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هنية يبحث مع وزير خارجية قطر 
تطورات القضية الفلسطينية 

الدوحة/ فلسطني: 
بحث رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس"، إسامعيل 
هنيــة، أمــس، تطــورات القضيــة الفلســطينية، مــع وزير الخارجيــة القطري ونائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاين. وقالــت حركة حامس، 
يف بيــان صحفــي: إن اللقــاء جــرى يف العاصمــة القطريــة، الدوحــة، وضــم إىل 
جانــب هنيــة، نائــب رئيــس حــامس يف غــزة خليــل الحّيــة، واملستشــار اإلعالمي 

لرئيــس الحركــة، طاهــر النونــو. وأضاف البيان أن هنية بحث مع وزير 
الخارجيــة القطــري، ملــف "إعــامر غــزة واملنحــة القطريــة املخصصــة 

مجلس األمن يبحث حصار غزة 
وانتهاكات االحتالل ومستوطنيه 

يف الضفة والقدس
نيويورك/ فلسطني:

بحث مجلس األمن الدويل، أمس، استمرار الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة 
منــذ 15 عامــا، وانتهــاكات االحتــالل ومســتوطنيه يف الضفــة الغربيــة والقــدس 
املحتلتــني، ومعانــاة األرسى يف ســجونه. ودعــا مندوبــو الــدول الدامئــة وغــر 

القامئــة  القــوة  )إرسائيــل(،  الــدويل،  األمــن  مجلــس  يف  الدامئــة 
اســتيطان  مــن  الجانــب،  أحاديــة  اإلجــراءات  وقــف  إىل  باالحتــالل، 

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أعدمــت قوات االحتالل اإلســرائيلي الطفل محمد العالمي 
)11 عاما( بالرصاص على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، 

أمــس، وأصابــت 8 مواطنيــن بالرصــاص المعدنــي المغلــف 
بالمطاط، والعشــرات باالختناق بالغاز المســيل للدموع في 
مواجهــات مــع ثائــري جبــل صبيــح المهــدد باالســتيالء عليه 
واالســتيطان فــي بلــدة بيتــا جنوب نابلــس، بالضفــة الغربية 
ا في  المحتلــة. وأصيــب الطفــل العالمــي بجــروح خطــرة جــدًّ
صــدره، بعدما أطلقت قــوات االحتالل الرصــاص الحي صوب 

المركبــة التــي كان بداخلهــا ويقودهــا والــده، فــي 
منطقة »أبو طوق« على مدخل بلدة بيت أمر، ونقل

أبو حلبية: 
اقتحامات 

المستوطنني 
لألقىص محاولة 

خبيثة لفرض 
التقسيم 

غزة/ فلسطني:
املجلــس  يف  النائــب  قــال 
حلبيــة:  أبــو  أحمــد  د.  الترشيعــي 
اقتحامــات  يوظــف  العــدو  إن 
األقــى  للمســجد  املســتوطنني 
يف  جديــد  واقــع  خلــق  أجــل  مــن 

مدينــة القــدس املحتلــة. 
ترصيــح  يف  وأضــاف 

مخاوف إسرائيلية من تجدد 
المواجهات ومساٍع لتأجيل الحكم

دعوات لالحتجاج 
يف حي الشيخ 
جراح واالحتالل 
د بسلوان ُيصعِّ
القدس املحتلة/ فلسطني: 

أطلــق نشــطاء فلســطينيون دعوات 
لوقفــة احتجاجيــة حاشــدة يف حي 

الشــيخ جــراح يف القدس 
يــوم  وذلــك  املحتلــة، 

قناة عربية تكشف: 
صواريخ غزة أصابت 

بىن تحتية يف عسقالن
النارصة/ صفا:

كشــفت قنــاة عربيــة عــن تعــرض منشــآت وبنــى تحتيــة يف مدينــة عســقالن 
املحتلــة لصواريــخ املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة، يف معركة 
"ســيف القــدس" يف مايــو/ أيــار املــايض. وأفــادت القنــاة الـــ"11" 

ر من استمرار غياب آليات  "عدالة" يحذِّ
المحاسبة والمساءلة يف مؤسسات السلطة

التعليم: إعالن نتائج التوجيهي الثالثاء المقبل

159 إصابة بفريوس كورونا يف الضفة وغزة

إغالق "جي ميديا".. 
إثبات جديد عىل انتهاك 

السلطة للحريات اإلعالمية
رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:

اللــه،  رام  حكومــة  يف  اإلعــالم  وزارة  قــرار  ل  شــكَّ
إغــالق شــبكة "جــي ميديــا" اإلعالمية التــي يديرها 

الصحفــي عــالء الرميــاوي، تطــوًرا جديــًدا 
للحريــات  الســلطة  اســتهداف  يف 

نعت الشهيد سليم
الفصائل تدعو إىل تصعيد 

المقاومـــة الشعبيــــة 
ودعم صمود "بيتا"

غزة/ محمد األيويب:
دعت فصائل فلسطينية، إىل تصعيد املقاومة الشعبية ضد االحتالل 
قريــة  أهــايل  صمــود  ودعــم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيــيل 
"بيتا"، وكل القرى التي تواجه االستيطان.  ونعت الفصائل يف بيانات 
صحفية، أمس، الشــهيد شــادي ســليم )41 عاًما( الذي ارتقى برصاص 

قــوات االحتــالل يف أثنــاء وجــوده عــىل مفــرق "بيتــا" جنــويب 
نابلس، الليلة قبل املاضية. وتوجهت حركة حامس، بالتحية 

نقل المضرب محمد نوارة 
إلى عزل بئر السبع

16 أسريًا يواصلون 
إرضابهـــم عــــن 
الطعــام رفــًضا 

العتقالهم اإلداري
رام الله/ فلسطني:

ســجون  يف  أســرا   16 يواصــل 
إرضابهــم  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
رفضــا  الطعــام،  عــن  املفتــوح 
مــا  عــىل  اإلداري،  العتقالهــم 

شــؤون  هيئــة  بــه  أفــادت 
واملحرريــن  األرسى 

جنوب إفريقيا تعرتض 
عىل منح االحتالل صفة

"مراقب" يف االتحاد اإلفريقي
جوهانسربغ/ األناضول:

اعرضت جمهورية جنوب إفريقيا عىل قرار قبول االحتالل اإلرسائييل 
عضــًوا مراقًبــا يف االتحــاد اإلفريقــي، واصفــة هذه الخطــوة بـ"املروعة". 
وقالــت وزارة العالقــات الدوليــة والتعــاون يف جنــوب إفريقيــا يف بيــان 

لهــا، أمــس، إن الجمهوريــة أصيبــت بالدهشــة بســبب القــرار 
مبنــح  اإلفريقــي  االتحــاد  عــن  الصــادر  املــربر  وغــر  الجائــر 

الصحفي "أبو زيد" 
يتنسم الحرية بعد 

اعتقال دام 10 أشهر 
بسجون االحتالل

نابلس/ فلسطني:
االحتــالل  ســلطات  أفرجــت 
اإلرسائيــيل، أمــس، عــن الصحفــي 
نابلــس  مــن مدينــة  زيــد  أبــو  طــارق 

الغربيــة  الضفــة  يف 
اعتقــال  بعــد  املحتلــة، 

القيادي الباز: هروب 400 عائلة يهودية 
مـــن اللـــد خـــالل "سيـــف القـــدس" 

أبو اسنينة لـ "فلسطني": غياب القضاء 
وضعف الرشطة يزيدان خطر أحداث الخليل

في سابقة خطرة منذ توقيع اتفاق أوسلو
وزيران بحكومة اشتية يلتقيان بنظرييهما اإلرسائيليني يف القدس المحتلة

دعوات لتوحيد الجهود 
لمواجهة استهداف المحتوى 

الرقمي الفلسطيين
غزة/ فلسطني:

الغــريب  التحريــض  مواجهــة  ســبل  أمــس،  ومختصــون  إعالميــون  ناقــش 
واإلرسائيــيل عــىل املحتــوى الرقمــي الفلســطيني، داعــني لــرورة 
توحيد الجهود من أجل مجابهة كل مخططات محاربة الفلسطينيني 

اللد-غزة/ جامل غيث:
يف  البــارز  القيــادي  البــاز  يوســف  قــال 
الحركــة اإلســالمية التــي تحظرهــا ســلطات 
عائلــة   400 نحــو  هــروب  إن  االحتــالل: 
خــالل  املحتلــة  اللــد  مدينــة  مــن  يهوديــة 
مــن  خشــية  جــاء  القــدس،  ســيف  معركــة 

صواريــخ املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع 
وتصديهــم  اللــد  أهــايل  ولصمــود  غــزة، 
تزامنــت  التــي  املســتوطنني  لهجــامت 
إمــام  وهــو  البــاز،  وأضــاف  املعركــة.  مــع 
مدينــة  يف  الكبــر  املســجد  وخطيــب 
حكومــة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  اللــد 

املســتوطنني،  مئــات  جلبــت  االحتــالل 
لالشتباك مع أهايل اللد بعد انتفاضهم، 
األخــر  اإلرسائيــيل  بالعــدوان  وتنديدهــم 
لهجــامت  وتصديهــم  غــزة،  قطــاع  عــىل 

املســتوطنني. وتابــع: "مل يتــواَن 
لهجــامت  التصــدي  يف  األهــايل 

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
قال رئيس بلدية الخليل، تيســر أبو اســنينة: 
الرشطــة  جهــاز  وضعــف  القضــاء  غيــاب  إن 
يزيــدان خطــر األحــداث يف املدينــة الواقعــة 

يف جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وأكــد أبــو اســنينة يف ترصيــح لـــ "فلســطني"، 

والقضــاء  الســلطة  هيبــة  غيــاب  أن  أمــس، 
عنــف  أحــداث  انــدالع  يف  ســبب  والعدالــة 
إىل  إشــارة  يف  الخليــل،  يف  جــرى  مثلــام 
قْتــل مواطــن بنــران مســلحني، ومــا تبعــه مــن 
ذلــك  إثــر  يف  اندلعــت  داخليــة  اشــتباكات 
تجاريــة  محــال  إحــراق  مرحلــة  إىل  وصلــت 

ومركبــات، مــا اســتدعى إعــالن حظــر التجــوال 
يف املدينة كلها.

وأضــاف: املواطــن يتعــرض لضغوطات هائلة 
من جميع األطراف واالتجاهات، وشعبنا كله 

يعيــش تحــت توتــر، ولذلــك عندمــا 
تندلــع مشــكلة هنــا أو هنــاك تتطــور 

النارصة-رام الله/ فلسطني:
كشف موقع عربي مساء أمس عن لقاء جمع 
وزيرين يف حكومة اشتية برام الله بنظريهام 
اإلرسائيليني يف القدس املحتلة، يف سابقة 

مــن نوعهــا، وبعــد ســنوات مــن القطيعــة بــني 
أن  إىل  املوقــع  ولفــت  الحكومتــني.  وزراء 
يجــري يف  الــذي  نوعــه  مــن  األول  هــو  اللقــاء 
بلــدة  أرض  عــىل  املحتلــة،  القــدس  غــريب 

املالحــة، منــذ توقيع اتفاق أوســلو. وبحســب 
موقــع "والــال"، فــإن اللقــاء ضــم وزيــر الصحــة 

نيتســان هوروفيتــس ووزيــرة حاميــة 
حكومــة  مــن  زاندبــرع  متــارا  البيئــة 

رام الله/ فلسطني:
للحقــوق  الفلســطيني  االئتــالف  ر  حــذَّ
والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
النظــام  انغــالق  خطــر  مــن  )عدالــة( 
يف  نفســه  عــىل  الفلســطيني  الســيايس 
آليــات املحاســبة واملســاءلة  ظــل غيــاب 

من مجلس ترشيعي ونظام قضايئ.
عــن  صــادرة  موقــف  ورقــة  يف  ذلــك  جــاء 
االئتالف أمس، بعنوان "النظام السيايس 

الفلسطيني أصبح منغلًقا عىل نفسه". 
تشــكيل  آليــة  االئتــالف  وانتقــد 
إىل  باإلضافــة  التحقيــق  لجــان 

رام الله / فلسطني:
أفــادت لجنــة االمتحانات يف وزارة الربية والتعليم، 
ســتعلن  العامــة  الثانويــة  امتحــان  نتائــج  بــأن  أمــس، 
الساعة العارشة من صباح الثالثاء املقبل، املوافق 

الثالث من  أغسطس.

ســُتنرش  النتائــج  أن  لهــا،  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
ــا عــرب املوقــع الخــاص بالثانويــة العامة لهذا  إلكرونيًّ
العــام ) www.psge.ps(، وكذلــك عــرب الرســائل 

القصرة SMS املجانية من خالل رشكات 
االتصاالت الفلسطينية.

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، 159 إصابــة بفــروس 
الغربيــة  الضفــة  يف  تعــاٍف  حالــة  و92  كورونــا، 
املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  يف  غــزة،  وقطــاع  املحتلــة 
ففــي غــزة ســجلت وزارة الصحــة 119 إصابة، عقب 
إجــراء 882 فحصــا مخربيــا، مشــرة إىل تعــايف 74 

حالــة مــن مصــايب كورونــا. ولفتــت إىل أن اإلجــاميل 
الراكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ 
آذار 2020 بلــغ 116227 إصابــة، منهــا 945 حالــة 
حالــة  و1093  تعــاٍف،  حالــة  و114189  نشــطة، 

57 مصابــا يخضعــون  وفــاة. وأضافــت أن 
للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات، منهــم 

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في قرية بيتا بالضفة المحتلة                   )أ ف ب(
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ب بالقدس ويجددون اقتحام األقصى المستوطنون يستولون على منزل مسرَّ

االحتلل يعدم طفًل شمال الخليل ويصيب عرشات المواطنني يف "بيتا"
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غزة/ محمد األيويب:
املقاومــة  تصعيــد  إىل  فلســطينية،  فصائــل  دعــت 
الشــعبية ضــد االحتــال اإلرسائيــي يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، ودعــم صمــود أهــايل قريــة "بيتــا"، وكل القــرى 

التي تواجه االستيطان. 
الشــهيد  أمــس،  صحفيــة،  بيانــات  يف  الفصائــل  ونعــت 
قــوات  برصــاص  ارتقــى  الــذي  عاًمــا(   41( شــادي ســليم 
أثنــاء وجــوده عــى مفــرق "بيتــا" جنــويب  االحتــال يف 

نابلس، الليلة قبل املاضية.
نموذج للمقاومة

الذيــن  بيتــا  ألهــايل  بالتحيــة  حــاس،  حركــة  وتوجهــت 
الشــهرين دون  عــى  يزيــد  مــا  منــذ  يواصلــون املقاومــة 
كلــل أو ملــل، لطــرد املســتوطنني وكنــس االحتــال عــن 

جبل صبيح.
وقالــت الحركــة: إن الجبــل "تحــول بدماء الشــهداء ملنارة 
عاليــة يف ســاء فلســطني تؤكــد عنفــوان الفلســطينيني 

وإرصارهم عى الدفاع عن أرضهم".
منــوذج  هــي  بيتــا،  يف  الشــعبية  املقاومــة  أن  وأكــدت 
عــى  وتجــره  االحتــال،  تربــك  التــي  الجــادة  للمقاومــة 

الرحيل من أرضنا.
يعمــم  أن  يجــب  املقــاوم  النمــوذج  "هــذا  وأضافــت: 
لاشــتباك مــع املــروع االســتيطاين االســتعاري يف 

كل مناطق فلسطني".
وتقدمــت حــاس بالتعزيــة مــن عائلــة الشــهيد، مشــددة 
عــى أن "دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــدًرا، وإننــا عــى 
النــر يف معركــة جبــل صبيــح ضــد قطعــان  موعــد مــع 

املستوطنني الذين ميارسون العربدة ورسقة األرض".
االحتــال  مــع  يشــتبكون  شــعبنا  أبنــاء  "اليــوم  وتابعــت: 
فخيــار  وقــرة،  ونابلــس  وجنــني  بيتــا  يف  ومســتوطنيه 
املقاومــة هــو القــادر عــى لجــم العــدوان ووقــف عربــدة 

املستوطنني".
دمــاء  أن  اإلســامي،  الجهــاد  أكــدت حركــة  مــن جانبهــا، 

اللد-غزة/ جال غيث:
يف  البــارز  القيــادي  البــاز  يوســف  قــال 
الحركــة اإلســامية التــي تحظرهــا ســلطات 
عائلــة   400 نحــو  هــروب  إن  االحتــال: 
خــال  املحتلــة  اللــد  مدينــة  مــن  يهوديــة 
مــن  خشــية  جــاء  القــدس،  ســيف  معركــة 
صواريــخ املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع 
وتصديهــم  اللــد  أهــايل  ولصمــود  غــزة، 
لهجــات املســتوطنني التــي تزامنــت مــع 

املعركة.
وخطيــب  إمــام  وهــو  البــاز،  وأضــاف 
املســجد الكبــر يف مدينــة اللــد لصحيفــة 
"فلســطني": إن حكومــة االحتــال جلبــت 

الشــهداء لــن تضيــع هــدًرا، وســتدفع الشــباب الثائــر نحــو 
تصعيــد ثورتهــم وتطويرهــا حتى اقتــاع االحتال من كل 

أرضنا وبادنا.
وشددت الحركة عى أن إرصار الشباب البيتاوي الثائر، 
أثــًرا  عــى املواجهــة والربــاط عــى جبــل صبيــح أحــدث 

بليًغا عى مستوى فلسطني وكل أحرار العامل.
للجهــاد  وعنــوان  أيقونــة  إىل  تحولــت  بيتــا  إن  وقالــت: 
واملقاومــة والثــورة، وســيكون االنتصار حليف البيتاويني 

وكل الثائرين من أبناء شعبنا.
بــكل  ودعــت الحركــة، إىل اســتمرار فعاليــات املواجهــة 
فعاليــات  تنظيــم  شــعبنا  بجاهــر  وأهابــت  أدواتهــا، 
اإلســناد للشــباب الثائــر وأهــايل بيتــا، مشــيدًة مببــادرات 

األهايل الداعمة واملنارصة لثوار بيتا.
جرائم تطهير عرقي

يف حــني، أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني أّن 
ما جرى مع الشــهيد ســليم وما يجري يف بيتا واألرايض 
الفلســطينية إجــااًل جرائــم تطهــر عرقــي منّظمــة يســعى 

مئات املســتوطنني، لاشــتباك مع أهايل 
اللد بعد انتفاضهم، وتنديدهم بالعدوان 
غــزة،  قطــاع  عــى  األخــر  اإلرسائيــي 

وتصديهم لهجات املستوطنني.
التصــدي  يف  األهــايل  يتــواَن  "مل  وتابــع: 
اعتــدوا  الــذي  املســتوطنني،  لهجــات 
ومســاجدهم  وممتلكاتهــم  منازلهــم  عــى 
األرض  أصحــاب  أمــام  مــن  فــروا  حتــى 

األصليني".
بــأن  يشــعرون  املســتوطنني  أن  وذكــر 
نهايتهــم قــد اقربــت فتجدهــم يفــرون مــن 
مكان إىل مكان، ويهربون من الشال إىل 
الجنوب خشــية من املوت بفعل صواريخ 

يف بيتــا، وإطــاق النــار عــى الصياديــن والتضييق عليهم 
يف قطاع غزة، بالجرائم واإلرهاب املنظم التي تلجأ إليها 
قوات االحتال ضمن سياسة "بقاء األصبع عى الزناد".

وقالــت الجبهــة: "يخطــئ االحتــال إن ظن أن اإلعدامات 
الليــي اإلرسائيــي للمواطنــني  واالعتقــاالت والرهيــب 
والقــرى  املــدن  عــى  الحصــار  وفــرض  الفلســطینیین 
فتيــل  إخــاد  أو  إضعــاف  شــأنها  مــن  الفلســطينية، 

املقاومة ضد االحتال وقطعان املستوطنني".
وأكــدت أن سياســة االغتيــاالت واالعتقــاالت للمواطنــني 
والقــرى  املــدن  واجتيــاح  األقــى  املســجد  واقتحــام 
فمقاومــة  والصمــود،  والتحــدي  الكفــاح  روح  ستشــعل 
شعبنا لن تتوقف ال تحت ضغط االعدامات واالعتقاالت 
وال االقتحامــات والحصــار اإلرسائيــي، بــل هــي مســتمرة 
وكنــس  اإلرسائيــي  االحتــال  رحيــل  حتــى  وســتتواصل 

قطعان املستوطنني.
وشــددت الجبهة عى أن اســتمرار إفات دولة االحتال 
مــن العقــاب عــى جرامئهــا املتواصلــة وإرهــاب الدولــة 
املنظــم بحــق شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، تجعلهــا تتجــرأ 
املواطنــني  بحــق  الجرائــم  مــن  املزيــد  ارتــكاب  عــى 

الفلسطینیین.
ســليم،  الشــهيد  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  نعــت  كــا 
تضــاف إىل  الجديــدة  "الجرميــة اإلرسائيليــة  أن  مؤكــدًة 
ســجل االحتال اإلرهايب بحق شــعبنا يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، يف ظل صمت دويل رهيب".
وقــت  أي  مــن  أكــر  حــان  "الوقــت  إن  الحركــة:  وقالــت 
الدوليــة،  الجنايــات  محكمــة  أمــام  قضايــا  لرفــع  مــي، 
مــن  يرتكبــه  مــا  إزاء  االحتــال  قــادة  ومحاكمــة  ملاحقــة 

جرائم".
رفــع  إىل  الغربيــة،  الضفــة  يف  شــعبنا  جاهــر  ودعــت 
وتــرة املواجهــة مــع االحتــال يف نقــاط التــاس، ودعــم 
صمود أهايل بيتا، وكل القرى املهددة من املستوطنني 

وجنود االحتال.

