 
يف حــن يحتــاج %4 مــن املصابــن إىل 
رعايــة طبيــة باملستشــفيات، منهــم 2% 
بحاجــة إىل عنايــة مكثفــة، وهم معرضون 
للوفــاة بســبب ضعــف املناعة وإصابتهم 

بأمراض مزمنة.
لــوزارة  بيــان  نقيــب األطبــاء، وفــق  وأشــار 
يف  مريًضــا   67 وجــود  إىل  الصحــة، 
 14 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف 
التنفــس  أجهــزة  عــى  يرقــدون  مريًضــا 

االصطناعي.
وأكــد صبحــة أن الفــروس يصيــب أربعــة 
التنفــس  جهــاز  الجســم:  يف  أجهــزة 
والجهــاز  والقلــب  الدمويــة  واألوعيــة 
الهضمي والجهاز التناسي عند الرجال، 
مضيًفــا: "%20 مــن املصابــن بفــروس 

بعقــم  يصابــوا  قــد  الرجــال  مــن  كورونــا 
مؤقت".

واقع األطباء
يف  باملستشــفيات  األطبــاء  واقــع  وعــن 
جائحــة كورونــا، قــال: "كنــا قبــل الجائحــة 
القطــاع  يف  عامــل  آالف   5 إىل  بحاجــة 
وفــرت  الجائحــة  ظــل  ويف  الصحــي، 
فقــط  شــخص   1200 نحــو  الحكومــة 
عقــد  بنــد  عــى  الكــوادر  ضمــن  للعمــل 

ملدة عام".
الطبــي  الطاقــم  إرفــاد  رغــم  أنــه  وذكــر 
الــكادر  ضمــن  للعمــل  شــخص  بـــ1200 
املزيــد،  إىل  بحاجــة  "فإننــا  الطبــي، 
خصوًصــا بســبب إرهــاق الكــوادر العاملة 
الســاعة،  مــدار  عــى  عملهــم  جــراء  مــن 
ويف ظل افتتاح أقسام وعيادات جديدة 
لعــالج مصــايب كورونــا، ورعايتهــم، داعًيــا 
مــن  احتياجاتهــم  توفــر  إىل  الحكومــة 

الكوادر الطبية".

املصابــة  الطبيــة  الكــوادر  عــدد  أن  وبــنَّ 
بالفــروس بلــغ نحــو )200( كادر، منهــم 
50 طبيًبــا، تــويف منهــم طبيبــن من جراء 

فروس كورونا.
ة قلة األِسرَّ

الفلســطينية  األرايض  أن  وأكــد 
داخــل  ة  األرِسَّ عــدد  يف  نقًصــا  تعــاين 
املستشفيات، إىل جانب النقص الحاد 
يف أجهــزة التنفس االصطناعي، مضيًفا: 
ا  "منــذ بدايــة الجائحــة عانينــا نقًصــا حــادًّ
وتواصلنــا  واجتهدنــا  احتياجاتنــا،  يف 
لتوفــر  الصحــة  وزارة  عــرب  العــامل  مــع 
احتياجاتنــا إىل أن  وصلنــا إىل ســد جــزء 

منها يف الوقت الراهن".
عملــت  الصحــة  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
ة العنايــة املكثفــة  جاهــدة لرفــع عــدد أرِسَّ
مــا  العــدد  لكــن  الفــروس،  انتشــار  بعــد 
زال متواضًعــا وغــر كاٍف، وخصوًصــا أننــا 
ســندخل فصــل الشــتاء؛ مــا ســرفع عــدد 

اإلصابات أكر.
التنفــس  أجهــزة  عــدد  أن  إىل  ونــوه 
االصطناعــي يف الضفــة الغربية بلغ 350 
ارتفــع  حــال  يف  أنــه  إىل  مشــًرا  جهــاًزا، 
عــدد املصابــن فذلــك يتطلب مضاعفة 

ة والطواقم الطبية. أعداد األرِسَّ
وأكــد صبحــة وقف العمليــات امُلجدولة، 
وقــت  يف  الطارئــة،  العمليــات  وبقــاء 
يف  اإلمكانــات  كل  لتوظيــف  ســابق، 
مجابهــة وبــاء كورونا، والســتيعاب مرىض 

جدد يف حال زادت األعباء.
إغاقات جزئية

تعلنهــا  التــي  الجزئيــة  اإلغالقــات  وعــن 
الفينــة  بــن  اللــه،  رام  يف  الحكومــة 
مــن  يخفــف  "اإلغــالق  قــال:  واألخــرى، 
انتشــار الفــروس لكــن ال مينعــه"، مرجًعــا 
ذلــك لعــدم التــزام املواطنــن اإلجــراءات 
املعلنــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد 

اإلصابات ويعرقل جميع الجهود.

ملحاســبة  اشــتية  حكومــة  صبحــة  وحــث 
املخالفــن ومــن يخرقــون قــرار الحجــر أو 
حظر التجول، للحد من انتشار الفروس 
جانــب  إىل  املحافظــات،  بــن  وتنقلــه 
محاســبة َمــن يخالــف اإلجــراءات الوقائيــة 

ممن ال يلتزمون ارتداء الكامة.
بالضفــة  األطبــاء  نقابــة  تواصــل  وعــن 
الغربيــة مــع شــقيقتها يف قطــاع غــزة، قال 
صبحــة: "إن التواصــل بــن النقابتــن يتــم 
ــا ودون تنظيــم، مشــًرا إىل أن األيــام  فرديًّ
بــن  تواصــاًل  القادمــة ستشــهد  واألشــهر 

النقابتن.
اللــه  رام  يف  األطبــاء  نقيــب  ودعــا 
املواطنــن إىل التــزام ارتــداء الكامــات 
والحفــاظ  االجتاعــي،  والتباعــد  الطبيــة 
عــى النظافــة الشــخصية وغســل اليديــن 
انتشــار  مــن  باســتمرار وتعقيمهــا للحــد 
الفــروس، "فهــي خــط الدفــاع األول يف 

املواجهة".

رام الله-غزة/ جمال غيث:
قــال نقيب األطبــاء في الضفــة الغربية د. 
ل مــن إصابات  شــوقي صبحــة: إن ما ُيســجَّ
الغربيــة،  الضفــة  فــي  كورونــا  بفيــروس 
ال يتجــاوز مــا نســبته 20-%30 مــن عــدد 

بيــن  المنتشــرة  الحقيقيــة  اإلصابــات 
المجتمع الفلســطيني. وأوضح صبحة في 
حديثــه مع صحيفة "فلســطين" أن العديد 
مــن المواطنيــن يتهربون من إجــراء فحص 
كورونــا، وتظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة، 

ويســاهمون فــي نقــل وانتشــار الفيروس 
إغــاق  وعــدم  مصالحهــم،  علــى  حفاًظــا 
المؤسســات التي يعملون بها، محذًرا من 
أن ذلك من شــأنه أن ينشــر الفيروس نشًرا 

أوسع.

النارصة/ فلسطن:
ارتفــع عــدد رؤســاء الســلطات الفلســطينين يف 
لتهديــدات  تعرضــوا  الذيــن  املحتــل،  الداخــل 
وبنســبة   ،2019–2017 الســنوات  يف  كثــرة 

أكرب منذ بداية 2020.
األبحــاث  مركــز  عــن  صــدر  تقريــر  وأشــار 
واملعلومــات يف الكنيســت اإلرسائيــي، أمــس، 
إىل ارتفــاع التهديــدات بحــق موظفي الســلطات 
الفلسطينين الذين تعرضوا لتهديدات سابقة.

واســتند التقريــر إىل معطيــات دائرة التهديدات 

يف رشطــة االحتــالل التــي أظهــرت أنــه يف الفــرتة 
املذكــورة، تــكاد تكــون تلــك التهديــدات ِضعف 
محليــة  "ســلطات  رؤســاء  لهــا  تعــرض  التــي 

يهودية".
وأفــاد التقريــر بتعــرض 27 رئيــس ســلطة "محلية 
عــام  يف  عربيــة،  ســلطة  رئيــس  و18  يهوديــة" 
2017، يف حــن تعــرض يف العــام التــايل 34 

رئيــس ســلطة محليــة عربيــة و23 رئيــس ســلطة 
محلية يهودية.

واتسعت الفجوة يف عام 2019، حيث تعرض 

لتهديدات 35 رئيس سلطة محلية عربية، و18 
رئيس سلطة محلية يهودية.

وأشــار التقريــر إىل أنــه منــذ بدايــة العــام الحــايل 
تعــرض  آب/أغســطس،  شــهر  نهايــة  وحتــى 
لتهديدات 23 رئيس سلطة محلية عربية، و15 

رئيس سلطة محلية يهودية.
يف  إنــه  االحتــالل:  رشطــة  يف  مصــادر  وقالــت 
حاالت كثرة تكون هذه التهديدات عى خلفية 
مناقصــات، وخالفــات انتخابيــة، وسياســة إنفــاذ 

القانون، وتعيينات يف السلطات املحلية.

القدس املحتلة/ األناضول:
اإلرسائيــي،  "الكنيســت"  ت  صــوَّ
أمــس، بالقــراءة التمهيديــة، لصالح 
ه  مروع قانون حلِّ نفســه، والتوجُّ

إىل انتخابات مبكرة.
عــى  التصويــت  يتعــن  زال  ومــا 
قــراءات،  بثــالث  القانــون  مــروع 
يف  ناجــًزا،  قانوًنــا  يصبــح  أن  قبــل 
ت لصالح مروع القانون  حن صوَّ
أصــل  مــن   ،54 وعارضــه  نائًبــا   61

120 عضًوا.

زعيــم  القانــون  مــروع  وقــدم 
ورئيــس  بالكنيســت  املعارضــة 
يائــر  مســتقبل"  "هنــاك  حــزب 
البيــد، احتجاًجــا عــى أداء حكومــة 
الئحــة  وتقديــم  نتنياهــو،  بنيامــن 

اتهام بالفساد ضده.
املاضيــة  الســاعات  يف  وبــرز 
االحتــالل  جيــش  وزيــر  تأييــد 
ورئيــس حــزب "أزرق أبيــض" بينــي 
غانتــس ملــروع القانــون، وهــو مــا 

الــذي  "الليكــود"  حــزب  اســتهجنه 
يقوده نتنياهو.

قــال  القانــون،  مــروع  عــى  ا  وردًّ
عضو الكنيســت من حزب الليكود 
وضعنــا  أن  "رغــم  أمســامل:  دافيــد 
يف االســتطالعات ممتــاز، نعــارض 
إىل  ــا  حاليًّ الذهــاب  الليكــود  يف 
ظــل  يف   )...( االقــرتاع  صناديــق 
كورونــا  مــع  بالتعامــل  االنشــغال 

واألزمة االقتصادية".
يهتــم  ال  غانتــس  "لكــن  وأضــاف: 
بــل  باملوازنــة  يهتــم  ال  يشء،  بــأي 
الحكومــة  رئاســة  لتــويل  بالتنــاوب 
نتنياهــو،  مــع  االتفــاق  ينــص  كــا 
صناديــق  إىل  الذهــاب  فقــرر 

االقرتاع".
ــا، مــن أصــل  ت 11 نائًبــا عربيًّ وصــوَّ
15، لصالــح مــروع القانــون، يف 

اإلســالمية  الحركــة  أعلنــت  حــن 
متتلــك  والتــي  الجنــويب،  الجنــاح 
عــن  ســتمتنع  أنهــا  أصــوات   4

التصويت عى املروع.
ترصيــح  يف  الحركــة  وأكــدت 
جيــب  يف  "ليســت  أنهــا  مكتــوب 
أحــد مــن املعســكرات الصهيونيــة، 

ال اليمن وال اليسار واملركز".
 4 )تجمــع  املشــرتكة  وللقامئــة 
الحركــة  بينهــا  مــن  عربيــة  أحــزاب 
 15 الجنــويب(،  الجنــاح  اإلســالمية 

عضوا بـ"الكنيست".
املشــرتكة  القامئــة  رئيــس  وقــال 
جلســة  يف  عــودة،  أميــن  النائــب 
الكنيســت متوجًها بكالمه ألعضاء 
اإلرسائيليــة:  االحتــالل  حكومــة 
منازلكــم،  إىل  "ســنعيدكم جميًعــا 
بنيامــن  وهــو  واحــد،  شــخص  إال 
إىل  سرنســله  الــذي  نتنياهــو 

السجن".

العــريب  العضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
يف  الطيبــي،  أحمــد  بالكنيســت 
أغفــر  "لــن  الجلســة:  يف  كلمــة 
إن  شــعبنا  لنــا  يغفــر  ولــن  لنفــيس 
أطلنــا ُعمــر حكومة نتنياهو، وبيِدنا 

إسقاطها".
لصفحــاِت  أريــد  "ال  وأضــاف: 
أحمــد  صــوْت  تكُتــب:  أن  التاريــخ 
العــرب  النــواب  وإخوانــه  الطيبــي 
َمَنــَع إســقاط حكومــة نتنياهو الذي 
ويهــدد  األقــى  املســجَد  يقتحــم 
مقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية 
واالســتيطان  االحتــالل  ــق  ويعمِّ
والعنرصيــة  التمييــز  ويْرعــن 
ضــد أهلنــا يف الداخــل عــرب قانــون 
وعــرب  البيــوت  وهــدم  القوميــة 

تحريضه املستمر علينا".



مساحة حرة
د. عصام شاور

وطن عىل مفرتق طرق
معني الطاهر

)العريب الجديد(

تفترض المصالحة أساًسا اتفاًقا سياسًيا قبل 
أي اتفاق إجرائي. وعلى الرغم من أن حركة 
حماس والفصائل الفلسطينية قد تقّدمت 

خطواٍت باتجاه الموافقة على حّل الدولتين، 
فإن ما يجري ضمن هذه السياسات يبعد 

حتى هذا الحل الذي بات مرّجًحا أنه قد 
ُدفن تحت جّرافات المستوطنات. وال يوجد 

مشروع حقيقي للسلطة سوى بقائها، وهو 
البقاء الذي سيتحّول إلى حكم ذاتي محدود 
لمعازل فلسطينية. في ظّل هذا الوضع، ال 

يمكن تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام. 

املايض، بعد أن تأكدت هزمية دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية 
تأييــًدا  األكــر  األمريكيــة  اإلدارة  واليــة  اســتباًقا النتهــاء  كان  األمريكيــة، 
لليمني الصهيوين يف التاريخ، والتي قد ال يعود مثلها إىل الحكم أبًدا.

فليست مقنعة حجة القائلني إن عملية االغتيال ال عالقة لها بالروزنامة 
األمريكيــة إذ تحتــاج ألشــهر مــن التدبــر. فحتــى لو ســّلمنا بتلــك الحجة، 
يبقى أن قرار التنفيذ هو ابن الساعة، وليس قراًرا يتم اّتخاذه قبل أشهر 
بال إمكان الرجعة عنه. أما سبب قرار بنيامني نتنياهو امليض يف تنفيذ 
االغتيــال يف هــذا الوقــت الحّســاس بالــذات، فرتبــط بحســابني: أولهــا 
أن مثــل هــذا االغتيــال قــد يصبــح أعــر بكثــر، إن مل يغــُد مســتعصًيا، 
بعد استالم إدارة جو بايدن ملقاليد السلطة. واإلدارة الجديدة معروفة 
بتصميمهــا عــى إعــادة التــزام الواليــات املتحــدة باالتفــاق النــووي الــذي 
أبرمته إدارة باراك أوباما مع طهران قبل خمس سنوات والذي انسحب 

ترامب منه قبل سنتني ونصف.
أما حساب نتنياهو الثاين فإنه دفع طهران إىل القيام برّد فعل من شأنه 
أن يتيــح لـ)إرسائيــل( غرضــني: يف حــّد أدىن تعســر مــروع إدارة بايــدن 
يف العــودة إىل االلتــزام باالتفــاق النــووي مــن خــالل توتــر العالقــات مــع 
أقــى، وهــو االحتــال األخطــر، توفــر ذريعــة إلدارة  إيــران؛ ويف حــّد 
ترامــب يك توّجــه رضبــة عســكرية حاســمة للمنشــآت النوويــة اإليرانيــة، 

منفردة أو بالتعاون مع سالح الجّو اإلرسائييل.
ومثــة ســابقة ملثــل هــذا الحســاب عندمــا بــات ســلف ترامــب الجمهوري 
بــوش، عــى وشــك الخــروج  والحليــف الوثيــق إلرسائيــل، جــورج دبليــو 
مــن البيــت األبيــض يك يحــّل محّلــه بــاراك أوبامــا. وقد كشــفت صحيفة 
2008 وبعدهــا صحيفــة »نيــو  »ذي غارديــان« الربيطانيــة يف خريــف 
يــورك تاميــز« يف مطلــع عــام 2009 أن الحكومــة الصهيونيــة، وكانــت 

قبــل أن يكــون عاِلــًا يف الفيزيــاء النوويــة بوقــت طويــل، كان محســن 
فخري زادة عضًوا يف فيلق »حرس الثورة اإلسالمية« العاد األسايس 
للنظــام اإليــراين. فقــد انخــرط يف صفــوف الحــرس فــور تشــكيله إثر قيام 
يــزال  ال  زادة  فخــري  وكان   ،1979 عــام  يف  اإلســالمية«  »الجمهوريــة 
آنــذاك يف مطلــع عقــده الثالــث. ومل يتخّصــص يف الفيزيــاء النوويــة 
بدايــة  يف  أصفهــان  جامعــة  مــن  دكتــوراه  عــى  حاصــاًل  الحًقــا،  ســوى 
وثيــق  كان  التخّصــص  لذلــك  اختيــاره  أن  الواضــح  ومــن  التســعينيات. 
شــهدت  التــي  الفــرة  إنهــا  إذ  السيايس-العســكري،  بالتزامــه  االرتبــاط 
تأســيس »الحرس الثوري« ملروع »آماد« الذي شــّكل أوىل محطات 
الربنامــج النــووي اإليــراين. ويف عــام 2011، أّســس فخــري زادة نفســه 
»منظمــة االبتــكار واألبحــاث الدفاعيــة« التــي خلفــت »آمــاد« يف دور 
اإلرشاف عــى برنامــج التســليح النــووي اإليــراين، واســمها ال يــدع مجــااًل 

للشك يف أن غايتها عسكرية.
وهــذا يعنــي أن اغتيــال فخــري زادة ال يقــل خطــورة عــن اغتيــال قاســم 
»الحــرس  يف  والخارجيــة  الخاصــة  العمليــات  جهــاز  قائــد  ســلياين، 
عــى  املــِرف  العــام  هــذا  مطلــع  الُقــدس« يف  »قــوات  أي  الثــوري« 
نهايتــه. ال بــل قــد تكــون خســارة الحكــم اإليــراين لفخــري زادة أخطــر بعــد 
من خســارة ســلياين، بالرغم من أن الثاين كان نجًا شــعبًيا بينا التزم 
األول الخفاء نظًرا لطبيعة املهام املنوطة به. ومها يكن، فإن »الحرس 
الثــوري« قــد تلّقــى هــذا العــام رضبتــني مؤملتــني للغايــة. وحيــث جــاء 
عــى  ا ظاهرًيــا  ردًّ  1 /3 بتاريــخ  لســلياين  الواليــات املتحــدة  تصفيــة 
النفطيــة  للمنشــآت  اليمنيــني  بالحوثيــني  املتســّر  اإليــراين  القصــف 
السعودية يف ِبَقْيق وُخَرْيص يف 14/ 9 من العام السابق، فإنه ال يقل 
وضوًحا أن اختيار املوســاد اإلرسائييل لقتل فخري زادة يف 27 الشــهر 

آنــذاك برئاســة إيهــود أوملــرت، كانــت قــد طلبــت مــن إدارة بــوش إذًنــا 
تحــت  يــزال  ال  كان  الــذي  العــراق  ألجــواء  اإلرسائيليــة  الطائــرات  بعبــور 
االحتــالل األمريــي، يف طريقهــا إىل قصــف املنشــآت النوويــة اإليرانية 
بصواريــخ مخرِقــة للتحصينــات، وذلــك انتهــاًزا لوجــود بوش يف الرئاســة 
قبــل أن يحــّل محّلــه أوبامــا الــذي كان فــوزه متوقًعــا. وقــد رفضــت إدارة 
بــوش الطلــب اإلرسائيــيل بعــد أن أبــدى البنتاغــون اعراضــه عليــه نظــًرا 
للعواقــب الوخيمــة التــي قــد تجلبها الغــارة اإلرسائيلية عى وضع قوات 

االحتالل يف العراق.
القــوات املســلحة األمريكيــة غــر متحّمســني  قــادة  ومــن املعــروف أن 
للمغامــرات التــي ال ميكنهــم ضــان نتائجها والتحّكم بنطاقها، والحقيقة 
املتشــّدد  اإليــراين  الحكــم  جنــاح  خــالل  مــن  الدائــم  طهــران  تهديــد  أن 
أســايس  عامــل  هــو  إمنــا  بأرسهــا  املنطقــة  إشــعال  عــى  باســتعدادها 
يف فعاليتهــا الرادعــة، مثلــا هــي »ال عقالنيــة« ترامــب يف مقابلهــا. 
البنتاغــون، بعــد  والحــال أن اســتبدال ترامــب ملــارك إســرب عــى رأس 
االنتخابــات الرئاســية بأقــل مــن أســبوع، برجــل طّيــع لرغباتــه هــو، وليــس 
لرغبــات الجــراالت مثلــا كان ســلفه، ذاك االســتبدال وحتــى لــو كان 
تحّســًبا الســتخدام الجيــش يف الوضــع الداخــيل الــذي ال شــك يف أن 
ترامــب فّكــر بــه، إمنــا يتيــح أيًضــا للرئيــس األمريــي مارســة صالحياتــه 
كقائد أعى للقوات املســلحة بحرية أكرب. ويف هذا الســياق قد يكون 
الغــرض الرئيــي مــن الجولــة الخليجيــة التــي يقــوم بهــا جاريــد كوشــر، 
صهــر ترامــب الصهيــوين بامتيــاز، التمهيــد للعمليــة. كائًنــا مــا يكــن، فــإن 
الخمســني يوًمــا التــي تفصلنــا عــن حلــول بايــدن محّل ترامــب يف البيت 
عــى  األوســط  الــرق  منطقــة  ويف  كــربى،  مبخاطــر  محفوفــة  األبيــض 

األخص.

خمسون يوًما محفوفة بأخطار حرب إقليمية
جليرب األشقر

)القدس العريب( 

وفي هذا السياق قد يكون الغرض الرئيس 
من الجولة الخليجية التي يقوم بها جاريد 

كوشنر، صهر ترامب الصهيوني بامتياز، 
التمهيد للعملية. كائًنا من يكون، فإن 

الخمسين يوًما التي تفصلنا عن حلول بايدن 
محّل ترامب في البيت األبيض محفوفة 

بمخاطر كبرى، وفي منطقة الشرق األوسط 
على األخص.

لشــؤون املناطق، يبّر فيها بأن الحكومة اإلرسائيلية ســتعيد لها 
مقاّصة الرضائب الفلسطينية التي امتنعت عن استالمها سابًقا. 
أمــا الثمــن، فهــو العــودة إىل االتفاقــات التــي قيــل إن الســلطة قــد 
تحّللــت منهــا، مبــا فيها التنســيق األمني الــذي افرض بعضهم أنه 
قد توقف، ومن دون أي تعهد من أي مستًوى سيايٍس صهيويٍن، 
بــأّي التــزام تجــاه الســلطة واالتفاقــات املوّقعــة معهــا، عــدا ذلــك 
املتعّلــق بإعــادة جــزء مــن أمــوال الفلســطينيني لهــم؛ إذ مــا لبــث 
مجلس الوزراء الصهيوين أن قّرر اقتطاع 600 مليون شيكل، أو ما 
يعادل %20 من مجموع املبالغ املســتحقة، باعتبار أنها ُصفت 
عــى أرس الشــهداء، واألرسى والجرحــى. كــا قــّررت إقامــة آالف 
الوحــدات االســتيطانية الســتكال خّطتهــا بالضــّم الفعــيل، وســط 

احتفال السلطة بانتصاراتها الزائفة.
قــّرر جهابــذة السياســة يف الســلطة الفلســطينية أن عليهــم القيــام 
الرئيــس  بــإدارة  عالقتهــم  مــن  تعــّزز  لعّلهــا  اســتباقية،  بخطــواٍت 
األمــريك امُلقبــل، دونالــد ترامــب، فنقلــوا رســائل، عــرب وســطاء، 
إىل فريقــه االنتخــايب يتعّهــدون بهــا بوقــف أي انضــام فلســطيني 
إىل املنظات الدولية التي تعّهد رئيس الســلطة محمود عباس، 
مــراًرا وتكــراًرا، بانضــام فلســطني إليهــا. ويف ذلــك داللــة واضحــة 
عــى الســقف الســيايس الــذي قنعــت بــه قيــادة الســلطة؛ ســقف 
الحكم الذايت املحدود البعيد عن مظاهر السيادة! كا تعّهدت 
أيًضــا مبراجعــة مناهــج التعليــم الفلســطينية، وهــي التــي تعرّضت 
بأنهــا  اتهامــات  كلــا صــدرت  فيهــا  لعبــٍث مقصــوٍد  الــدوام  عــى 
تحتــوي تحريضــا بــني ســطورها. أمــا ثالثــة األثــايف، فهــي التعّهــد 
بإصالح نظام دفع املخّصصات املالية لعائالت األرسى والشهداء 
والجرحــى، وهــو تعّهــد يســتهدف إيقــاف الحســومات التي تفرض 
األرسى  عــى  ُتــرف  أنهــا  بذريعــة  الرضيبيــة،  املقاّصــة  عــى 
"إرهابيــني"،  اإلرسائيليــة  الســلطات  تعتربهــم  الذيــن  والشــهداء 
وفتــح الطريــق أمــام املســاعدات األمركيــة التــي بالذريعــة ذاتهــا 
الكونغــرس،  يف  ُســّنت  قوانــني  واســتالمها  الســلطة  بــني  تحــول 
تفــرض رقابــًة عــى طــرق إنفــاق األموال. ومن هنا، تســعى الســلطة 
الفلســطينية إىل إنهــاء مــا ُتعــرف مبخّصصــات الشــهداء واألرسى، 
وإقامــة نظــام بديــل للرعايــة االجتاعيــة، شــبيه بصناديــق املعونــة 
الوطنيــة الخاصــة بالفقــراء، وضمــن املعايــر نفســها، فيحصــل منه 
بعض األرسى والشهداء عى فتات صناديق الرعاية االجتاعية، 
بوصفهم وعائالتهم بحاجٍة إىل هذه املعونات، وليس باعتبارهم 
مناضلــني وأرسى، والضمــر الحــي للشــعب الفلســطيني. ويبــدو 
أن الجانب اإلرسائييل مّطلع عى هذه الخطوات؛ إذ أعلن رئيس 
الحكومــة الفلســطينية، محمــد اشــتية، أنــه تم التوافــق مع الجانب 
اإلرسائيــيل عــى طبيعة الحســومات، بحيــث ال تؤثر عى املردود 
املايل للسلطة بشكل كبر، وأن مّثة اجتاعات تنسيقية متتالية 

مع اإلرسائيليني خالل الفرات املقبلة لحّل جميع اإلشكاالت.
ومقابل تلك التعّهدات، توّقعت السلطة الفلسطينية من اإلدارة 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  موازنــة  يف  املســاهمة  املقبلــة  األمركيــة 
الالجئــني الفلســطينيني )أونــروا(، واســتئناف تقديم املســاعدات 
القنصليــة  وفتــح  الفلســطينية،  األمــن  وألجهــزة  للســلطة  املاليــة 
األمركية يف القدس الرقية، وعودة وكالة التنمية األمركية إىل 