اإلهــال بحقهــم وال تســتجيب ملطالبهــم 
بتوفر احتياجاتهم، وتهدم البيوت بحجج 
واهيــة، إىل جانــب نــر فــوىض الســاح، 

واملخدرات يف املدينة.
بحــق  املتبعــة  االحتــال  جرائــم  ورغــم 
األهايل فهم مرون عى البقاء والصمود 
الغاصــب  املحتــل  وتحــدى  أرضهــم  يف 

وفق الباز.
وانتفــض فلســطينيو الداخــل املحتــل عام 
1948 خال معركة "سيف القدس" ضد 
وشــهدت  وجرامئــه  اإلرسائيــي  االحتــال 
املواجهــات  أعنــف  املحتلــة  اللــد  مدينــة 
اســتعانت  التــي  االحتــال  رشطــة  مــع 

االحتال من خالها لتفريغ األرض من أصحابها.
وأشــادت الجبهة، بصمود جاهر شــعبنا يف بيتا الذين 
وأجــادوا  والصمــود  البطولــة  يف  األمثلــة  أروع  رضبــوا 
معادلــة املقاومــة الشــعبّية يف مواجهــة جيــش االحتــال 
ليؤكــدوا  باألســلحة  املدججــني  املســتوطنني  وقطعــان 
مجــدًدا أن الصمــود عــى األرض مهــا غــا مثنــه ســيظل 
كامــل  تحريــر  حتــى  وقــراره  الفلســطيني  الشــعب  خيــار 

ترابه امُلحتل.
املحتــل  والداخــل  الضفــة  يف  شــعبنا  جاهــر  ودعــت 
إىل االحتشــاد وااللتحــام مــع أبنــاء بيتــا وتصعيــد أعــال 
املقاومــة  رقعــة  وتوســيع  فيهــا،  الشــعبية  املقاومــة 
إطــاق  طريــق  عــى  التــاس  نقــاط  كل  يف  الشــعبية 
انتفاضــة شــعبية شــاملة تنخرط فيهــا الجاهر جنًبا إىل 
جنــب مــع فصائــل املقاومــة وتتصاعــد نارهــا حتــى كنس 

الغزاة عن كامل الراب الوطني.
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وصفــت  ناحيتهــا،  مــن 
فلســطني إعدام قوات االحتال املواطن ســليم بدم بارد 

املقاومــة وثبــات الفلســطينيني ودفاعهــم 
عن أراضيهم وبلداتهم.

يشــعرون  "املســتوطنني  أن  البــاز  وأكــد 
بخــوف دائــم فــا اســتقرار لهم عى أرضنا، 
فهم يشــعرون أنهم محتلون، فتجد أن كل 
أحدهــا  ســفر  جــوازي  يحمــل  مســتوطن 
إرسائيــي واآلخــر مــن دولــة أخــرى ورسعــان 

ما يفرون إليها.
وأشار إىل أن رئيس بلدية اللد جن جنونه 
املدينــة  مــن  املســتوطنني  فــرار  بســبب 
فلجــأ إىل االســتعانة بحكومتــه العنريــة 
التي اتبعت أساليب قمع واالعتداء عى 
األهايل طوال الفرات املاضية كمارسة 

مبيلشــيات املســتوطنني، بعــد أن فقــدت 
السيطرة عى املدينة.

وتخلــل األحــداث إحــراق مراكــز ومنشــآت 
لاحتال واملســتوطنني وعمليات إطاق 
األمنيــة  األجهــزة  اعترتــه  مــا  وهــو  نــار، 
مل  خِطــًرا  تطــوًرا  اإلرسائيليــة  والسياســية 

تشهده الباد منذ النكبة.
متطرفــة  اســتيطانية  عصابــات  وكانــت 
أطلقت النار وهاجمت منازل األهايل يف 
مدينة اللد املحتلة، بالتزامن مع العدوان 
اإلرسائيــي األخــر عى قطاع غزة، ما أدى 
إىل استشهاد الشاب موىس حسونة )31 

عاًما(.

هنية يبحث مع وزير 
خارجية قطر تطورات 

القضية الفلسطينية 
الدوحة/ فلسطني: 

بحــث رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية 
القضيــة  تطــورات  أمــس،  هنيــة،  إســاعيل  "حــاس"، 
الفلســطينية، مــع وزيــر الخارجيــة القطري ونائب رئيس مجلس 

الوزراء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاين.
وقالــت حركــة حــاس، يف بيــان صحفــي: إن اللقــاء جــرى يف 
نائــب  هنيــة،  جانــب  إىل  وضــم  الدوحــة،  القطريــة،  العاصمــة 
اإلعامــي  واملستشــار  الحّيــة،  خليــل  غــزة  يف  حــاس  رئيــس 

لرئيس الحركة، طاهر النونو.
وأضاف البيان أن هنية بحث مع وزير الخارجية القطري، ملف 

"إعار غزة واملنحة القطرية املخصصة لذلك".
ونقــل البيــان عــن وزيــر الخارجية القطري تأكيده أن باده تســر 

"بخطى حثيثة للروع يف تنفيذ املنحة".
ثــاين  آل  حمــد  بــن  متيــم  قطــر  أمــر  مبواقــف  هنيــة  وأشــاد 
والدبلوماســية القطريــة والجهــود املتواصلــة يف دعــم وإســناد 

الشعب الفلسطيني يف أماكن وجوده، وفق البيان.
واســتعرض الطرفــان، وفــق بيــان حركــة حــاس، ســبل "ترتيــب 

البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية".
تقديــم  املــايض،  مايو/أيــار  نهايــة  قــررت  قــد  قطــر  وكانــت 
نصــف مليــار دوالر دعــًا إلعــادة إعار غــزة، يف أعقاب عدوان 
إرسائيي اســتمر 11 يوًما يف الفرة ما بني 10 و21 من ذات 

الشهر.
ويعــاين ســكان غــزة أوضاًعــا معيشــية مرديــة، مــن جــراء حصــار 

إرسائيي متواصل للقطاع منذ عام 2007.

أبو حلبية: اقتحامات 
المستوطنني لألقىص محاولة 

خبيثة لفرض التقسيم 
غزة/ فلسطني:

قــال النائــب يف املجلــس التريعــي د. أحمــد أبــو حلبيــة: إن العــدو 
يوظــف اقتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى مــن أجــل خلــق 

واقع جديد يف مدينة القدس املحتلة.
وأضــاف يف تريــح أمــس، أن عمليات اقتحام املســتوطنني اليومية 
للمســجد األقــى عــى فرتــني، "محاولــة خبيثــة لفــرض ســيطرة تامة 

عى املسجد واالدعاء أنهم أصحاب املكان".
األمــن  مجلــس  قــرارات  لتنفــذ  الدوليــة  املنظــات  حلبيــة  أبــو  ودعــا 
عــى  نصــت  التــي  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  والجمعيــة  واليونســكو 
رضورة وقــف عــدوان االحتــال ومســتوطنيه ضــد املســجد األقــى 

ومدينة القدس.
ماحقــة  يف  دورهــا  األردنيــة  اململكــة  ــل  ُتفعِّ أن  أهميــة  إىل  وأشــار 
االحتــال عــى عدوانــه بحــق املســجد األقــى، "باعتبارهــا صاحبــة 
الســلطة  مــع  بالتنســيق  األقــى  املســجد  عــى  الدينيــة  الوصايــة 

الفلسطينية".
يف حني حث أبو حلبية الشــعب الفلســطيني عى شــد الرحال إىل 
املســجد األقى، والرباط يف ســاحاته إلفشــال مخططات االحتال 

وعدوان املستوطنني.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أطلــق نشــطاء فلســطينيون دعــوات لوقفــة احتجاجيــة 
حاشــدة يف حــي الشــيخ جــراح يف القــدس املحتلــة، 
ضــد  لألهــايل  دعــا  املقبــل،  الســبت  يــوم  وذلــك 

التهجر القرسي.
وكتبــت الناشــطة مــن الحــي منــى الكــرد يف صفحتهــا 
عــى "فيســبوك" أمــس، دعــوة للمشــاركة يف الوقفــة 
الّســاعة  الجــاري،  يوليــو  31 متــوز/  االحتجاجيــة يف 

الـ18:00.
وتأيت هذه الوقفة قبل يومني فقط من انعقاد جلسة 
يف محكمــة الظلــم العليــا للنظــر يف طلــب العائــات 
الحصــول عــى إذن الســتئناف قــرار تهجرهــم، وهــي 
النافــذة القضائّيــة الوحيــدة املتوّفــرة للعائــات بعــد 
قــرار  عــى  لاحتــال  املركزّيــة  املحكمــة  تصديــق 

تهجرهم.
الجهــاز  عــى  نعــّول  ولــن  ال  "نحــن  الكــرد:  وقالــت 
القضــايئ الصهيــوين، ونعــد املحكمة الُعليا -كغرها 
القانــوين  الغطــاء  وّفــرت  اّلتــي  االحتــال  محاكــم  مــن 

للمستوطنني- ذراعا ممتّدة القتاعنا".
وأضافــت: "لذلــك، فــإن وجودنــا يف الشــارع ووقوفنــا 
إىل جانب عائاتنا يف حّي الشيخ جّراح هو الضان 

الوحيد للتصّدي للتهجر".
وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر اإلخاء من املنازل 

التي ُتقيم فيها منذ عام 1956.
قــوات  بــني  مواجهــات  جــراح  الشــيخ  حــي  ويشــهد 
االحتال ومستوطنيه وبني أهايل الحي واملقدسيني 
والشــبان واملتضامنــني، الذيــن يتصــدون القتحامــات 

املستوطنني واعتداءاتهم.
مساٍع لتأجيل الحكم

مــن جانــب آخــر، قالــت مصــادر إعاميــة إرسائيليــة، 
أمس، إن حكومة االحتال قد تســعى لتأجيل الحكم 

يف قضايا إخاء الشيخ جراح املثرة للجدل.
وتنظــر محكمــة االحتــال العليــا يف الجلســة النهائية، 
عائــات  أربــع  مصــر  يف  املقبــل،  االثنــني  يــوم 

فلسطينية مهددة بالتهجر، وإخاء منازلها قرًسا.
وقــال مصــدر يف االئتــاف الحكومي لدولة االحتال: 

حكومة بينيت تدرس بجدية تأجيل جلسة املحكمة 
تلك.

ومل يحــدد املصــدر كيــف ســتعمل حكومــة االحتــال 
عــى ضــان مثــل هــذا التأخــر، لكنــه أضــاف: "مــن 
املمكن أن تجمد اإلجراءات ملدة ستة أشهر أخرى".

وقالت صحيفة "تاميز اوف إرسائيل": إن ملناقشات 
حــول هــذه املســألة، تــأيت يف الوقــت الــذي يســتعد 
فيــه بينيــت لزيارتــه األوىل إىل البيــت األبيــض بصفته 

رئيًسا للوزراء.
وبّينــت أن قــرار املــي قدمــا يف عمليــات اإلخــاء، 
قــد يســبب مشــكات قبــل الرحلــة إىل واشــنطن التــي 

تعارض بشدة هذه الخطوة.
وأصبحت عمليات تهجر الفلســطينيني يف القدس 
األشــهر  يف  شــديدة  توتــر  بــؤرة  مبنزلــة  املحتلــة، 
القــدس  يف  عنيفــة  مواجهــات  وأثــارت  األخــرة، 
املدينــة،  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إىل  وامتــدت  املحتلــة، 
وكانــت ســبًبا يف معركــة "ســيف القــدس" يف أيــار/ 

مايو املايض.

النارصة/ فلسطني: 
التجــاري  التعــاون  تزايــد  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  توقعــت 
االقتصــادي بــني دولــة االحتــال واملغــرب، مــع دخــول األخــرة 
إىل اتفــاق التجــارة الحــرة مــع قــارة إفريقيــا بدايــة العــام وهــو مــا 

سيجعلها بوابة )إرسائيل( للقارة السوداء.
دولــة  مــن  الكامنــة  التصديــر  إمكانيــات  إن  الصحيفــة:  وقالــت 
ربــع  نحــو  اللحظــة إىل  هــذه  املغــرب تصــل يف  االحتــال إىل 
وزارة  مــن  مشــرك  تقديــر  حســب  الســنة،  يف  دوالر  مليــار 

التعاون اإلقليمي ومعهد التصدير.
بلــدان  العاقــات واالهتــام املتصاعــد يف  كــا أن اســتئناف 
الــرق األوســط بعامــة ويف املغــرب بخاصــة، يوفــران الفــرص 
أيًضــا،  الجانــب االقتصــادي  للتعــرف عــى دولــة الصحــراء مــن 
وذلك إىل جانب توسيع العاقات الثقافية التي حوفظ عليها 

عى مدى السنني مثلا يف مجاالت أخرى أيًضا.
بــدت  سياســية،  تحتيــة  بنيــة  غيــاب  بســبب  أنــه  إىل  وأشــارت 
التجــارة بــني )إرسائيــل( واملغــرب طفيفــة اليــوم، وتبلــغ عرات 

مايني الدوالرات يف السنة فقط.
ويــراوح عــدد الســياح اإلرسائيليني الذيــن يزورون اململكة بني 

30 ألًفا و45 ألًفا يف السنة.
يف  أساًســا  املغــرب  إىل  للتصديــر  الكامنــة  اإلمكانيــة  وتركــز 

واألنظمــة  امليــاه،  ومعالجــة  الزراعيــة،  املســتلزمات  مجــاالت 
الرقمية والصناعات الذكية، والســاير، واألمن، وأجهزة الصحة 

الرقمية ومنظومات مدينية ذكية.
ونــرت الصحيفــة اســتطاًعا يف 70 صفحــة، يتضمــن ســبعة 
فصــول يف مواضيــع الفــرص والتحديــات للتعــاون االقتصــادي 

والتجاري، ومشاريع وطنية توشك عى االنطاق، وغرها.
وورد يف االستطاع أن عاقات الشعبني التي اتفق عليها عى 
مدى ســنوات الجمود الســيايس، تســمح اليوم بخليط نادر بني 

املصالح االقتصادية والتجارية والعاقات الثقافية العميقة.
وهــي  املغــرب،  مــع  التجــارة  إمكانيــة  تفتــح  أخــرى  ميــزة  ومثــة 
قــارة  مــع  الحــرة  التجــارة  اتفــاق  إىل  الســنة  بدايــة  يف  دخولهــا 
كبوابــة  املغــرب  اســتخدام  ممكًنــا  ســيكون  وهكــذا  إفريقيــا. 

إلفريقيا.
ويقــول رئيــس معهــد التصديــر، "أديــب بــاروخ"، إنــه واثــق مــن 
أن "التعــاون التجاري–االقتصــادي مــع املغــرب ســيحقق نتائــج 

مهمة للطرفني".
واملغــرب رابــع دولــة عربيــة توافــق عــى التطبيــع مــع )إرسائيل(، 
بعــد اإلمــارات والبحريــن والســودان، يف حــني   ،2020 خــال 
منــذ  االحتــال،  مــع  تســوية  باتفاقيتــي  واألردن  مــر  ترتبــط 

1979 و1994 عى الرتيب.

مخاوف إرسائيلية من تجدد المواجهات ومساٍع لتأجيل الحكم

دعوات لالحتجاج يف حي الشيخ جراح 
ـــد بسلــوان واالحتـــالل ُيصعِّ

صحيفة عربية: المغرب ستصبح 
بوابة )إرسائيل( للقارة السوداء

نعت الشهيد سليم

الفصائل تدعو إىل تصعيد المقاومة الشعبية ودعم صمود "بيتا"

القيادي الباز: هروب 400 عائلة يهودية من اللد خالل "سيف القدس" 

الشهيد شادي سليمالشهيد شادي سليم
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"خريطة طريق" إسرائيلية 
لمواجهة التهديدات المحيطة

أبيــب" وثيقــة لرئيــس  قــدم معهــد دراســات األمــن القومــي بجامعــة "تــل 
والتهديــدات  التحديــات  فيهــا  يســتعرض  هرتســوغ،  يتســحاق  االحتــال 
األمنية الرئيســة، وطالبته باالســتعداد لســيناريو التوصل إىل اتفاق تكون 
القــدرة عــى حيــازة  النوويــة، ولديهــا  العتبــة  إيــران دولــة عــى حافــة  فيــه 
القنبلــة النوويــة يف غضــون أشــهر قليلــة، عــى حــن يــزداد الخطــر عــى 

ا. الجبهة الشاملية ألن لبنان يشهد انهياًرا تدريجيًّ
تضمنــت الوثيقــة كثــًرا من البنود والتفاصيل، وأرشف عليها الربوفيســور 
مانويــل تراختنــربغ بعنــوان: "التحديات اإلســراتيجية الرئيســة لـ)إرسائيل( 
والتوصيــات السياســية للنصــف الثــاين مــن 2021"، وعرفــت برنامج إيران 
النووي بالتهديد األكرث خطورة لـ)إرسائيل(، ألنها تكتسب املعرفة الازمة 

لألسلحة النووية، وتتقدم يف تخصيب اليورانيوم ملستويات عالية. 
بشــأن الســاحة الشــاملية، إن احتــامالت التهديــد هنــاك تتزايــد مــع ضعف 
لبنــان إىل درجــة التفــكك، واملزيــد مــن االنقســام يف ســوريا، مــا يســمح 
إليــران بتعميــق تدخلهــا، وبنــاء "آلــة الحــرب" التــي تعتمــد بشــكل متزايــد 
عى القدرات الهجومية الدقيقة، ورغم وجود ردع متبادل بن )إرسائيل( 
وحــزب اللــه تتزايــد احتامليــة التدهور، نتيجة لألنشــطة التي قد تؤدي إىل 

ديناميكيات التصعيد.
جــدول  عــى  هامشــية  الســاحة  هــذه  تبــدو  الفلســطيني  الصعيــد  عــى 
األعــامل الــدويل واإلقليمــي، وفــق تقديــر الوثيقــة اإلرسائيليــة، لكــن ذلــك 
رضورة  ألن  الفلســطينية،  الســلطة  لتعزيــز  )إرسائيــل(  دعــوة  مــع  يتزامــن 
واملحافظــة  الغربيــة،  للضفــة  أمنــي  اســتقرار  تحقيــق  تكمــن يف  تقويتهــا 
عليها رشيًكا يف تســوية مســتقبلية، مع الحفاظ عى حوار ســيايس رفيع 
املســتوى، وتعميــق التوأمــة األمنيــة، واالســتعداد النتهــاء عهــد أيب مــازن، 

خاصة مع تقوية حامس. 
لوقــف  حــامس  مــع  اتفــاق  إىل  التوصــل  إىل  الوثيقــة  تدعــو  املقابــل  يف 
إلطــاق النــار طويــل املــدى، يشــمل قضيــة األرسى واملفقوديــن، وإعــادة 
تأهيــل البنــى التحتيــة يف غــزة، بوســاطة مرصيــة ومســاعدة دوليــة، ويف 
ذلك إعادة التأهيل والتنمية االقتصادية، مع إنشاء آلية فعالة ملنع تسلح 

املقاومة؛ ويف الوقت ذاته االستعداد لعملية عسكرية يف غزة.
صحيــح أن )إرسائيــل( مل تفقــد قــوة ردعهــا، وأعداؤهــا يدركــون قوتها، لكن 
قــد تحــدث مواجهــة يف الســاحة الشــاملية وأمــام غــزة بســبب ديناميــات 
التصعيد، ويف هذه الحالة تدعو الوثيقة اإلرسائيلية لصياغة إسراتيجية 
أمن قومي حديثة، أساًسا ملفهوم جيش االحتال اإلرسائييل للعمليات، 
وتحديــث خططــه العملياتيــة، واملوافقــة عــى خطــة متعــددة الســنوات 

لبناء الطاقة، ويف ذلك مخطط ميزانية متعدد السنوات. 
عنــد الحديــث عــن العاقــة مــع النظــام الــدويل تطالــب الوثيقــة أواًل 
بايــدن  الرئيــس األمريــي جــو  مــع  بإقامــة عاقــات  وقبــل كل يشء 
وإدارتــه، مــع الحفــاظ عــى عاقــات وثيقــة مــع الحــزب الجمهــوري 
وأنصــاره، وإنشــاء قنــوات منفصلــة للحــوار بشــكل يؤثر يف السياســة 
الفــرص  واســتغال  معهــا،  وينســق  األوســط  الــرق  األمريكيــة يف 
املتاحــة داخلهــا، خاصــة مواجهة تهديــدات إيران، وتعزيز التطبيع، 

وفهم مخاطر ونقاط الخاف بينهام.

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة " ســائق" بدائــرة النقــل واألمداد 
التابعة لإلدارة العامة للخدمات، عى نظام )عقد عمل مؤقت( وذلك وفقًا 

للمواصفات التالية: -
أواًل: رشوط الرتشح:-

1. أن يكــون حاصــًا عــى رخصــة قيــادة تشــمل )حمولــة – قاطرة – تراكتور – 

باص( سارية املفعول.
2. أن يكون عمر املرشح أقل من )35( عام.