مع إطاللة فصل الشتاء، وقبل اإلعالن الرسمي لنتائج االنتخابات 
األمركيــة، تبّخــرت رسيًعــا ســحابة الصيــف التــي ظّللــت املشــهد 
الفلســطيني، والتــي ارتفعــت يف ســاء فلســطني بعدمــا اّتخــذت 
الســلطة الوطنيــة موقًفــا مــن خطــة الضــّم، وعارضــت تطبيــع بعــض 
األنظمــة العربيــة مــع الكيــان الصهيــوين، واســتدعت ســفريها مــن 
اإلمارات والبحرين، كا شــهدت الســاحة السياســية الفلســطينية 
أجواًء من املصالحة ووحدة املوقف عى قاعدة مواجهة "صفقة 
ووقــف  الصهيــوين  الكيــان  مــع  االتفاقــات  مــن  والتحّلــل  القــرن"، 

التنسيق األمني.
تهــاوت رسيًعــا كل اآلمــال عــى ثبــات هــذا املوقــف والبنــاء عليــه، 
لالنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى، يراكــم فيهــا الشــعب الفلســطيني 
دحــر  إىل  الهــادف  الوطنــي  مروعــه  خاللهــا  ويصــوغ  نضاالتــه، 
مشــت  والقضيــة.  والشــعب  األرض  لوحــدة  والجامــع  االحتــالل، 
الســلطة نصــف الطريــق يف هــذا االتجــاه، لكــن عيونهــا كانــت ترنــو 
تنكــص فيهــا عــى عقبيهــا، جــّل  التــي  اللحظــة  الخلــف، إىل  إىل 
هدفها املحافظة عى بقائها الذي هّددته "صفقة القرن"، جاعلًة 
معركتها ضّد الضّم القانوين، متناســية الضّم الزاحف الذي يبتلع 
األرض، ويضع الشعب يف معازل تضيق كلا زادت املستوطنات 
اتســاًعا. اســتبقت النتائج الرسمية لالنتخابات األمركية، لتبّرنا 
يعمــل منســقا  مــن ضابــط  ورٍق  مــدوٍّ حملْتــه قصاصــة  "بانتصــار" 

تنفيذ مشاريع يف الضفة الغربية.
مــاذا حّققــت الســلطة مــن ذلــك ســوى تأمــني مــوارد ماليــة تكفــي 
املتضّمــن  ترامــب  مــروع  براجــع  احتفلــت  بعدمــا  إلدامتهــا، 
الــذي  الزاحــف  الفعــيل  بالضــّم  الســلطة، واســتبداله  إنهــاء  فعلًيــا 
قــد يطيــل يف عمرهــا فــرة محــدودة. ومقابــل ذلــك، زاد ارتهانهــا 
ذلــك  عــى  األمــر  يقتــر  ومل  بــه!  وارتباطهــا  الصهيــوين  للكيــان 
ســحبتها  قــد  كانــت  اللذيــن  الســفرين  أعــادت  بــل  فحســب، 
مــن أبوظبــي واملنامــة عنــد قيــام األخرتــني بتطبيــع العالقــات مــع 
إرسائيــل إىل أماكــن عملهــا، يف خطــوٍة اعتذاريــٍة لهــا ولغرها 
ممــن ال يــزال مــرّدًدا يف اتخــاذ خطــوات تطبيعيــة. بعــد خطواتهــا 
أخــرا، مــا عــاد بإمكان الســلطة الفلســطينية االحتجــاج عى ذلك، 
وليس مستبعدا أن نشهد قريًبا، يف عواصم هذه الدول، لقاءات 
ذريعــة  تحــت  صهاينــة،  مســؤولني  مــع  الســلطة  مــن  ملســؤولني 
التوّسط العريب لحّل الخالفات. أما النضال ضّد التطبيع بأشكاله 

كافة، فقد أصبح مهمة الجاهر الفلسطينية والعربية وحدها!
واملصالحــة  االنتخابــات،  مصــر  مــا  التطــورات،  هــذه  بعــد 
بــل  املفرضــة،  وقيادتهــا  الشــعبية  واملقاومــة  الفلســطينية، 
بــات  أن  بعــد  الفلســطيني،  الوطنــي  املــروع  عــى  واالتفــاق 
املــكان  املراوحــة يف  الفلســطينية،  الســلطة  مــروع  أن  واضًحــا 
واملحافظــة عــى ذاتهــا، واملــّرة عــى العــودة إىل عالقاتهــا مــع 
االحتــالل بأقــوى مــا كانــت، وبعدما تبنّي لها عبث قراراتها أخرا 
انتظار املفاوضات التي ستزداد القعقعة حولها، لكن لن نرى لها 

طحيًنا؟!
تفــرض املصالحــة أساًســا اتفاًقــا سياســًيا قبــل أي اتفــاق إجرايئ. 
قــد  الفلســطينية  والفصائــل  حــاس  حركــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
تقّدمــت خطــواٍت باتجــاه املوافقــة عــى حــّل الدولتــني، إاّل أن مــا 
يجــري ضمــن هــذه السياســات يبعــد حتــى هــذا الحــل الــذي بــات 
يوجــد  وال  املســتوطنات.  جّرافــات  تحــت  ُدفــن  قــد  أنــه  مرّجًحــا 
مروع حقيقي للســلطة ســوى بقائها، وهو البقاء الذي ســيتحّول 
إىل حكــم ذايت محــدود ملعــازل فلســطينية. يف ظــّل هذا الوضع، 

ال ميكن تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام. 
يبــدو أن مّثــة مفــرق طــرق يقــف الجميــع أمامــه: أولهــا اســتمرار 
محادثــات املصالحــة، كــا جــرى يف الســابق، وعــى مــدى أعــوام 
مرت، ويف ظل اتفاق أوسلو والتنسيق األمني، ولهذه املباحثات 
دواٍع تتعلــق مبحاولــة متّلــص أطرافهــا مــن املســؤولية عن اســتمرار 
االنقســام، لكنهــا لــن تــؤدي إىل أي إنجــاٍز جديــد، إال أنهــا قــد تنجــح 
يف إدارة بعــض جوانبــه. والخيــار الثــاين الــذي ينبغــي التفكــر بــه 
جدًيــا ليــس لحــل مشــكلة االنقســام فحســب، وإمنــا إلعــادة الــروح 
إىل املســار الفلســطيني، فيتمّثــل بالعمــل عى قيــام جبهة وطنية 
مّتحــدة، تضــم يف صفوفهــا كل اتجاهــات الشــعب الفلســطيني 
وفعالياتــه يف مختلــف أماكــن وجــوده، الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، 
وفلســطني املحتلــة عــام 1948، والشــتات الفلســطيني، إلعــادة 
بناء منظمة التحرير، وتصعيد املقاومة بكل أشكالها املتاحة من 
أجــل دحــر االحتــالل، والنضــال ضــّد نظــام األبارتهايــد الصهيــوين، 
لتحقيــق الحريــة والعدالــة للشــعب الفلســطيني كامــاًل، بعيًدا عن 

اللهاث وراء رساب الحلول الزائفة.
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املفاوضات حياة
للســالم  دويل  مؤمتــر  عقــد  أوســلو  ألنصــار  األكــرب  الهــّم  بــات 
األمريكيــة،  املتحــدة  للواليــات  اســتفراد  دون  أمميــة  برعايــة 
الفلســطينية اإلرسائيليــة عــادت  وهــذا يعنــي أن املفاوضــات 
وإن  للســالم"،  مدريــد"  مؤمتــر  حيــث  الخلــف  إىل  عامــا   30

املؤمتــر  تنظيــم  يف  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  نجحــت 
الــدويل املنشــود ســُيضاف إىل قامئــة "االنتصــارات العظيمــة" 
التــي حققتهــا، التــي وصلــت مــن خاللهــا القضيــة الفلســطينية 

سياسيا إىل الحضيض.
بكثــر  أفضــل  كان  مدريــد  مؤمتــر  أيــام  الفلســطيني  املوقــف 
التضامــن  أن  ومنهــا  كثــرة،  امــور  يف  اليــوم  عليــه  هــو  مــا 
العلــن  يف  الفلســطينية  القضيــة  مــع  كان  الرســمي  العــريب 
وهــو يف الحقيقــة مــع االحتــالل، واآلن أصبــح تضامــن غالبيــة 
عــداءه  أعلــن  وبعضهــم  علًنــا  االحتــالل  مــع  العربيــة  األنظمــة 
للفلســطينيني، وكانــت الضفــة الغربيــة شــبه خاليــة مــن الكتــل 
االســتيطانية الكبــرة ومــن املســتوطنني، ومنــذ مؤمتــر مدريــد 
تضاعفــت املســتوطنات وعــدد املســتوطنني أضعافــا كثــرة، 
أمــا املقاومــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة فقــد تراجعــت 
ألسباب معروفة، فضال عن التشويه والتهويد الذي استهدف 
القــدس واألماكــن املقدســة، إىل جانــب تغيــرات كبــرة يف 

مجاالت متعددة ال مجال لذكرها اآلن.
ما ذكرته سيؤخذ بعني االعتبار يف أي مؤمتر قادم، وهذا يعني 
أن املنظمــة ســتذهب خائــرة القــوى دون أي ورقــة ضغــط مــن 
اجل تحقيق انجازات. فرنسا وأملانيا وباقي الدول األجنبية لن 
تكــون أقــرب وأرحــم عــى الفلســطينيني من اإلمــارات والبحرين 

وباقي دول التطبيع التي خانت الفلسطينيني وقضيتهم.
تســتطيع  لــن  انهــا  تــدرك متامــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
تغييــب أو تهميــش الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن الــراع 
الفلســطيني اإلرسائيــيل، ومــن يدعــي غــر ذلــك ال يخــدع اال 
هــو  للســالم  آخــر  مؤمتــر  عــن  الحديــث  أن  والحقيقــة  نفســه، 
محاولــة للبحــث عــن قصــة جديــدة لتمضيــة الوقــت، فــإذا كان 
البعــض يؤمــن أن الحيــاة مفاوضــات فهنــاك مــن يعتنــق مبــدأ 
املفاوضــات حيــاة، ولــن يكــون لــه حيــاة وال مكاســب شــخصية 
وال مكانة سياسية اذا توقفت املفاوضات واملسار السيايس 

العبثي.
األمر الجيد ان كل ما ذكر آنفا ال ميثل كل الحالة الفلسطينية 
منهــا  البســيط  الجــزء  ميثــل  وإمنــا  كاملــة  الصــورة  ميثــل  وال 
اإلرسائيــيل،  الفلســطيني  الــراع  مــن  الضعيــف  والجانــب 
فالغالبية الفلســطينية ال تؤمن باملســار الســيايس املنبثق عن 
اتفاقيــة أوســلو وال تعــول عليــه يف إنهــاء الــراع مــع املحتــل 
اإلرسائييل، وأصبح لدى الشعب الفلسطيني مقاومة حقيقية 
ســيايس  برنامــج  ولديهــا  عديــدة  حــروب  يف  نفســها  أثبتــت 
أساســه القــوة والتعامــل بنديــة مــع املحتــل، مــا يجعلهــا طرفــا 
أساســيا ال ميكــن تجــاوزه عنــد البحــث عــن حــل مرحــيل إلنهــاء 

االحتالل.



غزة/ وائل الحلبي:
كشــف مصدر موثوق باتحاد كرة القدم بالضفة الغربية النقاب 
عــن وجــود قــرار يقــي بتعيــن الكابــن إيهــاب أبــو جــزر مدربــًا 

جديدًا للمنتخب األوملبي، خلفًا للكابن أمين صندوقة.
وأكــد املصــدر لـ:"فلســطن" أن تعيــن أبــو جــزر جــاء بنــاء عــى 
قــرار اللــواء جربيــل الرجــوب رئيــس االتحــاد يف إطــار التغيــرات 

التي ُيجريها عى األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
وأضــاف املصــدر أن أبــو جــزر ســيبدأ مهمتــه مــع األوملبــي خالل 
الفــرة القادمــة، تحضــرًا لالســتحقاقات التــي تنتظــر األوملبــي 

حيث سيتم التحضر لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
وعقــد االتحــاد جلســة، مع أبو جزر جلســة قبــل يومن للحديث 
عــن الخطــة التــي ســيتم وضعهــا للمنتخــب األوملبــي حيــث مــن 
املقــرر أن يرفــع أبــو جــزر الخطــة الشــاملة لدائــرة املنتخبــات يف 

االتحاد.
بنــورة  مــراد  الكابــن  تعيــن  املصــدر  أكــد  الســياق  نفــس  ويف 
مدربًا ملنتخب الشــباب خلفًا للكابن لؤي الصالحي الذي قاد 

املنتخب يف البطولة العربية للشباب بداية العام الجاري.
الناشــئن حيــث  الصالحــي مهمــة تدريــب منتخــب  وســيتوىل 
ســبق له العمل مع عدد من األجهزة الفنية التي قادت منتخب 

الناشئن باإلضافة لتجربته مع منتخب الشباب.
جديــر بالذكــر أن أبــو جــزر حاصــل عــى شــهادة تدريــب درجــة 
"A"، وبــدأ مشــواره التدريبــي قبــل 4 ســنوات فقــط مــع األمعري 
بعد قرار اعتزاله، حيث ما زال عى رأس الجهاز الفني للفريق.

بعــد  املحرفــن  دوري  إىل  للعــودة  األمعــري  جــزر،  أبــو  وقــاد 
موســمن مــن اللعــب يف دوري االحــراف الجــزيئ، وما لبث أن 
عــاد إىل مكانــه الطبيعــي وبــدأ مشــوار املنافســة عــى اللقــب، 
حيــث احتــل املركــز الثــاين يف املوســم املــايض، وهــو اآلن يف 

املربع الذهبي لجدول الرتيب.
الوقــت،  نفــس  يف  ومرحــة  قويــة  بشــخصية  جــزر  أبــو  ويتمتــع 
ويتمتــع بقــدرة عــى اتخــاذ القــرار يف الظــروف الصعبــة، ســواء 

خالل املباريات أو قبلها وبعدها.

أبو جزر 
يتولى تدريب 

المنتخب األولمبي

وبنورة مدرب
لمنتخب الشباب

غزة/فلسطن:
األعــى  للمجلــس  العــام  األمــن  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  وقــع 
للشــباب والرياضــة، اتفاقيــة تعــاون يف املجــال الريــايض مع أســتاذ 
دكتور نارص فرحات رئيس الجامعة اإلسالمية، مبقر الجامعة بغزة.

خالــد  الدكتــور  اإلســالمية  الجامعــة  عــن  االتفاقيــة  توقيــع  وحــر 
النمروطــي  ســعيد  والدكتــور  الخارجيــة،  العالقــات  عميــد  الحــالق 
ووســيم ســكيك مــن إدارة الجامعــة، وعــن املجلــس األعــى محمــد 
األنديــة  دائــرة  مديــر  حلــس  ومحمــد  الرياضــة،  وحــدة  مديــر  الدلــو 

واالتحادات، ومحمود شيخ العيد مدير الربامج والتخطيط.
وعرب عبد السالم هنية عن سعادته بلقاء رئيس الجامعة مشيدًا مبا 

تقدمه الجامعة للشباب واملجتمع الفلسطيني.
الــذي  الشــامخ  الــرح  اإلســالمية  بالجامعــة  نفتخــر  هنيــة:"  وقــال 
خــرج قيــادات الشــعب الفلســطيني، واألجيــال املتعاقبــة مــن خــرة 

الرياضين يف فلسطن".
مشــاريع  خاللهــا  مــن  ســتنطلق  نــواة  هــي  االتفاقيــة  هــذه  وأضــاف 
التعــاون وخدمــة الرياضيــن، وتطويــر املرافــق الرياضيــة بالجامعــة، 

بدءا من متويل إنشاء ملعب متعدد األغراض بالجامعة يخدم كافة 
األلعــاب، وشــكر الجامعــة عــى دورهــا الرائــد يف منــح والرياضيــن 
تســهيالت خاصة يف الرســوم الدراســية وتشــجيع مامرســة الرياضة 

لدى الطالب.
بــدوره أثنــى الدكتــور نــارص فرحــات رئيــس الجامعــة اإلســالمية عــى 
جهــود املجلــس األعــى ومــا يقدمــه عبــد الســالم هنيــة يف خدمــة 
الرياضــة وتطويــر البنيــة التحتيــة ورعايــة الوفــاق الريــايض، وقــال أن 
الجامعــة تحــرص عــى تطويــر الجانــب الريــايض وتشــجيع الطــالب 

عى مامرسة الرياضة وتوفر املالعب والصاالت املالمئة.
وأضــاف فرحــات :"طــالب الجامعــة اإلســالمية لديهــم ســجل حافــل 
يف البطــوالت يف كافــة األلعــاب، لدينــا رؤيــة لتطويــر مرافق رياضية 
لخدمــة الشــباب، وهــذه االتفاقيــة هــي جــزء أســايس لتعزيــز العالقة 

مع الجسم الرسمي لرعاية الرياضة".
ومتنى أن تكون هذه االتفاقية مقدمة لتطوير الرياضة يف الجامعة، 
واملســاهمة يف التعــاون مــع املنظومــة الرياضيــة مبــا يكفــل خدمــة 

املجتمع بشكل عام.

تضمن تمويل ملعب متعدد األغراض

المجلس األعلى للرياضة

ع اتفاقية تعاون مع الجامعة اإلسالمية ُيوقِّ

غزة/ وائل الحلبي:
كشــف نــادي خدمــات رفــح عــن إصابــة حــارس 
فيــام  كورونــا،  بفــروس  الجــزار  محمــود  مرمــاه 
أعلــن جــاره الشــباب إصابــة رئيس النــادي وأحد 
مــن  لعــدد  مخالطتهــم  بعــد  بالفــروس  كــوادره 
املصابــن، فيــام أكد خدمات خانيونس إصابة 

اثنن من العبيه.
الفحــص  أجــرى  الجــزار  إن  رفــح  وقــال خدمــات 
إصابــة  عــن  الكشــف  بعــد  يومــن  قبــل  الطبــي 
النــادي  إدارة  أبلــغ  حيــث  فحجــان،  زميلــه 

مبخالطة فحجان.
وأجــرى مثانيــة مــن العبي خدمات رفح الفحص 
الطبــي pcr بعــد إعــالن إصابــة زميلهــم فحجان، 
حيث كشف العينة إصابة الجزار فقط وسالمة 

الالعبن السبعة.
إصابــة  عــن  رفــح  شــباب  نــادي  كشــف  بــدوره 
جــالل أبــو نــار رئيس النادي بعــد مخالطته ألحد 
أبــو جــزر  املصابــن، باإلضافــة إلصابــة محمــود 
أحد كوادر النادي واملقرب من العبي الفريق.

ومن املقرر أن يخضع عدد من العبي وإداريي 

حيــث  الطبــي،  للفحــص  رفــح  شــباب  نــادي 
يتواجــد عــدد منهــم يف الحجر املنزيل لتفادي 

مخالطتهم ألي من زمالئهم.
إصابــة  خانيونــس  خدمــات  أعلــن  جانبــه  مــن 
أظهــرت  حيــث  بالفــروس،  العبيــه  مــن  اثنــن 
النتائــج إصابــة الثنايئ عــدي عبد الهادي وعالء 

البيوك.
وأكد خدمات خانيونس أن الالعبن مل يخالطا 
أي مــن زمالئهــام طــوال الفــرة املاضيــة وأنهــام 

يتواجدان بالحجر الصحي منذ أسبوعن.

غزة/ وائل الحلبي:
أبلــغ اتحــاد كــرة القــدم وزارة الصحــة يف غــزة بإجــراء 
نــادي  وإداريــي  العبــي  مــن  ألربعــة  الطبــي  الفحــص 
الهالل بسبب ظهور أعراض اإلصابة بفروس كورونا 

عليهم.
وخــاض نــادي الهــالل مباراتــه أمــام خدمــات رفــح يــوم 

الســبت املــايض، عشــية الكشــف عــن إصابــة عــامد 
فحجــان العــب خدمــات رفح بالفروس، قبل أن يقرر 

النادين تجميد تدريباتهام.
الهــالل  العبــي  مــن  اثنــن  أن  موثــوق  مصــدر  وأكــد 
شــعروا بأعــراض كورونــا باإلضافــة الثنــن مــن الجهــاز 
القــدم  كــرة  اتحــاد  النــادي  وأبلــغ  للفريــق  اإلداري 

برورة إجراء فحص لجميع الالعبن.
اتحــاد كــرة القــدم تواصــل بــدوره مــع وزارة الصحة من 
خالل الدائرة الطبية حيث وافقت الوزارة عى إجراء 

الفحص لألشخاص الذين ظهرت عليهم األعراض.
وقــال املصــدر لـ:"فلســطن" إن الِعبــي الهــالل هــام 
بــالل شــعت وأحمــد لبد إىل جانــب اإلداري مدحت 

أبو رمضان ومعالج الفريق محمد أبو قدوس.
لألفــراد  الفحــص  إجــراء  اليــوم  يتــم  أن  املقــرر  ومــن 

األربعة حيث سينتظر الهالل نتيجة العينة.
وكان اتحــاد كــرة القــدم قــرر تأجيــل مبــاراة الهــالل 
عــى  بنــاء  القــادم  االثنــن  يــوم  إىل  والشــجاعية 

طلب الهالل.

4 من فريق الهالل يعانون أعراض كورونا

إصابات 
جديدة 

بفيروس 
كورونا في 

صفوف 
الرياضيين

غزة/مؤمن الكحلوت:5
الســابق  رفــح  نــادي شــباب  امُلحــرر والعــب  قــال األســر 
عبــد الــرؤوف قعــدان, أن األرسي الرياضيــون يف ســجون 
شاشــة  عــرب  املباريــات  مُلشــاهدة  يلجــؤون  االحتــالل 
تلفزيون أمواج, لالستمتاع والرويح عن أنفسهم, حيث 

أنها باتت املتنفس الوحيد لهم.
وأوضــح قعــدان لـ"فلســطن", أن شاشــة أمــواج األرضيــة 
تصــل ألربعــة ســجون فقــط وهــي "نفحة والنقــب ورميون 
وعســقالن"، وأنهــا جميعــًا قريبــة مــن غــزة, وأنهــا تحتــاج 
ملزيــد مــن التقويــة يك تصــل لهــم بشــكل أكــر وضوحــًا, 
البــث  ُمطالبــًا رئيســها عبــد الســالم هنيــة بتقويــة إشــارة 

لتصل لألرسي بشكل أفضل.
وأضــاف قعــدان أن األرسي يف الســجون لديهــم اهتــامم 
كبر بالدوري املحيل, فكل أســر ُيشــجع فريق مدينته, 
لألخبــار  الرئيــي  املصــدر  ُيعتــرب  املذيــاع  أن  حيــث 
الرياضيــة املحليــة, وعــدد كبــر مــن أرسي غــزة ُيتابعــون 
أخبــار الــدوري عــرب برنامــج "ملعــب أمــواج" الــذي يقدمــه 

اإلعالمي معن حسونة.
وأشــار قعــدان إىل أنــه كان ُيتابــع بشــغف أخبــار األنديــة 
يف قطــاع غــزة, واحتفــل مع زمالئه بتتويج الزعيم الرفحي 
بأكر من بطولة داخل السجون, مؤكدًا أن األرسي دامئي 

االستامع إلذاعة أمواج ملعرفة آخر األخبار الرياضية.
ُيذكر أن قوات االحتالل أفرجت عن األسر عبد الرؤوف 
قعدان يف الخامس من نوفمرب الجاري, بعد اعتقال دام 
16 عامــًا, علــاًم أنــه ســبق لــه أن لعــب لفريــق كــرة الســلة 

بنادي شباب رفح.

غزة/مؤمن الكحلوت:
أنهــي اتحــاد كــرة القــدم إجراءاتــه متهيــدًا لــرف منحــة 

الرئيس محمود عباس ألندية غزة.
وقام اتحاد الكرة بإرسال أرقام الحسابات البنكية ألندية 
للشــباب  األعــى  للمجلــس  ناديــًا,   56 وعددهــا  غــزة 
بنــاء عــى طلــب األخــر لتجهيــز  اللــه  والرياضــة يف رام 
مــن  الــرف  قــرار  بانتظــار  باملنحــة,  الخاصــة  الشــيكات 

اللواء جربيل الرجوب رئيس املجلس األعى.
األعــى  للمجلــس  امُلســاعد  العــام  األمــن  وُيتابــع 
للشــباب والرياضــة عبــد الســالم هنيــة, كافــة اإلجــراءات 
وامُلراســالت مــع األمــن العــام للمجلــس الوزيــر عصــام 
القدومي, الستعجال رصف املنحة, خاصة وأن املوسم 

الريايض انطلق.
مــع مطلــع  ويتــم رصفهــا  أن تصــل املحــة  ومــن املتوقــع 

العام 2021.

األسير الُمحرر
عبد الرؤوف قعدان

اتحاد كرة القدم 
ُينهي إجراءات 

صرف منحة الرئيس 
ألندية غزة

يتحدث عن متابعة األسرى في
سجون االحتالل للرياضة الفلسطينية

هنية يتابع الموضوع مع الوزير القدومي
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القاهرة/وكاالت:
تلقى  األهيل املرصي  خطابًا رسميًا من االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( 
ُيخطره فيه بإيقاف حسني الشحات العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي، 
مباراتــني، نتيجــة األحــداث التــي  جرت عقب انتهــاء مباراة نهايئ دوري أبطال 

أفريقيا أمام الزمالك يف 27 من ترشين ثان/نوفمرب املايض.
وذكــر األهــيل عــرب موقعــه الرســمي عــى اإلنرتنــت أمــس، أن "كاف" ذكــر يف 
خطابه أن إيقاف حســني الشــحات يرسي اعتبارًا من بداية النســخة الجديدة 
لــدوري أبطــال أفريقيــا، مــع التأكيــد عــى أحقية الالعب يف املشــاركة بشــكل 
طبيعي يف مباراة السوبر األفريقي املقررة أمام فريق نهضة بركان املغريب.

وتوج األهيل بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة يف تاريخه بعد الفوز 
عى الزمالك يف املباراة النهائية 2-1.

القاهرة/وكاالت:
أعلــن النــادي األهــيل أمــس، تلقيــه خطابــًا رســميا بإقامة مبــاراة الفريق األحمر 
مــع طالئــع الجيــش يف نهــايئ بطولــة كأس مــرص لكــرة القــدم باســتاد الجيــش 

املرصي بربج العرب السبت املقبل.
االتحــاد  عــى   2-1 فــوزه  بعــد  النهائيــة  املبــاراة  إىل  تأهــل  قــد  األهــيل  كان 
الســكندري يف الــدور قبــل النهــايئ للبطولــة، بينــا تأهــل طالئــع الجيــش بعــد 

تغلبه 1-3 عى الزمالك يف مواجهة الدور قبل النهايئ األخرى.
يسعى األهيل للتتويج بالثالثية )الدوري املرصي وكأس مرص ودوري أبطال 
أفريقيــا( يف موســم 2020-2019، يف حــني يحلــم طالئــع الجيــش بالحصــول 

عى كأس مرص للمرة األوىل يف تاريخه.
تاريخــه  يف  واألربعــني  الثانيــة  للمــرة  الــدوري  بلقــب  تــوج  قــد  األهــيل  وكان 
والخامســة عــى التــوايل يف أيلول/ســبتمرب املــايض، قبــل أن يفــوز بــدوري 
أبطال أفريقيا للمرة التاسعة يف تاريخه واألوىل منذ سبعة أعوام يوم الجمعة 
النهائيــة  املبــاراة  الزمالــك يف  التقليــدي  غرميــه  عــى   2-1 بفــوزه  املاضيــة 

للمسابقة القارية.

القاهرة/وكاالت:
أعلن نادي الزمالك املرصي لكرة القدم، تعاقده مع املدافع الدويل التونيس أمين 

املثلويث، ليدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد 2021-2020.
وذكر النادي املرصي عرب حسابه الرسمي عى موقع "تويرت" للتواصل االجتاعي، 
أن املثلــويث وقــع عــى عقــد يربطــه بالفريــق ملــدة ثالثــة مواســم، بعد نهايــة عقده مع 

فريقه السابق الصفاقيس.
وكان املثلــويث قــد تواجــد يف مدرجــات ملعــب "ســتاد القاهــرة" لحضــور املبــاراة 
النهائيــة لــدوري أبطــال أفريقيــا والتــي جمعــت الزمالــك بغرميه التقليــدي األهيل يوم 
الجمعــة املــايض، وشــهدت فــوز األخــر باللقــب للمــرة التاســعة يف تاريخــه بعد فوزه 

يف املباراة 2-1.
وســبق للمثلــويث أن لعــب يف النــادي الريــايض البنــزريت منــذ عــام 2010 وحتى عام 

2016، قبل انضامه إىل صفوف الصفاقيس.
وعى املســتوى الدويل شــارك املثلويث يف 29 مباراة دولية، كا كان ضمن قامئة 

املنتخب التونيس يف بطولتي كأس أمم أفريقيا 2015 و2017.

حسين الشحات 
يشارك مع األهلي 

في السوبر اإلفريقي

ينضم رسميًا للزمالك

يحتضن نهائي 
كأس مصر

برج 
العرب

القاهرة/ )أ ف ب(:
أفرجــت الســلطات املرصيــة عــن 15 شــخصًا يف محافظتــي 
البحــرة واألقــرص، كان تــم توقيفهــم األحــد بتهمــة التنمــر ضــد 
الالعب محمود عبد الرازق "شيكاباال"، قائد فريق كرة القدم 

بنادي الزمالك، حسب ما قال مسؤول قضايئ أمس.
وقــال املســؤول لوكالــة فرانــس بــرس "النيابــة العامــة يف االقــرص 
)جنــوب( تقــرر اخــالء ســبيل املتهمني األربعــة يف واقعة التنمر 
باستخدام كلب أسود ضد العب الزمالك محمود عبد الرازق 
امللقب بـ+شيكاباال+ بكفالة مالية قدرها 500 جنيه )32$(".

وأضــاف املســؤول أن "نيابــة ايتــاي البــارود مبحافظــة البحــرة 
)دلتا النيل( أخلت ســبيل 11 شــخصا، يف واقعة التنمر امام 

املقابر بضان محل اقامتهم".
وأفــاد املســؤول أن هــذا االفــراج هــو عــى ذمــة التحقيــق، مــا 

يعني أن القضية مل تنته.
وكانت السلطات املرصية أوقفت، األحد، 15 شخصًا بتهمة 
مــا  بحســب  "شــيكاباال"،  إىل  إهانــات  توجيــه  عقــب  التنمــر، 

أعلنت وزارة الداخلية يف بيان.
وبعيــد تحقيــق النــادي األهــيل لقبــه التاســع يف دوري أبطــال 
أفريقيــا بفــوزه الجمعــة عــى غرميــه التقليــدي الزمالــك 2-1، 
خــرج املشــجعون لالحتفــال بقمصــان وأعــالم ناديهــم الحمــراء 

يف مختلف محافظات مرص.
مــن  الزمالــك  )34 عامــا( هــدف  وســجل املخــرم شــيكاباال 

مجهود وتسديدة رائعني.
ولطاملــا شــهدت مباريــات األهــيل والزمالــك حساســية مفرطة 

داخل امللعب وخارجه، نظرًا للمبارزة التاريخية بينها.
وكتــب رئيــس نــادي الزمالــك، آنــذاك، عــى صفحته الرســمية 
العــام  للنائــب  ببــالغ  النــادي  "تقــدم  فيســبوك  موقــع  عــى 
الالعــب  ضــد  املســيئة  الفيديوهــات  مــن  بعــدد  مدعومــًا 
للمطالبة مبعاقبة أصحاب الوقائع املختلفة بعد مباراة القمة 

األخر".
وأضــاف أن هــذه الوقائــع "قامــت بالتقليــل مــن شــيكاباال يف 
ترصفات مشينة يرفضها املجتمع واألديان والتنمر والعنرصية 

ضده بشكل غر مقبول".

اإلفراج عن 
المتهمين بالهجوم 

والتنمر على

شيكاباال

الرياض/وكاالت:
إىل  الشــيخ،  آل  طــالل  لألنديــة،  العربيــة  البطولــة  مديــر  أشــار 
إمكانية إقامة املباراة النهائية لكأس محمد السادس 2020 يف 

شهر شباط/فرباير املقبل.
وقــال طــالل آل الشــيخ، يف ترصيحــات تلفزيونيــة :"تــم اعتــاد 
موعــد مبــاراة الرجــاء املغــريب واإلســاعييل املــرصي، وســيعَلن 

عن املوعد بالتحديد خالل األيام القليلة املقبلة".
وأوضح آل الشيخ أن نهايئ البطولة سيكون بعد أسبوع إىل شهر 
مــن انتهــاء دور األربعــة بــكأس محمــد الســادس، مشــًرا إىل أنــه 
مــن املمكــن أن يكــون املوعــد املبــديئ يف شــهر شــباط/فرباير 

من عام 2021.

أمــام  بتعــادل مثــني  الريــاض  مــن  أمــس،  عــاد  اتحــاد جــدة  وكان 
مســتضيفه الشــباب 2-2، يف مبــاراة ذهــاب نصــف نهــايئ كأس 
ملعــب  عــى  أقيمــت  التــي  األبطــال،  لألنديــة  الســادس  محمــد 

األمر خالد بن سلطان مبقر نادي الشباب.
ويلتقــي الفريقــان إيابــًا يــوم 4 يناير املقبل يف جدة عى اســتاد 

الجوهرة املشعة.
ســجل التحــاد جــدة رومارينهــو يف الدقيقــة 11 ورودريغيــز يف 
 ،49 الدقيقــة  يف  جوانــكا  للشــباب  ســجل  بينــا   ،82 الدقيقــة 

وعبدالله الحمدان يف الدقيقة 79.
واهدر األرجنتيني إيفر بانيغا ركلة جزاء للشباب، حيث متكن 

الحارس جروهي من السيطرة عى الكرة

طالل آل الشيخ يكشف عن موعد 
مبدئي لنهائي البطولة العربية

الدوحة/ )أ ف ب(:
اصبــح اســتاد الريــان رابــع ملعــب جاهــز 
نهائيــات  أصــل مثانيــة ستســتضيف  مــن 
عــام  قطــر  يف  القــدم  لكــرة  العــامل  كأس 
2022، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا 

للمشاريع واالرث املنظمة أمس.
التــي  املباريــات  باكــورة  وســتكون 
يســتضيفها امللعب، نهايئ كأس األمر 
يف 18 ديســمرب الجــاري تزامنــًا مــع اليوم 

الوطني.
املقــر  ســيصبح  الــذي  االســتاد،  وينضــم 
بعــد  الريــايض  الريــان  لنــادي  الرســمي 
انتهــاء منافســات املونديــال، إىل ثالثــة 
وهــي  الجاهــزة،  البطولــة  اســتادات  مــن 

الرفــاع ضمــن الخــط األخــر، مــا ُيســّهل 
انتقال املشجعني من وإىل االستاد".

قــال حســن الــذوادي، األمني العام للجنة 
العليــا للمشــاريع واإلرث "يــأيت اإلعــالن 
عــن جاهزيــة االســتاد خــالل نهــايئ كأس 
األمــر قبــل عامني متامــًا من بدء املباراة 
الفائــز  املنتخــب  تتويــج  ستشــهد  التــي 

بلقب مونديال قطر 2022."
وتستضيف قطر أول مونديال يف الرشق 

االوسط بدءا من 21 نوفمرب 2022.
تحضراتنــا  بــأن  "نفخــر  الــذوادي  تابــع 
الجــدول  وفــق  تســر  الكبــر  للحــدث 
الزمنــي املقــرر، فقــد نجحنــا بفضــل اللــه 
مشــاريع  مــن   90% مــن  أكــر  إنجــاز  يف 

الجنــوب  اســتاد  الــدويل،  اســتاد خليفــة 
واستاد املدينة التعليمية.

ويستضيف سبع مباريات يف املونديال 
مــن مرحلــة املجموعات حتى دور الســتة 

عرش.
ألربعــني  يتســع  الــذي  امللعــب  ُيجّســد 
الف متفرج ويقع عى مشارف الصحراء 
22 كلــم مــن وســط الدوحــة،  عــى بعــد 
القطريــة.  والحيــاة  الثقافــة  مالمــح  أبــرز 
الحيــاة  الخارجــي  تصميمــه  يعكــس 

الصحراوية وكثبانها.
يقــع االســتاد الجديــد "بجــوار قطــر مــول، 
أحــد أكــرب املجمعــات التجارية يف قطر، 
مــرتو  محطــة  مــن  قريبــة  مســافة  وعــى 

للبطولــة،  املخصصــة  التحتيــة  البنيــة 
مــن  مزيــد  عــن جاهزيــة  اإلعــالن  ونعتــزم 
االســتادات يف العــام املقبــل"، متوقعــا 
"أن يجــري االنتهــاء من جميع االســتادات 
البطولــة  مباريــات  انطــالق  موعــد  قبــل 
جاهزيتهــا  باختبــار  يســمح  كاٍف  بوقــت 
أنحــاء  مــن  الجاهــر  آالف  الســتقبال 

العامل."
وذكــرت اللجنــة "أنــه مــن املقــرر تفكيــك 
يف  العلويــة  املدرجــات  مقاعــد 
الســتار  إســدال  بعــد  الجديــد  االســتاد 
إعــادة  ثــم   ،2022 قطــر  مونديــال  عــى 
مشــاريع  تطويــر  يف  منهــا  االســتفادة 
رياضية وغر رياضية يف قطر والعامل".

المثلوثي

اتحاد جدة يتعادل مع الشباب السعودي في ذهاب نصف النهائي

رابع مالعب مونديال 
قطر جهوزية

استاد 
الريان
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لندن/ وكاالت:
يرغــب الربتغــايل جوزيــه مورينيــو، املديــر الفنــي لتوتنهــام، يف التعاقــد مــع 
أحــد النجــوم، الذيــن دربهــم يف صفــوف ريــال مدريــد، بحســب تقرير صحفي 

إيطايل.
ويتعلــق األمــر باألملــاين ســامي خضــرة، العــب وســط يوفنتــوس )33 عاًمــا(، 
قامئــة  مــن  اســتبعده  برلــو، حيــث  أندريــا  مــن حســابات مدربــه  الــذي خــرج 

الفريق األوروبية، ومل يرشكه يف أي مباراة محلية.
وحاولــت إدارة يوفنتــوس فســخ تعاقــد خضرة، قبل انطالق املوســم الجاري، 
لكــن مل يتــم التوصــل التفــاق، ليكمــل الالعــب املوســم املتبقــي يف عقــده، 

ويحصل عىل راتبه البالغ 6 ماليني يورو.
وأشــار املوقــع إىل أن توتنهــام، ســيلقى منافســة قويــة أيضــا عــىل الصفقــة، 
مــن جانــب مانشســر يونايتــد ووســت هــام واليبزيــغ، املهتمــني كذلــك بضــم 

الالعب.
ولعب خضرة تحت قيادة مورينيو 126 مباراة خالل تجربتهام معا يف ريال 
مدريــد، وفيهــا ســجل الالعــب التونــي األصــل 8 أهــداف وقــدم 12 متريــرة 

حاسمة.

مدريد/ وكاالت:
يتــدرب األوروغويــاين لويــس ســواريز مهاجــم أتلتيكو مدريــد، الذي غاب عن 
أربــع مباريــات لفريقــه بعــد أن ثبتــت إصابتــه بفــروس كورونــا قبــل 16 يومــا، 
حاليــا مبفــرده يف منشــآت "الروخيبالنكــوس" يف انتظــار ظهــور نتيجــة ســلبية 
لــه بالعــودة إىل املــران  لــه مؤخــرا، مــا سيســمح  الختبــار "يب يس أر" خضــع 

الجامعي.
وتجــاوز ســواريز بالفعــل العــزل الصحــي مــدة 10 أيــام كــام تنــص بروتوكــوالت 
الصحــة العامــة للســلطات اإلســبانية بحيــث ميكــن ألي عنــر بــدون أعــراض 
التشــخييص،  للفحــص  ســلبية  نتيجــة  ظهــور  ينتظــر  لكنــه  للمــران،  االنضــامم 
وهــو مــا يحتاجــه لالنخــراط يف التدريبــات الجامعيــة وفقــا لربوتوكــوالت رابطة 

الدوري اإلسباين واالتحاد األورويب لكرة القدم.
ولهذا السبب، طلب أتلتيكو من االتحاد اإلسباين لكرة القدم الحصول عىل 
تريــح حتــى يتمكــن الالعــب مــن التــدرب عىل العشــب مبفــرده دون انتهاك 

الربوتوكول.
وغــاب ســواريز، الــذي عمــل مبفــرده ملــدة ثالثــة أيــام عــىل األقــل يف انتظــار 
هــذه النتيجــة الســلبية، عــن 4 مباريــات للفريــق، 2 يف الــدوري املحــي أمــام 
برشلونة وفالنسيا و2 يف دوري أبطال أوروبا أمام لوكوموتيف وبايرن ميونيخ.

برشلونة/ وكاالت:
النــادي  أعلــن  بعدمــا  اإلســباين،  برشــلونة  ظهــر  روبرتــو،  ســرجي  آالم  زادت 

الكتالوين تعرضه لإلصابة بفروس كورونا املستجد.
وأعلــن نــادي برشــلونة عــرب موقعــه الرســمي، أمــس، أن املســحة الطبيــة التــي 

خضع لها سرجي روبرتو جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بفروس كورونا.
وأكد النادي الكتالوين يف بيانه أن الالعب دخل يف حالة عزل مبنزله، لكنه لن 

يتوقف عن مواصلة برنامجه االستشفايئ يف ظل معاناته من إصابة عضلية.
وطالــب البارســا أي شــخص كان قــد اختلــط بســرجي خــالل األيــام املاضيــة أن 

يقوم بإجراء املسحة الطبية للتأكد من سالمته.
روبرتــو عــاىن مــن إصابــة يف الفخــذ األميــن خــالل مبــاراة برشــلونة مــع أتلتيكــو 

مدريد، يوم 21 نوفمرب املايض، يف الجولة العارشة من الدوري اإلسباين.
وســيغيب الالعــب اإلســباين عــن املالعــب ملــدة شــهرين، حيــث تغيــب عــن 
الفريق يف مبارايت دينامو كييف األوكراين، بدوري أبطال أوروبا، وأوساسونا، 

بالدوري اإلسباين.
ُيذكــر أن الهولنــدي رونالــد كومــان، املديــر الفنــي لفريــق برشــلونة، كان يعتمــد 

عىل الالعب اإلسباين يف مركز الظهر األمين بشكل أسايس إصابته.

خضيرة
مطلوب في توتنهام مورينيو

على بعد خطوة 
من العودة 

للمباريات

إصابة سيرجي روبيرتو العب 
برشلونة بفيروس كورونا

سواريز

مدريد/ )أ ف ب(:
"مــن الصعــب ان يســتمر زيــدان يف تدريــب ريــال مدريــد"، هــو 
لســان حــال معظــم وســائل اإلعــالم االســبانية غــداة خســارة فريــق 
العاصمة االسبانية امام شاختار دانيتسك االكراين صفر2-، يف 
الجولة الخامسة قبل االخرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
وعــىل الرغــم مــن تأكيــد زيــدان بعــد نهاية املبــاراة بأنه "لن يســتقيل" 
مــن منصبــه، خرجــت الصحــف االســبانية أمــس لتتحــدث عــن امكانيــة 
رحيــل املــدرب الــذي قــاد النــادي للملــي اىل الفــوز بالــكأس ذات 

االذنتني الكبرتني 3 مرات تواليا من 2014 اىل 2016.
عندمــا  حــدة  االكــر  الكاتالونيــة  الصحــف  كانــت  الحــال،  وبطبيعــة 
"ازمــة  عنــوان  "ســبورت"  صحيفــة  وابــرزت  املوضــوع  هــذا  تناولــت 
شاملة"، مشرة اىل ان "مرشوع زيدان يظهر بوادر تعب"، يف حني 
اعتربت "آس" بان "الوضع دقيق. زيدان يتأذى كثرا مام يحصل".

ريــال  يتــالش اطالقــا، الن  النهــايئ مل  ببلــوغ مثــن  االمــل  ان  بيــد 
مدريــد مــا يــزال ميلــك مصــره بيــده الن الفــوز يف مباراتــه االخرة 
عىل ملعبه ضد بوروســيا مونشــنغالدباخ االملاين مينحه البطاقة 
فــوزه  حــال  يف  املجموعــة  تصــدر  يســتطيع  انــه  وحتــى  التأهــل، 

وخسارة شاختار امام انرميالن االيطايل.
ويتصــدر مونشــنغالدباخ الرتيــب برصيــد 8 نقــاط مقابــل 7 لــكل 

من ريال مدريد وانرميالن قبل الجولة االخرة االسبوع املقبل.
لكــن ســجل ريــال مدريــد تلطــخ بعــد خســارته 5 مباريــات يف 15 
مبــاراة يف مختلــف املســابقات منــذ مطلــع املوســم الحــايل، كام 
الــدوري )خســارتان  انــه مل يفــز يف مبارياتــه الثــالث االخــرة يف 
ريــال  عــن  نقــاط   7 بفــارق  الرابــع  املركــز  يحتــل  وتعــادل(، حيــث 

سوسييداد املتصدر لكنه ميلك مباراة مؤجلة.
واشــارت صحيفــة "مــاركا" بانــه عــىل الرغــم مــن ان رئيــس النــادي 
"فلورنتينــو بريــس ليــس يف وضعيــة للتخــي عنــه، فــان منتقــدي 

زيدان من داخل النادي وخارجه يريدون استقالته".
مثــن  اىل  الفريــق  قيــادة  يف  ينجــح  مل  "اذا  الصحيفــة  واضافــت 
النهايئ االســبوع املقبل، ســيكون من الصعب ان يســتمر زيدان 
يف تدريــب ريــال مدريــد، الن اي اســطورة ال تســتطيع ان تتحمــل 
كارثــة مامثلــة"، مشــرة اىل ان ريــال مدريــد مل يفشــل يف تخطــي 

دور املجموعات منذ عام 1997. 
بوكيتينو او راوول؟

ريــال  بهــا  ميــّر  التــي  للمشــكالت  األســباب  تعــداد  يتــم  وعندمــا 
مدريد، فان زيدان ليس املسؤول الوحيد عن كل ما يجري.

لكــن مثــة عوامــل عــدة ســاهمت يف تراجــع نتائــج الفريــق، ابرزهــا 
االصابات التي طالت العبني مؤثرين يف الفريق كالقائد سرخيو 
راموس، والنجم البلجيي ادين هازار الذي غاب الشهر عدة عن 

املالعــب منــذ انتقالــه اىل ريــال مطلع املوســم املــايض، وتراجع 
يف  كروس-مودريتش-كاسيمرو-مارســيلو.  جيــل  مســتوى 
حــني مل يتمكــن زيــدان مــن اســتخراج افضــل امكانيــات الجناحــني 

الربازيليني الشابني فينيسيوس جونيور ورودريغو.
عىل اي حال، فإن الصحف االسبانية بدات تبحث عن اسم بديل 
زيــدان. وقالــت "مــاركا" عــىل موقعهــا عــىل االنرنــت "بوكيتينــو 
امام راوول يف حال عدم اســتمرار زيدان"، يف اشــارة اىل مدرب 
توتنهام الســابق االرجنتيني ماوريتســيو بوكيتينو ومهاجم الفريق 
امللــي الســابق االســطورة راوول غونســاليس الــذي يــرشف عــىل 

تدريب الفريق الرديف يف النادي.
املبــاراة ضــد  بعــد  بقولــه  االستســالم  رايــة  رفــع  اىب  زيــدان  لكــن 
شــاختار "ال عىل اإلطالق، لن أســتقيل، ســنواصل"، مضيفا "لقد 
مررنــا بأوقــات عصيبــة يف املــايض، ســتكون هنــاك دامًئــا أوقــات 
صعبــة. إنهــا سلســلة مــن النتائــج الســيئة ولكــن علينــا االســتمرار. 
نعلــم أن هنــاك مبــاراة واحــدة متبقيــة وعلينــا أن نفــوز ونفكــر يف 

تجاوز هذا الدور".
وتابع "لدي القوة، وسأبذل كل يشء والالعبون أيضا. علينا رفع 
الرأس والتفكر يف املباراة التالية. عندما تكون يف خط يسء، ال 
يوجد يشء آخر تفعله سوى التفكر يف املباراة التالية وامليض 

قدمًا )...( يف األوقات الصعبة، علينا أن نظهر شخصيتنا".

هل أصبح مصير 

 في مهب الريح؟
زيدان

مدريد/ وكاالت:
قررت لجنة املســابقات باالتحاد اإلســباين لكرة القدم أمس، اإلبقاء عىل البطاقة الصفراء التي 
حصــل عليهــا نجــم وقائــد برشــلونة، األرجنتينــي ليونيــل ميــي، بســبب احتفالــه خــالل مبــاراة 
أوساســونا بخلــع قميصــه والكشــف عــن آخــر لفريــق نيولــز أولد بويــز األرجنتينــي كتكريم ملواطنه 

األسطورة الراحل دييغو مارادونا.
وكانت إدارة النادي الكاتالوين تقدمت باســتئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها "ليو" يف 
الدقيقة 73 من مباراة أوساسونا، بعد تسجيل الهدف الرابع لفريقه واالحتفال عىل طريقة مارادونا، 
وخلع قميص الفريق والكشف عن آخر للفريق الذي لعب الـ"بيلوسا" يوما ما، كنوع من التكريم له.

وجــاء يف تقريــر الحكــم أنــه عاقــب ميــي بالبطاقة الصفــراء "لخلع القميص احتفاال بهدفه، والكشــف 
عن قميص آخر لفريق نيولز أولد بويز يعود ملوسم )94-1993(، ويحمل رقم "10".

وبعــد املبــاراة، أرســلت إدارة النــادي اســتئنافا لــدى لجنــة املســابقات، لرفــع البطاقــة الصفــراء، حيــث 
أشارت يف خطابها إىل أن "هذه اللفتة تأيت دون أدىن شك كرغبة شخصية من الالعب لتكريم أحد 
أهم األساطر يف تاريخ كرة القدم"، وأن األمر، وفقًا لرأي اإلدارة، يتعلق "بظروف استثنائية تربر رفع 

البطاقة الصفراء".
من جانبها، أكدت اللجنة عدم رفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها الالعب، وفقًا للامدة رقم 91 

من الالئحة االنضباطية.
كــام قــررت اللجنــة أيضــا تغريــم الالعــب بدفــع 600 يــورو، فضــاًل عــن غرامــة أخــرى يدفعهــا النــادي 

وقدرها 180 يورو.

ميسي االتحاد اإلسباني يرفض 
رفع البطاقة الصفراء عن

لندن/ )أ ف ب(:
القــدم  لكــرة  االورويب  االتحــاد  ســيناقش 
هــذا االســبوع مقرحــات بشــأن تغيــر نظــام 
االبطــال،  دوري  لألنديــة  األوىل  مســابقته 
بحيــث تخــوض الفــرق عــرش مباريــات عــىل 
تقاريــر  بحســب  األول،  الــدور  يف  االقــل 

إعالمية أمس.
ويتوقــع أن يبــدأ االتحــاد القــاري بتطبيق النظام 
ظــل  يف  وذلــك   ،2024 عــام  يف  الجديــد 
خشــيته مــن اعتــامد بطولــة رديفــة "ســوبر ليــغ" 

تضم فقط األندية الكربى يف القارة العجوز.
الربيطانيــة  تاميــز"  "ذي  صحيفــة  وذكــرت 
يف  ســُيعتمد  الســويرسي"  "النظــام  ان 
املســابقة، بحيــث تشــارك كل الفــرق الـــ32 

املتصــدر  يواجــه  االول،  االقصــايئ  الــدور  ويف 
صاحــب املركــز الســادس عــرش االخــر، والثــاين 
اىل  مشــابه  نظــام  يف  عــرش...  الخامــس  يواجــه 
الســلة  كــرة  االقصائيــة يف دوري  االدوار  مــا  حــد 

االمريك للمحرفني "أن يب ايه".
ويخــوض حاليــا 32 فريقا دور املجموعات، 
أنديــة يف مثــاين مجموعــات،  أربعــة  بواقــع 
دور  اىل  ووصيفــه  املتصــدر  يتأهــل  حيــث 
الـــ16 بعــد خــوض 6 مباريــات، فيــام ينتقــل 

الثالث اىل البطولة الرديفة "يوروبا ليغ".
رئيــس  نائــب  غيــل  ديفيــد  االنجليــزي  وكان 
"تاميــز"  لصحيفــة  قــال  االورويب  االتحــاد 
عــىل  اتحــاده مصمــم  ان  املــايض  االســبوع 
عــرب  املســابقة  اىل  التأهــل  نظــام  ابقــاء 

أو الـ36 يف دوري واحد وتواجه عرشة أندية 
عــىل  مــؤرشات االصــالح  أبــرز  مختلفــة، يف 

املسابقة االشهر عامليا لالندية.
لــرؤوس  تحديــد  مــع  القرعــة  ســحب  وبعــد 
املجموعــات، يخــوض كل فريــق خمس مباريات 
عىل ارضه ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد 

اندية من مستويات مختلفة.
وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل 
الهامشــية يف املجموعــات  مــن املباريــات 

وأكرب بني االندية الكربى يف القارة.
األنديــة  تتأهــل  مباريــات،  عــرش  خــوض  وبعــد 
الـــ16 االوىل يف الرتيــب اىل الــدور االقصــايئ، 
مســابقة  اىل  و24   17 املركزيــن  بــني  واالنديــة 

الدوري االورويب "يوروبا ليغ".

ضمنــت  إذا  حتــى  الوطنيــة،  املســابقات 
ربــع  أو  النهــايئ  نصــف  تبلــغ  التــي  االنديــة 
النهايئ التأهل اىل النسخة القارية التالية.

تضمنــت  ســابقة  مقرحــات  اســتبعاد  وتــم 
توزيــع االنديــة عــىل اربــع مجموعــات تضــم 
لضــامن  وذلــك  انديــة،  مثانيــة  واحــدة  كل 

خوض كل فريق 14 مباراة.
وقــال الرس-كريســر أولســون، رئيــس رابطــة 
الدوريــات االوروبيــة التــي تغطــي 29 بطولــة 
وطنية ان املقرحات الجديدة متلك فرصة 
"أكــر واقعيــة" للحصــول عــىل اجــامع. لكــن 
اضافة اربع مباريات يف الدور االول سيخلق 
مزيــدا مــن الجــدل حــول صحــة الالعبــني يف 

ظل برنامج املباريات املزدحم.