3. أن يكون لديه خربة ال تقل عن )5( سنوات يف مجال العمل.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

6. يفضل أن يكون حاصًا عى مؤهل علمي ثانوية عامة كحد أدىن.

7. أن يجتاز االختبارين النظري والعميل.

ثانيًا: املهام واملسئوليات: -
• االلتزام بخطة التشغيل وتنفيذ اإلرشادات والتوجيهات من مسئوله املبارش.

• االلتزام باملواعيد والنقل اآلمن.
• مراقبة الطريق وقوانن املرور واألنظمة املعمول بها يف قانون مرور الدولة.

• املحافظة عى نظافة املركبة.
اإلطــارات،  البطاريــة،  امليــاه،  )الزيــوت،  بالفحوصــات املفرضــة  االلتــزام   •

الفرامل، الوقود، أوراق املركبة(.
• إجراء اإلصاحات الثانوية وترتيب اإلصاحات األخرى، وااللتزام مبواعيد الصيانة الوقائية.

• تسجيل الرحات وعدد الكيلومرات يوميًا.
ثالثًا: املهارات املطلوبة: -

مهارات فنية: -
• يفضل أن يكون لديه رخصة معدات هندسية.

• أن يكون لديه معرفة تامة باألنظمة والقوانن املرورية.
مهارات شخصية:-

• أن ميتــاز باملظهــر العــام الائــق والقــدرة عــى االتصــال والتواصــل الفعــال 
لباقــة  بــكل  والخاصــة  العامــة  واملؤسســات  واملواطنــن  املوظفــن  مــع 

ودبلوماسية، وبناء شبكة عاقات جيدة مع األطراف ذات العاقة.
• أن يكــون لديــه القــدرة عــى العمــل خــارج أوقــات الــدوام الرســمي وأيــام 

اإلجازات الرسمية والجمع واالعياد إذا لزم األمر.
• أن يكون لديه القدرة عى العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

فعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاه تقديــم طلــب توظيــف 
)عى موقع بلدية غزة اإللكروين( مرفقًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات 
أكادمييــة ومهنيــة وخــربات وأي وثائــق ذات عاقــة لتعزيــز الطلــب املقــدم، 
وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/08/08م.                                                                                                                         
بلديـــة غـــزة

إعالن خارجي 
صادر عن بلدية غزة

إعادة طرح عطاء )08 /2021 -ف(
توريد مولد كهرباء

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثة الزراعية( عن طرح عطاء توريد مولد 
كهربــاء مــن خــال مــروع " االســتجابة الطارئــة لتوفــر ميــاه الــري للمزارعــن 

Cristian Aid املترضرين يف قطاع غزة واملمول من
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املقــاول أن يكــون مؤهــل وأن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر 

الرضيبة وجهات االختصاص يف قطاع غزة
3.  يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بني مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غر مصحوب بذلك.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي شاملة قيمة الرضيبة املضافة 

مع تقديم شهادة خصم مصدر.
5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة )90( 

يومًا من تاريخ تسليمه.
6. كراسة العطاء مجاين

املوافــق  الخميــس  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  اســتام   .7

2021/07/29 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2021/08/04.

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2021/08/03 الساعة 12:00 م. يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

 ،2021/08/05 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــن 
الساعة الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(. 

10. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
12. رسوم اإلعان وإعادة اإلعان يف الجرائد ملدة يوم عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثــة الزراعيــة( –غــزة – الزيتون-شــارع صــاح الديــن، مقابــل محطــة أبــو 

جبة للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

إعالن طرح عطاء رقم 2021/01
مرشوع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة شهداء الشجاعية

  تعلن هيئة األعامل الخرية أسراليا يف قطاع غزة، عن طرح عطاء بالظرف املختوم 
ملــروع ترميــم وصيانــة وإعــادة تأهيــل مدرســة شــهداء الشــجاعية، فعــى الــركات 
لجنــة  لــدى  واملصنفــة  الفلســطينين  املقاولــن  اتحــاد  لــدى  واملســجلة  املؤهلــة 
التصنيــف الوطنيــة املوحــدة تخصــص )أبنيــة درجــة أوىل أو ثانيــة أو ثالثــة( واملســجلة 
رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وترغــب باملشــاركة يف هذا العطــاء، التقدم للحصول عى 

وثائق العطاء واالطاع عى الروط واملواصفات املطلوبة مع مراعاة التايل:
• يتم استام مستندات العطاء ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2021/07/29م 
من الســاعة التاســعة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة عرصًا، عدا أيام االجازة الجمعة 

والسبت، وذلك من مقر هيئة األعامل الخرية أسراليا بغزة.
• ستعقد زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات املشاركن 
يف العطــاء يــوم األربعــاء املوافــق 2021/08/04م الســاعة العــارشة صباحًا يف 

مقر الهيئة وانطاقًا إىل موقع العمل )مدرسة شهداء الشجاعية(.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختــوم هــو يف متــام الســاعة الثانيــة 
عــرة مــن ظهــر يــوم األحــد املوافق 2021/08/08م، وســيتم فتح املظاريف يف 

نفس الوقت يف مكتب الهيئة بغـزة بحضور من يرغب من الركات املشاركة. 
• مثن كراسة العطاء )100 دوالر أمريي( فقط مائة دوالر أمريي غر مسردة.

ماحظـات :
1. السعر هو أحد معاير الرسية وليس الوحيد.

مــع  فواتــر رضيبيــة  تقديــم  األمريــي، ويجــب  الــدوالر  بعملــة  التســعر   .2

إحضار شهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.
3. يجب إرفاق تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بني بقيمة 2000 دوالر أمريي.

4. قيمة رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مكتب هيئة األعامل الخرية أسراليا  أثناء الدوام 
الرسمي عى العنوان التايل:  غـزة - الرمال - شارع الثورة - عامرة شارب - الطابق السابع 

info@haipal.ps :تليفون/ 2888012 فاكس/ 2888013 بريد إلكروين ،

النارصة/ فلسطن: 
"معهــد  تقديــم  عــن  إرسائيــيل  كاتــب  كشــف 
دراســات األمــن القومــي" بجامعــة تــل أبيــب وثيقــة 
إىل رئيس االحتال يتســحاق هرتســوغ، يستعرض 
الرئيســة"، ويطالبــه باالســتعداد  فيهــا "التحديــات 
إيــران  فيــه  تكــون  اتفــاق  إىل  التوصــل  لســيناريو 
النوويــة  القنبلــة  حيــازة  عــى  القــدرة  لديهــا  دولــة 
الخطــر  يــزداد  حــن  قليلــة، يف  أشــهر  يف غضــون 
عــى الجبهــة الشــاملية، ألن لبنــان "يشــهد انهيــارا 

تدريجيا".
وقال "إيتامر آيخرن" يف مقال بصحيفة "يديعوت 
"الوثيقــة  إن  "عــريب21":  ترجمتــه  أحرونــوت"، 
خيــاًرا  لديهــا  أن  تضمــن  بــأن  )إرسائيــل(  تطالــب 
واالســتعداد  إيــران،  تجــاه  مصداقيــة  ذا  ا  عســكريًّ
لســيناريو الفشــل بالتوصــل التفــاق نــووي جديــد، 
وهو الســيناريو الذي ترســخ فيه إيران نفســها بأنها 
عــى "عتبــة نوويــة"، مــع القدرة عــى "تفجر قنبلة 

نووية" يف غضون بضعة أشهر".
عليهــا  أرشف  "الوثيقــة  أن  إىل  آيخــرن  وأشــار 
الربوفيسور مانويل تراختنربغ بعنوان: "التحديات 

والتوصيــات  لـ)إرسائيــل(  الرئيســة  االســراتيجية 
السياسية للنصف الثاين من 2021".

وعرفــت الوثيقــة برنامــج إيــران النووي بأنــه التهديد 
األكــرث خطــورة لـ)إرسائيــل(، ألنها تكتســب املعرفة 
والخــربة الازمتــن لألســلحة النوويــة، وتتقــدم يف 

تخصيب اليورانيوم ملستويات عالية".
وتابع: "بالنســبة للســاحة الشاملية، كتبت الوثيقة 
أن احتامالت التهديد تتزايد يف ظل ضعف لبنان 
يف  االنقســام  مــن  واملزيــد  التفــكك،  درجــة  إىل 
سوريا، ما يسمح إليران بتعميق تدخلها، وبناء آلة 
الحــرب التــي تعتمد بدرجــة متزايدة عى القدرات 
ردع  وجــود  مــن  الرغــم  وعــى  الدقيقــة،  الهجوميــة 
متبــادل بــن )إرسائيــل( وحــزب اللــه، فــإن احتامليــة 
إىل  تــؤدي  قــد  التــي  لألنشــطة  نتيجــة  التدهــور 

ديناميكيات التصعيد تتزايد".
وأوضــح أن "لبنــان ينهــار بســبب األزمــة السياســية، 
والرصاعــات عــى الســلطة بــن النخــب القطاعيــة، 
وانتقاداتــه  وضعــه  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعــى 
املتزايــدة، فــإن حــزب اللــه يحافــظ عــى ســلطته، 
اللبنــاين،  النظــام  عــى  قبضتــه  إحــكام  ويواصــل 

ويشــكل  الدقيقــة،  الهجوميــة  القــدرات  ويبنــي 
تهديدا حقيقيا إلرسائيل، صحيح أنه يبدو مقيدا، 
قواعــد  وفحــص  )إرسائيــل(،  تحــدي  يواصــل  لكنــه 
اللعبــة ضدهــا، ومعــه قــد يتطــور الوضــع إىل حــرب 

يف الشامل".
الوثيقــة  "أكــدت  الفلســطيني،  الصعيــد  وعــى 
األعــامل  جــدول  عــى  هامشــية  الســاحة  هــذه  أن 
الــدويل واإلقليمــي، وعــى إرسائيل تعزيز الســلطة 
الفلســطينية، وتكمــن رضورة تقويتهــا يف تحقيــق 
استقرار الضفة الغربية، واملحافظة عليها بصفتها 
رشيــًكا يف تســوية مســتقبلية، مــع الحفــاظ عــى 
التوءمــة  حــوار ســيايس رفيــع املســتوى، وتعميــق 
األمنية، واالســتعداد النتهاء عهد أبو مازن، خاصة 

يف ظل تقوية حامس".
مــع  اتفــاق  إىل  التوصــل  "رضورة  إىل  وأشــارت 
نــار طويــل املــدى، يشــمل  حــامس لوقــف إطــاق 
قضيــة األرسى واملفقوديــن، وإعــادة تأهيــل البنــى 
التحتية يف قطاع غزة، بوســاطة مرصية ومســاعدة 
دولية، تشمل إعادة التأهيل والتنمية االقتصادية، 
وعــى  التســلح،  ملنــع  فعالــة  آليــة  إنشــاء  مــع 

)إرسائيــل( تحســن اســتعدادها لعمليــة عســكرية 
يف قطــاع غــزة، تتضمــن منــاورة بريــة إللحــاق أرضار 

جسيمة بالذراع العسكري لحامس".
وجــاء يف الوثيقــة: "صحيــح أن )إرسائيــل( مل تفقــد 
قــد  لكــن  قوتهــا،  يدركــون  وأعداؤهــا  ردعهــا،  قــوة 
تحــدث مواجهــة يف الســاحة الشــاملية وأمــام غــزة؛ 
منهــا  يتطلــب  مــا  التصعيــد،  ديناميــات  بســبب 
صياغــة اســراتيجية أمــن قومــي حديثــة، كأســاس 
ملفهــوم الجيــش اإلرسائييل للعمليــات، وتحديث 
خططــه العملياتيــة، واملوافقــة عــى خطــة متعددة 
مخطــط  ذلــك  يف  مبــا  الطاقــة،  لبنــاء  الســنوات 

ميزانية متعدد السنوات".
وختمــت بالقــول: ")إرسائيــل( مطالبــة بــأن تســتعد 
يف  املجــاالت  متعــددة  حــرب  نشــوب  الحتــامل 
تهديــد رئيس لإلســناد، وســد الفجــوات يف الوعي 
املحتملــة،  وعواقبهــا  خصائصهــا  وإدراك  العــام، 
وضــامن وجــود قــدرة منــاورة بريــة متاحــة ملواجهــة 
بــن  العاقــات  تحســن  عــى  والعمــل  تحدياتهــا، 
اليهود والعرب، وتعزيز آليات الحوار يف املجتمع 

اإلرسائييل".

"حرية" يطالب مجلس األمن 
واألمم المتحدة بإنصاف 

حقوق الفلسطينيني
غزة/ فلسطن:

طالــب تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" مجلــس األمــن واألمــم املتحدة، 
بالعمــل الجــاد عــى إنصــاف حقــوق الفلســطينين، وإدراج ســلطات االحتــال 

اإلرسائييل يف قامئة اإلرهاب.
جــاء ذلــك يف رســالة وّجههــا التجمــع، أمــس، إىل األمن العــام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتريــش، وضــح مــن خالهــا أن قــوات االحتــال تواصــل مامرســاتها 
جرامئهــا  يف  وتســتمر  وممتلكاتــه،  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  العنرصيــة 
القتــل  وعمليــات  اإلنســاين،  الــدويل  والقانــون  الــدويل  للقانــون  املخالفــة 

واالعتقال واالستيطان والتهويد والتهجر القرسي.
لتنفيــذ  االحتــال  مســاع  ســياق  تــأيت يف  الجرائــم  هــذه  أن  الرســالة  وذكــرت 
مخطــط الضــم العنــرصي، يف ظــل الدعــم الــدويل الــذي يحظــى بــه االحتــال 

رغم مخالفته قرارات وقوانن األمم املتحدة.
األرايض  يف  املســتمرة  االحتــال  انتهــاكات  أن  رســالته  يف  التجمــع  وبــن 
ضــد  يحــدث  مــا  حيــال  الــدويل  الصمــت  ظــل  يف  تــأيت  الفلســطينية 
الفلســطينين، األمــر الــذي شــجعهم عــى ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم، ومنــذ 

مطلع شهر يوليو/ حزيران2021م.
 10 250 مواطنــا، وهــدم  ورصــد التجمــع اعتقــال قــوات االحتــال أكــرث مــن 
منــازل، إضافــة إىل 11 بركســا، وخيمــة ســكنية، ومزرعــة مــواٍش، وخــزان ميــاه 

يستخدم للري والرب.
وطالب يف رســالته بالعمل الجاد عى إنصاف حقوق الفلســطينين، وإدراج 
االحتــال اإلرسائيــيل يف قامئــة اإلرهاب، ومحاســبته عــى جرامئه، وأال ُيغض 
وأن  الفلســطينية،  األرايض  العنرصيــة يف  االحتــال  عــن مامرســات  الطــرف 

متارس األمم املتحدة عملها بنزاهة وعدالة وفقا ملنظومة عملها األممية.

صحيفة عربية: رفض رياضيني 
عرب مواجهة إرسائيليني 
يكشف إفالس التطبيع

النارصة/ فلسطن:
عــّدت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، أن ظاهــرة مقاطعــة الاعبــن 
 ،2020 العــرب، ورفضهــم مواجهــة العبــن إرسائيليــن يف أوملبيــاد طوكيــو 

مؤرش عى إفاس التطبيع مع الدول العربية.
الرياضــة  "عــامل  أن  أمــس  الصــادر  عددهــا  يف  العربيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
اإلرسائيــيل مل يدخــل يف صدمــة تامــة عندمــا أعلــن الاعــب الجزائــري فتحــي 
مبــاراة  يف  بوتبــول  توهــار  اإلرسائيــيل  الاعــب  ضــد  يتنافــس  لــن  أنــه  نوريــن 
الجــودو ضمــن ألعــاب أوملبيــاد طوكيــو ″2020، مضيفــة: "الاعبــون العــرب 

بتكرار مثل هذه األمور يجعلون منا أضحوكة".
ورأت أن "نورين رفع درجة مقاطعة الاعبن اإلرسائيلين درجة، وأعلن عى 
املــأل أنــه لــن يتنافــس يف طوكيــو، وقــال يف مقابلــة تلفزيونيــة: ال أريــد لَيــديَّ 

أن تتسخا".
كام لخص مدربه عامر بن خليف "األمر ببساطة؛ مل يكن لنا حظ يف القرعة، 

فحصلنا عى خصم إرسائييل فاضطررنا إىل االنسحاب".
ولفتــت أيضــا إىل انســحاب العــب الجــودو الســوداين محمــد عبــد الرســول، 
الســوداين  الاعــب  خطــوة  يف  ورأت  اإلرسائيــيل.  الاعــب  مقابلــة  ورفضــه 
"إفاســا" يف التطبيــع مــع الســودان، مؤكــدة أن "كل عاقــات التطبيــع البــاردة 
هــذه ســبق أن أثبتــت يف املــايض أنهــا ال ميكنهــا أن تغــر الواقــع، مثلــام يف 
حالــة الريــايض املــرصي إســام الشــهايب، الــذي رفــض مصافحــة أور ساســاون 

اإلرسائييل يف أوملبياد ريو 2016 يف الربازيلط".
وقالــت: "يوجــد كل أنــواع االتفاقــات والبنــود الرئيســة والفرعيــة، والحــرب الذي 
ينتهي يف الطابعة من كرثة النسخ، أما عى األرض، عى املنصة األبرز التي 
ميكــن أن تفحــص فيهــا العاقــات اإلنســانية، يثبت الرياضيون من هذه الدول 

العربية أن )إرسائيل( من ناحيتهم ليست موجودة".
خــوض  رفضــه  أعلــن  اللطيــف،  عبــد  محمــد  الســوداين  الجــودو  العــب  وكان 
ُمَضّحيــا   ،2020 أوملبيــاد طوكيــو  )إرسائيــل(، يف  مــن  العــب  أمــام  املبــاراة 

مبشاركته يف األوملبياد.
وســبقه يف ذلك، العب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي أعلن انســحابه 

لتجنب مقابلة محتملة مع العب الجودو اإلرسائييل توهر بوتبول.

رام الله/ فلسطن:
ســجون  يف  أســرا   16 يواصــل 
إرضابهــم  اإلرسائيــيل،  االحتــال 
رفضــا  الطعــام،  عــن  املفتــوح 
مــا  عــى  اإلداري،  العتقالهــم 
األرسى  شــؤون  هيئــة  بــه  أفــادت 

واملحررين أمس.
ســامل  ســامل  األســر  ويواصــل 
زيــدات مــن الخليــل إرضابــه منــذ 
يواصــل  حــن  يف  يومــًا،   17

اعمــر  منــر  محمــد  األســران 
ومجاهــد حامــد إرضابهــام لليــوم 

)15( عى التوايل.
محمــود  األرسى  وأعلــن 
الفســفوس  وكايــد  الفســفوس 
وجيفــارا  الدراويــش  ورأفــت 
 )14( منــذ  اإلرضاب  النمــورة 
األســر  يواصــل  حــن  يومــا، يف 
لليــوم  إرضابــه  داليشــة  ماهــر 

التاسع.
عــاء  األرسى:  يواصــل  كذلــك 
العمــور،  وفــادي  عــيل،  الديــن 
عبــد  وأحمــد  ربعــي،  وحســام 
الرحمــن أبــو ســل، ومحمــد خالــد 
أبــو ســل، وأحمــد نــزال، اإلرضاب 

لليوم الثامن.
مقــداد  األســر  ويخــوض 

القواسمة اإلرضاب لليوم السابع 
نــوارة  ومحمــد  التــوايل،  عــى 
لليــوم الرابــع عى التــوايل، رفضا 
يف  االنفــرادي  عزلــه  الســتمرار 
معتقــل عســقان، وهــو معتقــل 
ومحكــوم   ،2001 عــام  منــذ 

بالسجن املؤبد.
املرضبــن  األرسى  أن  يذكــر 
"النقــب،  ســجون  يف  يقبعــون 
وغالبيتهــم  ومجــدو"،  ورميــون، 
ســجون  يف  ســنوات  أمضــوا 

االحتال.
ُيشــار إىل أن اإلرضابــات الفرديــة 
اإلدارّي  لاعتقــال  الرافضــة 
تصعيــد  جــّراء  مــن  مســتمرة، 
سياســة  االحتــال  ســلطات 
وتحديــًدا  اإلداري،  االعتقــال 
علــاًم  املنــرصم،  أّيــار  شــهر  منــذ 
أن غالبيــة األرسى اإلداريــن هــم 
ســنوات  أمضــوا  ســابقون  أرسى 
يف سجون االحتال، ويبلغ عدد 
ســجون  يف  اإلداريــن  األرسى 

االحتال نحو 540 أسرا.
اعتقــال  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
ومينــع  محاكمــة،  أو  تهمــة  دون 
املعتقــل أو محاميــه مــن معاينــة 
املــواد الخاصــة باألدلة، يف خرق 

القانــون  لبنــود  ورصيــح  واضــح 
لتكــون  اإلنســاين،  الــدويل 
الوحيــدة  الجهــة  هــي  )إرسائيــل( 
هــذه  متــارس  التــي  العــامل  يف 

السياسة.
االحتــال  ســلطات  وتتــذرع 
وإدارات السجون بأن املعتقلن 
اإلداريــن لهــم ملفات "رسية" ال 
ميكــن الكشــف عنهــا، فــا يعــرف 
وال  محكوميتــه  مــدة  املعتقــل 

التهمة املوجهة إليه.
املعتقــل  يتعــرض  مــا  وغالبــا 
االعتقــال  مــدة  لتجديــد  اإلداري 
أكرث من مرة ملدة ثاثة أشــهر أو 
ســتة أشــهر أو مثانيــة؛ وقــد تصل 

أحيانا إىل سنة كاملة.
اقتحمــت  متصــل،  ســياق  يف 
إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات 
قســم  أمــس،  االحتــال  ســجون 
"عســقان"،  ســجن  يف   )3(
عــن  املــرضب  األســر  ونقلــت 
عــزل  إىل  نــوارة  محمــد  الطعــام 

تنكيليــة  خطــوة  يف  الســبع،  بــر 
بحقه.

األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
واملحرريــن، يف بيــان، أن قــوات 
وعبــث  بــاألرسى،  نكلــت  القمــع 
وخربــت  الشــخصية  بأغراضهــم 
وأجــرت  "الكانتينــا"،  مــواد 
بــت  وخرَّ واســعة،  تفتيشــات 

مقتنيات األرسى فيه.
ولفتــت الهيئــة إىل أن قســم )3( 
يف عســقان يقبــع فيــه عــدد مــن 
الحــاالت  ذوي  املــرىض  األرسى 
والخِطــرة  الصعبــة  املرضيــة 
كاألرسى: موفق عروق، وممدوح 
عمــرو، وشــادي مــوىس، وعثامن 
أبو خرج، وحامدة أبراش، ويارس 

ربايعة، ووائل أبو شخدم.
مــن ناحيتــه، أوضــح نــادي األســر 
رام  مدينــة  مــن  نــوارة  األســر  أّن 
مــدى  بالســجن  محكــوم  اللــه، 
عــام  منــذ  معتقــل  وهــو  الحيــاة، 

.2001

نقل المرضب محمد نوارة إىل عزل برئ السبع

16 أسريًا يواصلون إرضابهم عن 
الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري

وثيقة رسية بخصوص "التهديدات المحدقة" بدولة االحتالل
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بيتا- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
صمــود أســطوري تســطره قريــة بيتــا جنــوب رشق نابلــس 
لوحــة  يف  اإلرسائيــي،  االســتيطان  غــول  مواجهــة  يف 
متكاملــة يلتحــم فيهــا أهايل القرية نســاء ورجااًل وشــباًنا 

ومن أطياف العمل السيايس.
بيتــا  أرض  عــى  الفلســطينية  والوحــدة  التحــدي  مزيــج 
مــن  مبزيــد  واملســتوطنني  االحتــال  قــوات  تقابلــه 
عــن  دفاعــا  املنتفضــني  بحــق  والبطــش  االعتــداءات 
املوقــف  وحــدة  لتفكيــك  يائســة  محاولــة  يف  أرضهــم 
مــن  أخــرى  ملناطــق  االنتقــال  يف  اآلخــذ  الفلســطيني، 

الضفة الغربية.
ويؤكــد الناشــط مجــدي حاميــل من "بيتــا"، أن االحتال 
اإلرسائيــي يحــاول كــر عزمية أهايل القرية منذ اليوم 
األول النــدالع املواجهــة الشــعبية فيهــا، مســتخدًما كل 
وســائل القمــع والضغــط لكــر "منوذج بيتا"، "ففي كل 
مرة تقدم القرية شهيًدا يرص أهلها أكرث عى املقاومة 

حتى تحرير جبل صبيح".
ويلفت إىل أن قوات االحتال حاولت جر شبان القرية 
إىل مواجهــة داميــة، صبــاح أمــس األول، وذلــك خــال 
تنظيمهم فعالية ثقافية عى التلة املقابلة للجبل، "إال 
أن الشــبان فطنــوا لذلــك وتفادوهــا نظــًرا لوجــود النســاء 

واألطفال.
وقال حاميل: "بعد الظهر أعاد االحتال اقتحام املكان 
وأمطر النشطاء بقنابل غاز، واندلعت مواجهات عنيفة. 
وبينام أقام يف املســاء عدة كامئن للشــباب، واختطف 
اســتهدف يف  مــا زال مصريهــم مجهــواًل،  أربعــة منهــم 
عملــه،  مــن  عائــد  وهــو  ســليم  شــادي  الشــاب  أحدهــا 

فاخرتقت جسده 12 رصاصة لريتقي شهيًدا".
نشــبت  "ســليم"  استشــهاد  فــور  أنــه  يبــني حاميــل  وإذ 
مواجهــات عنيفــة جــًدا عــى مدخــل القريــة، اســتمرت 

حتى الرابعة فجًرا.

وذهــب إىل القــول: "كلــام أوغــل االحتــال يف القمــع 
والقتــل والحصــار، فــإن أهايل بيتا يخطون خطوة لألمام 

وال يرتاجعون للخلف أبدا".
 90 مــن  أكــرث  بيتــا"  "معركــة  عــى  مــى  اآلن  وحتــى 
يومــًا، عــى الرغــم مــن إغــاق مدخــل القريــة بالحواجــز 
وإليهــا،  منهــا  والخــروج  الدخــول  ومنــع  األســمنتية 
وتســجيل أكــرث مــن 3000 آالف إصابــة، أكــرث مــن مئــة 
إصابتهــم  إثــر  يف  العــكازات  يســتخدمون  باتــوا  منهــم 

بالرصاص املتفجر.
ويشدد حاميل عى أن ما يقوم به االحتال لن يجدي 

عــى  فلســطني  علــم  ورُِفــع  الحزبيــة مرفوضــة،  الرايــات 
ونجــاح  صمــود  رس  هــو  هــذا  أن  وأعتقــد  منــزل،  كل 
أهــايل القريــة الذيــن قــرروا االســتمرار مــن أجــل تحقيــق 

االنتصار".
وتابع حاميل: "من يريد أن يحمي أرضه من االستيطان 
الوقفــات  عــن  بعيــدًا  بيتــا،  منــوذج  اســتحضار  عليــه 
"فــا  الفعــل الريعــة،  االحتجاجيــة األســبوعية وردود 
بــد مــن الفعــل الرتاكمــي عــى مــدار الســاعة، وأن يــأمل 

االحتال وال يأمن أو يهدأ املستوطنون لحظة".
وذكر أن وحدة "الكاوتشوك" تعمل عى مدار الساعة 

نفعــا، وأن "بيتــا" ماضيــة نحــو تحريــر جبــل صبيــح مــن 
كل مظاهــر االحتــال، ولــن تخذل دماء شــهدائها الســتة 

الذين ارتقوا عى أرضها.
الوطنيــة،  الوحــدة  يفــوق  بيتــا  ويضيــف: "املشــهد يف 
فــام نشــهده إمنــا هــو تاحــم وتكافــل وطنــي واجتامعــي 
ألوانهــم  تناســوا  وشــبابًا  ونســاًء  رجــااًل  الجميــع  مــن 
السياســية واجتمعــوا عــى قلب رجــل واحد ضد البؤرة 

االستيطانية".
إىل  الدخــول  مينعــون  "بيتــا"  شــبان  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطيني، "فــكل  العلــم  بــأي علــم غــري  املواجهــات 

بحيــث ال يســتطيع املســتوطنون البقــاء أكــرث من ســاعة 
يف املــكان بســبب كثافــة الدخــان، إىل جانــب وحدات 
املقاومــة  مــن  متكاملــة  لوحــة  يف  و"املقاليــع"  الليــزر 

الشعبية، "استقيناها من أهلنا يف غزة".
مظهــر  أي  ترفــض  "بيتــا"  أن  التأكيــد  حاميــل  ويجــدد 
لاستيطان عى أرضها سواء كان مستوطنة أو معسكر 
جيش أو مدرسة دينية، "ولن تكون قريتنا مكاًنا لتفريخ 

املستوطنني ليعتدوا عى شعبنا".
منوذج للتعميم

بالضفــة  "حــامس"  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  حــني  يف 
الغربيــة نــارص عبــد الجــواد، أن "بيتــا" رضبــت منوذًجــا 
ملهاًم يف املقاومة الشعبية يستحق أن يعمم، "فاقت 

بيتا بصمودها كل هذه املدة توقعات الجميع".
تصميمهــم  يؤكــدون  زالــوا  مــا  بيتــا  "أهــل  وأضــاف: 
األســاليب  وابتــكار  والصمــود  التضحيــات  بــذل  عــى 
جميــع  داعًيــا  االحتــال"،  حــريت  التــي  املقاومــة  يف 
لتبنــي  والشــعبية  الرســمية  الفلســطينية  املســتويات 

منوذج "بيتا" وتعميمه.
وتحــدث عبــد الجــواد عــن تقصــري واضــح يف التضامــن 
مــع القريــة التــي دفــع أهلهــا أمثانــًا غاليــة مــن الشــهداء 
حقيقــي  لحــراك  وندعــو  "دَعونــا  وقــال:  واإلصابــات. 
عمــي يدعــم أهــل بيتــا ويرفــع مــن معنوياتهــم ويخفــف 

من استفراد االحتال بهم".
وعرب عن اعتقاده بأن انكســار "بيتا"، "ســيجعل قضيتنا 
الفلســطينية يف خطــر، فعــدم نجــاح أهــايل القريــة يف 
لليــأس  املجــال  ســيفتح  الجبــل  عــى  االســتيطان  منــع 

واإلحباط".
وأضــاف: "االحتــال يــدرك أن بيتــا منــوذج راٍق ومتقــدم 
ونجاحه ســيعزز املقاومة الشــعبية يف القرى والبلدات 
األخرى التي تعاين بســبب االســتيطان واملســتوطنني، 

لذلك هو حريص عى إفشاله".

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
قــال رئيــس بلديــة الخليــل، تيســري أبــو اســنينة: 
الرشطــة  جهــاز  وضعــف  القضــاء  غيــاب  إن 
الواقعــة  األحــداث يف املدينــة  يزيــدان خطــر 

يف جنويب الضفة الغربية املحتلة.
"فلســطني"،  لـــ  اســنينة يف ترصيــح  أبــو  وأكــد 
والقضــاء  الســلطة  هيبــة  غيــاب  أن  أمــس، 
والعدالة سبب يف اندالع أحداث عنف مثلام 
جــرى يف الخليــل، يف إشــارة إىل قْتــل مواطــن 
اشــتباكات  مــن  تبعــه  ومــا  مســلحني،  بنــريان 
إىل  وصلــت  ذلــك  إثــر  يف  اندلعــت  داخليــة 
مــا  ومركبــات،  تجاريــة  محــال  إحــراق  مرحلــة 
املدينــة  يف  التجــوال  حظــر  إعــان  اســتدعى 

كلها.
وأضــاف: املواطــن يتعــرض لضغوطــات هائلــة 
وشــعبنا  واالتجاهــات،  األطــراف  جميــع  مــن 
كلــه يعيــش تحــت توتــر، ولذلــك عندمــا تندلع 
مشــكلة هنــا أو هنــاك تتطــور أحياًنــا إىل فتنــة 
مــا  بــكل  الفــن  هــذه  أن مننــع  عائليــة، ودورنــا 
يف  لوأدهــا  العقــاء  بتدخــل  قــوة  مــن  أوتينــا 

مهدها.
تبذلهــا  جهــوًدا  أن  إىل  اســنينة  أبــو  يشــري  وإذ 
أطــراف عــدة الحتــواء األزمــة يف الخليــل، فإنــه 
غيــاب  ســببها  األساســية  اإلشــكالية  أن  يبــنّي 

هيبة السلطة وضعف القضاء.
يف  األضعــف  هــو  الرشطــة  جهــاز  أن  وأكــد 
اإلمكانيات والعدد مقابل ما متلكه أجهزة أمن 
الســلطة األخرى من إمكانيات وقدرات برشية 
اشــتية  محمــد  حكومــة  مطالًبــا  ولوجســتية، 
إمكانياتهــا  وزيــادة  الرشطــة،  أعــداد  بزيــادة 
للسيطرة عى الوضع يف البلد وإعادة أمنها.

وطالب أبو اســنينة بأهمية دعم جهاز الرشطة 
بعــدد األفــراد واإلمكانيــات، لتأخــذ دورهــا يف 
أكــرث مــن األجهــزة األخــرى، نظــًرا  حفــظ األمــن 
ألن هــذا الجهــاز معنــي بحفــظ أمــن املدنيــني 

والفصل بينهم.
للمواطنــني،  القانــون  أهميــة حاميــة  أكــد  كــام 
القضــاء،  مــن خــال  العدالــة  تحقيــق  وكذلــك 
إذ إنــه عندمــا يغيــب القانــون تنتــرش الفــوىض 
والزعران ومن يريد العمل خارج إطار القانون.

حملة ضغوط إرسائيلية يف 
أمريكا وأوروبا ضد "بن أند جريي"

النارصة/ فلسطني:
شــكلت حكومــة االحتــال طاقــام يضــم مندوبــني عــن عــدة وزارات، 
بينهــا الخارجيــة واالقتصــاد والقضــاء، بهدف تنفيذ حملة ملامرســة 
ورشكــة  األمريكيــة  جــريي"  أنــد  "بــن  رشكــة  عــى  شــديد  ضغــط 
"يونيليفر" الربيطانية - الهولندية التي متلكها، حســبام نقل موقع 

"والا" اإللكرتوين عن مصادر إرسائيلية رفيعة. 
وعقــد الطاقــم مــداوالت يف مقــر وزارة خارجيــة االحتــال االثنــني 

املايض.
وتهدف الحملة إىل دفع الرشكتني إىل الدخول يف مفاوضات مع 
دولــة االحتــال مــن أجــل تغيــري القــرار بشــأن توقــف "بــن أنــد جريي" 
عن بيع منتجاتها يف املستوطنات يف الضفة الغربية بحلول نهاية 

العام املقبل. 
ومتكنت )إرسائيل( خال السنوات العرش املاضية من منع خطوة 

الرشكة األمريكية ملقاطعة املستوطنات.
ورفضــت "يونيليفــر" طلبــات حكومــة االحتــال بوضــع "فيتــو" ضــد 
قــرار "بــن أنــد جــريي"، وذلــك قبــل إعــان األخــرية قرارهــا مبقاطعــة 

املستوطنات، يف 19 متوز/يوليو الجاري.
األســبوع  القــرار  إعــان  بعــد  االحتــال،  خارجيــة  وزارة  وبعثــت 
املــايض، برقيــة إىل جميــع الســفارات والقنصليــات اإلرسائيلية يف 
أمريــكا الشــاملية وأوروبــا، وأوعــزت مــن خالهــا بالــرشوع يف حملــة 

ضغط ضد الرشكتني.
الـــ18 شــهرا حتــى دخــول  اســتغال  "يجــب  أنــه  الربقيــة  وجــاء يف 
والتطلــع هــو مامرســة  تغيــريه.  أجــل  مــن  التنفيــذ  القــرار إىل حيــز 
ضغوط استهاكية، إعامية، إنرتنتية وسياسية طوال الوقت عى 
يونيليفــر العامليــة و"بــن أن جــريي" مــن أجــل الدفــع إىل بــدء حــوار 

مع الرشكة".
وطالبــت وزارة خارجيــة االحتــال ممثلياتهــا يف أمريــكا الشــاملية 
مؤيــدة  إعاميــة  منظــامت  يهوديــة،  منظــامت  بتشــجيع  وأوروبــا 
مظاهــرات  تنظيــم  عــى  أصوليــة،  إنجيليــة  وجامعــات  لـ)إرسائيــل( 
مامرســة  وكذلــك  و"يونيليفــر"،  جــريي"  أنــد  "بــن  مكاتــب  مقابــل 

ضغوط عى مستثمرين يف كلتا الرشكتني.

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
حكومــة  يف  اإلعــام  وزارة  قــرار  ل  شــكَّ
ميديــا"  "جــي  شــبكة  إغــاق  اللــه،  رام 
عــاء  الصحفــي  يديرهــا  التــي  اإلعاميــة 
الرميــاوي، تطــوًرا جديــًدا يف اســتهداف 
بالضفــة  اإلعاميــة  للحريــات  الســلطة 

الغربية.
عــدد  إغــاق  أن  الــوزارة  أعلنــت  وبينــام 
مــن املؤسســات اإلعاميــة جــاء بســبب 
عــدم حصولهــا عى الرتاخيــص القانونية 
الازمــة ملامرســة عملهــا، أكــد صحفيون 
عاملــون بالضفــة، أن اإلغــاق اســتهداف 

متعمد لتضييق الحريات.
الســعدي،  مجاهــد  الصحفــي  وأكــد 
ليــس  ميديــا"  "جــي  إغــاق  قــرار  أن 
الســلطة  لجــأت  إذ  نوعــه،  مــن  األول 
العديــد  إغــاق  إىل  ســابقة  مراحــل  يف 
ورشكات  الصحفيــة  املؤسســات  مــن 
اإلنتــاج اإلعامــي التــي تــزود الفضائيــات 

والوسائل اإلعامية باملواد اإلخبارية.

وإذ يشــري الســعدي إىل أن الــوزارة تــرص 
عــى إغــاق "جــي ميديــا" وغريهــا، إىل 
حــني اســتصدار التصاريــح الازمــة، فإنــه 
يؤكــد عــدم ســهولة الحصــول عــى هــذه 
أي  متنحهــا  ال  الــوزارة  وأن  الرتاخيــص، 

شخص.
تبادل األدوار

املؤسســات  "اســتهداف  أن  وأضــاف 
والشــبكات اإلعاميــة، يأيت ضمن تبادل 
األدوار بــني االحتــال والســلطة يف قمــع 
حجــب  أجــل  مــن  الصحفيــني  واعتقــال 
التحريــض"،  أبرزهــا  عــدة،  بتهــم  الكلمــة 
الصحفيــني  بحــق  "إجراًمــا  ذلــك  ا  عــادًّ
خــط  عــى  بحياتهــم  يخاطــرون  الذيــن 

النار".
وتابــع: "الســلطة تســعى لحجــب صــورة 
أن  إىل  مشــرًيا  الصحفيــني"،  وصــوت 
جميــع العاملــني يف "جــي ميديــا" كانــوا 
األقــى  قنــايت  يف  يعملــون  ســابًقا 
والقــدس وبعــض القنــوات التــي حظرتهــا 

وأن  الفلســطيني،  اإلعامــي  واملحتــوى 
بعــض  الســتهداف  ــا  قويًّ ًهــا  توجُّ لديهــا 
والتشــويش  اإلعاميــة  الشــخصيات 

عليها.
لـ"فلســطني"  أبــو عــرام يف حديثــه  وعــدَّ 
الفلســطيني  للقانــون  "انتهــاًكا  ذلــك 
متارســه الحكومــة ممثلــة برئيــس وزرائهــا 
محمــد اشــتية، ومــن وواضــح أن اإلعــام 
يف  يقدمــه  الــذي  باملحتــوى  محــارب 
اســتهداف  إىل  الفًتــا  ملنعــه"،  محاولــة 
االعتــداء  رأينــا  كــام  مبــارشة  الصحفيــني 
الصحفيــة  التغطيــة  خــال  الجســدي 
للفعاليــات املناوئــة الغتيــال أجهــزة أمــن 
الســلطة املعــارض الســيايس نــزار بنــات 
الضفــة  مــدن  مــن  اللــه، وغريهــا  رام  يف 

الغربية.
"املهزلــة  أســامه  مــا  بوقــف  وطالــب 
تجــاه اإلعــام الفلســطيني"، مــع رضورة 
الســامح للصحفيــني بالعمــل بحريــة وفق 

ما تنص عليه القوانني.

وحجبتها وزارة اإلعام يف رام الله.
وأكمــل: "اليــوم تحــاول الســلطة مجــدًدا 
منع الصوت الفلسطيني وتغطية الصورة 
والكلمــة مــن خــال إغــاق مكتــب )جــي 
ميديــا(، وهــذا األمــر مرفــوض ألنــه واضــح 
بالنســبة لنا كصحفيني فلســطينيني بات 
األمــر عبــارة عــن تبادل أدوار بني الســلطة 
الصحفيــني  اســتهداف  يف  واالحتــال 

واملؤسسات اإلعامية".
إغــاق  رفضــه  عــى  الســعدي  وشــدد 
املؤسســات اإلعاميــة ومــا ينتج عنه من 

قطع لألرزاق.
واســتدرك: "سيســجل التاريخ محاوالت 
السلطة حجب صورة وصوت الصحفيني 
نــزار  الســيايس  املعــارض  اغتيــال  قبــل 
ا أن اإلعام يف  بنــات وبعــده أيًضــا"، عــادًّ

الضفة الغربية حر ومقاوم.
أبــو  أمــري  الصحفــي  قــال  جهتــه،  مــن 
تنتهــج  الضفــة  يف  الســلطة  إن  عــرام: 
سياســة واضحــة يف محاربــة الصحفيــني 

أبــو عــرام: "الســلطة تســعى ملنــع  وقــال 
خــروج الكلمــة للتشــويش عــى الرســالة 
اإلعاميــة يف وقــت ينشــغل فيــه اإلعام 
املواقــع  يف  بالتغطيــات  الفلســطيني 
حريــة  االحتــال  فيهــا  ينتهــك  التــي 

وحقوق وكرامة الفلسطينيني".
بالصحافــة  تدفــع  الســلطة  "لكــن 
الفلســطينية إىل مربــع آخــر بعدمــا رأينــا 
يف  املقاومــة  حققتــه  الــذي  االنتصــار 
املشــهد  وهــو  القــدس،  ســيف  معركــة 
بعدهــا  ولجــأت  للســلطة  يــرق  مل  الــذي 
يف  أخــرى  زاويــة  إىل  اإلعــام  لجــذب 
والواقــع"،  الصــورة  نقــل  منــع  ســبيل 

بحسب أبو عرام.
رغبــة  الســلطة  لــدى  ليــس  أنــه  إىل  ــه  ونبَّ
رأي  أي  ســامع  يف  اإلطــاق  عــى 
قرارتهــا  جميــع  أن  معتقــًدا  مخالــف، 
تثنــي  لــن  اإلعاميــة  املؤسســات  بحــق 
الصحفيــني عــن اســتمرار عملهم املهني 

لنقل صورة الشارع الفلسطيني.