االتحاد األوروبي يدرس تغيير نظام دوري األبطال
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روما/ وكاالت:
نــادي ميــان اإليطــايل لكــرة القــدم أمــس، أن فحــوص فــروس كورونــا  أعلــن 
املســتجد التــي خضــع لهــا املديــر الفنــي ســتيفانو بيــويل واملــدرب املســاعد 
بنتائــج ســلبية، وينتظــر عودتهــا لقيــادة تدريبــات  جاكومــو موريــي جــاءت 

الفريق.
وكانــت الفحــوص قــد كشــفت إصابــة بيــويل بعــدوى كورونــا يف 14 نوفمــر 
وبعدهــا  أعــراض،  أي  مــن  يعــان  أنــه مل  تــردد  وقــد  للعــزل،  املــايض وخضــع 

بيومني، أظهرت الفحوص إصابة موريي بالعدوى أيضًا.
رخصــة  عــى  حصــل  والــذي  الســابق،  الفريــق  مدافــع  بونــرا  دانييــي  وكان 
التدريــب يف ســبتمر املــايض، قــد تــوىل قيادة الفريــق يف املباراتني اللتني 
فــاز فيهــا عــى نابــويل وفيورنتينــا يف الدوري اإليطايل وكذلــك املباراة التي 

تعادل فيها مع ليل الفرنيس يف الدوري األورويب.
2019، خلفــًا  وكان بيــويل )55 عامــًا( قــد تــوىل تدريــب ميــان يف أكتوبــر 

ملاركو جامباولو.

برلني/ وكاالت:
رفــض رئيــس االتحــاد األملــاين لكــرة القــدم فريتــز كيلــر مجــددًا التعليــق بشــأن 
املنتخــب األملــاين ومديــره الفنــي يواكيــم لوف، وذلك بعــد يومني من إعان 
االتحــاد مواصلــة االعتــاد عــى لــوف )60 عامــًا(، ليقــود املنتخــب يف كأس 

األمم األوروبية املقررة يف العام املقبل.
وقــال كيلــر :"ال نتحــدث بشــأن املنتخــب الوطنــي اليــوم، وال نتحــدث أيضــًا 
بشأن الهزمية 6-0 يف إشبيلية )أمام املنتخب اإلسباين(، رغم أن ذلك كان 

سيبدو جذابًا للغاية لواحد أو اثنني".
وكانت مديرة االتحاد األملاين مريام برله قالت يف وقت سابق إنه لن يجرى 
اإلجابــة عــى أي أســئلة متعلقــة بيواكيــم لــوف أو املنتخــب خــال املؤمتــر 

الصحايف، مؤكدة أن الهواة "يستحقون اهتامنا وتقديرنا التام".
وكان االتحاد األملاين قد أعلن اإلثنني املايض أن لوف سيستمر يف منصبه، 
وذلك رغم الهزمية الكارثية للمنتخب أمام نظره اإلسباين 6-0، وهي األسوأ 

للمنتخب األملاين خال 89 عامًا.

ريو دي جانرو/ )أ ف ب(:
خــرج نــادي فامنغــو الرازيــي، حامــل كأس ليرتادوريــس، مــن مثــن نهــايئ املســابقة 
القاريــة االوىل يف أمــركا الجنوبيــة، بســقوطه أمــام ضيفــه راســينغ االرجنتينــي أمــس 

عى ملعب "ماراكانا" التاريخي يف ريو دي جانرو.
وبعد التعادل ذهابا 1-1 يف 24 نوفمر املايض يف بوينوس ايرس، خاض الفريقان 

وقتا اضافيا بعد نتيجة مكررة، ثم ابتسمت ركات الرتجيح لراسينغ 5-3.
بعــد   ،)65( ســيغايل  ليونــاردو  املخــرم  عــر  التســجيل  االرجنتينــي  النــادي  افتتــح 

دقيقتني من طرد العب فامنغو رودريغو كايو.
وعادل فامنغو يف اللحظات االخرة عر ويليان آراو )90+3(.

وتألــق يف صفــوف راســينغ حارســه التشــيي غابريــال آريــاس الــذي قــام بصــدات عــدة 
خال املباراة، ثم تألق يف ركات الرتجيح بابعاد احدى الكرات.

وكان فامنغــو احــرز لقــب 2019 للمــرة الثانيــة يف تاريخــه، بفــوزه عــى ريفربايــت 
االرجنتيني بطل نسخة 2018. وضمن الئحة املتوجني، تحتل اربعة اندية ارجنتينية 

املراكز الخمس االوىل، بينها اندبندينتي صاحب سبعة القاب.

بيولي
يعود لقيادة تدريبات ميالن

يرفض التعليق على 
مستقبل يواكيم لوف

يفقد لقبه بطاًل لكأس 
كوبا ليبرتادوريس

كيلر

فالمنغو

باريس/ )أ ف ب(:
يقــف فريقــا ميــان ونابــويل االيطاليــان وتوتنهــام االنجليــزي عــى 
مشــارف بلــوغ دور ال32 مــن مســابقة الــدوري االورويب )يوروبــا 
الجولــة  يف  مبارياتهــا  تخــوض  عندمــا  متفاوتــة،  بدرجــات  ليــغ( 

الخامسة قبل االخرة الخميس.
ورومــا  االنجليزيــان،  ســيتي  وليســرت  ارســنال  انديــة  وضمنــت 
االيطايل وهوفنهايم االملاين بطاقة التأهل يف الجولة املاضية.

بقيــادة  واملتجــدد  االنجليــزي  الــدوري  متصــدر  توتنهــام  ويبــدو 
مدربــه املحنــك الرتغــايل جوزيــه مورينيــو قريبــا مــن التأهــل النــه 
يف حاجــة اىل العــودة بالتعــادل مــن مباراتــه ضــد الســك لينتــس 
النمســوي الــذي يأمــل يف الدخــول عــى رصاع احــدى البطاقتــني 
قبــل خــوض الجولــة االخــرة من خال الخــروج بنتيجة ايجابية ضد 

فريق شال لندن.
ويتصدر انتويرب البلجييك ترتيب املجموعة العارشة برصيد 9 
نقــاط بفــارق املواجهــات املبــارشة عــن توتنهــام، وهــو يبحــث عن 

ضان التأهل، ويأيت السك يف املركز الثالث مع 6 نقاط.
وميلك مورينيو مروحة من الخيارات ال سيا يف الخط االمامي، 
والكــوري  كايــن  هــاري  الخطــر  الثنــايئ  عــن  اســتعاض  حيــث 
الجنــويب ســون هيونــغ مــني يف مباراته االخــرة ضد لودوغوريتس 
البلغــاري يف الجولــة املاضيــة وارشك الثنــايئ الرازيــي لــوكاس 

مورا وكارلوس فينيسيوس املعار اليه من بنفيكا الرتغايل.
وســجل فينيســيوس هدفــني واضــاف مــورا هدفــا ليخــرج فريقهــا 

بفوز عريض -4صفر.

ميان دون زالتان
يف املقابــل، يحتــاج ميــان اىل الفــوز عى ســلتيك االســكتلندي 
وخسارة سبارتا براغ التشييك امام ليل الفرنيس ضمن منافسات 

املجموعة الثامنة ليضمن مقعده يف الدور التايل.
ويتصدر ليل املجموعة مع 8 نقاط وهو قادر عى التأهل مقابل 

7 مليان و6 لسبارتا.
وميّر سلتيك يف أزمة محليا وقاريا حيث يحتل املركز الثاين يف 
الدوري بفارق 11 نقطة عن غرميه التقليدي رينجرز لكنه ميلك 

مباراتني مؤجلتني، مقابل نقطة واحدة يف الدوري االورويب.
امــام روس كاونتــي صفــر2- يف  للخســارة  الفريــق  تعــرض  وبعــد 
الــكأس املحليــة  احــدى مســابقات  اســكتلندا، االوىل يف  كأس 

منذ 4 سنوات، بات مصر مدربه نيل لينون عى املحك.
زالتــان  الســويدي  املخــرم  غيــاب  يســتمر  املقابــل،  يف 
ابراهيموفيتش عن صفوف ميان، لعدم شفائه من اصابة تعرض 
لها يف العضلة ذات الرأســني لفخذه االيرس الشــهر املايض ضد 

نابويل.
الــدوري  ويعيــش ميــان افضــل مواســمه منــذ عــدة ســنوات يف 
االيطايل، حيث يتصدر الرتتيب بعد تسع جوالت بفارق 5 نقاط 
عــن اقــرب منافســيه انــرت وســت نقــاط عــن حامــل اللقــب يف آخــر 

تسعة مواسم.
الفــوز  اىل  االيطــايل  نابــويل  يحتــاج  السادســة،  املجموعــة  ويف 
عــى اي زد الكــار الهولنــدي لضــان التأهــل ورمبا يحســم املركز 
االول رشط عــدم فــوز ريــال سوســييداد مفاجــأة ومتصــدر الدوري 

االسباين عى رييكا الكروايت.
مــن  لــكل   7 مقابــل  نقــاط   9 برصيــد  الرتتيــب  نابــويل  ويتصــدر 
سوســييداد والكــار القادريــن عــى التأهــل، يف حــني ان رييــكا 

خارج املعادلة نهائيا با رصيد.
وتدخــل كتيبــة املــدرب جينــارو غاتــوزو املبــاراة منتشــية بعــد ان 
حققت فوزا ساحقا عى روما برباعية نظيفة يف الجولة املاضية 
مــن الــدوري املحــي، يف مبــاراة كانــت تكرميــا الســطورة النــادي 
االرجنتيني دييغو مارادونا الذي تويف االسبوع املايض اثر ازمة 

قلبية حادة عن ستني عاما.
ويبــدو فياريــال، احــد مفاجــآت املوســم يف الــدوري االســباين، 
حيث مل يخرس سوى مرة واحدة يف 10 مباريات ويحتل املركز 
الثالــث، مرشــحا لخطــف بطاقــة التأهــل. يحتــاج اىل التعــادل ضد 
ســيفا ســبور الــرتيك ليحقــق هدفــه ضمــن منافســات املجموعــة 

التاسعة.
ويتصــدر الفريــق االســباين بقيــادة مدربــه اونــاي اميــري صاحــب 
مدربــا  كان  عندمــا  املســابقة  هــذه  يف  والجــوالت  الصــوالت 

الشبيلية ترتيب املجموعة مع 9 نقاط.
كا ستكون أندية يونغ بويز السويرسي )مجموعة أوىل(، سافيا 
براغ التشــييك وباير ليفركوزن االملاين )3(، رينجرز االســكتلندي 
وبنفيــكا الرتغــايل )4(، غرناطــة االســباين وايندهوفــن الهولنــدي 
وفينــورد  الكــروايت  زغــرب  دينامــو   ،)7( الرتغــايل  براغــا   ،)5(
الهولنــدي )11( والنجــم االحمــر الــريب )12( قــادرة عــى ضــان 

التأهل اليوم.

ميالن ونابولي وتوتنهام 
على مشارف التأهل

يوروبا ليغ

بوينس آيرس/ وكات:
تتواصــل ردود األفعــال حــول وفــاة األرجنتينــي دييغــو 
مارادونا، أســطورة نابويل اإليطايل، يف ظل االشــتباه 

بوجود قتل خطأ أو إهال طبي أدى إىل ذلك.
وكان محامــي مارادونــا قــد أعلــن، األربعــاء املــايض، 
عامــا،   60 يناهــز  عمــر  عــن  األرجنتينــي  النجــم  وفــاة 
عى إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد رصاع مع املرض 

خال األيام السابقة لوفاته.
وخال الساعات األخرة، داهم محققون أرجنتينيون 
منــزل طبيبــة نفســية كان يتعامــل معهــا مارادونــا، يف 

إطار التحقيق يف وفاة أسطورة املاعب.
منــزل  االدعــاء  ممثلــو  فتــش  قضــايئ،  أمــر  ومبوجــب 
ومكتب     الطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف يف 

آيــرس، مثلــا فتشــوا  بوينــس  العاصمــة األرجنتينيــة 
مكتــب ومنــزل طبيــب مارادونــا الشــخيص ليوبولــدو 

لويك يوم األحد املايض.    
املحــي:  للتلفزيــون  كوساتشــوف  محامــي  وقــال 
"هــذه إجــراءات روتينيــة تتخــذ عنــد فتــح تحقيــق يف 

أسباب وفاة مريض".
وأضاف: "املطلوب اآلن هو ملفات تاريخه املريض 

املوجودة عى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر".
التحقيقــات:  عــى  مطلعــان  مصــدران  وقــال 
العــام يســتهدف األطبــاء يف األســاس  "االدعــاء 
خال التحقيقات يف وفاة مارادونا. حيث ينظر 
التحقيق يف احتال حدوث قتل خطأ أو إهال 

طبي".

استمرار التحقيق في 
مالبسات وفاة مارادونا

بوغوتا/ )أ ف ب(:
مل يعــد الرتغــايل كارلــوس كــروش مدربــا 
اعلــن  كــا  القــدم  لكــرة  ملنتخــب كولومبيــا 
بعــد  وذلــك  أمــس  للعبــة  املحــي  االتحــاد 
الوطنــي  للمنتخــب  االخرتــني  الخســارتني 
امــام االوروغــواي واالكــوادور يف تصفيــات 
امــركا الجنوبيــة املؤهــل اىل مونديــال قطــر 

.2022

وكشــف بيــان بــأن االتحــاد وكــروش توصــا 
بينهــا  التعــاون  بوقــف  يقــي  اتفــاق  اىل 
املــدرب  مــع  الكولومبــي  االتحــاد  "توصــل 

املوحدة يف أمركا الجنوبية.
للســر  مســاعدا  كان  ان  لكــروش  وســبق 
اليكــس فرغوســون يف صفــوف مانشســرت 
2002-( فرتتــني  عــى  االنجليــزي  يونايتــد 

أرشف  كــا   ،)2004-2008 ثــم   2003
 )1993-1996( ســبورتينغ  تدريــب  عــى 
 ،)2003-2004( االســباين  مدريــد  ريــال 
ثــم   1991-1993( الرتغــال  ومنتخــب 
 )1997-99( واالمــارات   ،)2008-2010
وايــران   )2000-2002( افريقيــا  وجنــوب 

.)2011-2019(

كارلــوس كــروش اىل اتفاق لعدم مواصلته 
العمل مع املنتخب الكولومبي للرجال".

قــدم  لســنتني،  معــه  العمــل  "رشفنــا  تابــع 
خالها مجهودا كبرا وتشارك معنا معرفته 

وخرته".
ودفع كروش )67 عاما( الذي استلم منصبه 
الخســارتني  مثــن   2019 عــام  فرايــر  يف 
الثقيلتني امام االوروغواي صفر3- يف عقر 
دار فريقــه، ثــم امــام االكــوادور 6-1، ليحتــل 
منتخــب "كافيتــروس" املركــز الســابع مــن 
أصل عرشة منتخبات يف ترتيب املجموعة 

كيروش لم يعد مدربًا 
لمنتخب كولومبيا



تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-  

املوافــق  األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2020/12/23 وحتى الساعـة 12:00 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم األحد املوافق 27/ 2020/12 الساعة 12 ظهًرا
- سيتم عقد اجتامع متهيدي وذلك يوم الخميس املوافق 2020/12/10 

وذلك يف مقر الرشكة - الطريان الساعة 10 صباًحا
- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــاًرا  "الثاثينــي"  النــارص  عبــد  جــامل  شــارع  بغــزة 

2020/12/03 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 500 شيكـل فقط )غري مسرتدة(.

- يرفــق مــع كل عطــاء تأميًنــا ابتدائًيــا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـًدا. 

- يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب.
- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء.

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

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •
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السلطة تبدأ في صرف راتب كامل 
و50 % من المستحقات لموظفيها

"اللجنة الشعبية" تطالب 
مبساواة الرصف بني غزة والضفة

غزة/ رامي رمانة:
بــرام اللــه، أمــس، رصف رواتــب موظفــي الســلطة  أعلنــت وزارة املاليــة 
اليــوم الخميــس،  الثــاين/ نوفمــر كاملــة  الفلســطينية عــن شــهر ترشيــن 
إضافة إىل )%50( من املســتحقات املرتاكمة، يف حني طالبت اللجنة 
الشعبية للدفاع عن حقوق موظفي غزة، السلطَة مبساواة عملية الرصف 
بني موظفي القطاع والضفة الغربية عىل حد سواء، وإرجاع مستحقاتهم 

عن السنوات الثاث املاضية.
قــد  الشــيخ  اللــه حســني  بــرام  الســلطة  املدنيــة يف  الشــؤون  وزيــر  وكان 
أعلــن أمــس أّن حكومــة االحتــال اإلرسائيــي حّولــت مســتحقات أمــوال 
"املقاصــة" كافــة إىل حســاب الســلطة الفلســطينية البالغــة قيمتهــا ثاثــة 

مليارات و٧٦٨ مليون شيقل )أكرث من مليار دوالر(.
وأوضحت وزارة املالية أن استكامل رصف الجزء املتبقي من مستحقات 

املوظفني سيتّم يف موعد أقصاه نهاية الشهر الحايل.
وذكرت أّنه سُيخصص جزء من مبلغ املقاصة لسداد مستحقات ُمورِّدي 
الخدمــات والســلع للســلطة، وخصوًصــا للمستشــفيات ومــوردي القطــاع 

الصحي ملواجهة جائحة كورونا.
أيــار املــايض، مل تــرصف وزارة املاليــة رواتــب املوظفــني  ومنــذ مايــو/ 
كاملــة، بســبب رفــض تســلم أمــوال املقاصــة منقوصة مــن االحتال، وهو 

ما راكم مستحقات املوظفني عليها.
الدفعــة  نصــف  ســتخصم  البنــوك  إن  النقــد:  ســلطة  قالــت  جانبهــا  مــن 
املحولة من مستحقات املوظفني العموميني ألقساط القروض من شهر 
يوليــو وحتــى أكتوبــر املاضيــني، وذكــرت يف بيــان لها أن البنــوك لها الحق 

يف خصم كامل أقساط املوظفني العموميني عن شهر )11(.
من جهته طالب شادي عثامن منسق لجنة التواصل الوطني واإلسامي 
بالحملــة الشــعبية الســتعادة حقــوق موظفــي الســلطة بغــزة، وزارة املاليــة 

بإنصاف موظفي غزة يف رصف كامل رواتبهم واملستحقات.
وقــال عثــامن لصحيفــة "فلســطني": إن وزارة املاليــة ســترصف ملوظفــي 
م  رام اللــه راتًبــا بنســبة %100  يف حــني أن موظــف الســلطة بغــزة يتســلَّ
راتًبــا نســبته %75، مشــرًيا إىل أن الســلطة تتنصــل مــن حقــوق موظفــي 

غزة منذ 2017.
وشــدد عثــامن عــىل أن اســتقطاع الســلطة مــن رواتــب موظفــي غــزة غــري 
قانوين، مقدًرا مستحقات املوظفني املرتاكمة عىل خزينة وزارة املالية 

منذ نحو ثاث سنوات بـنحو )400( مليون دوالر.

غزة/ رامي رمانة:
دعت رشكات ُتنتج موادَّ غذائية ومرشوبات 
االقتصــاد  وزارة  غــزة  قطــاع  يف  غازيــة 
الوطنــي، إىل التدخــل الرسيــع لحاميتهم من 
املنتجات البديلة املنافســة، مبينة أنه عىل 
الرغــم مــن خفض طاقتهــا اإلنتاجية فإنها غري 
قــادرة عــىل ترصيــف بضائعهــا يف األســواق 
أنهــا ماضيــة يف تقنــني  كــام  بغــزة،  املحليــة 

العاملني لديها.
مصنــع  مســؤول  النــدى،  أبــو  عثــامن  وقــال 
إن  ومشــتقاته:  األلبــان  إلنتــاج  "النــدى" 
الحــايل صعوبــة  الوقــت  يواجــه يف  مصنعــه 
أســواق  داخــل  منتجاتــه  تســويق  يف  كبــرية 
مــن  الشــديدة  للمنافســة  نظــًرا  غــزة،  قطــاع 
املنتجات البديلة سواء امُلدخلة من الضفة 

الغربية أو الخارج.
"فلســطني"  لصحيفــة  النــدى  أبــو  وبــنيَّ 
املتكافئــة  غــري  املنافســة  هــذه  أن  أمــس، 
يف األســاس، تؤثــر يف إيراداتهــم وهوامــش 
ربحهــم، وعليــه ينبغــي التــزام تســديد تكلفــة 
التشــغيل ودفع أجور العاملني لديهم الذين 
جامعــات  طلبــة  بهــا  كبــرية  أرًسا  ُيعيلــون 

ومرىض.
هــم  بعدِّ إدراكهــم  إىل  النــدى  أبــو  وأشــار 
املتبعــة  والتعليــامت  األنظمــة  أن  ُمنتجــني 
يف الُعــرف االقتصــادي تنــص عــىل الســامح 
بالضفــة  املصنعــة  الوطنيــة  للمنتجــات 
العكــس،  وكذلــك  غــزة،  قطــاع  إىل  الوصــول 
الغزيــة  املنتجــات  حاميــة  إىل  دعــا  لكنــه 
الســوق  يف  حصتهــا  أخــذ  يف  ومســاعدتها 
تدخــات  إىل  يحتــاج  ذلــك  وأن  املحــي، 
املنتــج  ُتنصــف  وعادلــة،  ناظمــة  حكوميــة 
املقابــل  ويف  ســواء،  حــد  عــىل  واملســتورد 
متكني املســتهلك من الحصول عىل ســلعة 

ذات سعر جيد وجودة مامئة.

وذكر أبو الندى أنه ينبغي من وزارة االقتصاد 
حصــة  أو  كوتــة  غــزة  ملنتجــات  تخصــص  أن 
يف الســوق املحــي، ومــن ثــم تغطيــة العجــز 

الباقي من املنتجات املستوردة.
وأشار إىل أن مصانع إنتاج األلبان بغزة لديها 
القــدرة عــىل مــد احتيــاج الســكان مــن األلبــان 

بنسبة )%40-30( يف بادئ األمر.
ســرتتفع  األيــام  قــادم  مــع  النســبة  أن  وأكــد 
حينــام تعــود املصانــع للعمــل بكامــل طاقتها 
اإلنتاجيــة، وعنــد فتــح خطــوط إنتــاج جديدة، 
كام أنها سرتفع بذلك نسبة األيدي العاملة.

مــع  أيًضــا  النــدى إىل مشــكلتهم  أبــو  ولفــت 
التجــار  يطرحهــا  التــي  الغذائيــة  العــروض 
املحــي  الســوق  يف  والــوكاء  املســتوردون 
بغــزة، مبيًنــا أنهــا منتجــات مســتوردة بأســعار 
تراجــع  يف  تتســبب  وهــي  الثمــن،  نصــف 
الجهــات  تدخــل  مــن  بــد  فــا  مبيعاتهــم، 

املختصة لحامية اإلنتاج املحي.
للمرشوبــات  اليازجــي  رشكــة  يف  املســؤول 
الرشكــة  أن  أكــد  الغــزايل،  رجــب  الغازيــة، 
الوضــع  بســبب  اإلنتــاج،  يف  ضعًفــا  تواجــه 
مــع  املتكافئــة  غــري  واملنافســة  الراهــن 

املنتجات املستوردة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الغــزايل  وشــدد 
شــهادة  لديهــا  رشكتــه  أن  عــىل  "فلســطني" 
األيزو العاملية، التي تعطيهم اإلذن بتصدير 
أن  إىل  أشــار  لكنــه  الخــارج،  إىل  منتجاتهــم 
الرشكــة غــري قــادرة عــىل حاميــة إنتاجهــا يف 
ســوق غــزة حتــى ميكنهــا الوصول إىل أســواق 

الخارج.
وأضــاف الغــزايل أن خــط إنتــاج واحــد يعمــل 
رشكتــه،  يف  إنتــاج  خطــوط  أربعــة  أصــل  مــن 
ع  بســبب ضعــف اإلقبــال عــىل اإلنتــاج امُلصنَّ
بغــزة، واملنافســة الشــديدة مــن املرشوبــات 
املســتوردة. وأكــد االختصــايص االقتصــادي 

د. أسامة نوفل، رضورة زيادة حصة منتجات 
غــزة يف الســوق املحــي، وتجــاوز العراقيــل 
الغربيــة  الضفــة  أســواق  إىل  وصولهــا  أمــام 
والخــارج.  وبــنيَّ نوفــل لصحيفــة "فلســطني"، 
أنــه يوجــد تجاهــل مقصــود مــن جانــب وزارة 
منتجــات  تســويق  تجــاه  اللــه  بــرام  االقتصــاد 
غزة يف الضفة الغربية، يف حني أن منتجات 
بــكل  غــزة  يف  بالرتويــج  لهــا  ُيســَمح  الضفــة 
العقوبــات  إطــار  يف  يصنــف  وهــذا  ســهولة، 
بحــق  الســلطة  متارســها  التــي  االقتصاديــة 

القطاع منذ عام 2017.
الســلطة  أن  إىل  نوفــل  االقتصــادي  ولفــت 
تشــجع عــىل تصديــر منتجــات غــزة الزراعيــة 
أكــرث مــن غريهــا، ألن تلــك املنتجــات تســد 
العجــز يف أســواق الخضــار هنــاك، وتخفــض 
الضغــط  حجــم  مــن  يقلــل  مــا  األســعار؛  مــن 

عىل حكومة رام الله.
املحــي  املنتــج  لحاميــة  طرائــق  واســتعرض 
كوتــة  وضــع  أبرزهــا:  التــي  املســتورد،  مــن 
للتجــار  فيهــا  ُيســَمح  التــي  الكميــة  تحــدد 
بتوريــد صنــف مــا مــن الخــارج للحفــاظ عــىل 
وضــع  أو  البديــل،  املحــي  املنتــج  تســويق 
املســتورد  املنتــج  عــىل  جمركيــة  تعليــة 
وضــع  بــني  يجمــع  الثالــث  والخيــار  البديــل، 
تعليــة جمركــة وتحديــد الكوتــة، يف حــني أن 
الخيــار الرابــع هــو وقــف توريــد صنــف محــدد 

من السلع املنافسة للمنتج محي.
الجاهــزة  غــزة  منتجــات  أن  نوفــل  وأكــد 
الجــودة  شــهادة  عــىل  تحصــل  للتصديــر 
العامليــة، وتحمــل شــهادات صحيــة، مشــرًيا 
إىل أن السلطة تضع عراقيل جديدة أمامها، 
وهــي أن تحصــل منهــا عــىل شــهادة مقدمــة 
واملقاييــس،  املواصفــات  مؤسســة  مــن 
وهــي تــدرك أنهــا غــري مفعلــة بغــزة منــذ عــدة 

سنوات.