أبو اسنينة لـ "فلسطني": غياب القضاء 
وضعف الرشطة يزيدان خطر أحداث الخليل

رام الله/ فلسطني:
ر االئتــاف الفلســطيني للحقــوق  حــذَّ
والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
النظــام  انغــاق  خطــر  مــن  )عدالــة( 
نفســه  عــى  الفلســطيني  الســيايس 

املحاســبة  آليــات  غيــاب  ظــل  يف 
ترشيعــي  مجلــس  مــن  واملســاءلة 

ونظام قضايئ.
صــادرة  موقــف  ورقــة  يف  ذلــك  جــاء 
عــن االئتــاف أمــس، بعنــوان "النظــام 
الســيايس الفلسطيني أصبح منغلًقا 

عى نفسه". 
وانتقــد االئتــاف آليــة تشــكيل لجــان 
األخــذ  عــدم  إىل  باإلضافــة  التحقيــق 
مزيــد  إىل  ســيؤدي  مــا  بتوصياتهــا، 
مــن إضعــاف ثقــة النــاس يف النظــام 
إىل  الورقــة  وأشــارت  الســيايس. 

العديد من القضايا ذات األهمية.
وبــنّي أنــه ال تتــم اإلقــاالت يف النظــام 
إال  عــادة  الفلســطيني  الســيايس 
كنتيجــة لرصاعــات، وعمليــة تصفيــة 
داخلية، كإقالة محمد دحان وفصل 
وزيــر  فصــل  ومؤخــًرا  القــدوة  نــارص 
املكتبــة  أمانــة  مــن  الســابق  الثقافــة 
الســلطة  اغتيــال  النتقــاده  الوطنيــة 

املعارض السيايس نزار بنات. 
عــدم  ائتــاف عدالــة إىل  لفــت  كــام 

اللجــان  نتائــج  مــع  بجديــة  التعامــل 
املستقلة أو اللجان الحكومية ساهم 
الحكومــات  يف  الثقــة  فقــدان  يف 

املتعاقبة وإجراءاتها. 
متتاليــة  ظــل ســنوات  وأضــاف: "يف 
واملحاســبة  الشــفافية  غيــاب  مــن 
ودقــة املعلومــات التــي يجــري تزويد 
يف  الثقــة  باتــت  بهــا،  الجمهــور 
البيانــات الرســمية معدومــة، معمقــة 
بذلك من الفجوة بني الشــارع ونظام 

الحكم وأدواته".
وذكــر أنــه وعوًضــا عــن معالجــة قضايا 
الــرأي العامــة مبســؤولية، يتــم اللجوء 
والبــدء  الداخــي  التحشــيد  اىل 
رسيعــة،  وتغــريات  معالجــات  يف 
بصــورة  املؤامــرة  خطــاب  وتصديــر 
"فلــم  وتابــع:  وغــري مســوغة.  مكثفــة 
يعــد مــن املقبــول االســتمرار بالركــون 
إىل خطابــات املؤامــرة عى الرشعية 
واملــرشوع الوطنــي. فهــذا غــري كاٍف 
وســيجد النظام الســيايس نفســه يف 

نهاية املطاف معزواًل".

ر من استمرار غياب آليات المحاسبة  "عدالة" يحذِّ
والمساءلة يف مؤسسات السلطة

إغالق "جي ميديا".. إثبات جديد عىل انتهاك السلطة للحريات اإلعالمية

"بيتا" تواصل الصمود مع "استرشاس" االحتالل لوأد تجربتها

قرية بيتا المهددة بالمصادرةقرية بيتا المهددة بالمصادرة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

خريطة طريق لخروج غزة من 
صحراء الحصار

الغريــق يف مــاء البحــر ال يخــى البلــل، وهذا حــال غزة التي تعاين 
الحصار اإلرسائييل، وتتوجع من إجراءات محمود عباس العقابية، 
الرافض الدميقراطية، الذي يتعمد إعاقة إعامر غزة، وعدم مد يد 

العون لها، مهام رصخت، وتأّوهت.
غــزة بحاجــة إىل قــراءة التجربــة الفلســطينية يف انتفاضــة األقــى 
مــن جديــد، واالســتفادة مــن اإلرصار الفلســطيني عــى املقاومــة 
أشــكال  كل  اإلرسائيــيل  العــدو  مامرســة  رغــم  املــدة،  تلــك  يف 
القمــع والذبــح والحصــار والقصــف، ومــن ذلــك تقطيــع أوصــال غــزة 
الذاكــرة- وتدمــر أحيــاء ســكنية بكاملهــا يف مناطــق  -ملــن خانتــه 
االقتحامــات  ومواصلــة  الصهيونيــة،  املســتوطنات  مــع  االحتــكاك 
الليليــة بالدبابــات، وإطــاق النــار اليومــي عــى عابر الســبيل، وقتل 

العرشات.
وال أظــن أهــل غــزة ينســون تلــك املــدة مــن املواجهــات اليوميــة مــع 
االحتــال، واملعانــاة اليوميــة، حــن كانت طائــرات االحتال تغتال 
تجمًعــا  ســاعة  كل  يف  تقصــف  طائراتــه  وكانــت  ــا،  يوميًّ النشــطاء 
للمواطنــن، وكانــت صواريــخ االحتال ورصاصــه يدويان ليل نهار، 
الطريــق  وكانــت  معطــًا،  العمــل  وكان  متوقفــة،  التجــارة  وكانــت 
الفاصــل بــن غــزة وخــان يونــس مقطوعــة بالدبابــات، وأجــر النــاس 
عــى املبيــت عــى قارعــة الطريق عند حاجز املطاحن )أبو هويل( 
إغــاق  بالعــدو اإلرسائيــيل إىل  األمــر  ليلــة، حتــى وصــل  مــن  أكــر 
الطريــق الواصــل بــن غــزة واملنطقــة الوســطى، ويف مــرات عديــدة 

قطع بالدبابات طريق خان يونس رفح.
العربيــة، وكيــف كانــوا  الســفر إىل مــر  غــزة عــذاب  أهــل  ويذكــر 
التفتيــش  وكان  ســاعات،  اإلرسائيليــة  البوابــة  عنــد  ينتظــرون 
بأمــر  للمئــات  الســفر  منــع  وكان  مهيًنــا،  للحقائــب  اإلرسائيــيل 
املخابــرات اإلرسائيليــة ال يتوقــف، وعاش الناس أحوااًل معيشــية ال 

تقل صعوبة عام هي عليه اليوم.
املقاومــة الفلســطينية طــوال مــدة انتفاضــة األقــى التــي امتــدت 
تجــرح  ومل  ــا،  إرسائيليًّ  1113 إال  تقتــل  مل  ســنوات  خمــس  قرابــة 
قــدم  حــن  عــى  العــدو،  مصــادر  ذكــرت  مــا  وفــق   ،4500 إال 
الفلســطينيون نحــو 4412 مــن الشــهداء، ونحــو 48 ألــف جريًحــا، 
إضافــة إىل الدمــار الشــامل يف املؤسســات واملنشــآت واملصانــع 
البطالــة والجــوع واالنفــات األمنــي،  واملتاجــر واملبــاين، وتفــي 
وتــردي األحــوال املعيشــية والتعليميــة والحياتيــة، وخســائر ماديــة 
إن )إرسائيــل( قتلــت واعتقلــت معظــم  يف كل املجــاالت، حتــى 
قيــادات الصــف األول للتنظيــامت، لتكــون النتيجــة هزميــة العــدو 

اإلرسائييل يف غزة عى أقل تقدير، ورحيل جيشه ومستوطنيه.
تكــن  ومل  وســطاء،  هنــاك  يكــن  مل  األقــى  انتفاضــة  يف 

تهدئة، وال اتفاقيات وقف إطاق النار، 

PSCF-08 -2021 :إعـالن طـرح عـطاء رقم
تأهيل عدد 24 مدرسة حكومية يف محافظات قطاع غزة

تأسست مؤسسة انقاذ الطفل – فلسطن يف عام 1999 كمؤسسة وطنية غر حكومية وتسعى إىل تحسن الصالح 
العام وتحســن نوعية الحياة للفئات املهمشــة واألشــخاص ذوي االعاقة وتنمية البيئة املناســبة لألجيال الفلســطينية 
مــن خــال تنفيــذ أنشــطة تعالــج مجموعــة مــن االحتياجات يف كل من قطاع التعليم، وتنمية الطفولة املبكرة، وتحســن 
األوضاع الصحية واملعيشية لألشخاص ذوي االعاقة، والبيئة والصحة واملياه والرف الصحي، والتطوير املؤسسايت.

ويف إطــار عمــل املؤسســة، تعلــن جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفل– فلســطن بالتعــاون مع وزارة الرتبيــة والتعليم العايل كجهة 
مالكــة لألعــامل، وبتمويــل مــن الصنــدوق اإلنســاين لــألرض الفلســطينية املحتلــة، عــن طــرح عطــاء لتأهيــل عــدد 24 مدارســة 
حكوميــة يف 3 محافظــات مــن قطــاع غــزة، ضمــن مــرشوع الوصــول اآلمــن للتعليم من خال تقديم خدمــات تأهيلية للمدارس 

الحكومية يف محافظات قطاع غزة، وفقًا للمخططات وجداول الكميات والرشوط واملواصفات يف كراسة العطاء.
فعــى املقاولــن املســجلن واملنتســبن يف اتحــاد املقاولــن واملصنفــن لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة املوحــدة 
تخصــص أبنيــة درجــة أوىل أو ثانيــة الحضــور إىل مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل –  فلســطن يف غزة الســتام وثائق 

العطاء، مع رضورة مراعاة الرشوط التالية:
1.عــى املقــاول أن يرفــق بعطائــه شــهادة التصنيــف الصــادرة عــن لجنــة التصنيــف الوطنيــة ســارية املفعــول. ولــن تســلم 

كراسة  العطاء إال بعد إبراز شهادة التصنيف.
2. عى املقاول أن يرفق شهادة عضويته يف اتحاد املقاولن الفلسطينين سارية املفعول

3. عى املقاول أن يكون مسجًا رسميًا يف الدوائر الرضيبية.

4. عى املقاول أن يرفق بعطائه شهادة خلو طرف من دائرة الجامرك واملكوس سارية املفعول.

5. يجب تقديم تأمن ابتدايئ )كفالة دخول العطاء( بنسبة %5 من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح املظاريف أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
6. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

7. عى املقاول تقديم فاتورة صفرية )األسعار ال تشمل قيمة الرضيبة املضافة( حيث أن املرشوع معفى من الرضيبة املضافة.

8. يحق ملؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطن إلغاء أو تأجيل أو متديد أو تجزئة العطاء. 

9. مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطن غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

10. يلزم ختم وتوقيع املقاول عى جميع وثائق العطاء وأن تكون يف ظرف مغلق مختوم ومدون عليه اسم ورقم  املرشوع.

11. يجب تسليم العطاء بالظرف املختوم يف مقر املؤسسة. 

12. يتم الحصول عى وثائق العطاء اعتبارًا من يوم األربعاء املوافق 2021/07/28 خال ســاعات الدوام الرســمي 

لجمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطن ) من األحد حتى الخميس ( من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
13. ســيعقد االجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــن املوافــق 2021/08/2 الســاعة التاســعة صباحــًا يف مقــر املؤسســة، 

يتبعها زيارة املوقع من نفس اليوم.
14. أخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة 12:00 ظهــرًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/8/5 

يف مقــر املؤسســة ولــن تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعــد )ســيتم فتح املظاريف بحضور مــن يرغب من املتقدمن 
للعطاء يف نفس مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطن(.

ماحظة:-
تكاليف هذا اإلعان يف الجريدة ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

الستام كراسة العطاء يرجى الحضور إىل مقر الجمعية عى العنوان التايل
غزة – اخر شارع الصناعة – دوار الدحدوح – عامرة دلول– الطابق الرابع- شقة 14

ملزيد من املعلومات أو االستفسار  هاتف : 2626285 

دعوة لتقديم عطاء
تأهيل مدارس مترضرة من العدوان يف إطار مرشوع "الدعم الطارئ للمؤسسات الصحية وإعادة تأهيل املؤسسات 

الصغرة واملتوسطة واملدارس املترضرة من العدوان عى غزة 2021"
Taawon-GS-CD-2021\09 :عطاء رقم

مؤسسة التعاون هي مؤسسة أهلية غر ربحية مستقلة تأسست عام 1983 بهدف توفر املساعدة التنموية واإلنسانية 
للفلســطينين يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، ومناطــق 1948، والتجمعــات الفلســطينية يف لبنــان. و 
ضمــن جهودهــا مــن اجــل صيانــة واعــادة اعــامر مــا دمــره االحتــال االرسائيــيل خــال عدوانــه عــى قطــاع غــزة 2021م  تعلــن 
مؤسســة التعاون و بالتعاون مع وزارة الرتبية و التعليم العايل عن طرح عطاء مرشوع تأهيل مدارس مترضرة من العدوان 
وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة باملــرشوع، حيــث ميكــن  للراغبــن يف التقــدم 
للعطاء الحصول عى نسخة من وثائق العطاء من مقر مؤسسة التعاون الواقع يف مدينة غزة- امليناء- خلف سلطة النقد 
وذلــك مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره )50 دوالر(  للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن صبــاح  يــوم  األحــد املوافــق 2021/08/01 

وحتى يوم الخميس املوافق 2021/08/05 وذلك خال أوقات الدوام الرسمي ووفقا للرشوط التالية: 
1. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مؤهل ومصنف لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين ولجنة التصنيف 

الوطنيــة تخصــص أبنيــة أو صيانــة أبنيــة درجــة ثانيــة عــى األقل، وأن تكون شــهادة التصنيف ســارية املفعول، وأن يكون 
املقاول مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل جميع أنواع العموالت والرضائب و الرسوم.

3. األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة، وعى املقاول إحضار فاتورة رضيبية رسمية وشهادة خصم من املنبع باسم الرشكة. 

4. أن يكون الحساب البنيك للمقاول باسم الرشكة املتقدمة وليست باسم أفراد.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من موعد تسليم العطاء.

6. كل عطــاء يجــب أن يكــون مصحوبــا بكفالــة تأمــن ابتــدايئ بقيمــة ثابتــة ال تقــل عــن )US$ 2,500( إما بكفالة بنكية أو شــيك 

بنيك مصدق، وسارية ملدة 90 يوما من موعد استام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركن يف العطــاء ســيتم يــوم الثاثــاء املوافــق  2021/08/03 

الساعة الحادية عرش صباحًا يف مقر مؤسسة التعاون ومن ثم االنتقال لزيارة املوقع بعد االجتامع التمهيدي.
8.  آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن يــوم األحــد املوافــق 2021/08/08 ولــن تقبــل أي 

عطاءات بعد هذا املوعد.
9. يتم تسليم العطاءات يف مقر مؤسسة التعاون الواقع يف مدينة غزة- امليناء- خلف سلطة النقد.

10.  ســيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تســليم العطاءات الســاعة الثانية عرش 

والنصف ظهرا وذلك يف مقر مؤسسة التعاون.
11. مؤسســة التعــاون غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــًا دون 

تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
12. ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى هاتف رقم 2869881 وذلك خال ساعات الدوام الرسمي. 

إعالن طرح عطاء حفر ابار وتركيب محطات تحلية 
مياه عذبة يف غزة

- محطة محسن من مدينة العلمة والية سطيف
- محطة غول بن حمة صالح
- محطة عائشة بن شاذيل

تعلن جمعية الركة الجزائرية للعمل الخري واالنساين – مكتب غزة عن طرح عطاء 
حفــر ابــار وتركيــب محطــات تحليــة ميــاه عذبــه، وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة 
رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة مقر الجمعية الكائن غزة- السامر – عامرة 
املدينــة – الطابــق الثالــث ، وذلــك خــال أوقــات الدوام الرســمي من الســاعة العارشة 
2021/07/31م  املوافــق  الســبت  يــوم  مــن  ابتــداًء  الواحــدة ظهــرًا،  صباحــًا وحتــى 
وحتــى متــام الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/08/04م، 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 300 شيكل غر مسرتدة.

• أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــا 
ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.

• األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة 3000 دوالر من قيمة العطاء 

من أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة %10 مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكر من رشكة.
• أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

الســاعه   2021/08/05 املوافــق  الخميــس  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع   •
الواحدة ظهرًا.

2021/08/08م  املوافــق  االحــد  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الســاعة الحاديــة عــرش صباحــًا وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا 

من نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف نفس املكان.
• للمراجعة واالستفسار االتصال عى رقم 0594160009.

جمعية الركة الجزائرية للعمل الخري واالنساين
 مكتب غزة

غزة/ جامل غيث:
الفلســطينية  الدبلوماســية  فشــل  قــاد 
اإلفريقيــة،  الــدول  يف  دورهــا  وغيــاب 
لحصــول كيــان االحتــال اإلرسائيــيل عــى 
اإلفريقــي،  االتحــاد  يف  مراقــب  عضــو 
بحسب ما يرى مختصان بالشأن الدويل.

املختصــن  وفــق  )إرسائيــل(  وستســتغل 
اإلفريقيــة  الــدول  دفــع  يف  عاقاتهــا 
للتصويــت لصالحهــا يف الجمعيــة العامــة 
ثرواتهــا  ستســتغل  كــام  املتحــدة،  لألمــم 

الزراعية واملائية.
وحث املختصان يف حديثن مع صحيفة 
"فلسطن"، السلطة لتفعيل الدبلوماسية 
الفلسطينية، وأن متارس مهامها املطلوبة 
اإلفريقيــة،  الــدول  مــع  عاقاتهــا  وتنشــط 
األهــيل  املجتمــع  مؤسســات  وخاصــة 
وعــدم  الفلســطيني،  للشــعب  الداعمــة 
التسليم باألمر الواقع وإهامل املؤسسات 
واســتمرار  الفلســطينية  للقضيــة  الداعمــة 

التواصل معهم.
االحتــال  خارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
متــوز/   22 الخميــس  يــوم  اإلرسائيليــة، 

يوليــو الجــاري، انضــامم الكيــان مــرة أخــرى 
إىل االتحاد اإلفريقي عضًوا مراقًبا.

منــذ  مــرة  "ألول  بيــان:  الــوزارة يف  وقالــت 
لــدى  2002، قــدم ســفر )إرسائيــل(  عــام 
اعتــامده  أوراق  االيل،  أدماســو  إثيوبيــا 

عضًوا مراقًبا لدى االتحاد اإلفريقي".
دبلوماسية ناعمة

والقانــون  الدوليــة  العاقــات  أســتاذ  وقــال 
األمريكيــة  العربيــة  الجامعــة  يف  الــدويل 
بــرام اللــه رائــد أبــو بدويــة: إن قــرار اعتــامد 
عضــًوا  اإلفريقــي  االتحــاد  يف  )إرسائيــل( 
الدبلوماســية  نشــاط  إىل  يعــود  مراقًبــا، 
ضعــف  املقابــل  ويف  اإلرسائيــيل 

الدبلوماسية الفلسطينية.
وأضــاف أبــو بدويــة لصحيفــة "فلســطن": 
حــاول  اإلرسائيــيل  االحتــال  كيــان  إن 
مــع  عاقــات  يف  الدخــول  أعــوام  منــذ 
بــه  تقبــل  ال  كانــت  التــي  اإلفريقيــة  الــدول 
الشــعب  بحــق  املرتكبــة  جرامئــه  بســبب 
الدبلوماســية  مســتغًا  الفلســطيني، 
واللقاحــات،  املســاعدات  عــر  الناعمــة 
والضغــوط األمريكية عى الدول اإلفريقية 

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  عــى  ويجــب 
حســاباتهم،  إعــادة  الخارجيــة  ووزارة 
بالــدور  يقومــون  ال  فالدبلوماســيون 
املطلــوب منهــم، فوجودهــم مرتبط براتب 

وبرستيج".
وشاســع  كبــر  فــرق  وجــود  وبــّن 
الفلســطينين  الدبلوماســين  بــن 
العــامل،  يف  املوجوديــن  واإلرسائيليــن 
فاإلرسائيليــون يعملــون باســتمرار مــن أجــل 
خدمــة كيانهــم، يف حــن أن الفلســطينين 
العــامل  إلطــاع  مكاتبهــم  مــن  يخرجــون  ال 
دول  بعــض  أن  إىل  الفًتــا  قضيتهــم،  عــى 
شــيئا  فلســطن  عــن  يســمعون  ال  العــامل 

سوى عر وسائل اإلعام.
وأكد أن االحتال سيستغل هذا القرار من 
أجــل النفــاذ إىل الــدول اإلفريقية والوصول 
لشعوبها، واستغال جميع ثرواتها لتقوية 

نفوذه وهيمنته يف املنطقة.
أعــوام  منــذ  يعمــل  االحتــال  أن  وأضــاف 
نظــًرا  اإلفريقــي  االتحــاد  إىل  لانضــامم 
والعتبارهــا  االســرتاتيجية  إفريقيــا  ملكانــة 
الســلة الغذائيــة للعــامل العــريب، ولخصوبــة 

أبيــب" مقابــل  لتطبيــع عاقاتهــم مــع "تــل 
رفع العقوبات األمريكية عنها.