د. ماهر تيسير الطباع

اآلثار اإليجابية 
والسلبية النخفاض 

الدوالر مقابل الشيقل
والســلب،  باإليجــاب  الفلســطيني  االقتصــاد  يتأثــر 
بارتفــاع وانخفــاض أســعار العمــات األجنبيــة عــىل 
الشــيقل، وأهمهــا عملــة الــدوالر األمريــيك، وذلــك 
للتــداول،  فلســطينية  وطنيــة  عملــة  وجــود  لعــدم 
وجميع التعامات املالية الفلسطينية تتم بالدوالر 
األمرييك أو الدينار األردين، وانخفض ســعر رصف 
مــن  األخــرية  األشــهر  يف  الــدوالر  مقابــل  الشــيقل 
3.55 إىل 3.28؛ أي بنســبة انخفاض تعادل 9%، 

ويؤثــر انخفــاض الــدوالر يف االقتصــاد الفلســطيني 
ويف كل املعامــات املاليــة باإليجــاب والســلب، 
حيث ال توجد عملة فلسطينية، وجميع التعامات 

املالية الفلسطينية تتم بالدوالر.
اآلثار اإليجابية النخفاض الدوالر

طلبــة  عــىل  العــبء  يخفــف  ســوف  االنخفــاض   •
الرســوم  ُتســتوىف  حيــث  والكليــات،  الجامعــات 

التعليمية بالدينار األردين والدوالر األمرييك.
• سوف يتأثر القطاع اإلنتاجي باإليجاب بانخفاض 
يعتمــد  إذ  الشــيقل،  مقابــل  الــدوالر  رصف  ســعر 
املــواد  مــن  احتياجاتــه  لتغطيــة  االســترياد  عــىل 
الخــام األوليــة، التــي تدخــل يف عمليــات التصنيــع، 
مــا سيســاهم يف خفــض ســعر تكلفــة إنتــاج الســلع 
أســعار  كل  انخفــاض  يف  ســيؤثر  كــام  الوطنيــة, 
السلع املستوردة من الخارج بنسبة انخفاض سعر 
االقتصاديــة  األعبــاء  مــن  ســيخفف  وهــذا  الــرصف، 
عىل املستهلكني يف ظل ضعف القدرة الرشائية، 

وارتفاع معدالت البطالة والفقر.
يتقاضــون  الذيــن  املواطنــون  يســتفيد  ســوف   •
عديــدة  التزامــات  وعليهــم  بالشــيقل،  رواتبهــم 
إيجــار  أو  أقســاط  أو  ديــون  مــن  األمريــيك  بالــدوالر 

شقق.
اآلثار السلبية النخفاض الدوالر

• انخفــاض قيمــة الدعــم واملنــح الدوليــة املقدمــة 
املنــح  كل  إن  حيــث  الفلســطيني،  للشــعب 

واملساعدات ترصد بالعمات األجنبية.
• انخفــاض يف قيمــة رواتــب املوظفــني العاملــني 
يف املؤسسات الدولية واملحلية، الذين يتقاضون 
رواتبهم بالدوالر أو الدينار؛ ما سُيساهم بانخفاض 
الخاصــة  والقيمــة  لديهــم،  الرشائيــة  القــدرة  يف 

برواتبهم عند تحويلها إىل الشيقل. 
العائــد املــايل عــىل أصحــاب الشــقق  • انخفــاض 
جميــع  إن  حيــث  التجاريــة،  واملحــات  الســكنية 
التجاريــة  واملحــات  الســكنية  للشــقق  اإليجــارات 

بالدوالر األمرييك والدينار األردين.
املواطنــني  لــدى  املدخــرات  قيمــة  انخفــاض   •
الفلســطينيني، حيــث إن كل مدخراتهــم بالعمــات 

األجنبية: الدوالر األمرييك والدينار األردين.
واملناقصــات  العطــاءات  منفــذو  يتــرضر  ســوف   •
مقابــل  الــدوالر  رصف  ســعر  انخفــاض  مــن  الكبــرية 
الكبــرية،  العطــاءات  معظــم  إن  حيــث  الشــيقل، 
وخصوًصــا مــع املؤسســات الدولية، تكــون بالدوالر 
املــواد  يشــرتون  فهــم  املقابــل  ويف  األمريــيك، 

الازمة للتنفيذ بالشيقل.
ومــن املاحــظ أنــه يوجــد العديــد من املســتفيدين 
والخارسين يف حال ارتفاع أو انخفاض قيمة رصف 
الدوالر عىل الشــيقل، وســوف يبقى الحال عىل ما 
هــو عليــه إىل حــني إصــدار عملــة وطنيــة فلســطينية 

تكون ذات قيمة ومربوطة بالعمات الدولية.
وهنــا ال بــد مــن التســاؤل بعــد ربــع قــرن عــىل نشــأة 
اتفاقيــة  وتوقيــع  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 
لنــا  ليكــون  الوقــت  يِحــن  أمْل  االقتصاديــة:  باريــس 
بنــود  أحــد  نــص  حيــث  فلســطينية؟  وطنيــة  عملــة 
كا  مواصلــة  عــىل  االقتصاديــة  باريــس  اتفاقيــة 
البحــث  يف  واإلرسائيــي  الفلســطيني  الجانبــني 
بواســطة اللجنــة االقتصاديــة املشــرتكة "JEC" يف 
أو  عليهــا  متفــق  فلســطينية  عملــة  إدخــال  إمــكاِن 
عــىل ترتيبــات عملــة بديلــة مؤقتــة للســلطة الوطنية 
اللجنــة  الشــديد،  لألســف  لكــن  الفلســطينية، 
حــال  وبقــي  األســاس،  مــن  تجتمــع  مل  االقتصاديــة 
البنــود  مــن  كالعديــد  الوطنيــة  العملــة  إصــدار  بنــد 
التــي تحتــاج إىل تغيــري جــذري يف اتفاقيــة باريــس 
االقتصاديــة، مبــا ُيائــم املتغــريات الجديــدة عــىل 

أرض الواقع.

غزة/ فلسطني:
اإلدارة  بواســطة  العمــل  وزارة  نفــذت 
مــع  وبالتعــاون  للتشــغيل،  العامــة 
املشــاريع  مــن  عــدًدا  مانحــة،  جهــات 
والداعمــة،  املؤقتــة  التشــغيلية 
مــن  مختلفــة  فئــات  اســتهدفت  التــي 
رشائــح املجتمــع، مبوازنــة تقــدر بنحــو 

359.600 دوالر أمرييك.

وتنوعــت املشــاريع بني دعــم وتأهيل 
إعاقــة  ذوي  ألشــخاص  وتشــغيل 
يف  ل  العــامَّ ودعــم  وحركيــة،  ســمعية 
قطــاع التعليــم املترضريــن مــن جائحــة 
صغــرية  مشــاريع  ودعــم  كورونــا، 
مــن  متــرضرة  الصغــر  يف  ومتناهيــة 

كورونا.
وأوىل تلك املشــاريع، مرشوع نّفذته 
وزارة العمل بالتعاون مع برنامج األمم 

املتحــدة اإلمنــايئ UNDP، وجمعيــة 
الحكومــة  مــن  بتمويــل  للصــم  أطفالنــا 
إىل  ويهــدف   ،SDC الســويرسية 
دعــم وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

السمعية.
ألــف   90 بـــ  املــرشوع  موازنــة  وتقــدر 
دوالر، ويســتهدف 35 من األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يف املجــاالت املهنيــة، 
والتصميــم  الرقمــي،  التســويق  مثــل: 
املنتجــات  وصناعــة  واألزيــاء، 

الخشبية.
تدريبيــة  دورة  كل  أن  إىل  ويشــار 

ستكون بواقع 200 ساعة.
انتهــاء  بعــد  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
فــرص  هنــاك  ســيكون  التدريــب، 
تشــغيل مؤقتــة مدفوعــة األجــر بقيمــة 

250 دوالرا، ملدة 3 أشهر.

وزارة  انتهــت  آخــر  ســياق  ويف 
العمــل وبالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة 
العــامل  دعــم  مــن  األحمــر  للصليــب 
التعليــم،  متــرضري كورونــا يف قطــاع 

بإجاميل موازنة 70.600 دوالر.
ماليــة  مســاعدة  منــح  فــت  رُصِ حيــث 
املترضريــن  العــامل  مــن  لـــ353 
لــكل   200$ بقيمــة  الجائحــة،  مــن 

مستفيد.
املنحــة  مــن  املســتفيدين  أن  يذكــر 
هــم مــن املقبولــني يف إطــار املعايــري 
العــامل  ملــف  يف  بهــا  املعمــول 
مــن  واملرشــحني  كورونــا،  متــرضري 

وزارة العمل.
مــرشوع  املشــاريع،  تلــك  وثالــث 
دعــم املنشــآت الصغــرية واملتناهيــة 
يف الصغــر املتــرضرة مــن كورونــا يف 

القطاع الخدمايت والتجاري.
املــرشوع  هــذا  الــوزارة  ونفــذت 
بالتعــاون مــع اإلغاثــة الزراعيــة وبرنامج 
 ،UNDP اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم 
ألــف   150 بــــ  تقــدر  موازنــة  بإجــاميل 

دوالر.
منشــأة   25 املــرشوع  مــن  ويســتفيد 
أطفــال  ريــاض  بــني  مــا  صغــرية، 
وحضانات ومراكز تعليمية، ومشاغل 

خياطة، وكوافري.
قــدرات  بنــاء  املــرشوع  ويتضمــن 
وتوفــري  املتــرضرة،  املنشــآت 
اللوجســتيات املطلوبــة الســتمرارها، 
وتقديــم منــح بقيمــة 5000 دوالر لكل 

منشأة.
وآخر تلك املشــاريع ما نفذته الوزارة 
بالتعاون مع مؤسسة "إرادة"، وبرنامج 

 ،UNDP اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم 
مــن   55 تشــغيل  إىل  يهــدف  الــذي 
الحركيــة،  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
ألــف   130 بـــ  تقــدر  موازنــة  بإجــاميل 

دوالر.
التمكــني  إىل  املــرشوع  ويهــدف 
االقتصــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
والوصول إىل العمل الائق بالتدريب 
عــىل املهــارات املهنيــة وفــق احتيــاج 

سوق العمل، ملدة 3 أشهر.
ل املستفيدون ملدة 3 أشهر  وسُيشغَّ
يف منشــآت القطــاع الخــاص، ومــن ثــم 

منح مشاريع صغرية للمتميزين.
يشــار إىل أن هــذا املــرشوع هــو أحــد 
مكونــات برنامــج التمكــني االقتصــادي 
للشــباب، ســويرسي بقيمــة 590 ألف 

دوالر.

غزة/ فلسطني:
االقتصــاد  بــوزارة  املســتهلك  حاميــة  طواقــم  نظمــت 
الوطنــي يف غــزة، 81 زيــارة تفتيشــية للمحــال التجاريــة 

واألسواق.
وقالــت الــوزارة، يف بيــان أمــس: إنهــا حــررت 15 محــرض 
ضبــط لبضائــع منتهيــة الصاحيــة وفاســدة، و15 محرض 

إتاف ملواد غذائية منتهية الصاحية.
وذكرت أنها نفذت 8 جوالت ميدانية ملنشآت تجارية، 
املطاعــم  عــىل  الجــوالت  يف  ركــزت  أنهــا  إىل  مشــريًة 
إجــراءات  التزامهــا  مــدى  ملتابعــة  املركزيــة  واألســواق 

الوقاية.
كــام لفتــت إىل أن قســم مديريــة املعــادن الثمينــة نظــم 
يف  واملجوهــرات  الذهــب  بيــع  محــال  عــىل  زيــارة   12

محافظتي غزة والوسطى.
والحرفيــة  املعدنيــة  الصناعــات  قســم  تابــع  حــني  يف 
الغــاز،  وُفــُرش  مســتلزمات  للصناعــة،  العامــة  بــاإلدارة 
املواصفــات  مــع  ملطابقتهــا  للفحــص  عينــات  وأخــذ 

الفلسطينية.

مصانع غذائية بغزة تدعو إىل حاميتها 
من املنتجات املستوَردة البديلة

"العمل" ُتنفذ مشاريع تشغيلية مؤقتة وداعمة بـ360 ألف دوالر

م 81 زيارة تفتيشية للمحال التجارية واألسواق "االقتصاد" ُتنظِّ

مدير العالقات العامة واإلعالم 
بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
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ويعيــش يف إقليــم تيغــراي، أقليــة إثنيــة تضــم 
حــوايل ســتة ماليــن نســمة، مــا يســاوي أقــل 
من %6 من مجموع اإلثيوبين البالغ عددهم 

110 مالين نسمة.

وتتصــدر جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي مشــهد 
الرصاع العسكري مع القوات الفيدرالية بنحو 
200 ألف مقاتل من القوات شبه العسكرية، 

حسب تقرير ملجموعة األزمات الدولية.
واندلــع الــرصاع األخــر يف 4 نوفمرب/ترشيــن 
الخالفــات  مــن  أشــهر  بعــد  املــايض  الثــاين 
بــن الحكومــة الفيدراليــة والحــزب الحاكــم يف 
إقليــم تيغــراي عــى خلفيــة اتهامــات بزعزعــة 

اإلقليم الستقرار البالد وأمنها.
ويشهد عموم منطقتي القرن اإلفريقي ورشق 
وخليــج  األحمــر  البحــر  عــى  املطلــة  إفريقيــا 
عــدن تنافســا عــى النفــوذ بــن أطــراف دوليــة 
القواعــد  وبنــاء  االســتثامرات  عــرب  وإقليميــة 
األطــراف  تلــك  مصالــح  لتأمــن  العســكرية، 
وحاميتها، مثل اإلمارات والسعودية والصن 

والواليات املتحدة ومرص وفرنسا وغرها.
استثمارات إماراتية

ووقعــت اإلمــارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة 
تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون يف املجاالت 
العســكرية والدفاعيــة بــن البلدين، ما يعطي 
احتــامالت انخــراط إمــارايت أكــرب يف الــرصاع 

الداخيل يف إثيوبيا.

ووفقــا لوســائل إعــالم، فــإن اإلمــارات مهــدت 
بتقديــم  العســكرية  التفاهــم  مذكــرة  لتوقيــع 
دعــم وصــل إىل 3 مليــارات دوالر عــام 2018 

كمساعدات واستثامرات.
يف  اســتثامرات  لإلمــارات  أن  تقاريــر  وتشــر 
مرشوعــا   33 منهــا  مرشوعــا   90 مــن  أكــر 
عامال و23 مرشوعا قيد اإلنجاز يف قطاعات 
الزراعــة والصناعــة والعقــارات وتأجــر اآلالت 
واإلنشــاءات وحفــر اآلبــار والتعديــن والصحــة 
االســتثامر  هيئــة  بيانــات  بحســب  والفندقــة، 
إماراتيــة  36 رشكــة  فيــام حصلــت  اإلثيــويب، 
عــى الرتاخيــص الالزمــة للعمــل يف إثيوبيــا، 

وفق وسائل إعالم إماراتية.
ويتــوزع الدعــم اإلمــارايت إلثيوبيــا عــى ثــالث 
القطــاع  يف  االســتثامرات  رئيســية،  قطاعــات 
للقطــاع  العســكري  والدعــم  االقتصــادي 
الســيايس  املوقــف  جانــب  إىل  العســكري 
يف  اإلثيوبيــة  للحكومــة  "ضمنــا"  الداعــم 
ملفــات عــدة، مبــا فيــه ملــف الخالفــات بــن 
لدولــة  "املعتــرب"  الحليــف  ومــرص،  إثيوبيــا 

اإلمارات.
العالقات المصرية اإلماراتية

أبــو  موقــف  أن  إىل  غربيــة  تقاريــر  وتشــر 
مــع  يتناســب  أبابــا ال  الداعــم ألديــس  ظبــي 
اإلماراتيــة  العالقــة املرصيــة  طبيعــة وعمــق 
مــرص،  جانــب  إىل  الوقــوف  يحتــم  الــذي 

والســودان أيضــا الــذي اقــرتب مــن اإلمــارات 
بعد اإلطاحة بنظام عمر البشــر املحســوب 
عــى تيــار اإلســالم الســيايس الــذي تحاربــه 

اإلمارات منذ سنوات طويلة.
للحكومــة  داعــام  موقفــا  اإلمــارات  وتتبنــى 
اإلثيوبيــة يف مواجهــة جبهــة تحريــر شــعب 
توصيــف  وفــق  "االنفصاليــة"،  تيغــراي 

الحكومة يف أديس أبابا.
ويــأيت املوقــف اإلمــارايت الداعــم للحكومــة 
أمــن  عــى  "الحــرص  منطلــق  مــن  اإلثيوبيــة 
واســتقرار إثيوبيا"، حســب ترصيحات أدىل 
بهــا وزيــر الخارجيــة اإلماراتيــة عبــد اللــه بــن 
 11 األربعــاء  هاتفــي،  اتصــال  خــالل  زايــد 
نوفمرب/ترشيــن الثــاين، مــع نظــره األملــاين 
"هايكــو مــاس" بحثــا فيــه تطــورات األوضــاع 
تعزيــز  عــى  العمــل  وأهميــة  إثيوبيــا،  يف 

األمن واالستقرار يف البالد.
يف  الســلطة  إىل  أحمــد  آيب  وصــول  منــذ 
 ،2018 مــارس/آذار   27 يف  إثيوبيــا 
للمحافظــة  كبــرة  جهــودا  اإلمــارات  بذلــت 
الســلطة  وتعزيــز  الســيايس  نفوذهــا  عــى 
تيغــراي  جبهــة  حســاب  عــى  الفيدراليــة 
الصــن  مــع  الوثيقــة  بعالقاتهــا  املعروفــة 

وجذورها املاركسية.
وتحاول اإلمارات أن تلعب دورا يف الرصاع 
أديــس  يف  الحكومــة  جانــب  إىل  اإلثيــويب 

أبابــا، ســواء بتقديــم الدعــم املبــارش أو عــرب 
إريرتيــا التــي فتحــت أراضيهــا إلقامــة قواعــد 
عســكرية إماراتية، واســتثامرات ضخمة يف 
لصالــح  البلــد  جغرافيــة  وتوظيــف  موانئهــا، 
يف  لإلمــارات  اإلقليمــي  النفــوذ  امتــداد 
القرن االفريقي، وتقديم الدعم اللوجســتي 
عــرب البحــر األحمــر للقــوات الحليفــة لهــا يف 
اليمــن املتمثلــة بقــوات املجلــس االنتقــايل 
الجنــويب الذي يســعى لفصــل جنوب اليمن 

عن شامله.
واتهمــت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي دولــة 
اإلمارات بقصف قواتها يف اإلقليم بطائرات 
مسرة انطالقا من قواعد لها يف إريرتيا، ما 
دفــع الجبهــة للــرد عــى قواعــد ومعســكرات 
تابعة للحكومة اإلريرتية بصواريخ متوسطة 

املدى.
أحمــد  آيب  اإلثيــويب  الــوزراء  رئيــس  لكــن 
أكــد أن بــالده قــادرة مبفردهــا عــى تحقيــق 

أهدافها العسكرية يف إقليم تيغراي.
يف  اإلريــرتي  الخارجيــة  وزيــر  ونفــى 
بــالده  تكــون  أن  رويــرتز،  لوكالــة  ترصيحــات 
أن  عــى  مؤكــدا  إلثيوبيــا  قــوات  أرســلت 

"اسمرة" ليست طرفا يف الرصاع.
وترتبط أديس أبابا وأسمرة بعالقات "سالم" 
وتحالــف منــذ توقيع اتفاق جدة عام 2018 

برعاية سعودية.

الثــاين املــايض  ومنتصــف نوفمرب/ترشيــن 
إقليــم  لحاكــم  الســيايس  املستشــار  اتهــم 
باســتخدام  أبابــا  أديــس  حكومــة  تيغــراي 
طائرات مسرة إماراتية انطلقت من قاعدة 
إماراتيــة يف مدينــة عصــب اإلريرتية لرضب 
شــعب  تحريــر  لجبهــة  الدفاعيــة  املواقــع 

تيغراي.
ولإلمــارات أهــداف عــدة مــن تواجدهــا يف 
إريرتيــا وبنــاء قاعــدة عســكرية متطــورة يف 
األحمــر  البحــر  عــى  ومينــاء  عصــب  مدينــة 
ملراقبــة املالحــة يف مضيــق بــاب املنــدب 
القريــب مــن مدينة عصــب، وتقديم الدعم 
يف  لهــا  حليفــة  مينيــة  لقــوات  اللوجســتي 
اليمــن، إىل جانــب فــرض نفــوذ يف املنطقــة 
ملنافســة التواجــد الــرتيك الداعــم لشــعب 
الصومــال املجــاورة إلريرتيــا التي أصبحت، 
العســكري  للدعــم  منطلقــا  متابعــن،  وفــق 
لحكومــة آيب أحمــد يف املعــارك ضــد جبهة 

تيغراي.
اإلريرتيــة  األرايض  اإلمــارات  اســتخدام 
لدعــم حكومــة حليفهــا آيب أحمد ضد جبهة 
الــرصاع  أثــار تخوفــات مــن انتشــار  تيغــراي، 

إىل دول أخرى يف املنطقة وتدويله.
مصالح حيوية مهددة

ميكن النزالق الرصاع إىل حرب أهلية شاملة 
ودخــول دول أخــرى يف أتونــه، مثــل إريرتيــا، 

أن يهــدد املصالــح الحيويــة لدولــة اإلمــارات 
والــدول األخــرى يف منطقــة القرن اإلفريقي، 
وتحديــدا  إريرتيــا،  يف  مصالحهــا  خاصــة 

قاعدتها العسكرية يف مدينة عصب.
األمريــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  ونــدد 
للشــؤون اإلفريقيــة بالهجــامت التــي شــنتها 
جبهــة تيغــراي عــى األرايض اإلريرتيــة يف 
14 نوفمرب/ترشيــن الثــاين املــايض متهــام 

إياها مبحاولة تدويل الرصاع.
وعــى مــا يبــدو، فــإن اإلمــارات التــي غلبــت 
الــدول  مصالــح  عــى  الوطنيــة  مصالحهــا 
الحليفة مثل السعودية فيام يتعلق بالحرب 
يف اليمــن والعالقــات مــع إيــران، تبنــي يف 
إثيوبيــا  مــع  متطــورة  عالقــات  الوقــت  ذات 
وتقف إىل جانبها يف الرصاع الداخيل عى 
حســاب عالقــات التحالــف مــع مــرص، والتــي 
تراجــع دورهــا اإلقليمــي والــدويل كثــرا نظــرا 
ســد  ملــف  منهــا  عــدة،  النشــغالها مبلفــات 
وملــف  الليبــي  وامللــف  اإلثيــويب  النهضــة  

الطاقة رشقي املتوسط وغرها.
مــن املواقــف  اســتنتاجه  مــا ميكــن  أهــم  إن 
اإلماراتيــة مــن الــرصاع الداخــيل يف إثيوبيــا، 
أن التحالفــات اإلماراتيــة مــع كل من القاهرة 
والخرطــوم تبــدو عــى طريــق التفــكك، وقــد 
ينطبــق ذلــك عــى تحالفهــا مــع الســعودية 

بدرجة أقل.

هل تخرس اإلمارات حلفاءها بسبب دعمها إثيوبيا؟
إسطنبول/ األناضول:

يبــدو أن الصــراع فــي إقليم تيغــراي، هو األكثــر خطورة 
على وحدة واســتقالل وســيادة إثيوبيا بعــد ما يزيد عن 
مائة صراع داخلي خالل ســنوات حكــم رئيس الوزراء آبي 

أحمد.

وأعلنت الحكومة اإلثيوبية، األحد، أنها فرضت سيطرتها 
علــى عاصمة إقليم تيغراي وأنهــت الصراع فيه. ويميل 
مراقبــون إلى توصيف ما جرى خالل األســابيع الماضية، 
بأنــه حــرب أهليــة داخليــة طرفاهــا جبهــة تحريــر شــعب 
تيغراي والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا المدعومة 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إريتريا.
 600 الشــمالية،  إثيوبيــا  أطــراف  عنــد  اإلقليــم  ويقــع 
كيلومتــرا إلى الشــمال من العاصمة أديــس أبابا، ويمثل 
منطقــة مــن المناطق اإلدارية العشــر التي تتألف منها 

إثيوبيا المقسمة على أساس فيدراليات إثنية.

عاّمن/ وكاالت:
أعلــن الديــوان امللــي األردين أمــس تعيــن ســمر 
توفيــق  لســلفه  خلفــا  للداخليــة  وزيــرا  املبيضــن 
أمنيــة  خروقــات  بعــد  اســتقال  الــذي  الحالملــة 

وأحداث شغب أعقبت االنتخابات.
اليمــن  عامــا(   62( املبيضــن  الوزيــر  وأدى 

الدستورية أمام امللك.
وكان املبيضــن الــذي يحمــل شــهادة البكالوريــوس 
يف الحقوق شغل منصب وزير الداخلية يف عامي 
2018 و2019. وكان العاهل االردين قبل استقالة 

وزيــر الداخليــة الســابق توفيــق الحالملــة من منصبه 
اعتبارًا من 12 ترشين ثاين/نوفمرب املايض.

وجــاءت اســتقالة الحالملــة حينهــا، بعــد شــهر عــى 
تعيينه، إثر خروقات أمنية من قبل انصار مرشحن 
واطــالق النــار يف عــدة مناطــق عقــب اعــالن نتائــج 
ترشيــن   10 يف  جــرت  التــي  النيابيــة  االنتخابــات 

ثاين/نوفمرب املايض.

الجزائر/ األناضول:
مقتــل  أمــس،  الجزائريــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
عســكري و3 مســلحن بينهم قياديان قالت وســائل 
إعالم إنهام ينتميان لتنظيم القاعدة ببالد املغرب، 

إثر اشتباك رشقي البالد.
وحسب بيان للوزارة، فإن الرقيب األول )درجة أقل 
مــن ضابــط( للاميــة ســيف الديــن، قتــل إثــر اشــتباك 
)رشق(  بوعايــش  مبنطقــة  إرهابيــة"  "مجموعــة  مــع 

ضمن عملية مستمرة باملنطقة منذ الثالثاء.
وأســفرت العمليــة عــن "مقتــل 3 إرهابيــن"، بينهــم 
أبــو  عاصــم  وهــام:  هويتهــام،  تحديــد  تــم  اثنــن 
حيــان، وأبــو مــوىس الحســن املنضمــن للجامعــات 
عــن  تفاصيــل  دون  التســعينيات،  يف  املســلحة 
أن  الــوزارة  وأوضحــت  انتهائهــا.  وموعــد  العمليــة 
األول رئيــس اللجنــة الرشعيــة والثــاين مســؤول عــن 
الدعايــة واإلعــالم لـ"أحــد التنظيــامت اإلرهابيــة )مل 
انتــامء  عــن  تفاصيــل  الــوزارة  تقــدم  ومل  تســمها(". 
نرشتهــا  ســابقة  معلومــات  وفــق  لكــن  العنرصيــن، 
بقياديــن يف  إعــالم محليــة فاألمــر يتعلــق  وســائل 

الدوحة/ وكاالت:
دونالــد  األمــريك  الرئيــس  صهــر  يســعى 
ترامــب ومستشــاره جاريــد كوشــر الــذي 
األزمــة  يف  تقــدم  إلحــراز  أمــس  قطــر  زار 

الخليجية والدفع باتجاه إنهاء الخالف.
وذكــرت وكالــة األنبــاء القطريــة أن كوشــر 
التقــى أمــر البــالد الشــيخ متيــم بــن حمــد 
اســتعرضا  أنهــام  إىل  مشــرة  ثــاين،  آل 
الــرشق  منطقــة  يف  األوضــاع  "تطــورات 

األوسط".
إىل  كوشــر  رحلــة  تفاصيــل  تعلــن  ومل 

الرشق األوسط.
ومــرص  واإلمــارات  الســعودية  وكانــت 
وبحريــا  جويــا  حظــرا  فرضــت  والبحريــن 
حزيران/يونيــو  منــذ  قطــر  عــى  وبريــا 
2017 التهامهــا بالتقــرّب مــن إيران ودعم 

أنقرة/ األناضول:
قال وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش 
مشــكلة  بــدأت  كورونــا  جائحــة  إن  أوغلــو، 
يف  ســاهمت  تبعاتهــا  أن  إال  صحيــة، 
واإلســالم،  لألجانــب  العــداء  وتــرة  زيــادة 

والعنرصية يف الغرب.
جــاء ذلــك يف كلمــة خــالل جلســة بعنــوان 
"الحقائــق الجديــدة يف العالقــات الخارجية 
كورونــا"،  بعــد  مــا  الــدول  بــن  والعالقــات 
يف إطــار منتــدى "يت آر يت وورلــد" الرابــع، 
الذي تنظمه القناة الرتكية الرسمية الناطقة 
باإلنجليزيــة، تحــت شــعار "النظــام الــدويل 
بعــد  مــا  العــامل  والديناميــات املتغــرة يف 

جائحة كورونا".
وأكــد تشــاووش أوغلــو أنــه اســتمر يف أداء 
أنشــطة السياســة الخارجية رغم الصعوبات 
أنــه  مبينــا  الفــروس،  تفــي  عــن  الناجمــة 
خــالل  عديــدة  دول  إىل  زيــارات  أجــرى 

املرحلة املاضية.
الحيــاة إىل  عــودة  يتوقــع  ال  أنــه  وأشــار إىل 

تنفيــه  أمــر  وهــو  إســالمية،  مجموعــات 
الدوحة.