سياســًيا  ســًدا  إفريقيــا  "كانــت  وأضــاف: 
للقضيــة  ومنــارِصة  االحتــال،  ضــد  منيًعــا 
االحتــال  أن  إىل  الفًتــا  الفلســطينية"، 
سيســتغل هــذا القــرار للتأثــر يف القضيــة 
مظلوميتــه  إظهــار  ومحاولــة  الفلســطينية، 
عاملًيــا، كــام سيســتغل عاقاتــه الجديــدة 
يف  اإلفريقيــة  الــدول  تصويــت  لصالــح 
التــي  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
لــألرايض  االحتــال  بإدانــة  تطالــب 
الفلســطينية، ال ســيام أن االتحاد اإلفريقي 

يشكل كتلة كبرة يف الجمعية العامة.
هيمنة إسرائيلية

يف  واملختــص  الســيايس  املحلــل  ويــرى 
الغليــظ،  أرشف  د.  الدوليــة،  العاقــات 
االتحــاد  يف  )إرسائيــل(  اعتــامد  قــرار  أن 
لفشــل  يــأيت  مراقًبــا،  عضــًوا  اإلفريقــي 
الدبلوماسية الفلسطينية يف جمع التأييد 

العريب والدويل لفلسطن.
"فلســطن":  لصحيفــة  الغليــظ  وقــال 
مرتهلــة  الفلســطينية  الدبلوماســية  "إن 

أرضهــا، ووفــرة مياههــا، مؤكًدا أن االحتال 
واســتغال  عاملًيــا  نفســه  تثبيــت  يحــاول 

ثروات العامل.
وأكد أن قبول االحتال اإلرسائييل بصفتها 
عضًوا مراقًبا يف االتحاد اإلفريقي سيلحق 
وســيؤدي  الفلســطينية  بالقضيــة  الــرضر 
لرتاجع االهتامم الدويل بها، "ولن نشاهد 
خــروج رؤســاء الــدول اإلفريقيــة، وتأييدهــم 

ودعمهم للقضية الفلسطينية".
التطبيــع  أن االحتــال يســتغل حالــة  وبــّن 
الــدويل والعــريب مــن أجــل إقامــة عاقــات 
اإلدارة  ومبســاندة  املنطقــة  يف  جديــدة 

األمريكية للقبول به يف املنطقة.
وشــهدت العاقات بن إفريقيا واالحتال 
املــايض  القــرن  ســتينيات  منــذ  توتــرات 
يف  الوطنــي  التحــرر  حــركات  انــدالع  مــع 
العــريب  الــراع  وتصاعــد  الســمراء  القــارة 

اإلرسائييل.
كانــت )إرسائيــل( عضــًوا مراقًبــا يف منظمة 
ــت واســُتبِدل  الوحــدة اإلفريقيــة، حتــى ُحلَّ
 ،2002 عــام  حتــى  اإلفريقــي  االتحــاد  بهــا 

بحسب موقع "تاميز أوف إرسائيل".

غزة/ فلسطن:
الســابعة  الذكــرى  أمــس،  وافقــت 
حــي  رشقــي  عــوز"  "ناحــل  لعمليــة 
غــزة،  مدينــة  رشقــي  الشــجاعية 
والتــي متكنــت فيهــا قــوة مــن نخبــة 
كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام 
حــامس  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
خلــف  إنــزاٍل  عمليــة  تنفيــذ  مــن 

خطوط االحتال اإلرسائييل.
وهاجــم مقاتلــو نخبــة القســام برًجــا 
لكتيبــة  تابًعــا  محّصًنــا  ا  عســكريًّ
إىل  وصلــوا  أن  بعــد  عــوز"  "ناحــل 
مســتخدمن  منــه  قريبــة  منطقــة 

ا. نفًقا هجوميًّ
ومتّكــن املقاومــون مــن قتــل عــدد 
مــن جنود االحتــال داخل املوقع، 
كام حاولوا أرس أحد الجنود، "لكن 
ظروف امليدان مل تســمح بذلك"، 

وفق القسام.
وأكد املقاومون خال فيلم يرصد 
العملية متكنهم من قتل 10 جنود 
إرسائيليــن، واغتنــام قطعــة ســاح 

من نوع "تافور".
وأنجــزت مجموعــة النخبــة مهمتهــا 

ثــم  معــدودة،  دقائــق  غضــون  يف 
انســحبت مبا غنمتــه، تاركًة خلفها 

جنود االحتال قتى يف املوقع.
رشيــط  القســام  كتائــب  ونــرشت 
لــه  وكان  العمليــة،  يوّثــق  فيديــو 

ناجون من العملية، والتي شــكلت 
لجيــش  الخلفيــة  للخطــوط  رضبــة 
االحتــال يف أثنــاء املعــارك عــى 

حدود القطاع.
مــن  اثنــن  عــن  القنــاة  ونقلــت 

إســهام كبر يف رســم صورة النر 
خــال معركــة "العصــف املأكــول" 

عام 2014.
القنــاة  بثتهــا  شــهادات  وكشــفت 
رسدهــا  تفاصيــل  الثانيــة  العريــة 

مــن  العمليــة  مــن  الناجــن  الجنــود 
أصــل ثاثــة، أنــه مل يكــن باإلمــكان 
أعــى  مــن  املهاجمــن  مقاومــة 
الــرج، حيــث بوغت خمســة جنود 

داخل املوقع وُقتلوا.
عــدم  الناجيــان  الجنديــان  وبــرر 
الثالــث،  الجنــدي  مــع  تحركهــم 
بأنهــم مل يتمكنــوا مــن إلقاء القنابل 
فتحــات  ألن  األعــى  مــن  اليدويــة 
مــن  خافــوا  وأيًضــا  ضيقــة،  الــرج 
تــرضر الجنــود مــن القنابل ألنهم مل 

يعرفوا موقعهم.
"دور  الرقيــب  لســان  عــى  وجــاء 
اريب" أنه ســمع صيحات بالعربية 
وأن إطــاق النــار عــى الجنــود جــاء 
مــن مســافة قصــرة جــًدا وهــي مــا 
فقــط  أمتــار  بــن خمســة إىل ســتة 
املهاجمــن  أن  إىل  مشــًرا  منــه، 
طويلــة  بلحــى  ملتحــن  كانــوا 
يلبــس  وال  كبــر  رجــل  ويقودهــم 
بعضهــم  لبــس  حــن  يف  الخــوذة 

عصبات حامس.
بإطــاق صليــات  قــام  أنــه  وأضــاف 
الــرج  مدخــل  عــى  الرصــاص  مــن 

حــن  يف  املهاجمــن،  إلبعــاد 
وجوههــم  تشــخيص  مــن  متكــن 
القــدرة عــى إصابتهــم، فيــام  دون 
بــدت عليــه آثــار الصدمــة النفســية 

وانعدام التوازن.
جنــوده  عــن  القــوة  قائــد  ودافــع 
قائــًا: إنهــم أطلقــوا النار ومل يقفوا 
مكتــويف األيــدي، يف حن أظهرت 
مــن  جنــود   5 قْتــل  العمليــة  نتائــج 
أصــل مثانيــة كانــوا داخــل املوقــع 

وانسحاب املهاجمن بسام.
وكشــف املراسل العسكري ملوقع 
أنــه  بوخبــوط  أمــر  العــري  "واال" 
القســام  مقاتــيل  باســتطاعة  كان 
"ولكــن  الخمســة،  الجنــود  خطــف 
وراء  مــن  هدفــت  حــامس  حركــة 
رســالة  إرســال  إىل  العمليــة  هــذه 
تنفيــذ  عــى  قــادرة  بأنهــا  للجيــش 

عمليات مساومة كبرة.
1515

فشل الدبلوماسية الفلسطينية يقود )إرسائيل( لعضو مراقب يف االتحاد اإلفريقي

7 سنوات عىل عملية "ناحل عوز".. الصورة الحقيقية لألسطورة الزائفة

مشهد من عملية ناحل عوز البطولية     ) أرشيف(
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1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/08/09 الســاعة 11:10 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 

صادرين من )البنك الوطني اإلســامي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو كتاب من الخزينة 
العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة أو سند دفع معتمد 
)وزارة  باســم  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  صــادر 
الصحــة( مببلــغ %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــن دخــول ســاري 
املفعول ملدة ثاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض، ويف حال مل يتمكن املناقص 
مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار كفالة من أي بنــك معتمد لدى 
سلطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفســار يرجــى التواصــل عــى هاتف رقــم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
)MOF-06/ 2021(   إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع إضافة طابق ملقر مجمع اإليرادات- وزارة املالية
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء مــروع إضافــة طابــق ملقــر 

مجمع اإليرادات - غزة لصالح وزارة املالية، وذلك وفق الروط التالية:
• املناقصة مفتوحة للمقاولن املحلين املختصن واملصنفن لدى لجنة 
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية درجة ثالثة عى األقل واملسجلن لدى 

اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة 
– شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس 
وذلــك   ،2021/08/08 األحــد  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى   2021/07/29 املوافــق 
مقابل مبلغ مايل قيمته )$100( مائة دوالر أمريي غري مسردة عى أن يصطحب 

املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 

الساعة الحادية عر )11:00( من يوم األربعاء املوافق 2021/08/11.
• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )$6,000( خمســة أالف دوالر أمريي 
وتكون الكفالة سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم العرض وصادرة من 

أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسامي.
• سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصن يوم األربعاء املوافق 2021/08/04 
الســاعة 10:30 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان

جمعية السامة الخريية
إعالن رشاء سيارة 

مرشوع رقم 2021/9 
تعلــن جمعيــة الســامة الخرييــة عــن طــرح عطــاء تنفيــذ مــروع رشاء ســيارة 
)بــاص( هونــداي H1 ال يقــل عــن 2012، فعــى الراغبــن يف رشاء كراســة 
العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة غزة – خلف برج الظافر 
خــال  وذلــك  العطــاء  رزمــة  عــى  للحصــول  االول،  الطابــق  الربيــع  9,عــارة 

ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهرا.
• يجب عى الركات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدي ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.

• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )100( شيكل.

• يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• لاستفســار: مراجعة قســم املشــريات بالجمعية الفلســطينية عون عى 

جوال رقم )0592020377( يف أوقات الدوام الرسمي.

موعــد الحصــول عى العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

حتــى  2021/07/29م  الخميــس  يــوم  مــن 
األحد 2021/08/1م الساعة الواحدة ظهرا.

موعد تسليم وفتح مظاريف 
العطاء بالظرف املختوم

حتــى  2021/08/02م  االثنــن  يــوم 
الساعة الثانية عر ظهرا.

جمعية السامة الخريية

موعــد الحصــول عى العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

من يوم الخميس2021/08/29م حتى االحد 
2021/08/1م الساعة الواحدة ظهرا.

موعد تسليم وفتح مظاريف 
العطاء بالظرف املختوم

الســاعة  2021/08/03م  الثاثــاء  يــوم 
الثانية ظهرا.

جمعية السامة الخريية

جمعية السامة الخريية
إعالن مناقصة مرشوع توريد طرود غذائية

مرشوع رقم 2021/10
تعلــن جمعيــة الســامة الخرييــة عــن طــرح مناقصــة مــروع توريــد طــرود غذائيــة 
حســب املواصفــات املرفقــة يف العطــاء )فعــى الراغبــن يف االشــراك بالعطــاء 
الســامة  الشــأن مراجعــة جمعيــة  بهــذا  الــركات املختصــة  مــن  أعــاه  املذكــور 
الخريية، يف مقرها الكائن غزة – مفرق الطريان – عارة الربيع الطابق االريض، 

وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عرا.
ماحظات للمتقدمن/

بنــي  أو شــيك  بنكيــة )دخــول عطــاء(  املــورد تقديــم كفالــة  • يجــب عــى 
مصدق من أحد البنوك املعتمدة لدي سلطة النقد الفلسطينية بقيمة 5% 

وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• مثن كراس العطاء )100( شيكل غري مسردة.
• يحق للمؤسسة تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• لاستفســار: مراجعــة قســم املشــريات بجمعيــة الســامة الخرييــة عــى 
جوال رقم )0592020377( 

غزة/ فلسطن:
أمــس،  ومختصــون  إعاميــون  ناقــش 
الغــريب  التحريــض  مواجهــة  ســبل 
الرقمــي  املحتــوى  عــى  واإلرسائيــي 
الفلســطيني، داعــن لــرضورة توحيــد 
كل  مجابهــة  أجــل  مــن  الجهــود 
مخططــات محاربــة الفلســطينين يف 

الفضاء األزرق.
اإلعاميــة  النــدوة  خــال  ذلــك  جــاء 
الحوارية، التي نظمها اتحاد اإلذاعات 
-مكتــب  اإلســامية  والتلفزيونــات 
فلسطن، بعنوان: "املحتوى الرقمي 
الفلســطينية-املخاطر  والقضيــة 

وآليات التطوير".
وأوىص املشــاركون، بــرضورة توحيــد 
الرقمــي  اإلعــام  مجــال  يف  الجهــود 
والعمــل عــى نشــاطات مشــركة يف 

فرق عمل، والعمل عى تعزيزها.
وأكد رئيس املركز الشــبايب اإلعامي 
مواقــع  ودور  أهميــة  القــرا،  إيــاد 
كشــفت  إذ  االجتاعــي،  التواصــل 
مــن   80% أن  الــرأي  اســتطاعات 
يف  يعتمــد  الفلســطيني  الجمهــور 
أخبــاره عى مواقــع التواصل ويتابعها 

بامتياز.
هــم  النشــطاء  أن  إىل  القــرا  ولفــت 
واملصداقيــة  للمعلومــات  مصــدر 
العالية التي أصبح يتمتع بها النشطاء 
خــال الحــرب األخرية عى قطاع غزة، 
مؤكــدًا أن النشــطاء باتــوا عنــر مهــم 

يف نقل الحقيقة.
اإلرسائيــي  االحتــال  أن  وأكــد 
املحتــوى  محاربــة  أجــل  مــن  يتجنــد 
الفلســطيني، كــا يتحــرك للتحريــض 
التواصــل  مواقــع  نشــطاء  عــى 
لــدور  مبكــًرا  تنبــه  حيــث  االجتاعــي 
الثــورات  مــع  التواصــل خاصــًة  مواقــع 
يف  النشــطاء  مســتذكًرا  العربيــة، 

تعرضــوا  الذيــن  املحتلــة  القــدس 
للتحريض بسبب محتواهم.

توحيــد  بــرضورة  القــرا،  وأوىص 
الجهــود بــن نشــطاء مواقــع التواصــل 
االجتاعــي، مــن أجــل تقديــم محتوى 
يناقش القضية الفلسطينية والقضايا 
توحيــد  رضورة  إىل  داعًيــا  الوطنيــة، 
الجهــود بــن نشــطاء املواقع التواصل 

والجهات واملؤسسات الرسمية.
تجربة مريرة

وتحــدث حســام الزايــغ مســؤول قســم 
السوشــيال ميديــا يف وكالــة شــهاب، 
التــي  الصفحــة،  محاربــة  تجربــة  عــن 
صفحــة  خصوًصــا  باملريــرة  وصفهــا 
عــام  يف  بــدأت  والتــي  بــوك  الفيــس 

.2009

وقــال الزايــغ: "إن الصفحــة تعرضــت 
مبــا  قاســية  لسياســات   2009 منــذ 
الخــاص  املحتــوى  مبحاربــة  يتعلــق 
بالصفحــة، الفًتــا إىل أن إدارة الفيــس 
فضفاضــة  نــر  معايــري  تنــر  بــوك، 

وغــري واضحــة. ولفت إىل أن الصدام 
محاربــة  مــع  للصفحــة  كان  األول 
2011 عندمــا حذفــوا  املحتــوى يف 
خــرًبا نــر يف إطــار مهنــي، ثــم تــدرج 
األمــر يف التضييــق، حيــث تــم حــذف 
متابــع  مايــن   3 وعليهــا  الصفحــة 

خال الحرب 2014.
تــم  الحــرب  "بعــد  الزايــغ:  وأضــاف 
اسرداد الصفحة لكنها عادت مقيدة 
كلــات  حوربــت  كذلــك  الوصــول، 
الفلســطينية  القضيــة  يف  مفصليــة 
أن  إىل  الفتــًا  النــر"،  مــن  ومنعــت 
عقوبــات  لــكل  تعرضــت  الصفحــة 

الفيس بوك.
ســليم  الســيد  توفيــق  أوضــح  بــدوره، 
رئيس التجمع اإلعامي الفلسطيني، 
بالفعــل  كبــرية  إشــكالية  هنــاك  أن 
ومعركة غري مسبوقة، فالفلسطينيون 
كــا يواجهــون االحتال يف امليدان، 
فهنــاك ســاحة أخــرى للمواجهــة هــي 

اإلعام والفضاء األزرق.

وقــال الســيد ســليم: "نتعــرض لقمــع 
التواصــل،  وشــبكات  امليــدان  يف 
نعلــم  عندمــا  غريــب  غــري  أمــر  وهــو 
رشكــة  إلدارة  اإلقليمــي  املكتــب  أن 
"تــل  يف  موجــود  بــوك"  "الفيــس 
اســتهداف  يؤكــد  مــا  وهــو  أبيــب"، 
ومحــاوالت  الفلســطيني،  املحتــوى 

إقصائه.
شــعبنا  مظلوميــة  إيصــال  إىل  ودعــا، 
الفلســطينية،  الرســائل  وايصــال 

وفضح االحتال.
أن  أكــدت  العجرمــي،  ربــا  اإلعاميــة 
التواصــل  ومواقــع  الغربيــة  الــركات 
مــن  مبنهجيــة  تعمــل  االجتاعــي 
أجــل محاربــة املحتــوى الفلســطيني، 
املحامــن  مــن  كبــري  بجيــش 
كل  عــى  والباحثــن  واملختصــن 

املستويات.
أهميــة  إىل  العجرمــي،  ودعــت 
خاصــًة  الغــريب  العــامل  إىل  الوصــول 

باللغة اإلنجليزية، وتطويرها .

بلدية غزة تبحث مع نقابة 
الصيادلة سبل تعزيز التعاون

غزة/ فلسطن:
نقابــة  مــن  وفــد  مــع  الــراج،  يحيــى  د.  غــزة  بلديــة  رئيــس  بحــث 
الصيادلــة، ســبل التعــاون وتقديــم تســهيات للصيادلــة، ال ســيا 

الصيدليات التي ترضرت خال العدوان اإلرسائيي األخري.
جــاء ذلــك خــال لقــاء عقــد يف مكتب رئيــس البلدية، حرضه وفد 
النقابة برئاسة نقيب الصيادلة د. إيهاب دبابش، وعضوا مجلس 

اإلدارة د. عصام العطار، ود. أحمد مسعود.
وأطلــع رئيــس البلديــة الوفــد عــى حملــة التســهيات املاليــة التي 
أطلقتها البلدية بهدف دعم ومساندة املواطنن خال العدوان، 
وكذلــك منــح خصــم كبري عى قيمة فاتورة الخدمات للصيدليات 
بلديتــه  أن  الــراج  وأكــد  العــدوان.  مــن  ــا  كليًّ تــرضًرا  املتــرضرة 
والنقابــات  القطاعــات  كل  ومســاندة  دعــم  يف  جهــدًا  تدخــر  لــن 
املهنيــة املختلفــة مراعــاة للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التي متر 
بهــا املدينــة. بــدوره شــكر وفــد النقابــة، رئيــس البلديــة واملجلــس 
البلدي عى دورهم يف دعم الصيدليات املترضرة من العدوان، 

والتسهيات والخصومات املقرة لرخصة املهن.
وناقــش الطرفــان قضايــا تتعلــق بكيفيــة حــر بيــع املــواد الطبيــة 
الحــرف  ورخصــة  املرخصــة،  الصيدليــات  خــال  مــن  والكامــات 
للصيادلــة، وســبل االســتفادة مــن التســهيات والخصومــات التــي 

تقدمها البلدية لرخصة املهن يف بداية العام.
النقابــة  بــن  والتنســيق  التواصــل  تعزيــز  عــى رضورة  اتفقــا  كــا 
والبلديــة لحــل أي إشــكال يتعلــق مبهنة الصيدلة، واالســتفادة من 

التسهيات التي تقدمها البلدية للمهن املختلفة.

الشرطة تحّذر من إطالق النار 
خالل إعالن نتائج التوجيهي

غزة/ فلسطن:
حذرت الرطة يف غزة، أمس، من إطاق النار تزامًنا مع إعان نتائج 

الثانوية العامة املقرر الثاثاء املقبل.
وأكــد املتحــدث باســم الرطــة العقيــد أميــن البطنيجــي، يف تريــح 
أمــس، اتخــاذ تدابــري وإجــراءات ملنع إطاق النــار خارج إطار القانون، 
وتم توجيه املباحث العامة لتكثيف انتشارها يف جميع املحافظات 
ملتابعــة تنفيــذ ذلــك. وأضــاف أن الرطــة ســتتخذ إجــراءات قانونيــة 
ُمشــددة بحــق املخالفــن، داعيــا املواطنــن "إىل الحفــاظ عــى حالة 
الســكينة العامــة، والتعبــري عــن الفــرح بالوســائل اآلمنــة واملروعــة 

بعيًدا عن تعريض حياة املواطنن للخطر".
وشهدت السنوات املاضية بقطاع غزة حوادث مؤسفة خال إطاق 
النــار يف الهــواء ابتهاجــا بنجــاح طلبــة الثانويــة العامــة؛ مــا أســفر عــن 

مرع وجرح العديد من املواطنن.