ويرى محللون إن كوشر قد يركز جهوده 
الخليجيــة  األزمــة  لحــل  محاولــة  عــى 
املســتمرة منــذ أكــر مــن ثــالث ســنوات، 
إجــراءات  وجــود  إمكانيــة  يعنــي  قــد  مــا 

محدودة لبناء الثقة.
يف  الباحثــة  بيانكــو  تشــينزيا  وبحســب 
للعالقــات  األورويب  املجلــس  معهــد 
يف  "تنظــر  الســعودية  فــإّن  الدوليــة، 
إمكانيــة مرحلــة تجريبيــة انتقاليــة لرتى إن 

كان بإمكانها البدء يف حل النزاع".
واتخــذت الــدول االربــع إجــراءات بهــدف 
املجــال  إغــالق  بينهــا  مــن  قطــر  مقاطعــة 
الجــوي ومنــع التعامــالت التجاريــة ووقف 
أن  قبــل  ألراضيهــا،  القطريــن  دخــول 

سابق عهدها بعد الجائحة، الفتا إىل ازدياد 
وترة العداء لألجانب واإلسالم والعنرصية 

يف مرحلة الوباء.
ارتفــاع  عــن  أيضــا  أســفر  الوبــاء  أن  واعتــرب 
مستوى الفقر وعدم املساواة حول العامل، 
وأن القــارة األوروبيــة باتــت مركــز التوجهــات 
والعنرصيــة،  واإلســالم  لألجانــب  املعاديــة 
باســتثناء فنلنــدا. وأعــرب تشــاووش أوغلــو 

تتقــّدم بعــّدة رشوط إلعادة العالقات من 
بينها إغالق قناة الجزيرة.

للتحليــق  القطريــة  الطائــرات  واضطــرت 
وواشــنطن  الريــاض  غرميــة  إيــران،  فــوق 

التقليدية.
مــن جهتــه، يــرى املحلــل توبيــاس بــورك 
املتحــدة  امللكيــة  الخدمــات  مــن معهــد 
إجــراءات  مــن  نــوع  "انبثــاق  يتوقــع  أنــه 
بنــاء الثقــة مــن هــذا - رمبــا فتــح املجــال 
الجــوي الســعودي أمــام الخطــوط الجويــة 

القطرية".
وكان مستشــار الرئيــس األمــريك لألمــن 
أن  مؤخــرا  أكــد  أوبرايــن  روبــرت  القومــي 
بالتحليــق  القطريــة  للطائــرات  الســامح 
فوق األجواء السعودية يعد أولوية إلدارة 

ترامب.

عن قلقه إزاء أن تصبح أوروبا رهينة الخطاب 
لالجئــن،  واملعــادي  العنــرصي  الشــعبوي 
الفتــا أن أمــن ورفــاه ماليــن املســلمن يف 

أوروبا باتت معرضة للخطر مؤخرا.
مــن جانبــه، أفــاد وزير الخارجية الباكســتاين 
يف  كلمتــه  خــالل  قريــي،  محمــود  شــاه 
أثــر ســلبا  وبــاء كورونــا  أن  الجلســة نفســها، 
عــى حيــاة النــاس واالقتصاد الــدويل وتغر 

اإلمــارات  تكــون  أن  املتوقــع  مــن  وليــس 
خــالل  قطــر  منتقــدي  بــرزت كأشــد  التــي 

األزمة، جزءا من املبادرة لحل الخالف.
وتعــّرت محادثــات راميــة إىل وضــع حــد 
للخــالف يف أواخــر العــام املايض بعدما 
الدبلوماســية  الجهــود  مــن  موجــة  أثــارت 

آماال بحدوث انفراج.
ورفضــت قطــر مطالــب الــدول املقاطعــة 
ووصفتها بأنها "غر واقعية" و"غر قابلة 

للتنفيذ" ما أدى إىل حالة من الجمود.
أيضــا  كوشــر  يدفــع  أن  املتوقــع  ومــن 
مــع  وقطــر  الســعودية  تطبيــع  باتجــاه 
)إرسائيــل( بعــد قيــام اإلمــارات والبحريــن 

بذلك.
كام وافقت السودان باملبدأ عى تطبيع 

العالقات مع الدولة العربية.

املنــاخ يف كافــة أنحــاء العــامل، مشــرا إىل 
إمكانية نشوء صعوبات أكرب مستقبال.

بيئــة  هنــاك  كانــت  الوبــاء  "قبــل  وأضــاف: 
تعدديــة  وقّلــت  الحامئيــة  فيهــا  زادت 
األطــراف، ينبغــي لنــا أن نكافــح ذلــك، فنحن 

نؤيد تعددية األطراف".
وأشــار إىل أن مثــة تغيــرات يف التوجهــات 
األحاديــة األطــراف يف السياســة الخارجيــة، 
ُتفســد  أن  ميكــن  النزعــة  هــذه  أن  مؤكــدا 
االســتقرار والســالم العاملــي عندمــا يتعلــق 

األمر باملنافسة.
وتابع: "ما نحتاجه هو نهج متعدد األطراف 

وشامل وتعاوين ملواجهة هذا التحدي".
وعــى صعيــد متصــل، أكــد أنــه يف الوقــت 
الــذي يحتــاج العــامل إىل التعــاون والتضامن 
توجهــات  مثــة  الوبــاء،  مرحلــة  خــالل 

لالستفادة من هذا الوضع.
التعصــب  ازديــاد  إىل  قريــي  ولفــت 
مناطــق  يف  اإلســالم  ومعــاداة  والعنرصيــة 

مختلفة من العامل.

وشــكلت الحكومــة األردنيــة برئاســة بــرش الخصاونــة 
يف 12 ترشين أول/اكتوبر املايض.

وشهدت االنتخابات إقباال ضعيفا عى التصويت، 
يف  النســبة  هــذه  وبلغــت  باملئــة،   29,9 بنســبة 

االنتخابات السابقة 36 باملئة.
ورغــم حظــر التجــول الــذي فرضتــه الســلطات ألربعــة 
أيــام انطالقــا مــن مســاء يــوم االنتخــاب بهــدف منــع 
االحتفــاالت التــي تــيل عــادة فــرز األصــوات وإعــالن 
كورونــا  فــروس  عــدوى  تفــي  مــن  للحــد  النتائــج 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  تداولــت  املســتجد، 
صــورا ومقاطــع فيديــو تظهــر تجمعــات واحتفــاالت 

وإطالق نار بكثافة يف بعض املناطق.
مرشــحيهم  خســارة  بســبب  غاضبــون  أقــدم  كــام 
يف  نفايــات  حاويــات  وإحــراق  طــرق  إقفــال  عــى 
عــرشات  األمــن  رجــال  ضبــط  بينــام  مناطــق،  عــدة 
الحكومــة  الشــغب. وتعهــدت  املخالفــن ومثــري 

مبحاسبة جميع من خالفوا القانون.

"تنظيــم القاعــدة ببــالد املغــرب اإلســالمي". ومنــذ 
األمــن  قــوى  تواجــه  املــايض  القــرن  تســعينيات 
الجزائريــة جامعــات مســلحة معارضة للنظام، إال أن 
نشــاطها تراجع خالل الســنوات األخرة نحو مناطق 

معزولة يف الجبال.
تنظيــم  هــو  اإلســالمي"  املغــرب  ببــالد   و"القاعــدة 

تأســس عــام 2006 عــى أنقــاض الجامعة الســلفية 
للدعــوة والقتــال بالجزائــر بعــد إعــالن انضاممها إىل 

تنظيم القاعدة الدويل.
نحــو  التنظيــم  نشــاط  توســع  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 
الســاحل الصحــراوي خصوصــا شــامل مــايل حيــث 
أسس فرعا له هناك يسمى "فرع الصحراء"، وذلك 
بعد انحسار نشاطه يف الجزائر إثر قانون للمصالحة 
سمح بتسليم عدد كبر من عنارصه للسالح، وكذا 

قضاء الجيش الجزائري عى أغلب قياداته.
قائــده  عــى  القضــاء  فرنســا  أعلنــت  أســابيع  وقبــل 
عبــد امللــك دروكــدال شــامل مايل، ليعلــن التنظيم 
بعدهــا بأيــام تعيــن جزائــري آخر خلفــا له يدعى أبو 

عبيدة العنايب . 

األردن.. تعيني وزير داخلية جديد بعد استقالة سلفه

مقتل عسكري وقياديَّنْي بالقاعدة
 يف اشتباك رشقي الجزائر

كوشرن يزور قطر يف مسعى إلحراز تقدم يف األزمة الخليجية

تشاووش أوغلو: عداء األجانب واإلسالم زاد مع جائحة كورونا

مولود تشاووش أوغلو
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غزة/ يحيى اليعقويب:
ســعيد  لطفلهــا  القوقعــة  زراعــة  أجريــت عمليــة  أن  منــذ  مــرت  يوًمــا   30
لــه، وهــو عــى  الجبــور، واآلن الطبيــب يســتعد لوضــع الجهــاز الســمعي 

موعد مع سامع أول صوت يف الحياة.
" ثالث سنوات لهذه اللحظة، كانت الحياة  انتظر الطفل الذي ولد "أصمَّ
حوله صامتة بال أصوات، يرى صورة األشياء تتحرك أمامه، متيض أيامه 
ــا ســأعيش  كئيبــة منعــزًل عــن اآلخريــن، رمبــا راوده هــذا الســؤال: "هــل حقًّ

بقية عمري هكذا؟!".
والدتــه تحبــس أنفاســها وهــي تضــم يديها إىل وجهها، تنتظر بلهفة انتهاء 
الطبيــب مــن وضــع الجهــاز، معهــا ســتنتهي ثــالث ســنوات مــن املعانــاة 
وفقــدان القــدرة عــى التواصــل مــع ابنهــا، ســتنتهي شــفقة اآلخريــن عليه، 
وانشــغال البــال عــى مســتقبله، انتهــى الطبيــب مــن اللمســات األخــرة، 
يرفــع  ســعيد"،  "مامــا..  مضطربــة:  قلبهــا  نبضــات  لكــن  برفــق  أمــه  نادتــه 
الطفــل نظــره تجــاه مصــدر الصوت ليجده مــن أمه، تلك الصورة التي رآها 
أو ســامع صوتهــا، ســقطت دمعــة  ثــالث ســنوات ومل يســتِطع مناداتهــا 
منــه بينــام تجمعــت الدمــوع حــول حــواف عينــي أمــه قبــل أن تجــري عــى 
خدهــا، تخــى أنهــا تعيــش حلــاًم ستســتيقظ منــه، وضمتــه إىل صدرهــا، 

ومل تغمرها فرحة قط.
دمج أكاديمي

يجلــس ســعيد عــى كــريس وطاولــة تشــابه لــون الشــمس، تكــر جــامل 
مالمحه القمحية ابتســامته املرشقة، يف إحدى غرف قســم الســمعيات، 
مبستشــفى الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل واألطراف الصناعية 
"املمــول مــن صنــدوق قطــر للتنميــة" مبدينــة غــزة، تســمع أصــوات عــراك 
املالعــق مــع كأس زجاجيــة فارغــة، وكأنــه يعــزف ســمفونية يطــرب ســمعه 
بهــا، فيبتســم لهــذه األصــوات وبجانبــه ورقــة مرســوم عليهــا ملعقــة، تعيــد 
األخصائيــة تأهيلــه منــذ عــام ونصــف بعــد إجــراء "عمليــة زراعــة قوقعــة له" 

متهيًدا لدمجه األكادميي باملجتمع.
تلمح يف عيني والدته ابتســامة ل وصف لها، وهي تكلمه ويكلمها، ومع 
ثقــل صوتــه فــإن الصــوت الصــادر مــن فــم هــذا الطفــل يعــزف ألحــان الفرح 
بداخلها، معه ترتاقص كل مشاعر السعادة يف قلبها، "بعد ولدة سعيد 
بســنة وشــهرين عرفــت أنــه أصــم ول يســمع، فاتجهــت ملستشــفى حمــد 
ا كاماًل، قبل أن تتم له عملية  وأجرينا مدة تدريبات وتأهيل استمرت عامًّ
زراعــة القوقعــة".. تخفــي الكاممة ابتســامة مالمحهــا لكن صوتها ناب يف 

ذلك: "العملية فرحتنا.. صار إنساًنا بسمع زيه زي إخوته".
تبلغ ســن ســعيد أربع ســنوات ونصًفا، لكن عمره الســمعي ل يتجاوز عاًما 
ونصًفــا وهــو العمــر املحتســب مــن لحظــة تركيــب الجهــاز، "مــع ذلــك بــدأ 
يتطــور مــع املجتمــع، واآلن التحــق بريــاض األطفــال، وأتابــع مــع املشــفى 

ا لتأهيله، واملشوار يف البداية". برنامًجا تربويًّ
أنــا؟  -مــن  -"ســعيد"  اســمك؟  -شــو  للــه"  -"الحمــد  حالــك؟"  -"كيــف 
"مامــا".. اختبــار عــى عجالــة مــن األم لبنهــا، ثــم نفضــت عــن صوتها غبار 
املعانــاة الســابقة بزفــرة طويلــة ســبقتها كلــامت الحمــد والشــكر ملــن أعاد 
روح الفــرح إىل قلبهــا: "تخيــل حجــم الفــرق، كان يف الســابق إن أراد شــيًئا 
يشــدين إليــه، مثــاًل رشب مــاء، أو أي يشء، ومل أكــن أطلــب منــه شــيًئا 
ألننــي ل أعــرف التواصــل معــه، اآلن أطلــب منــه فتح الباب، أو جلب املاء 

وأشياء أخرى".
يف قطاع غزة، هناك أكرث من ألف طفل يحتاجون إىل إجراء عملية زراعة 
ــا، إل أنهــا  "القوقعــة"، التــي تقــدر تكلفتهــا بـــ)50-35( ألــف دولر خارجيًّ
تجرى مجاًنا مبستشــفى "حمد" بغزة، الذي أجرى العملية لـ180 طفاًل، 
بواســطة طاقــم طبــي قطــري متخصــص أرشف كذلــك عــى تطويــر قدرات 
أطباء فلســطينين عى إجراء العملية. وفق رئيس قســم الســمع والتوازن 

فيها بسمة صالح.
"المهمة ليست سهلة كثيرًا"

شــعر ذهبــي وعينــان خــراوان ووجــه مالئــي، يف غرفــة أخــرى تواصــل 
غــادة الكحلــوت )ســبعة أعــوام( التفاعــل مــع والدتهــا، عليهــا اآلن أن متيــز 
بــن أربــع ورقــات أمامهــا لجــزار، وميكانيــي، وعازف، وطفــل يرتب تخته، 

وعد حروف الهجاء العربية، لكن ليست املهمة سهلة كثًرا.

األم وتدعى سمرة الكحلوت تسأل طفلتها: 
"غــادة.. احــي ولــد حامل صندوق"، بشــكل 
جيــد نطقــت الطفلــة الجملَة كاملًة، وحددت 
تصفيــق  أصــوات  فانهالــت  بنجــاح،  الصــورة 
حولها من األخصائين، معها رســمت مالمح 
الطفلــة ضحكــة عريضــة، لتنتقــل األم لتمريــن 
آخــر "ولــد برتــب تختــه"، فرتد الطفلــة "تخته" 
تختــه"  برتــب  ولــد  كويــس..  اســمعي  –أل، 
-ودد برتــب تختــه، وحــددت الصــورة بنجــاح، 
ثــم انتقلــت للحــروف التــي اســتطاعت متييــز 
معظمهــا، مــع صعوبــة يف النطــق قليــاًل قبــل 

ترتيبها جيًدا.
مــدة  اســتمر  تعــب  نتــاج  كان  املشــهد  هــذا 
شــهرين، تدخــل والدتهــا يف تفاصيلــه أكــرث، 
التمريــن  مــن  أنفاســها  التقطــت  أن  بعــد 
الســابق: "لكــون ابنتــي زرعــت القوقعــة بســنٍّ 
ــب  تطلَّ فهــذا  ســنوات،  بخمــس  متقدمــة 
 )...( جيــدة  لنتيجــة  للوصــول  وتعًبــا  جهــًدا 
واآلن نحــن مبرحلــة األفعــال، وتنفيــذ األوامــر، 
فــرتى الــيء وتنطقــه ثــم تنفــذه، مثــاًل "رتِب 
الحــرف  تنطــق  الحــروف  وكذلــك  تختــك"، 
منفــرًدا ثــم يف كلــامت، بدايــة، أو وســط، أو 

آخر الكلمة لتثبيته".
"سأقول شيًئا، ما حدث فرق كبر لنا، لكونها 
الوحيــدة التــي ولــدت "صــامء" بــن إخوتهــا، 
فــكان ذلــك صدمــة كبــرة لنــا، حصلــت عــى 
لغــة اإلشــارة ألجــل أن يحــدث تواصــل بيننــا، 
اآلن كل يشء تغــر فهــي تنــادي وتنطــق كل 

يشء تريد".
الجهــاز  تركيــب  ملشــهد  ذاكرتهــا  تصحبهــا 
الســمعي بعــد عمليــة الزراعــة، "يومهــا أدخــل 
فضحكــت،  مختلفــة  أصواًتــا  الطبيــب  لهــا 

وكانت أجمل ضحكة أراها بها".
)فنيــة قســم  الحلــو  تدخــل األخصائيــة خلــود 
"نعــد  الحديــث،  أجــواء  يف  لفظــي(  ســمعي 

قادًمــا  الطفــل  لكــون  عامــن،  يســتمر  برنامًجــا 
يــدرك  لــه  أصفــق  مــا  مجــرد  الصــم،  عــامل  مــن 
األصــوات املحيطــة، ثــم يدخــل مرحلــة متييــز 
ثــم  حيوانــات،  ســيارة،  صفــر،  األصــوات: 
تبــدأ  النهايــة  ويف  وجمــل،  بســيطة  كلــامت 
إىل  تحتــاج  وهــذه  واملحادثــة  الحــوار  مرحلــة 

مدة قبل الدمج األكادميي باملجتمع".
يف الغرفــة التــي تجلــس بها غادة، كبقية غرف 
العازلــة  القامشــية  الجــدران  تجذبــك  القســم 
لــوح  بهــا  زاهيــة،  ورســومات  بألــوان  للصــوت 
للكتابــة، وجهــاز حاســوب لتشــغيل األصــوات، 
تقــول الحلــو "الغرفــة مجهــزة بــأدوات وألعــاب 
األطفــال  يراهــا  يك  الــرشح،  يف  للمســاعدة 
الزراعــة  كانــت  مــا  وكل  أنشــطة،  عمــل  ويتــم 
بعمــل أصغــر يكــون الربنامــج التأهيــي أســهل 

لنا".
وتعــرف زراعــة القوقعــة، بأنهــا عمليــة جراحيــة 
األذن  داخــل  إلكــرتوين  جهــاز  فيهــا  يغــرس 
الداخليــة للمســاعدة عــى الســمع، وينقســم 
يســمى  داخــي  األول  قســمن:  إىل  الجهــاز 
يســمى  خارجــي  والثــاين  املزروعــة،  القوقعــة 
املربمــج أو معالــج الــكالم، حيــث يــزرع الجــزء 
األول يف أثناء العملية، يف حن يركب الجزء 

الثاين بعد عدة أسابيع.
خروج من العزلة

فقــط إىل  الصــوت  القوقعــة"  "زراعــة  تعــد  مل 
الطفــل محمــد أبــو حليمــة )تســعة أعــوام( بــل 
أعــادت إليــه الحيــاة، وأخرجتــه مــن عــامل العزلة 
والوحدة، مييض جل وقته يف متابعة الرسوم 
يعــوض  وكأنــه  األناشــيد،  وأصــوات  املتحركــة 
نفســه عــن مــرارة األيــام التــي كان يــرى صــورة 

صامء لها.
أخــرى تحــاول والدتــه تعليمــه نطــق  يف غرفــة 
الرحمــن  عبــد  وشــقيقه  وهــو  الهجــاء،  حــروف 
مــع  الصــرب  تحفــر يف صخــور  أعــوام(،  )أربعــة 

ابنهــا محمــد الــذي زرع "القوقعــة" قبــل عــام فقــط وهــو مــا يصعــب أمــر 
التعليم، يف حن أجرت الزراعة لشقيقه األصغر قبل ثالث سنوات.

 كانــت األم منهمكــة يف تدريــب الطفلــن عــى متيــز الحــروف مــن خــالل 
اختيار مربع الحرف الذي يسمع صوته.

"الحمــد للــه ريحتنــا كتــر".. يغمــر صوتهــا الفــرح: "تغــرت حياتنــا، اآلن 
ــا ألنــه ل يســتطيع  أســتطيع التواصــل مــع محمــد، يف الســابق كان عصبيًّ
التواصــل مــع اآلخريــن ويعتمــد عــى لغــة اإلشــارة يف متيــز كل يشء ومــا 

زال يحفظها حتى اآلن، خاصة أنه كرب، اآلن يستطيع متييز األصوات".
ضحكــت  تنــى،  ل  لحظــة  ملحمــد،  الســمعي  الجهــاز  زراعــة  مشــهد 
بعفويــة: "أول مــرة ســمع صــار يبــي، ســمع صــوت أبــوه ثــم صــويت، كان 

مبسوًطا ومصدوًما من األصوات الي بتمر عليه".
قــرب شــاطئ بحــر غــزة، يجــذب رصح مبنــى مستشــفى حمــد التخصــي 
ذو اللون البني بالواجهة املعامرية الرخامية، والنوافذ الالمعة، األشجار 
والزهــور والحدائــق الخــراء مشــهد يبعــث بالنفــث روًحــا جميلــة، قبــل 
أن ميــر نظــرك عــى مداخلــه األنيقــة تنبعــث مــن أرضيــة ممراتهــا رائحــة 

النظافة، فضاًل عن ألوان الغرف الزاهية لألطفال.
"ليست مجرد عملية جراحية"

بــدأ برنامــج زراعــة القوقعــة مبستشــفى حمــد، وفــق رئيــس قســم الســمع 
والتوازن فيها بسمة صالح، يف شهر فرباير/ شباط 2017، بعد اكتامل 
بــكل املعــدات وتدريــب  2016، وتجهيــز املبنــى  نهايــة  بنــاء املشــفى 
الطاقــم، وأجريــت الزراعــة إىل 22 مريًضــا بالفــوج األوىل، واســتمر إجــراء 

عملية الزراعة التي استفاد منها حتى اللحظة 180 مريًضا.
عمليــة  قبــل  للمريــض  ولفظيــة  ســمعية  جلســات  تعقــد  فــرق  "لدينــا 
الزراعــة للتأكــد أنــه ل يســتفيد مــن الســامعات الطبيــة، ويتــم تجهيــز كل 
الفحوصــات الطبيــة لــه وتطعيمــه للتأكــد مــن عــدم وجــود موانــع جراحيــة، 
ثــم يقــوم الفريــق الطبــي املكــون مــن ســبعة أشــخاص يــرشف عليــه أطبــاء 
قطريــون وهــم: د. خالــد عبــد الهــادي، د. عبــد الســالم القحطــاين، ود. 
عــي الســعدي، للعــام الرابــع عــى التــوايل حيــث دربــوا طواقــم طبيــة من 
أخصائيــي املشــفى ووزارة الصحــة عى الزراعــة".. تقول صالح لصحيفة 

"فلسطن".
بعــد مــرور أســبوعن إىل شــهر عــى إجــراء العمليــة يعــود الوفــد لرتكيــب 
الســامعة الخارجيــة عــى أذن املريــض، "ويكــون مولــوًدا جديــًدا يحتــاج 
إىل تدريب ليعود السمع إليه، وهذه معاناة لألهل ويشء ليس بسيًطا، 

لكن نتيجتها حلوة" كام تقول.
وتردف: "يك يخرج طفل من غزة إلجراء العملية يف الخارج فإن تكلفتها 
تبلــغ )50-35( ألــف دولر مــع فــرتة تأهيــل فقــط أربعــة أشــهر، أمــا يف 
إليــه  الصحيــة، وتجــرى  مــن حالتــه  التأكــد  فيتــم  بغــزة،  مستشــفى حمــد 
العمليــة والربنامــج التدريــب الــذي يســتمر مــن عامــن حتــى ثالثــة أعــوام 
حسب حالة الطفل، ول يتحمل املواطن أي تكلفة مادية، واألجهزة التي 
تــزرع ألبنــاء غــزة هــي نفســها التــي تــزرع ألبنــاء قطــر، واملــزودة مــن ثــالث 

رشكات عاملية معرتف بها من منظمة الغذاء والدواء األمريكية".
هــذه العمليــة غــرت حيــاة أشــخاص وأعــادت إليهــم ضحــكات دفنــت يف 
مقربة الصدمة والحوادث املفاجئة التي تعرضوا لها وســلبت ســمعهم، 
هــذه الفتــاة ل تنســاها صــالح: "لقــد فقــدت ســمعها نتيجــة الحرب )عى 
غزة(، فقمنا بتأهيلها وأجرينا لها الزراعة، مل أكن أراها تبتسم قط، حتى 
يــوم العمليــة، يومهــا رأيتهــا تســمع ألول مــرة وضحكــت مــن قلبها، فقلت 
لها: "ياااه، مل أَر ضحكتها من قبل"، فضحكت مرة أخرى وكانت فرحة: 

"ألين سمعت"".
تعلــق صــالح: "اإلنســان الــذي فقــد الســمع نتيجــة الحــوادث أو املــرض 
كالسحايا يعرف هذه املعاناة، فنتعامل مع قسمن األول من ولد أصم 
ونســتقبله حتــى خمــس ســنوات ألنــه يصعــب التعامــل معــه بعــد ذلــك، 
والثــاين ملــن تعرضــوا لحــوادث ســواء كانــوا صغــاًرا أو كبــاًرا فنســتقبلهم 

ألن لديــه لغــة )...( ل نتعامــل هنــا مــع 
األرقــام بــل مــع إنســان تحولــت حياتــه 
من الجحيم لعامل األصوات والحياة"، 

وفق تعبرها.