التعليم: إعالن نتائج 
التوجيهي الثالثاء المقبل

رام الله / فلسطن:
أفــادت لجنــة االمتحانــات يف وزارة الربيــة والتعليــم، أمــس، بــأن 
نتائــج امتحــان الثانويــة العامــة ســتعلن الســاعة العــارشة من صباح 

الثاثاء املقبل، املوافق الثالث من  أغسطس.
عــرب  ــا  إلكرونيًّ النتائــج ســُتنر  أن  لهــا،  بيــان  الــوزارة يف  وذكــرت 
 ،)www.psge.ps ( املوقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام
وكذلــك عــرب الرســائل القصــرية SMS املجانيــة من خال رشكات 
االتصــاالت الفلســطينية. وأوضحــت أنــه بإمــكان الطلبــة الحصــول 
حــال  العريــض(  )الكشــف  كافــة  املباحــث  يف  عاماتهــم  عــى 

اإلعان عنها مبارشًة باستخدام رقم الجلوس.

مساحة حرة
د. عصام شاور

إفالس المطبعين 
وخيبة المحتلين

ظاهــرة  إن  أحرونــوت  يديعــوت  العربيــة  الصحيفــة  قالــت 
العبــن  مواجهــة  ورفضهــم  العــرب  الاعبــن  مقاطعــة 
إفــاس  عــى  قــوي  مــؤرش  أوملبيــاد طوكيــو  إرسائيليــن يف 
التطبيــع  عاقــات  كل  وإن  العربيــة،  الــدول  مــع  التطبيــع 
أثبتــت يف املــايض أنهــا ال ميكنهــا أن تغــري الواقــع، ويثبــت 
مــن  )إرسائيــل(  أن  العربيــة  الــدول  هــذه  مــن  الرياضيــون 

ناحيتهم ليست موجودة.
قبل أشهر قال الكاتب املحلل اإلرسائيي إيدي كوهن إن 
دولة االحتال ليست بحاجة إىل تطبيع مع الشعوب، وإنها 
فقط بحاجة إىل اتفاقات أمنية لحاية حدودها، واتفاقيات 
اقتصادية، وأكد أن )إرسائيل( ستعقد االتفاقات مع الحكام 
ووالة األمــر غصًبــا عــن الشــعوب، وهــذا الــكام يثبــت قطًعــا 
الشــعوب  اخــراق  مــن  باليــأس  تشــعر  االحتــال  دولــة  أن 
العربية، ومن جرها إىل مربع الخيانة والنذالة ومربع الحكام 

املتواطئن.
إن إفاس التطبيع وفشله مع الشعوب العربية، ونجاحه مع 
بعــض الحــكام نتيجــة طبيعيــة للتســلط وغيــاب الدميقراطيــة 
دولــة  يــؤرق  مــا  وهــذا  الشــعوب،  عــن  الحــكام  وانفصــال 
االحتــال، حتــى لــو قــال إيــدي كوهــن إنــه غــري آبــه بالتطبيــع 
مــع الشــعوب، ويتوعــد العرب بعمليــات تطبيع قادمة غصًبا 
عنهــم؛ فإنــه يــدرك متاًمــا أن مصــري التطبيــع وكل االتفاقــات 

الناتجة عنها إىل زوال.
مــن  حالــة  يف  العربيــة  الشــعوب  أن  يعلــم  كوهــن  إيــدي 
الغليــان، ومــن الصعــب عــى كثــري مــن األنظمــة أن تصمــد 
أمــام أي ثــورة عــى غــرار الجولــة األوىل مــن الثــورة العربيــة، 
الشــعوب هــي التــي تقــرر مصريها ومصــري حكامها وعاقتها 
وال  االحتــال  دولــة  تســتطيع  وال  وأصدقائهــا،  أعدائهــا  مــع 
كوهــن أن يفرضــا عليهــا مــا يريــدان، وعندمــا تكــون اإلرادة 
والنوايا املخلصة تكون دولة االحتال عاجزة عن املواجهة، 
وإن مل يكــن كوهــن قــادًرا عــى اســتيعاب الفكــرة فعليــه أن 
ينظــر مــاذا فعلــت غــزة بجــربوت االحتــال اإلرسائيــي، فــا 
بال كوهن لو سقطت بعض أدواتهم يف املنطقة، وجاءهم 
مــن يتحــدث مثــل غــزة واملقاومــة الفلســطينية، ولكــن بلهجة 

مرية أو سورية أو خليجية؟!
َنْت َوَظنَّ  يَّ ى إَِذا أََخَذِت األرُْض ُزْخرَُفَها َوازَّ قال )تعاىل(: "َحتَّ
ُهــْم َقــاِدُروَن َعَلْيَهــا َأَتاَهــا أَْمرَُنا َلْيا َأْو َنَهــاًرا َفَجَعْلَناَها  أَْهُلَهــا َأنَّ
ِلَقــْوٍم  ــُل اآلَيــاِت  َلــْم َتْغــَن ِباألْمــِس َكَذِلــَك ُنَفصِّ َحِصيــًدا َكأَْن 
ــُروَن"، هــذه اآليــة تبرنــا برعــة زوال الظاملــن، حتــى  َيَتَفكَّ
لو قال كوهن إنه سينجز االتفاقات رغًا عنا، وحتى لو قال 
ضاحــي خلفــان: "اليــوم تونــس وغــًدا إخوان الخليــج"، وحتى 
لــو تداعــت أمريــكا إلنقــاذ املطبعــن وأنصــار الســام؛ فــكل 
هؤالء إىل زوال، وهذا العام تحديًدا يبر بخري كثري ألهلنا 
يف قطــاع غــزة وفلســطن عامــة ولبعــض الــدول العربيــة، وال 
يغرنكم مظاهر التجرب والفرح لدى األعداء من يهود وعرب؛ 
فهم يأملون أكرث ما تظنون، وراحلون أرسع ما تتوقعون، 

بإذن الله. 

غزة/ فلسطن:
كوادرهــا  أن  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الجراحيــة يف مختلــف مستشــفيات 
األول  بالنصــف  أجــرت  غــزة،  قطــاع 
مــن العــام الحــايل أكــرث مــن 29 ألــف 
الجراحيــة  التخصصــات  يف  عمليــة 
آالف   8 نحــو  بينهــا  مــن  املختلفــة، 
عــرة  ونحــو  طارئــة  جراحيــة  عمليــة 

آالف عملية جراحية مجدولة.
العمليــات  دائــرة  مديــر  وذكــر 
والعيــادات الخارجيــة بــاإلدارة العامة 
حــادة،  هــاين  للمستشــفيات 

شــملت  الجراحيــة  العمليــات  أن 
بواقــع  العامــة  الجراحــة  تخصصــات 
العظــام  وعمليــات  عمليــة،   2614

وجراحــات  عمليــة،   2375 بواقــع 
حــن  يف   ،1105 بواقــع  العيــون 
النســائية  العمليــات  أعــداد  بلغــت 
إىل  جراحيــة،  عمليــة  نحــو6195 
جانــب مئــات العمليــات األخــرى يف 

التخصصات املختلفة.
ولفــت حــادة يف تريــح صحفــي، 
الشــفاء  مجمــع  أن  إىل  أمــس، 
مــن  األكــرب  النصيــب  نــال  الطبــي 

إذ  الجراحيــة؛  العمليــات  مجمــل 
مــن  أكــرث  العمليــات  أعــداد  بلغــت 
عمليــات  وبلغــت  عمليــة،   10852

عمليــة   5755 نــارص  مجمــع 
يف  العمليــات  وبلغــت  جراحيــة، 
 ،3477 نحــو  األقــى  مستشــفى 
العمليــات  بقيــة  توزعــت  حــن  يف 
الجراحيــة  املستشــفيات  عــى 

والتخصصية األخرى.
الوقــت  يف  يجــري  أنــه  إىل  ونبــه 
العمليــات  أقســام  تجهيــز  الحــايل 
األورويب  غــزة  مستشــفى  يف 
الطبيــة  األجهــزة  صعيــد  عــى 
اســتيعابه  الســتكال  واملعــدات، 
كل التخصصــات الجراحيــة، خاصــة 

املتعلقــة بالجراحــة العامــة وجراحــة 
العظــام. وبــن حــادة إىل أن إدارتــه 
تعمــل عــى مدار الســاعة يف ســبيل 
الجراحيــة  العمليــات  أقســام  تطويــر 
مــن  القطــاع  مشــايف  مختلــف  يف 
خال تعزيزها بالتجهيزات الجراحية 
الازمة، وذلك بالتعاون مع رشكائها 
مــن املانحــن، حيــث رفعــت إدارتــه 
وبالتعاون مع اإلدارة العامة للتعاون 
مــن  االحتياجــات  قوائــم  الــدويل 
األجهــزة واملعــدات واملســتهلكات، 
اســتمرار  ضــان  إطــار  يف  وذلــك 
وتحســن الخدمــات الجراحيــة، التي 
اعتــاًدا  املواطنــون  عليهــا  يعتمــد 

ا يف قطاع غزة. أساسيًّ

29 ألف عملية جراحية بمستشفيات القطاع منذ بداية 2021

دعوات لتوحيد الجهود لمواجهة استهداف 
المحتــوى الــرقمــي الفلسطينــي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املفاوضــات  رساب  أمــام  للطريــق  متهيــًدا  الفلســطينية، 
زيــادة  تعنــي  إجــراءاٌت  جوهرهــا  يف  وهــي  وأوهامهــا، 
انخــراط الســلطة يف املنظومــة األمنيــة لاحتــال، واعتبــار 
ذلك رشًطا لبقاء الســلطة ذاتها، بدًل من اشــراط تفكيك 
الســتيطان، وإطــاق رساح األرسى، ووضــع برنامــج زمنــي 
لنســحاب القــوات الصهيونيــة، لتكــون بدايــة جــاّدة تعــّر 
عن إرادة املجتمع الدويل يف التقّدم، وإْن كان بخطواٍت 
بســيطة، نحــو تحقيــق العدالــة للشــعب الفلســطيني، إذا 

كان يريد ذلك فعًا.
ينحــاز كاتــب املقــال إىل األمنيــات الطيبــة، ويفّضــل رؤيــة 
الجــزء اململــوء مــن الكــوب، ومــع نظرتــه إىل "مــا مــى"، 
"أم  عــن ســؤال  اإلجابــة  املتنبــي، محــاوًل  بيــت شــعر  يف 
بأمــٍر فيــك تجديــد"، منطلًقــا مــن أن العــامل وســنة اللــه يف 
خلقــه ل يقبــان فراًغــا أو جمــوًدا، وأنــه لــول الســتبداد ملــا 
طالــب النــاس بالحريــة، ومن غري الســتعامر والحتال لن 
ُتشّكل حركات التحّرر، وتحرير الباد ل ميكن أن يكون إل 
مــن محتليهــا أو طغاتهــا، ول لــزوم للثــورة إن مل يكــن هناك 
واقــٌع فاســد تنقلــب عليــه. دامًئــا هنــاك مــن يــرى الواقــع 
بســكونه، ويظــّن أنــه ثابــٌت ل ميكن تغيــريه، متجاهًا "دفع 
الناس بعضهم ببعض"، وسنن التغيري عر جميع العصور 
الراهــن،  الواقــع  والحقــب، ويــرى نجاتــه يف النحيــاز إىل 
والستســام لــه بجميــع مــا فيــه مــن ظلــٍم وعــدوان. وهنــاك 
من يراه واقًعا مؤقًتا سيزول، ويتمّسك بالتغيري املنسجم 
الحــق والعدالــة، مهــام كان  القيــم اإلنســانية ومبــادئ  مــع 
الواقــع الحــايل صعًبا وقاســًيا، ومهام بــدا الحتال متمكًنا 
ومتفوًقا، وإْن مال إليه ميزان القوى يف الوقت الراهن، أو 
امتــأت زنازيــن هــذه النظام أو ذاك باملعتقلني، وُكّممت 

أفواه الناس، فام هذا كله إل مقّدمات لتغيري قادم.
إىل  العــريب  وعاملنــا  فلســطني  اقــراب  أمنيــة  ليســت 
إىل  يســتند  ل  أمــٍل  مجــرّد  مقبــل،  عــام  كل  يف  الحريــة، 
أقــرب  نكــون  ميــّر  يــوم  كل  مــع  فنحــن  ووقائــع،  معطيــات 
مــن  الرغــم  عــى  يســبقه.  الــذي  اليــوم  مــن  الحريــة  إىل 

ألفــي  )إن  ملقولــة  منحــازون  العظمــى،  غالبيتنــا  أو  نحــن، 
ولدينــا  حديــد(،  مــن  قذيفــة  تســاوي  ل  كام  مــن  قذيفــة 
قناعــة مطلقــة باملقولــة الشــهرية، التــي ل أعــرف مصدرهــا 
)إن اللــه ليــزع بالســلطان مــا ل يــزع بالقــرآن(، وعليــه فإننــا 
مــن  لنــا  تيــّر  إذا  خاصــة  العنــف،  لســتخدام  ميــًا  أكــر 
مــوارد القــوة العنيفــة مــا يعيننــا عــى ذلــك، وإن مل يتيــّر 
فإننا نلجأ للخنوع والستســام، يفعل بعضنا هذا معرفًا 
بهزميتــه وقلــة حيلتــه، أمــا بعضنــا اآلخــر فيلجــأ إىل فلســفة 
األمر، واعتبار الستسام والخنوع حكمة وعقانية، ونحن 

يف هذا لسنا ِبَدعًا من األمم والشعوب، بل إن الكثري من 
الشعوب عاشت تجارب مامثلة.

ل شــك أن القــوة الصلبــة مهمــة، وقــد فعلــت فعلهــا يف 
التاريــخ عندمــا اســتخدمتها األمــم يف الحــروب، وحققــت 
إنجــازات ملختلــف الشــعوب والدول عــى غريها، وكذلك 
عــى  ســيطرتهم  فــرض  مــن  الحــكام  مــن  الكثــري  مكنــت 
شــعوبهم، لكــن تجــارب التاريــخ تؤكــد أن الكثــري مــن الــدول 
والبلدان تدمرت بســبب امتاكها القوة الصلبة، واألمثلة 
عى ذلك كثرية، ويف نقاشنا يف األسطر التالية من هذا 

املقال سنتطرق إىل بعضها.
وميكــن القــول إن املثــال األقــوى واألبــرز عــى أهميــة القــوة 
املتحــدة  الوليــات  هــو  اإلنجــازات،  تحقيــق  يف  الصلبــة 
األمريكيــة، هــذا البلــد ارتكــب أفظــع الجرائــم يف التاريــخ 
)هريوشــيام ونجــازايك(، لكــن قــادة هــذا البلــد يتصــدون 
هــذه  "األخــاق"،  يف  دروســًا  العــامل  بلــدان  كل  إلعطــاء 
الدولــة متتلــك أعتــى قــوة صلبــة يف العــامل، وتعمــل بــكل 
ما أوتيت من قوة ملنع غريها من تجاوز حدود معينة يف 
مجال امتاك األسلحة، ومتارس كل أنواع اإلكراه لتحقيق 
هــذا الغــرض، لكــن هــذه الرســانة مــن األســلحة العنيفــة 
تســاندها أنــواع أخــرى مــن القــوة عى رأســها إنتاج املعرفة 

من خال البحث العلمي، إضافة إىل القتصاد القوي.
وقــد ســبق الوليــات املتحــدة األمريكيــة بريطانيــا وفرنســا، 
احتــال  يف  الصلبــة  والقــوة  العنــف  اســتخدمت  حيــث 
مناطــق واســعة مــن العــامل، ونهبــت خــريات وثــروات تلــك 
وباملجمــل  أهلهــا،  مــن  الكثرييــن  واســتعبدت  الشــعوب، 
قامــت  الحديــث  العــر  يف  األوروبيــة  الحضــارة  فــإن 
باســتخدام  والســتعامر  والنهــب  والســلب  الســطو  عــى 

الجيوش.
وُيضــاف إىل مــا تقــدم، فــإن الكثــري مــن األمــم يف الــرق 
والغــرب اســتخدمت القــوة الصلبــة، وحققــت مــن خالهــا 
إنجــازات، هــذا يشــمل الفتوحــات اإلســامية، وهجــامت 
املغــول والتتار...إلــخ، بعــض هــذه التجــارب اســتخدمت 
التجــارب  فــإن  النهايــة  لكــن يف  مــن غريهــا،  أكــر  العنــف 
التاريخيــة ومعطيــات الواقــع تؤكــد أن القــوة الصلبــة عامــل 
أهدافهــا  وتحقيــق  والكيانــات  البلــدان  حاميــة  يف  مهــم 

وضامن استقرارها ومنوها وازدهارها.
الصلبــة،  للقــوة  لجــأت  بلــدان  املقابــل هنالــك  ولكــن يف 
وحققت إنجازات من خالها، لكنها عادت وارتكست، ثم 
تخلــت عــن فكــرة امتــاك القــوة الصلبة، من أشــهر األمثلة 
بنــت أملانيــا  البلــدان أملانيــا، يف عهــد هتلــر  عــى هــذه 
أوروبــا،  واكتســحت  واقتصاديــة،  ومعرفيــة  قــوة عســكرية 
وحققت إنجازات كبرية، لكن تحالفت ضدها دول كثرية، 

وانتهى األمر بهزمية أملانيا، وإخضاعها.
بعــد الهزميــة، وألســباب عديــدة، قبلــت أملانيــا أن ُتقــزِّم 
تكــون عضــوًا دامئــًا يف مجلــس  أل  طموحاتهــا، ورضيــت 
األمن، وأل متتلك قوة عســكرية منافســة، أو حتى موازية 
تكــون  أن  وقبلــت  الكــرى،  الغربيــة  البلــدان  مــن  لغريهــا 
حاميتهــا مــن خــال حلــف الناتــو، وهــذا وّفــر لهــا إمكانيــة 
للتعــايف مــن جديــد عــى صعيــد تنميــة البلــد يف املجــال 
القتصــادي والخدمــايت واملعــريف، لكــن يــرز ســؤال مهــم 
هنا وهو: هل كان بإمكان أملانيا أن تحظى باملســاعدات 
األمريكيــة مــن خــال مــروع مارشــال، ومــن ثــم تتعــاىف 
الســتفادة  أرادت  املتحــدة  الوليــات  أن  لــول  اقتصاديــًا، 
بــكل  مــن موقــع أملانيــا يف تحجيــم التحــاد الســوفييتي؟ 
تأكيــد مل يكــن بإمــكان أملانيا أن تتعاىف لول املســاعدات 
األمريكيــة، واملســاعدات األمريكيــة مل يكــن باإلمــكان أن 
تصــل ألملانيــا لــول حاجــة الوليــات املتحــدة لتطويــق قــوة 
التحــاد الســوفييتي، وخاصــة القــول يف هذه املســألة أن 
األملــان اســتفادوا مــن لحظــة تاريخية، توفــرت فيها عوامل 
عديــدة، وعليــه ل ميكــن اعتبــار النمــوذج األملــاين صالحــًا 
لــكل األماكــن ويف كل الحــالت والظــروف، وينطبــق ذات 

األمر عى التجربة اليابانية بعد الحرب العاملية الثانية.
ومــن األمثلــة عــى الســعي لمتــاك القــوة تجربــة صــدام 
حســني يف العــراق ومــا لحــق بــه وببلــده مــن دمــار، وتجربــة 
إيــران بعــد ثــورة الخمينــي ومــا عانتــه مــن حصــار شــديد أّثــر 
ســلبّيا يف أوضــاع البــاد، لكــن هنالك فرًقا بني التجربتني، 
فالعــراق تعــرض للتدمــري، يف حني أن إيــران رغم الحصار، 
فإنهــا تراكــم قوتهــا، وتفــرض وقائــع يف املنطقــة، وتســيطر 
واســعة  جغرافيــا  الــدول(  غــري  مــن  حلفائهــا  خــال  )مــن 
أحيانــًا، وأحيانــًا أخــرى تســيطر عــى قــرار بعــض الــدول، أو 

عــى األقــل تؤثــر فيــه بقــوة، ومــا زالــت موجــودة، والــدول 
املؤثــرة يف العــامل قــررت التحــاور والتفــاوض معها، وليس 
بــأن  نســتنتج  يجعلنــا  وهــذا  العنيفــة،  بالقــوة  تدمريهــا 
امتــاك القــوة واســتخدامها، بطريقــة ل ُتعجــب الغــرب، 
ل يعنــي بالــرورة وصــول صاحــب القــوة إىل الدمــار، بــل 
قــد يســاعده يف تحقيــق اإلنجــازات، ورمبــا يكــون منــوذج 
طالبــان منوذًجــا أوضــح، حيــث أدى امتــاك هــذه التجربــة 
للقــوة يف البدايــة إىل حــرب وتدمــري، لكــن صمــود طالبــان 

جعل أعداءها يلجؤون للتفاوض معها.
ومــن النــامذج األخــرى تجربــة اإلســاميني يف تركيا، حيث 
ابتعــدوا عــن القــوة الصلبــة، وقدمــوا الكثــري مــن التنــازلت، 
وامتصــوا الكثــري مــن الربــات، وانحنــوا أمــام العديــد مــن 
العواصف، وواصلوا التقدم، لكنهم يف النهاية لجؤوا إىل 
كبــح جــامح القــوة الصلبة داخــل الدولة، وإحداث توازنات 
خــال  مــن  الدولــة  يف  الصلبــة  القــوة  مؤسســات  داخــل 

إصاحات يف جهاز املخابرات والرطة.
مــن  امتاكهــا  ورضورة  الصلبــة  القــوة  بشــأن  النقــاش  إن 
خشــية  عنهــا  البتعــاد  وجــوب  أو  التغيــري،  إحــداث  أجــل 
التعــرض للتدمــري مســألة يف غايــة التعقيــد، ولــن يســتقر 
للفكــر اإلنســاين قــرار فيــام يتعلــق بتنــاول هــذا املوضــوع، 
القــوة  اســتخدام  بشــأن  مســتمرة  البــر  حــرية  وســتبقى 

الصلبة أو التخيل عنها.
أكتــب هــذا املقــال عــى خلفية ما يجري من نقاش بشــأن 
غزة وقوتها الصلبة، وما األفضل؟ هل يستمر تراكم القوة 
الصلبة يف التعامل مع الحتال؟ وهل ستتحمل األجيال 
مزيــدًا مــن املعانــاة؟ وهــل ســيحدث الفــرج لــو تخلت غزة 
عــن قوتهــا الصلبــة؟ وهــل تخــيل الضفــة عــن القــوة الصلبــة 
الفــرج؟ وهــل تخــيل الفلســطينيني يف األرض  لهــا  حقــق 
عــى  ســاعدهم  الصلبــة  القــوة  عــن   1948 عــام  املحتلــة 

تحقيق "املساواة" والزدهار؟
مقــولت  ول  مقدســات،  توجــد  ل  بأنــه  املقــال،  وأختــم 
تصــوغ  أن  والشــعوب  األمــم  وعــى  الشــأن،  بهــذا  قاطعــة 
منوذجهــا الخــاص بواقعهــا، وأن تطــور هــذا النمــوذج بــني 
الفينــة واألخــرى، وهــي ملتصقــة بوجــوب تحقيــق أهدافهــا 

بالحرية والتحرر والستقال.