زراعة "القوقعة".. أطفال يولدون 
من جديد ويودعون "الحياة الصامتة"

التواصل المقطوع  
يعود بين محمد 
أبو حليمة وأمه

صوت الطفل سعيد 
الجبور يعزف ألحان 
السعادة في قلب 

والدته

في سن السابعة "غادة" 
استردت الفرح

أكثر من 1000 طفل بغزة 
يحتاجون إلى العملية 

و180 طفًل أجروها

االختصاصية "صلح": 
بعد العملية يوجد 

برنامج تأهيلي قبل دمج 
ا الطفل أكاديميًّ

)تصوير/ رمضان األغا(

لحظات "تحبس األنفاس" وتزرع الفرح في قلوب األهالي
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -خطان ال يلتقيان 

أبدا
2 -حرب – حرف + ما 

يحيط بالمنزل 
3 -خاتم مبعثرة – 

نظم 
4 -من األثاث + 

مدرس 
5 -مقطب الجبين – 
قوم سيدنا شعيب 

6 -شعب معكوسة 
+ بر

7 -عالج معكوسة 
8 -سورة قرآنية – 

عكس جور معكوسة 
9 -مؤسس علم الجبر 

العمودي:
1 -عدم المشاركة - 

مختلفان
2 -أحرف متشابهة – أحد 

الوالدين – لالستدراك 
3 -نصف وافر + ولد ال 

يتكلم معكوسة – شقيق 
4 - الشاعرة التي فقدت 

أوالدها األربعة في معركة 
القادسية 

5 -منع + حرف
6 -يشعل + موس مبعثرة 

+ لؤلؤ 
7 -تهيؤ + عكس ذل 

8 -مخترع الديناميت + 
عملة اليابان 

9 -حرف جر – شقيق والدي 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

البحر الذي يجري بين تركيا واليونان يتكون من 4 أحرف 

الدردنيل – باب المندب – البحر الميت – 
األطلنطي – يم – الكاريبي – المسيسبي – الدانوب 

– العاصي – الفرات – النيل – دجلة – محيط – 
نهر – جبل – شط – تل – ل 

حل الكلمة الضائعة

 إيجه

 

وقت الغروب من شاطئ بحر مدينة غزة     )تصوير/ يارس فتحي(
تايواين يبيع جهاز 

"بيل ستيشن 5" بسبب زوجته
تايبيه/ وكاالت:

بــاع رجــل تايــواين جهــازه "بــاي ستيشــن 5" بعــد أن اكتشــفت زوجتــه أنــه ليــس جهــازا لتوجيــه 
املوجات.

مع سلسلة إصدارات "إكس بوكس" وباي ستيشن 5 التي قدمت ثورة من األلعاب الجديدة، 
فإن الجميع حريصون عىل املشاركة يف حركة الجيل التايل ألنفسهم، إال أن هذا مل يرس بشكل 

جيد لهذا الشاب التايواين، وفقا ملوقع "آسيا ون".
يف األســاس، يتــداول البعــض صــورة منطيــة بــأن العديــد مــن النســاء، أو بشــكل أكــر تحديــًدا، 
ربــات البيــوت، ال يبقــن عــىل اطــاع بأحــدث تقنيــات األلعاب ويعارضن عموًمــا وجود مثل هذه 

األجهزة يف املنزل. 
يوضح الفيديو )بشكل نظري( كيف يطلب الزوج املحب للعبة وحدة تحكم جديدة من "باي 
ستيشن برو" ويحاول إقناع زوجته بأنه قد حصل عىل جهاز توجيه جديد يسمى "باش سبيد" 
)Plash Speed(.  مبســاعدة عامل التوصيل، متكن من تنفيذ الحيلة وخدع زوجته. اكتســب 
الفيديــو الكثــر مــن الزخــم عــىل اإلنرتنــت عندمــا تــم إصــداره، حيــث رأى العديــد من األشــخاص 

)األزواج عىل األرجح( الجانب املضحك من الفيديو.
لســوء الحــظ بالنســبة للرجــل التايــواين، حــاول خــداع زوجتــه بإخبارهــا أن جهــاز "بــاي ستيشــن 
5" كان جهــاًزا لتنقيــة الهــواء، وعــىل الرغــم مــن نجــاح الحيلــة يف البدايــة، شــمت زوجتــه رائحــة 

املؤامــرة، ويف النهايــة اكتشــفت أنهــا كانــت وحــدة ألعــاب. وبعــد أن اكتشــفت زوجتــه حقيقــة 
الجهــاز، اضطــر صديقنــا التايــواين لبيــع الجهــاز بثمــن بخــس، وعندمــا ســأله أصدقــاؤه عــن ســبب 

بيعه بثمن بخس، كان الجواب والتفسر مضحكا لهم ومحرجا له.

تجنب المواقف المحرجة وكورونا.. 
"واتس آب" يطلق حزمة تحديثات فريدة

واشنطن/ وكاالت:
يعمــل تطبيــق املحادثــات "واتــس آب" عــىل إصــدار تحديثــات جديــدة كليــا ضمــن آخــر نســخة لــه 

تتضمن عدة جوانب، منها ميزات تساعد عىل تجنب املواقف املحرجة.
ويعمــل برنامــج املحادثــة الشــهر واألكــر انتشــارا يف العــامل عــىل إضافــة مجموعة مــن التحديثات 

الجديدة، منها ما يتعلق باملظهر مثل الخلفيات وامللصقات ومنها ما يتعلق باإلضاءة.
التــي  الخلفيــات  عــىل  التغيــرات  مــن  متنوعــة  التطبيــق مبجموعــة  مــن  الجديــد  اإلصــدار  يســمح 
تظهــر خلــف املحادثــات، حيــث ســيتمكن املســتخدمون من اختيــار خلفيات مختلفــة للمحادثات 

الفردية، مع إضافة تشكيلة واسعة من الخلفيات والخيارات الجديدة.
بــدأت اآلن  بالتطبيــق، حيــث  الخاصــة  أيًضــا تغيــرات عــىل ميــزات امللصقــات  وســتكون هنــاك 

بالظهور لدى العديد من املستخدمن.
وأضــاف "واتــس آب" تحديثــا جديــدا يتناســب مــع واقــع األزمــة العامليــة التــي ميــر بهــا الكوكــب 
 Together" بســبب فــروس كورونــا املســتجد، حيــث أطلــق حزمــة ملصقــات جديدة تحمل اســم

at Home" من منظمة الصحة العاملية.

متنــح امليــزات الجديــدة املحادثــات خلفيــات فريــدة مخصصــة لبعــض األشــخاص، باإلضافــة إىل 
السامح مبظهر أكر اختاًفا بن الدردشات، بحسب "أنديبندنت".

واعتربت الرشكة أن هذه امليزة ستجعل لكل محادثة شكلها الفريد وذلك سيساعد عىل تجنب 
املواقف املحرجة بسبب الرسائل الخاطئة.

)النهــاري( والداكــن  الفاتــح   يســمح التحديــث للمســتخدمن باختيــار خلفيــات مختلفــة للوضــع 
امللصقــات  خيــارات  مــع  تدريجــي  بشــكل  التحديثــات  عــىل  املســتخدمون  ويحصــل  )الليــي(، 

املحّسنة والرسوم املتحركة املضافة إىل حزمة ملصقات منظمة الصحة العاملية.

األمواج تلفظ كزًنا قيمته أكرث من 
3 ماليني دوالر عىل شاطئ البحر

بانكوك/ وكاالت:
حصل صياد تاياندي، عىل أكرب هدية وأمثنها من البحر، عند تجوله عىل أحد شواطئ تاياند.

عــر الصيــاد عــىل أكــرب قطعــة يف العــامل مــن قيء الحــوت النادر تقدر قيمتها بحــوايل 2.5 مليون 
جنيه إسرتليني )3.20 مليون دوالر تقريبا(.

ويطلــق الصيــادون عــىل قطــع العنــرب اســم "كنــز البحــر" أو "الذهــب العائــم"، حيــث يتم اســتخراج 
مواد مثينة جدا منه تستخدم لجعل رائحة العطر تستمر لفرتة طويلة جدا.

وكان الصيــاد نــارس سواناســانغ )60 عاًمــا(، يســر بجــوار شــاطئ البحــر عندمــا الحــظ كتل شــاحبة 
شبيهة بالصخور تتقاذفها األمواج يف منطقة "ناخون" جنويب تاياند.

واتصل الصياد يف الحال بأقربائه الذين أتوا عىل الفور ملســاعدته عىل نقل الكنز الثمن الذي 
يصل وزنه ألكر من 100 كغ. 

 Chanel" وبــدت الصخــور تشــبه إىل حــد كبــر العنــرب النــادر والثمــن الــذي تســتخرج منــه مــادة
No5" الكحولية التي تستخدم يف صناعة العطور الثمينة جدا.

وأكــد الصيــاد يف ترصيحــات نقلتهــا "ذا صــن" الربيطانيــة، أن اكتشــافه يعــد األكــرب عــىل اإلطــاق 
الذي تم العثور عليه من هذه املادة الثمينة، عىل حد زعمه.

وأخرب وسائل اإلعام املحلية أن رجل أعامل اتصل به وعرض عليه دفع 960 ألف بات تاياندي 
القيمــة  أن  أي  الجــودة،  عــايل  العنــرب  كان  إذا  الواحــد  للكيلوغــرام  إســرتلينًيا(  جنيًهــا   23740(

اإلجاملية ستفوق 3 ماين دوالر.

كلب يقتحم ملعب كرة قدم 
ويطرح العبة أرًضا

برازيليا/ وكاالت:
يف واقعــة طريفــة خــال منافســات الــدوري الربازيي لكرة القدم النســائية، اقتحم كلب 
باملرمــى  تنفــرد  كادت  التــي  فاروبيــا  برازيــل دي  نحــو العبــة  وتوجــه  امللعــب،  أرضيــة 

لتسجل هدفا يف إنرتناسيونال.
اعــرتض الكلــب الاعبــة ليعطــل الهجمــة واملبــاراة بوجــه عــام مــن أجــل التقــاط بالكــرة، 

متسببا ىف سقوطه الاعبة أرضا وسط ضحكات من املعلقن عىل املباراة.
جــاء ذلــك مــع الدقائــق األوىل مــن بدايــة الشــوط الثــاىن من املبــاراة، وحاولــت الاعبات 

تجاهله يف البداية قبل أن يطيح باملهاجمة ويطرحها أرضا.
أمســكت الاعبــة ســاقها وبــدا عليهــا األمل للحظــات، بعــد ذلــك تــم اإلمســاك بالكلــب 
وإخراجــه مــن امللعــب. انتهــت املبــاراة بنتيجــة خمســة أهــداف مقابــل ال يشء لصالــح 

إنرتناسيونال.
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عباس يقرر متديد  ... 

رشكات دولية  ... 

االحتالل يتسلم  ... 

اتحاد املعلمني  ...  ر  ...  الرشطة ُتحرِّ

االحتالل يهدم  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

تعزية ومواساة
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من
الزميل/ طارق ماهر العشي

بوفاة خاله
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من الزميل/ 
الصحفي يحيى موسى اليعقوبي

بوفاة عمته 
الفقيــدة بواســع رحمتــه وأن يســكنها  ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد 

فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

واالبتعــاد عــن التجمعــات قــدر اإلمــكان، علينــا أن نأخــذ باألســباب، وأن 
نراعــي كل وســائل الحيطــة، وأن نطبــق كل التعليــات الصــادرة عــن وزارة 
الصحــة، تجنًبــا الحتبــاس النفــس، واللهفــة عــى جرعــة األكســجني التــي 
تقدمهــا األجهــزة الطبيــة، وهــذه وصيــة مريــض يعــاين أليــام وأســابيع مــن 

فريوس كورونا.
وســط هــذه األجــواء، ضحكــت حــني حدثنــي الدكتور يونس األســطل عن 
تخيالته كمريض كورونا يف غرفة العناية، قال: كنت مستغرًقا يف النوم 
حــني ســمعت حركــة قريبــة مــن رسيــري، فتحــت عينــي، فشــاهدت اثنني 
بألبســة بيضــاء، وعــى رؤوســهم أغطيــة زجاجيــة ويرتــدون مالبس خاصة، 
للوهلة األوىل، حسبت أنهم من املالئكة، وقد جاء األجل، فشهدت أن 
ال إله إال الله، وأن محمًدا رســول الله، ومل أتبني هوية الزائرين الغريبني 
الدكتــور  أنــه  فعرفــت  حــايل:  عــن  وســأل  أحدهــا،  تحــدث  أن  بعــد  إال 
يوســف أبــو الريــش وكيــل وزارة الصحــة، وعرفــت أن الثــاين هــو الدكتــور 
عاطــف الحــوت مديــر مستشــفى أبــو يوســف النجــار، كانــا يقومــان بجولــة 

ميدانية لتفقد أحوال املرىض!

مركز حقـوقي يديـن إسـاءة مشجعي
فريـق إرسائييل للنبـي محـمـد والعــرب

اإلحصاء الفلسطيني: ارتفاع نسبة 
اإلعاقة لدى األطفال الذكور

النارصة/ فلسطني:
أدان مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق األعــال 
العنرصيــة التــي أقــدم عليهــا مشــجعو فريــق "بيتــار" 
نــرشوا  إذ  األســبوع،  هــذا  بالقــدس يف  اإلرسائيــي 
عليــه  اللــه  "صــى  محمــد  للنبــي  مســيئة  كتابــات 
وسلم" والعرب ودولة اإلمارات عى جدران النادي.

أبنــاء  أحــد  إعــالن  عقــب  األحــداث  هــذه  وجــاءت 
األرسة الحاكمــة يف اإلمــارات نيتــه رشاء %49 مــن 
أسهم النادي، بحسب ما جاء يف امللحق الريايض 

لصحيفة "معاريف" العربية.
ووفًقــا ملــا ذكرتــه الصحيفــة فــإن الكتابــات تضمنــت 
عبــارات باإلنجليزيــة نحــو: "لــن تســتطيعوا رشاءنــا"، 
وأخــرى بالعربيــة "املــوت للعرب"، وعبارات مســيئة 

لإلمارات والنبي محمد.
وعــدَّ املركــز يف بيــان لــه ُنــرش أمــس، مــا أقــدم عليــه 
مشجعو الفريق املذكور يعكس الطبيعة العنرصية 
لســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، والثقافــة العدوانية 
ضــد  أبناؤهــم  تتعلمهــا  التــي  الســائدة  والعنرصيــة 
تقويــض  إىل  يــؤدي  مــا  وهــو  واملســلمني،  العــرب 
املنطقــة،  يف  والــدويل  األهــي  واألمــن  الســلم 
وينــدرج  املنطقــة،  شــعوب  بــني  العــداوة  وينــرش 
ضمــن خطــاب الكراهيــة وأعــال التحريــض والعنــف 

املحظورة، مبوجب قواعد القانون الدويل.
وقــال: "إن هــذه الشــعارات واألعــال العنرصيــة 
تتطلــب مــن دولة اإلمــارات العربية املتحدة وكل 
مــن  اتخــاذ موقــف واضــح ورصيــح  دول املنطقــة 

خطــاب الكراهيــة اإلرسائيــي ضــد العــرب والدول 
التطبيــع واالنفتــاح  العربيــة، ومراجعــة سياســات 
عــى  القامئــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  دولــة  عــى 
والعدوانيــة ضــد  العنرصيــة  القيــم واملارســات 
نحــو  االندفــاع  عــن  والرتاجــع  املنطقــة،  شــعوب 
التطبيــع مــع ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي؛ ألنــه 
والعدوانيــة  العنرصيــة  الطبيعــة  مــع  ينســجم  ال 
لســلطات االحتــالل، ويــر بأمــن ومصالــح الــدول 

العربية".
موقــف  باتخــاذ  العربيــة  الــدول  املركــز  وطالــب 
واضــح ورصيــح مــن خطــاب الكراهيــة اإلرسائيــي 
ضــد العــرب، ودعاها ملراجعة سياســات التطبيع 

واالنفتاح عى دولة االحتالل.

رام الله/ فلسطني:
أفــاد الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بــأن نســبة اإلعاقــة 
اإلنــاث يف مختلــف  مــن  أكــر  الذكــور أصبحــت  لــدى األطفــال 

الفئات العمرية.
وســلَّط اإلحصاء يف تقرير نرشه، أمس، مبناســبة اليوم العاملي 
مــن ديســمرب/  الثالــث  الــذي يوافــق  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
كانــون األول مــن كل عــام، الضــوء عــى واقــع األطفــال يف الفئــة 
العمريــة )17-2( عاًمــا الذيــن لديهــم إعاقــات مــن واقــع بيانــات 
2019- املــؤرشات  متعــدد  العنقــودي  الفلســطيني  املســح 
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الفئــة العمريــة مــن  %2.4 مــن األطفــال يف  وأوضــح املركــز أن 
سنتني إىل أربع سنوات لديهم إعاقة واحدة عى األقل، بارتفاع 
يف قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربية، حيث بلغت حوايل 3% 

و%2 عى التوايل.
يف حــني بلغــت نســبة اإلعاقــة حــوايل %15 بــني األطفــال يف 
%17 يف  17 عاًمــا، بحــوايل  أعــوام إىل   5 الفئــة العمريــة مــن 

الضفة الغربية، مقابل حوايل %13 يف قطاع غزة.
الفئــة  يف  األطفــال  مــن   10% حــوايل  فــإن  التقريــر،  وحســب 

ا  العمرية من 5 أعوام إىل 17 عاًما غري ملتحقني بالتعليم حاليًّ
ل الذكور النسبة األعى،  من مجمل األطفال ذوي اإلعاقة، وشكَّ
إذ بلغــت حــوايل %69، مقارنــة بحــوايل %31 بــني اإلنــاث غــري 

ا بالتعليم من مجمل األطفال ذوي اإلعاقة. ملتحقني حاليًّ
وحــوايل %3 مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــني عامــني 
و17 عاًمــا يعانــون إعاقــًة يف الرؤيــة حتــى مــع ارتــداء النظــارات، 
وحــوايل %6 يواجهــون إعاقــات يف الســمع، حتى مع اســتخدام 
يف  إعاقــات  يواجهــون   28% وحــوايل  الســمعية،  املعينــات 
املــي حتــى مــع اســتخدام املعــدات أو تلقــي املســاعدة يف 

املي.
وأشار التقرير إىل أنه بتتبُّع نطاق القدرات الوظيفية يف املسح 
بــني  أعارهــم  بلغــت  الــذي  لألطفــال  العنقــودي  الفلســطيني 
العامــني واألربعــة أعــوام تبــنيَّ أن أعــى نســبة هــي "التواصــل"، 
إذ بلغــت نحــو %1، يف حــني أن أعــى نســبة يف نطاق القدرات 
الوظيفية بني األطفال يف الفئة العمرية بني 5 أعوام و17 عاًما 

كانت "القلق"، إذ بلغت حوايل 10%.
ويجّسد شعار هذا العام )يوم للجميع( زيادة فهم اإلعاقة عى 

أنها جزء من حال اإلنسان.

بلدية غزة تستضيف تدريبات 
مسابقة "هالت برايز" العاملية

غزة/ فلسطني:
اســتضافت بلديــة غــزة مســابقة "هالــت برايــز" العامليــة، ضمــن 
عــرب  لهــم  تدريــب  فــرص  وإتاحــة  الطــالب،  وخدمــة  دعــم  جهــود 

التشبيك مع املؤسسات املحلية.
وأوضــح رئيــس قســم العالقــات العامــة يف البلديــة حســني عــودة 
مــن  لفريــق املســابقة كجــزء  أبــواب مراكزهــا  فتحــت  البلديــة  أن 
أصحــاب  داعًيــا  الشــبابية،  املبــادرات  دعــم  تجــاه  مســؤوليتها 
البلديــة لتســهيل  التواصــل مــع  الــرتدد يف  املبــادرات إىل عــدم 

أعالهم.
ــق املســابقة محمد الخليي إىل أن "هالت  من جانبه، أشــار منسِّ
برايــز" تختــص بريــادة األعــال للطلبــة الجامعيــني حــول العــامل، 

وُتعقد يف 3 آالف جامعة و151 دولة.
وذكــر أن املســابقة ُنظمــت يف غــزة بهــدف توفــري تدريــب لطلبــة 
الجامعــات عــرب التشــبيك مــع مؤسســات املجتمــع املــدين يف 

القطاع.
وأضاف الخليي أن أبرز الرشاكات التي ُعقدت بني فريق "هالت 
برايــز" والجامعــة اإلســالمية مــع مؤسســات املجتمــع املدين، هو 
الرشاكــة مــع بلديــة غــزة عــرب مركــز إســعاد الطفولة التابــع للبلدية، 
ودائــرة العالقــات العامــة عــرب إتاحــة القاعــات الالزمــة لعقــد اللقاء 

مع الطلبة وفريق "هالت برايز".
ورعايتهــا  الشــبابية  للمبــادرات  كبــرية  أهميــة  غــزة  بلديــة  وُتــْويل 
الشــابة،  واملواهــب  اإلبداعيــة  الطاقــات  لدعــم  جهودهــا  ضمــن 
وتنميــة  املــدين،  املجتمــع  مؤسســات  مــع  الرشاكــة  وتحقيــق 

القدرات واملواهب لدى املبدعني والطلبة.

التزاماتهــا  مبوجــب  فــوًرا،  االنســحاب  إىل  أدوميــم"  "معاليــه  مســتوطنة 
تجــاه املحــددات الواجبــة لحقــوق اإلنســان والقــرارات الدوليــة التــي تدين 

االستيطان وتعده غري رشعي.
وشــددت عــى أن أي أنشــطة يف املســتوطنات تقــوم يف األســاس عــى 
نظــام غــري قانــوين ومــيء مــن حيــث التعريــف، بحيــث ينتهــك حقــوق 

الفلسطينيني، ويكرس التمييز ضد العال الفلسطينيني.
وقالت: إن تلك األنشــطة تســهم يف مصادرة االحتالل اإلرسائيي بصفة 
غــري قانونيــة األرايض واملــوارد الفلســطينية، فضــاًل عــن االســتفادة مــن 
امتيــازات إرسائيليــة مقدمــة للمســتوطنات عــى حســاب الفلســطينيني، 
مثل إتاحة األرايض واملياه واملساعدات الحكومية وتصاريح استصالح 

األرايض.
األملانيــة،   )Standardkessel Baumgarte( بــرشكات  األمــر  ويتعلــق 
 Termomeccanica(و الســويرسية،   )Hitachi Zosen Inova(و
اليابانيــة، إضافــة إىل رشكات   )Mitsubishi(و اإليطاليــة،   )Ecologia

صينية.
أكــرب مســتوطنات االحتــالل يف  وتعــد مســتوطنة "معاليــه أدوميــم" مــن 
األرايض الفلســطينية املحتلة، بحيث متتد عى مســاحة تصل إىل نحو 
48 ألــف دونــم، وهــي تضــم املنطقــة الصناعيــة "ميشــور أدوميــم"، وينظــر 

هــا واحــدة مــن التجمعــات االســتيطانية التــي ســتبقى  إليهــا االحتــالل بعدِّ
يف أي تسوية مستقبلية مع السلطة تحت السيطرة اإلرسائيلية.

ويف فربايــر/ شــباط املــايض، أصــدر مكتــب حقــوق اإلنســان يف األمــم 
املتحــدة تقريــًرا عــن رشكات، قــال إن لها عالقات تجارية مع مســتوطنات 
لهــا عالقــة  112 رشكــة   حــدد  حيــث  املحتلــة،  األرايض  إرسائيليــة يف 

باملستوطنات اإلرسائيلية.
ويعيــش نحــو 700 ألــف مســتوطن يف أكــر مــن 230 مســتوطنة مقامــة 
يف الضفة الغربية، مبا يشمل رشقي القدس املحتلة منذ عام 1967.

رشعيــة  غــري  املســتوطنات  ســاحقة،  بأغلبيــة  الــدويل  املجتمــع  وَيُعــد 
نقــل  االحتــالل  قــوة  عــى  تحظــر  التــي  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  مبوجــب 
مدنييهــا إىل أراٍض تحتلهــا. كــا أن نظــام رومــا املنشــأ للمحكمة الجنائية 
الدوليــة ينــص عــى أن هــذا النقــل، ســواء كان مبــارًشا أو غري مبارش، يعد 

جرمية حرب.
عــى  التنافــس  مــن  الفــوري  باالنســحاب  الــرشكات  "إمباكــت"  وطالبــت 
املــرشوع املذكــور يف مســتوطنة "معــايل أدوميــم" ووقــف أي أنشــطة لها 
متصلــة باملســتوطنات مبوجــب التزاماتهــا تجــاه مبــادئ األمــم املتحــدة 

بأنظمة محلية يف )إرسائيل(.
وقال املتحدث باسم جيش االحتالل: إن سفن "ساعر 6" هي األكر 
حداثــة وتطــوًرا، وهــي مــزودة بقــدرات تكنولوجيــة فائقــة التطــور، ذات 

صناعة إرسائيلية بأغلبيتها، ولها قدرات دفاعية وهجومية هائلة.
ولفت إىل أن األربع ســفن من فئة "ســاعر 6" التي ســيحصلون عليها 

جميعها، تحمل أساء "ماجن، عوز، استقالل، النرص(.
التعاقــد  تاريــخ  أن  العربيــة  بوســت"  "جريوزاليــم  صحيفــة  وذكــرت 
مبنصتــي  وُتجهــز  ح  وسُتســلَّ  ،2015 عــام  إىل  يرجــع  الســفينة  عــى 
إطــالق صواريــخ "القبــة الحديديــة" قصــرية املــدى، و32 خليــة إطالق 
ا  لصواريــخ "بــارك 8" بعيــدة املدى )ســطح-جو(، و16 صاروًخا مضادًّ
للســفن، وتقنيــات عســكرية صناعــة إرسائيليــة، ورادارات مُتكنهــا مــن 

رصد األهداف الربية والبحرية حتى الجوية، ومنصة للمروحيات.
ويضم تســليح الســفينة أيًضا مدافع رشاشــة بأعرية "76، و25 ملم"، 
"مــارك  طــراز  مــن  طوربيــدات  إلطــالق  الطوربيــد  أنابيــب  مــن  واثنــني 
54"، إضافة إىل قدرات االتصال املتقدمة التي متكنها من التفاعل 

برسعة مع كل وحدات وأذرع الجيش املختلفة.
وبحســب موقــع "نيفــل تكنولوجــي"، فــإن هــذه الســفينة ُتصنَّف ضمن 
2018، وإن عــدد  فئــة "كورفيــت"، وإن بدايــة تشــييدها كانــت يف 

طاقمها مكون من 70 عنرًصا.
ويصــل طــول الســفينة إىل 90 مــرًتا، وعرضهــا 13.2 مــرًتا، وارتفاعهــا 
21.5 مرًتا، ووزنها 2000 طن، ومتتد مراحل التشغيل واالختبار بني 

عامي 2020 و2022.
وتصــل الرسعــة القصــوى للســفينة إىل نحــو 26 عقــدة )46 كــم/ س( 

وأقىص مدى لها 2500 ميل )4500 كلم(.
ويقــول املوقــع: إن التكلفــة املتوقعــة للســفن األربــع التــي شــملتها، 
واملوقعــة بــني االحتــالل ورشكــة "تيســن غــروب" األملانيــة تصــل إىل 

نحو 480 مليون دوالر.
وقــال رئيــس أركان جيــش االحتــالل أفيــف كوخــايف يف أثنــاء مراســم 
و)دولــة  وللجيــش  البحــر  لــذراع  مهــم  حــدث  "هــذا  الســفينة:  م  تســلُّ

إرسائيل(".
ا إياها "واحدة من أكر آالت  وأشــاد كوخايف مبميزات الســفينة، عادًّ
الحــرب تقدًمــا يف العــامل، وستشــكل قفــزة كبــرية يف قــدرة الجيــش 
عى ضان قوتنا يف البحر ويف عمق الساحات، وستزيد من امليزة 

العسكرية لنا، وستحمي حدودنا" عى حد تعبريه.

بفــريوس كورونــا، و)1051( حالــة تعــاٍف جديــدة يف  و)1453( إصابــة 
الـــ)24( ســاعة األخــرية يف الضفــة الغربيــة. وأوضحــت الكيلــة يف التقريــر 
الوفيــات  أن  فلســطني،  يف  كورونــا  لفــريوس  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي 
ســجلت يف الخليــل )2(، ونابلــس )2(، ورام اللــه والبــرية )2(، وضواحــي 
القــدس )1(، وطولكــرم )1(، وجنــني )1(. وأضافــت أن اإلصابــات توزعت 
وقلقيليــة   ،)200( لحــم  وبيــت   ،)321( ونابلــس   ،)224( الخليــل  يف 
)70(، ورام اللــه والبــرية )174(، وجنــني )151(، وأريحــا واألغــوار )16(، 

القــدس  وضواحــي   ،)36( وطوبــاس   ،)94( وطولكــرم   ،)97( وســلفيت 
)70(. وقالت: إن نسبة التعايف من فريوس كورونا يف فلسطني بلغت 

 0.9% الوفيــات  %22.5، ونســبة  النشــطة  %76.6، ونســبة اإلصابــات 

مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود )67( مصاًبــا يف غــرف العنايــة 
املكثفة، منهم )14( مصاًبا عى أجهزة التنفس االصطناعي.

وأفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بحكومــة اشــتية، بتســجيل حالة وفاة 
حــول  الفلســطينية  الجاليــة  كورونــا يف صفــوف  بفــريوس  إصابــة  و)42( 

العامل، ما يرفع عدد الوفيات إىل )320(، واإلصابات إىل )7636(.

بعــد  رواتبهــم  رصف  يف  الســلطة  آليــة  عــى  احتجاًجــا  اليــوم،  الغربيــة، 
مها أموال املقاصة من االحتالل اإلرسائيي. تسلُّ

لــه وصلــت صحيفــة "فلســطني" نســخة عنــه،  بيــان  االتحــاد يف  وأوضــح 
أمــس، أن إعــالن اإلرضاب يــأيت احتجاًجــا عــى مــا أعلنتــه وزارة املاليــة 
بحكومــة اشــتية بشــأن نيتهــا رصف نصــف املســتحقات إضافــة إىل راتــب 
ا  نوفمــرب املنــرصم. وأكــد رفــض قــرار وزارة املاليــة "جملــة وتفصيــاًل"، عــادًّ

إياه "تراجًعا عن كل االتفاقيات بني االتحاد والحكومة".
وأوضــح أن اإلرضاب يــأيت خطــوًة تحذيريــة، وســيصدر بيــان عــن االتحــاد 
بدايــة األســبوع القــادم، إذا مل ترتاجــع وزارة املاليــة عــن هــذه اآلليــة التــي 

أعلنتها.
وأعلنــت وزارة املاليــة رصف رواتــب موظفــي الســلطة عــن نوفمرب كاملة، 

إضافة إىل %50 من املستحقات املرتاكمة، اليوم.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان مقتضــب أن اســتكال رصف الجــزء املتبقــي 
من مستحقات املوظفني سيكون يف موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

بتنفيــذ عمليــة مقتل الحاخــام اإلرسائيي قرب 
)تل أبيب( قبل نحو شهرين.

وأوضحــت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل 
بعــد  عســكرية  بجرافــة  الهــدم  عمليــة  نفــذت 
محــارصة املنــزل، وذلــك عقب رفض املحكمة 
دويــكات  عائلــة  قدمتــه  التاســا  اإلرسائيليــة 

تطلب رفض الهدم.
ويتكــون املنــزل مــن طابقــني، وتبلــغ مســاحته 
)180( مــرتا مربعــا. وذكــرت مصــادر طبيــة أن 

النــار  إطــالق  بعــد  بجــراح  أصيبــوا  شــبان   )3(

عليهم يف مواجهات اندلعت يف القرية.
مــن جهــة أخــرى اعتقلــت قــوات االحتــالل عالء 
نجيــب، وحمــدي ذيــاب مــن القــدس. أمــا يف 
الضفــة فاعتقلــت قــوات االحتــالل الشــقيقني 
ماهــر الراعــي )56 عاًمــا(، وســامر )43 عاًمــا(، 
ومؤيد عساف )28 عاًما(، ويوسف حويطات، 
حــرز  وســامل  عاشــور،  ومجاهــد  قلقيليــة،  مــن 
املحــرر  واألســري  اســتيتية،  ومصعــب  اللــه، 

سامر دغلس من نابلس.
األســري  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  حــني  يف 
وأحمــد  عاًمــا(،   22( صــايف  محمــود  املحــرر 

حسني )37 عاًما(، من رام الله، وأنس طزازعة 
)36 عاًما(، واألسري املحرر أحمد أبو رسية من 

جنــني، وعمــر املهــدي )20 عاًما( من طولكرم، 
واألسري املحرر أسامة صالح من سلفيت، يف 
حــني اعتقلــت مــن الخليــل محمــود عصافــرة، 
وعصــام ســياعرة يف أثنــاء وجــوده مبــكان عملــه 

يف األرايض املحتلة عام 1948.
جــدد  املســتوطنني،  انتهــاكات  وبشــأن 
املســجد  باحــات  اقتحــام  منهــم  العــرشات 
بحايــة  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  األقــىص 
أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــالل املدججــة 

بالسالح.
بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
املحتلــة بــأن 59 مســتوطًنا اقتحمــوا األقــىص، 
منطقــة  يف  تركــزت  تلموديــة  طقوًســا  وأدوا 
مــن  الرشقيــة  واملنطقــة  الرحمــة  بــاب  مصــى 

املسجد، ونفذوا جوالت استفزازية.
يف حــني اقتحــم عرشات املســتوطنني، أمس، 
شــال  سبســطية  بلــدة  يف  األثــري  املوقــع 

نابلس.
املســتوطنني  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 

أثنــاء  يف  بالبلــدة  األثــري  املوقــع  اقتحمــوا 
جرافــة  مــع  البلــدة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام 

عسكرية، وإغالق املوقع أمام املواطنني.
واســتولت قــوات االحتــالل، أمــس، عى جرافة 
كانــت تعمــل يف اســتصالح أرايض املواطنني 

يف منطقة بريين شال رشق يطا.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أبــو  أحمــد  املواطــن  جرافــة  عــى  اســتولت 
منطقــة  يف  أرضــه  اســتصالح  أثنــاء  يف  تــرك، 
بريين التي تقام عى أراضيها مســتوطنة "بني 

حيفر".
وكانت قوات االحتالل قد اســتولت قبل شــهر 
اســتصالح األرض  عــى حفــار كان يعمــل يف 

للمواطن ذاته.
قريــة  االحتــالل  قــوات  أمــس، دهمــت  ومســاء 
تياســري شــال رشق محافظة طوباس ورشعت 

يف تفتيش منازل املواطنني.
إن  دراغمــة:  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
وأغلقــت  القريــة  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
منــازل  تفتيــش  يف  ورشعــت  مداخلهــا، 

املواطنني لساعات قبل انسحابها.

والســائقني ارتــداء الكامــة، يف حــني حــررت )137( مخالفــة ملركبــات 
خرقت قرار خالل حظر التجوال املسايئ.

حظــر  لقــرار  مخالفــة  مركبــات   82 والنجــدة  املــرور  إدارة  واحتجــزت 
التجوال املسايئ، من بينها 9 دراجات نارية.

وأشــارت الرشطة إىل أن املباحث العامة أغلقت 115 محاًل ومنشــأة 
تجاريــة مخالفــة إلجــراءات الوقايــة يف محافظــات غزة، يف الـ24 ســاعة 

املاضية.
وأوقفــت املباحــث 38 مــن أصحــاب املحــال واملنشــآت والبســطات 
املخالفــة، واتخــذت بحقهــم اإلجــراءات القانونية، كا حررت تعهدات 

بحق 26 آخرين بعدم تكرار املخالفة.
كــا أوقفــت املباحــث 244 مواطًنــا مخالًفــا لحظــر التجوال املســايئ، 
ووقعــت تعهــدات بحقهــم، وأنهــت 12 تجمعــًا مخالفــًا ملواطنــني، مــن 

بينها حفالت زفاف، وبيوت عزاء.

دراسة تويص بصياغة إجراءات رادعة 
الستغالل الحصانات الدبلوماسية

غزة/ فلسطني:
للعالقــات  "فيينــا"  اتفاقيــات  يف  النظــر  بإعــادة  علميــة  دراســة  أوصــت 
الدبلوماســية والقنصليــة لألعــوام 1961 و1963، التــي متثــل األســاس 
حجــر  نصوصهــا  وتعــد  الدبلوماســية،  واالمتيــازات  للحصانــات  القانــوين 
الزاويــة يف العالقــات الدوليــة الحديثــة، والناظــم القانــوين لعمل البعثات 

الدبلوماسية.
عــى  وأثرهــا  الدبلوماســية  بـ"املخالفــات  املوســومة  الدراســة  ودعــت 
العالقــات الدوليــة– جرميــة قتــل جــال خاشــقجي أمنوذًجــا"، للباحــث 
حســني نديــم مهنــا الــذي حصــل مبناقشــتها عــى درجــة املاجســتري يف 
الدبلوماسية والعالقات الدولية، إىل صياغة إجراءات رادعة لالستغالل 
الرشعيــة  ُيوافــق  بشــكل  الدبلوماســية،  واالمتيــازات  للحصانــات  الســيئ 
الدولية واألهداف التي وضعت من أجلها االتفاقية، للحفاظ عى األمن 

والسلم الدوليني.
وأكدت أهمية تشكيل لجنة دولية إلعادة دراسة هذه االتفاقيات وإضافة 
ملحق خاص بالعقوبات تجاه عمليات اســتغالل الحصانات واالمتيازات 

الدبلوماسية أو ارتكاب أي مخالفات من املبعوث الدبلومايس.
وتوصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا انتهــاج تركيــا ثالثــة 
مســارات رئيســة يف التعامــل مــع قضيــة خاشــقجي، وهــي: مســار جنــايئ 
يجمــع األدلــة، ومســار إعالمــي يــرسب بعضهــا، ومســار ســيايس يحــاول 
بطريقــة  األزمــة  إدارة  يف  ونجحــت  الســعودية،  مــع  الصــدام  تفــادي 
دبلوماســية، يف املقابــل مل توفــق الســعودية يف التعامــل مــع القضيــة، 
وتعــددت مواقفهــا، مــا شــكك يف مصداقيــة رواياتهــا املتتاليــة، وأضعف 
مــن موقفهــا أمــام املجتمــع املحــي والــدويل، رغــم ســعيها إىل معالجــة 

تداعياتها بطريقة دبلوماسية مبحاكمة املتهمني ولو شكليا.
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يف العــامل العــريب قــادة يتقنــون فــن إنتــاج األعــداء. إنتــاج األعداء 
مهمــة ســهلة ألنهــا تقــوم عــى الوهــم. الوهــم أمــر ليــس براجــح وال 
مرجــوح وال ميكــن إقامــة الدليــل عليــه. والظــن أمــر راجــح، والعلــم 
أمــر واقــع حقيقــة وميكــن إقامــة الدليــل عليــه. فمــن تــرك العلــم، 

وغادر الظن، ولجأ إىل الوهم أنتج معركة وأنتج أعداء.
للبــاد  ومجاورتــان  متجاورتــان،  مســلمتان  دولتــان  وإيــران  تركيــا 
العربية يف الخليج والعراق وســوريا ولبنان، وتشــارك تركيا مرص 
ودول شــال إفريقيا يف مياه املتوســط، يف حني تشــارك إيران 
مجموعهــا  يف  الــدول  هــذه  الخليــج.  ميــاه  يف  والعــراق  الخليــج 
التحالــف  إىل  األقــرب  تكــون  ألن  مهيــأة  الذكــر  آنفــة  وحدودهــا 
لكــن  واألمنــي.  والعســكري  االقتصــادي  والتعــاون  املشــرك، 
بــل  تعــاون،  وال  رشاكــة  وال  تحالــف  ال  أنــه  الواقــع  يف  الحاصــل 

خصومة وعداء وتربص!
)إرسائيــل( دولــة احتــال وعدوان، وال يختلف يف ذلك اثنان، وال 
ينتطــح يف هــذه الحقيقــة عنــزان، وال يتوافــر لهــا مــا يتوافــر لركيــا 
وإيران من عاقات تاريخية وحيوية مع األمة العربية واإلسامية، 
ومــع ذلــك تجــد الــدول العربيــة املعاديــة، أو املخاصمــة لركيــا، 
فرصا للتحالف مع )إرسائيل(! العداء اإلرسائييل حقيقة، وميكن 
ولــأرايض  لفلســطني  )إرسائيــل(  باحتــال  عليهــا  الدليــل  إقامــة 
أمــا  العربيــة،  الــدول  مــع  العربيــة، وبحــروب )إرسائيــل( املتكــررة 
عــداء تركيــا وإيــران لأمــة العربيــة فهــو مــن وهــم القــادة وال ميكــن 
إقامــة الدليــل عــى وجــوده، وعليــه فإنه من الخطأ القاتل أن تقيم 

بعض الدول العربية التعامل السيايس مع الغري بالوهم.
العلــم  إىل  والذهــاب  الوهــم،  مغــادرة  العــرب  بالقــادة  يجــدر 
والحقيقــة التــي تقبــل الدليــل، وتغيــري السياســة القامئــة وإقامــة 
عاقــات جديــدة مــع الدولتــني مبــا يعــزز العمــل املشــرك بينهــم 
للعــدوان  دفعــا  املشــرك  العمــل  يجعــل  ومبــا  الوهــم،  ويبــدد 
الحقيقي الذي ميثله االحتال الصهيوين. إيران لها أعداء خارج 
الــدول العربيــة، وتركيــا لهــا أعــداء خارج املنطقــة العربية، والدول 
العربيــة لهــا رمبــا نفــس األعــداء وهــم خــارج تركيــا وإيــران، ولكــن 
سياســة )إرسائيــل( وأمــريكا هــي التــي بــذرت بــذور إنتــاج األعــداء 

الوهميني يف نفوس قادة عرب، يحلمون بقيادة األمة العربية.
 األمــة ال تريــد عــداء مــع تركيــا وال مــع إيران. األمة تريد من قادتها 
يف  تقــوم  )إرسائيــل(  سياســة  حــني  يف  الوهــم،  مــن  الخــاص 
املنطقــة العربيــة عــى إنتــاج أعــداء للقــادة العــرب، لرصفهــم عــن 

التفكري يف )إرسائيل(.

بني العدو الوهمي 
والعدو الحقيقي

العنب يحمي من آالم الظهر
لندن/ وكاالت:

قــد يصــاب اإلنســان يف أي وقــت بــآالم الظهــر، األمــر الــذي يؤثــر ســلبا 
عى مجريات حياته. ملواجهة هذا األمل تنصح دراسات علمية وخرباء 
بتنــاول نظــام غــذايئ غنــي باألطعمــة املضــادة لالتهابــات ومــن بينهــا 

العنب، حسبا ذكرت صحيفة "إكسربيس" الربيطانية.
وأشارت الصحيفة إىل أن العنب غني مبضاد االلتهاب املعروف باسم 

"ريسفرياترول"، الذي اكتشف العلاء أنه يتصدى للشعور باألمل.
ويركــز هــذا املضــاد لالتهــاب يف أغلــب األحيــان يف قشــور وبــذور 
فقــرات  تدهــور  عمليــة  إبطــاء  عــى  ويعمــل  التــوت،  وكذلــك  العنــب 
العمــود الفقــري للمريــض. ونقلــت الصحيفة عن الدكتور مايكل ليفني 
الــذي يعمــل يف مؤسســة "تشــريوكري" تأكيــده أن العنــب يحتــوي عى 

مركب شبيه مبضادات األكسدة يخفف من آالم الظهر.
تدهــور  املســاهمة يف  مــن  معينــة  إنزميــات  أنــه مينــع  إىل  أشــار  كــا 

األنسجة وبشكل خاص يف منطقة الظهر.
وذكرت الصحيفة أن الشعور بآالم الظهر قد يكون ناتجا عن أخذ وضع 

خطأ أثناء النوم، أو جراء التعرض إلصابة بسيطة.
ونصحــت بعــدم الشــعور بالقلــق مــن آالم الظهــر، مشــرية إىل أن هــذه 

الحالة املرضية يوف تتحسن بشكل تلقايئ خال أسابيع أو أشهر.

موسكو/ وكاالت:
يعتــرب البيــض مــن أشــهر الوجبــات 
اإلفطــار،  يف  خصوصــا  الشــائعة، 
حيــث تتنــوع طرق تحضريه وميكن 
أو  أســايس  كعنــرص  يدخــل  أن 
مســاعد يف الكثــري مــن املأكــوالت 

واألطعمة.
رسيعــة  املأكــوالت  مــن  والبيــض 
إىل  باإلضافــة  والطهــي،  التحضــري 
وغنيــه  وخفيفــة  وجبــة رسيعــة  أنــه 

بالربوتينات واملغذيات.
أشارت أخصائية التغذية الروسية، 
يف  كورابليوفــا،  أولغــا  الدكتــورة 
ترصيــح لوكالة "ســبوتنيك" إىل أن 
البيــض يعتــرب مادة غذائية طبيعية 

مهدئة ومخفضة للشهية.
وأكــدت الخبــرية أن وجبات البيض 
املفيــدة  الوجبــات  مــن  تعتــرب 
بروتــني   13% عــى  الحتوائهــا 
إىل  باإلضافــة  دهــون،  و12% 
ومجموعــة  وفوســفور  كالســيوم 

كاملة من الفيتامينات املتنوعة.
فوائــد  أن  إىل  الخــربة  ونوهــت 
البيــض ال ترتبــط بلــون قرشتــه، ألن 
ألوانهــا  واختــاف  البيــض  قشــور 
وطبيعتها مرتبطة بسالة الدجاج، 
األبــض  البيــض  فوائــد  أن  مؤكــدة 
األلــوان  مــن  غريهــا  أو  البنــي  أو 

متساوية تقريبا.
أشــارت الدكتــورة إىل فوائــد صفــار 
البيض الكبرية عى الصحة منوهة 
إىل احتوائــه عــى مادة الليتســني، 
الدمــاغ  أنســجة  تغــذي  التــي 
وتزودهــا بالفوســفور ومتنــع تكــون 

لويحات الكوليسرول.

مــن  غــرام   100 كميــة  وتحتــوي 
صفــار البيــض عــى 7.7 ملليغــرام 
املكــون  الليتســني  مــادة  مــن 

األسايس لفيتامني "د".
ترصيحاتهــا  يف  الدكتــورة  بينــت 
اثنتــني  أو  واحــدة  بيضــة  تنــاول  أن 
عــى  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  يوميــا 
مشــرية  العضليــة،  الكتلــة  بنــاء 
البيــض  بروتــني  امتصــاص  أن  إىل 
أسهل من عملية امتصاص بروتني 

اللحوم.
مــن  غــرام   100 أن  مــن  وبالرغــم 
ســعرات  عــى  تحتــوي  البيــض 
حراريــة قليلــة نســبيا حــوايل 150 
يحمــل  البيــض  لكــن  ســعرة،  كيلــو 
مخفــض  فهــو  جــدا،  هامــة  ميــزة 
تنــاول  عــى  ويســاعد  شــهية، 

كميات قليلة من الطعام.
الشــخص  أن  إىل  الطبيبــة  أشــارت 
الســليم يســتطيع تنــاول كميــة مــن 
لكنهــا  يوميــا،  بيضــات   3 إىل   2

حتــى  تنــاول  إمكانيــة  إىل  أشــارت 
"نظريــا"،  أكــر  أو  بيضــات   10

ونصحــت بعــدم تنــاول أكــر مــن 5 
رضورة  مــع  يوميــا  بيضــات   6 إىل 

التنويع.
"ميتــص  كورابليوفــا:  وقالــت 
جميــع  يف  البيــض  صفــار  الجســم 
حاالتــه، ســواء كان نيئــا أو مســلوقا 
النيــئ  البيــض  ولكــن  مقليــا،  أو 
بكترييــا  عــى  يحتــوي  أن  ميكــن 

السلمونيا الخطرة".
وأضافــت الطبيبــة: "لذلــك يفضــل 
حيــث  مســلوقا،  البيــض  تنــاول 
ميتصــه  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

الجسم بشكل أفضل".
تنــاول  أن  إىل  الطبيبــة  نوهــت 
عــى  يســاعد  قــد  يوميــا  البيــض 
احتوائــه  بســبب  املــزاج  تحســني 

عى مادة الكولني الطبيعية.
مــن  غــرام   100 كميــة  تحتــوي 
مــن  320 ملليغرامــا  البيــض عــى 

مادة الكولني الطبيعية املهدئة.
تحتــوي  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
البيــض  مــن  غــرام   100 كميــة 
املســلوق عــى 20 % مــن حاجــة 
الجســم اليوميــة ملــادة الربتوفــان، 
هرمــون  إنتــاج  عــن  املســؤولة 

السعادة "سريوتونني".
الروســية  الطبيبــة  حــذرت 
بعــض  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
أنواع الحساسية من تناول البيض، 
مشــرية إىل أن البيــض قــد يســبب 
أعراض حساســية مشابهة ألعراض 

حساسية املكرسات أو الفراولة.
األشــخاص  الطبيبــة  ونصحــت 
نســب  ارتفــاع  مــن  يعانــون  الذيــن 
بالحــذر  دمائهــم  يف  الكولســرول 
مــن  كبــرية  كميــات  تنــاول  مــن 
البيــض، وكذلك األشــخاص الذين 
البنكريــاس  التهــاب  مــن  يعانــون 
الكبــد  يف  مشــكات  وجــود  أو 

واملعدة والجلد وكيس الصفراء.

مركبة فضائية يابانية بحمولة 
ا" تصل إىل األرض  "ثمينة جدًّ

بعد سنوات يف المجرة
طوكيو/ وكاالت:

تقــرب مركبــة فضائيــة يابانيــة صغرية من كوكب األرض وعى متنها 
ا" بعد قضائها سنوات تتجول يف املجرة. حمولة "مثينة جدًّ

وتصــل املركبــة اليابانيــة "Hayabusa2" إىل كوكــب األرض يف 6 
ديسمرب/ كانون األول، وستهبط يف منطقة وومريا يف أسراليا.

وبحســب موقــع "فوكــس نيــوز" فــإن املركبــة اليابانيــة محملــة بكنــز 
مثــني وهــو عبــارة عــن كميــة 100 ملليغــرام مــن تربــة كويكــب قريب 
يف مجموعتنــا الشمســية، لتواصــل مهامهــا بالســفر إىل كويكبــات 

أخرى يف املستقبل.
وقال مدير املرشوع العامل، يويتيش تسودا، يف ترصيحات: "نحن 
اآلن يف مسار الهبوط إىل األرض. سينخفض االرتفاع اآلن تدريجيا 
اســتطاعت  التــي  املــادة  أن  إىل  األبحــاث  وتشــري  وومــريا".  باتجــاه 
املركبــة اليابانيــة حملهــا إىل كوكــب األرض مثينــة جــدا ألنهــا أخــذت 
عــن طريــق مقــذوف حفــر ســطح كوكب "Ryugu" وأخــذ عينات من 
تحت سطح الربة مل تتأثر باإلشعاعات الفضائية، ما يجعلها متل 

يف طياتها بيانات مهمة جدا وقد تكشف عن الكثري من األرسار.

موسكو/ وكاالت:
يعــد الكبــد مســؤوال عــن العديــد 
يف  األهميــة  بالغــة  الوظائــف  مــن 
الجسم مثل إنتاج الجلوكوز وإزالة 
الســموم وهضــم الكربوهيــدرات، 
األمر الذي يجعل مســألة الحفاظ 

عليه مهمة للغاية.
وبحســب موقــع "TNP""، يــؤدي 
مــن  عــدد  إىل  الكبــد  ضعــف 
مــن  الســكري  أبرزهــا  األمــراض 
النوع الثاين، إال أنه ميكن حايته 
وتعزيــز أدائــه عــرب تنــاول مجموعة 

من األطعمة واملرشوبات:
الشــوفان. يساعد تناول الشوفان 
نظامنــا  إىل  األليــاف  إضافــة  يف 

مهــم  تناولهــا  أن  علــًا  الغــذايئ، 
للهضم، كا أنها تحمي الكبد.

كــا يعــد الشــوفان غنــي مبركبات 
والتــي  غلــوكان"  "بيتــا  تســمى 
وتكافــح  املناعــة  جهــاز  تدعــم 
الســكري  وتحــارب  االلتهابــات 

والسمنة وتحمي الكبد.
الشــاي األخــر. يســاعد الشــاي 
مســتوى  تقليــل  عــى  األخــر 
ويحــارب  عــام،  بشــكل  الدهــون 
ويقلــل  التأكســدي،  اإلجهــاد 
الكبــد  ملــرض  األخــرى  العامــات 

الدهني غري الكحويل.
عــن  عبــارة  التأكســدي  واإلجهــاد 
العوامــل  نظــام  يف  تــوازن  عــدم 

املضــادة  والعوامــل  املؤكســدة 
للتأكســد، ليؤثــر اختــال التــوازن 
بــني املظاهــر النظاميــة عى أنواع 
وقــدرة  التفاعليــة  األوكســجني 

النظام عى إزالة السموم.
إىل  الثــوم  إضافــة  يحفــز  الثــوم. 
النظــام الغــذايئ عمــل الكبد، كا 
الــوزن  تخفيــف  يف  يســاعد  أنــه 

والدهون.
الجريــب فروت. يحتوي الجريب 
األكســدة  مضــادات  عــى  فــروت 
طريــق  عــن  الكبــد  تحمــي  التــي 
وزيــادة  االلتهابــات،  تقليــل 
اإلنزميات الحارقة للدهون، األمر 

الذي يحول دون تراكمها.
الجهــاز  أطبــاء  يــويص  األســاك. 
األســاك  بتنــاول  الهضمــي 
واملكمــات الغنيــة بزيوتهــا كونها 
تســاهم يف تقليــل فــرص اإلصابــة 
غــري  الدهنــي  الكبــد  مبــرض 

الكحويل.

بغناهــا  األســاك  تتميــز  كذلــك 
 ،"3 "أوميغــا  مثــل  باألحــاض 
وتضبــط  االلتهابــات،  تقّلــل  التــي 

مستويات إنزميات الكبد.
زيــت  يتميــز  الزيتــون.  زيــت 
باألحــاض  بغنــاه  الزيتــون 
الدهنيــة غــري املشــبعة، وهــو مــا 
يجعلــه مفيــًدا يف تقليــل اإلجهــاد 
وظائــف  وتحســني  التأكســدي 

الكبد.
املكــرسات  تحتــوي  املكــرسات. 
عــى أحــاض دهنية غري مشــبعة 
ومضــادات  "إي"  وفيتامــني 
بشــكل  تؤثــر  جميعهــا  األكســدة، 
الكبــد،  صحــة  عــى  إيجــايب 
وتحميــه مــن االلتهابــات واإلجهــاد 

التأكسدي.
تنــاول حفنــة  إىل  األطبــاء  ويدعــو 
يومًيــا مــن املكــرسات مــع مراعــاة 
لغناهــا  نظــًرا  املبالغــة  عــدم 

بالسعرات الحرارية.

أهم )7( أطعمة تحافظ عىل سالمة الكبد

طبيبة: هذا ما يحدث عند تناول البيض يوميًّا