تتكــّرر  وميــي،  يــأيت  عيــد  كل  ومــع  ميــر،  عــام  كل  يف 
عيــد  أو  عــام  حلــول  بأمنيــات  املشــفوعة  التهــاين  صيــغ 
الخــري  وأصدقائنــا  عائاتنــا  وإىل  إلينــا  حامــًا  جديــد، 
والصحة والحال الحسن. وعند أهل فلسطني، وأهلها هم 
الحاملون لواءها واملنغمسون يف قضيتها، تتغري عبارات 
بخريطــة فلســطني،  لتصبــح مزدانــة  التقليديــة،  املعايــدة 
مــن نهرهــا إىل بحرهــا، وقــد يتوّســطها رســم حنظلــة الــذي 
العــيل، وأصبــح رمــًزا لاجــئ الفلســطيني.  ابتدعــه ناجــي 
كــام تــرّدد عبــارات مثــل "عيدنــا يــوم عودتنــا"، يف إشــارة 
إىل التمّسك بحق العودة، و"كل عام ونحن إىل فلسطني 
أقــرب"، أو "ونحــن إىل الحريــة أقــرب"، وهــي أمنيــة متتــد 
لتشــمل فلســطني وغريهــا مــن البــاد والعباد املتعّطشــني 

إىل الحرية وقيمها.
عــى الرغــم مــام يف هــذه التهــاين مــن روح متفائلــة بغــٍد 
مــن  املــرء  إليــه  يتطلــع  مبــا  أمــٍل  مــن  تكتنــزه  ومــا  أفضــل، 
غــده، فــإن بعضهــم مــا انفــّك يناقــش يف مــا إذا كان الخــري 
والحريــة والعــودة والتحريــر وهزميــة املــروع الصهيــوين 
ســتتحقق فعــًا يف عــام قــادم، أم أننــا سنســتقبله بلســان 
أبــو الطيــب املتنبــي: "عيــٌد بــأي حــاٍل عــدَت يــا عيــد/ مبــا 
مى أم بأمٍر فيك تجديد". ويسرســل يف ذلك معدًدا 
أسباب التخلف، والراجع، والهزمية، والثورات املضاّدة، 
والحكــم  الدميقراطيــة  وغيــاب  الحريــات،  قمــع  وأشــكال 
يف  الرســمي  العــريب  التطبيــع  موجــة  وتنامــي  الرشــيد، 
ظــل اتفاقــات أبراهــام، وتغــّول الســتيطان يف فلســطني، 
ونكــوص الســلطة الفلســطينية عــن تعهداتهــا بالتحلــل مــن 
اتفاق أوسلو وسحب العراف بـ )إرسائيل(، وعودتها إىل 
التنسيق األمني بوتريٍة أعى، كام لوحظ ذلك بعد معركة 
عنــه  تنــوب  الحتــال  يعتقلــه  ل  فمــن  وســيفها،  القــدس 
أجهــزة التنســيق األمنــي، كــام عــّر عــن ذلــك بصــورة بليغــة 
رسم مّثل أًما تسأل القوة التي جاءت لعتقال ابنها: "بس 
بدنــا نعــرف إنتــو ســلطة ول احتــال؟". فضــًا عــام يــرّدد 
مــن إجــراءات بنــاء الثقــة بــني الكيــان الصهيــوين والســلطة 

أن  ُيؤّمــل  والــذي  تونــس،  يف  للثــورة  املضــاّد  النقــاب 
يقاومــه الشــعب التونــي بجميــع قــواه املتمّســكة بثورتــه 
وقيــم الحريــة والدميقراطيــة، فــإن نظرًة عــى أحداث العام 
الحــايل تؤكــد أن هــذه األمنيــات ل تبتعــد عــن الواقــع، ول 
تجنــح إىل الخيــال، فعــى الرغــم مــن اتفاقــات التطبيــع مــع 
بعــض النظــام الرســمي العــريب، فــإن فشــًا ذريًعــا قد لحق 
التــي  الــدول  مبحــاولت منحهــا صبغــًة شــعبية، حتــى يف 
وّقعــت معاهــدات مــع الكيــان الصهيوين قبــل أعوام عدة، 
مثــل مــر واألردن، بــل وتوقــف قطــار التطبيع عند محطته 
الســودان، وفشــلت املراهنــات عــى ركــوب  األخــرية يف 
دوٍل أخــرى فيــه، بــل إن الســعودية، عــى ســبيل املثــال، 
وهــي مــن رّوجــت إدارة الرئيــس األمــرييك دونالــد ترامــب 
أنهــا وغريهــا أول مــن ســيلحق بــذاك الركــب، لجــأت أخــرًيا 
)إرسائيــل(،  ضــد  العربيــة  املقاطعــة  قوانــني  إحيــاء  إىل 
وحظــرت دخــول البضائــع الــواردة من اإلمــارات التي يدخل 

ضمن عنارص إنتاجها مكون إرسائييل.
مــن جهــة أخــرى، كان التحــّول األبــرز يف داخــل فلســطني 
املحتلــة كلهــا يف وقفتهــا املوحــدة مــع القــدس وســيفها، 
والتــي أعــادت العتبــار إىل وحــدة الشــعب الفلســطيني، 
ووحــدة قضيتــه وأرضــه املحتلة، بعد أن قســمتها اتفاقات 
أوســلو، وهــي معركــٌة ســيكون لهــا مــا بعدهــا عى مســتوى 
الســلطة  باتــت  برمتــه.  الفلســطيني  الوطنــي  املــروع 
الفلسطينية أيًضا تواجه ضغًطا شعبًيا متزايًدا يرافق مع 
تصعيد املقاومة الشعبية، وعمليات اإلرباك اللييل ضد 
املســتوطنني الصهاينــة يف أنحــاء الضفــة الغربيــة، والتــي 
بــدأت متتــد مــن منطقــٍة إىل أخــرى، وهــي كفيلــٌة بإيجــاد 
قياداٍت ميدانيٍة واعدة، وعزل مجموعات التنسيق األمني 
الفلســطيني يف  انــزلق املجتمــع  عــن  بعيــًدا  جامهريًيــا، 
فــٍن داخليــة، والتــي ســتحول دون نجــاح جرعــات التخديــر 
الجاّفــة،  الفلســطينية  الســلطة  ُضّخــت يف رشايــني  التــي 
وتدفعهــا تحــت ضغط الجامهري واملقاومة الشــعبية ضد 
الحتــال إىل تغيــري وظيفتهــا األمنية يف خدمة الحتال، 

حرية غزة بني الحفاظ عىل قوتها الصلبة أو التخيل عنها

فلسطني.. هل هي إىل الحرية أقرب؟

د. نهاد محمد الشيخ خليل

أكتب هذا المقال على خلفية ما يجري 
من نقاش بشأن غزة وقوتها الصلبة، وما 
األفضل؟ هل يستمر تراكم القوة الصلبة 

في التعامل مع االحتالل؟ وهل ستتحمل 
األجيال مزيدًا من المعاناة؟ وهل سيحدث 

الفرج لو تخلت غزة عن قوتها الصلبة؟ 
وهل تخلي الضفة عن القوة الصلبة حقق 
لها الفرج؟ وهل تخلي الفلسطينيين في 

األرض المحتلة عام 1948 عن القوة 
الصلبة ساعدهم على تحقيق »المساواة« 

واالزدهار؟

معني الطاهر
العريب الجديد

كان التحّول األبرز في داخل فلسطين 
المحتلة كلها في وقفتها الموحدة مع 

القدس وسيفها، والتي أعادت االعتبار إلى 
وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة قضيته 

وأرضه المحتلة، بعد أن قسمتها اتفاقات 
أوسلو، وهي معركٌة سيكون لها ما بعدها 

على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني 
برمته. 

والتخيّل عن أي دور سيايس، وإعادته إىل منظمة التحرير 
ســلطة  إىل  متحولــًة  إحيائهــا،  إعــادة  بعــد  الفلســطينية، 
خدمات ُتعنى بحياة الشــعب الفلســطيني اليومية، متاًما 

كام كانت تفعل البلديات املنتخبة قبل اتفاق أوسلو.
مــؤرّشات أخــرى عــى التغيــري القادم تتعلق بالنقســامات 
خلــف  ووحدتــه  جهــة،  مــن  الصهيــوين  املجتمــع  داخــل 
تضعــف  النقســامات  التوّســعي؛  الســتيطاين  املــروع 
أنهــى كل  قــد  التطــرّف  نحــو  الكيــان الصهيــوين، وجنوحــه 
فرصــٍة ُأتيحــت ملــا ُعــرف بالحل املرحيل، يرافق ذلك مع 
اتجاٍه متزايد للمجتمع الدويل إىل وسم الكيان الصهيوين 
حــركات  حققتهــا  عــّدة  ونجاحــات  أبارتهايــد،  نظــام  بأنــه 
العواصــم  يف  اآللف  بعــرات  وتظاهــرات  املقاطعــة، 

األمريكية واألوروبية إّبان معركة القدس وسيفها.
بعــد ذلــك كلــه، أل يحــق لنــا أن تكــون تهنئتنــا باألعياد "كل 

عام ونحن وفلسطني إىل الحرية أقرب"؟
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/413(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 801822123 رقــم  مــن ســكان غــزة هويــة  الغفــري  ســعد جــال اشــتيوي 

بصفته وكيال عن: اعتدال نوفل سعيد الغفري )القطاطي قبل الزواج( 
مبوجب وكالة رقم: 2021/4292 صادرة عن غزة 

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن يف القطعــة 
2334 القسيمة 2 املدينة النصريات 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/7/28م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/410(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
إســاعيل محمــد عــي درويــش مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 802464263 

بصفته وكيال عن: نشأت محمد عي درويش 
مبوجب وكالة رقم: 2021/2969 صادرة عن االتحاد األورويب 

موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف القطعة 88 
القسيمة 2 املدينة خان يونس 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما من تاريــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/7/28م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/411(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عادل ســعد محمود شــملخ من ســكان غزة هوية رقم 905911111 بصفته 
وكيال عن: إبراهيم محمد أحمد الرشيف/ مبوجب وكالة خاصة رقم 2784 

صادرة من أبو ظبي بتاريخ 2012/2/8 ووكيله نبيل فؤاد خالد رشاب 
مبوجب وكالة رقم: 2013/8047 صادرة عن غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف القطعة 681 
القسيمة 7 املدينة غزة الزيتون 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ: 2021/7/28م

أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/412(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
غالب طالب غالب عجور من سكان غزة هوية رقم 906734652 بصفته 

وكيال عن: ماجد غالب عي عجور واحمد غالب عي عجور 
مبوجب وكالة رقم: 2019/10129 صادرة عن غزة 

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن يف القطعــة 
978 القسيمة 1311 املدينة جباليا 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما من تاريــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/7/28م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

رام الله-غزة/ رامي رمانة:
الضفــة  محافظــات  يف  األســواق  تشــهد 
الغربيــة ارتفاًعــا كبــرًيا يف أســعار منتجــات 
محليــة ومســتوردة، مــا أثــار حالة مــن التذمر 
بــني املســتهلكني، وســط مطالــب بتشــكيل 
لجنة تضم ممثلني عن القطاعني الحكومي 
وأســباب  تداعيــات  لبحــث  والخــاص 
احتــكار  محاولــة  ألي  والتصــدي  االرتفــاع، 

ورفع إضايف لأسعار.
عــن  الضفــة  أرجــاء  مــن  مســتهلكون  وعــرَّ 
الفواكــه  أســعار  يف  ارتفــاع  مــن  غضبهــم 
والخــروات، واملــواد الغذائيــة واإلنشــائية 
ســواء  الروريــة  الســلع  مــن  ذلــك  وغــري 

ا أو املستوردة. املنتجة محليًّ
شــال  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  وعــزا 
نــور الديــن جــرادات االرتفــاع عــىل  الخليــل 
الســلع  بعــض  أســعار  ارتفــاع  إىل  األســعار 
مــن مصدرهــا الخارجــي، فضــاًل عــن ارتفــاع 

تكاليف الشحن الدويل.
إنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  جــرادات  وقــال 
بعــد أن اســتأنفت الــدول املنتجــة تصديــر 
فيهــا  مبــا  العامليــة  األســواق  إىل  بضائعهــا 
املنطقة العربية، ونظًرا لزيادة الطلب عىل 
تداعيــات  بســبب  تأثــرت  التــي  املنتجــات 
رشكات  عــىل  ضغــط  طــرأ  كورونــا،  جــاءت 
بارتفــاع  تســبب  مــا  وهــو  الدوليــة،  الشــحن 

تكاليف الشحن أرقاًما مضاعفة جًدا.
عــىل  ا  ســلبيًّ انعكــس  األمــر  هــذا  أن  وذكــر 
أن  إىل  مشــرًيا  املســتوردة،  الســلع  أســعار 
ســعر شــحن الحاويــة قفــز مــن 2500 دوالر 

إىل 16 ألف دوالر.
ولفــت إىل أســباب أخــرى للغــالء، كارتفــاع 

أســعار املــواد الخــام املدخلــة يف التصنيــع 
والســكر،  الزيــوت،  مثــل:  بلدانهــا،  يف 

والحديد.
ورأى جــرادات "أن الغــالء لــه جانــب إيجــايب 
عىل تعزيز وجود املنتج الوطني يف السوق 
املحــي، إذ إن التجــار املســتوردين وبائعي 
احتياجاتهــم  تأمــني  إىل  توجهــوا  التجزئــة 
مــن الســلع مــن املصانــع املحليــة، وهــو مــا 
عاملــة  أيــٍد  وشــغل  اإلنتــاج  عجلــة  مــن  زاد 

إضافية" حسب قوله. 
وشدد عىل أهمية تظافر الجهود املشرتكة 
بني الغرف التجارية واملؤسســات الرسمية 
خاصــة االقتصــاد والزراعــة؛ للمســاهمة يف 
وقــف أي احتــكار للســلع التــي يحتــاج إليهــا 

الناس والحفاظ عىل ضبط األسعار.
جشع التجار وغياب الحكومة

العــام  املديــر  القــايض  إبراهيــم  وبحســب 
وزارة  يف  املســتهلك  حايــة  لدائــرة 
أســعار  ارتفــاع  فــإن  اللــه،  بــرام  االقتصــاد 
نســبة  الحــايل  املوســم  ل  ســجَّ األضاحــي 
شــهد  حــني  يف   ،2020 عــام  عــن   )23%(
حــوايل  والخــراوات  الفواكــه  االرتفــاع يف 
اعتــره  مــا  إىل  األســباب  عازًيــا   ،)300%(

"جشع التجار".
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  القــايض  وذكــر 
الوزارة أصدرت قامئة معلنة ألسعار السلع 
األساســية ووزعتهــا، وهــذه القامئــة ليســت 
ميكــن  للتجــار  ملزمــة  وإمنــا  اسرتشــادية 

االستناد عليها ملخالفة غري امللتزمني.
ضمــن  ليســت  الســلع  بقيــة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
تخصــص وزارة االقتصــاد وإمنــا تتــوزع عــىل 
اختصاصات بقية الوزرات، فأســعار الوقود 

واملحروقات تعود لوزارة املالية وغريها.
قامئــة  أي  إلينــا  تصــل  اآلن مل  وقــال: حتــى 
لنلزمهــا  الزراعــة  وزارة  مــن  أســعار  تحديــد 
قانونيــة  كقاعــدة  إليهــا  ونســتند  التجــار 

ملخالفتهم.
بــرام  االقتصــاد  وزارة  أن  القــايض  وذكــر 
اللــه يف صــدد إعــداد تقريــر حــول أســباب 
ومســببات هــذا االرتفــاع باألســعار مــن أجــل 
معاقبــة املخالفــني واتخاذ إجــراءات عقابية 
الســوداء  القامئــة  عــىل  ووضعهــم  بحقهــم 
يحصلــوا  أن  ميكــن  تســهيالت  أي  ووقــف 

عليها.
مــن جهتــه، قــال الناطــق اإلعالمــي لجمعيــة 
إن  شــاهني:  محمــد  املســتهلك  حايــة 
ارتفــاع األســعار وضبــط األســواق مشــكلتان 
ليستا وليدة اللحظة يف الضفة الغربية، بل 
هي سائدة طوال العام غري أنها تتفاقم يف 

مواسم األعياد واملدارس.
وأفاد شاهني بأن جمعية حاية املستهلك 
تلقــت آالف الشــكاوى خــالل الفرتة الراهنة 

حول ارتفاع األسعار.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  شــاهني  وأكــد 
املقاطعة أهم سالح لضبط األسعار خاصة 
يف ظــل غيــاب أو تقصــري عمليــات الضبــط 
والرقابة عىل األسعار، وما يدلل عىل ذلك 
املفاجــئ  واالرتفــاع  والتفــاوت  التبايــن  هــو 

وغري املرر يف األسعار.
تفعيــل  إىل  اللــه  رام  يف  الحكومــة  ودعــا 
قانــون حايــة املســتهلك الــذي ال يــزال يف 
والعمــل  والترشيــع،  الفتــوى  ديــوان  أدراج 
البضائــع  مــن  الســوق  ضبــط  رضورة  عــىل 

الفاسدة واملهربة وبضائع املستوطنات.

خان يونس/ فلسطني:
رشعت بلدية خان يونس ومصلحة 
ومؤسســة  الســاحل  بلديــات  ميــاه 
الطاقــة  محطــة  بإنشــاء   ،)UNDP(
الشمســية، لتزويــد محطــة معالجــة 
ميــاه الــرف الصحــي الواقعة رشق 

بلدة الفخاري بالكهرباء البديلة.
يونــس  خــان  بلديــة  رئيــس  وأكــد 
بيــان،  يف  البطــة،  الديــن  د.عــالء 
الــذي  املــرشوع  أهميــة  أمــس، 
التيــار  انقطــاع  مشــكلة  ســينهي 
محطــة  عــن  املتكــرر  الكهربــايئ 
املعالجــة املركزيــة والذي يتســبب 
توقــف  نتيجــة  متعــددة  بأعطــال 
تشغيلها املفاجئ من جراء انقطاع 

محطــة  أن  البطــة  وذكــر  الكهربــاء. 
مــن  ســتخفف  الشمســية  الطاقــة 
تكاليــف تشــغيل املحطــة، علــًا أن 
تكلفــة الكهربــاء متثل حوايل 65% 
لتشــغيل  اإلجاليــة  التكلفــة  مــن 

محطة املعالجة.
املعالجــة  محطــة  أن  وأوضــح 
املركزية تستقبل )16,000( كوب 
ا، يف  من مياه الرف الصحي يوميًّ
تبلــغ  االســتيعابية  أن قدرتهــا  حــني 
لتغطيــة  وتكفــي  كــوب   )26,000(

أرجاء محافظة خان يونس كافة.
البلديــة  أن  إىل  البطــة  وأشــار 
لتعزيــز  تســعيان  امليــاه  ومصلحــة 
خدمــات امليــاه والــرف الصحــي، 

ســيا وأن املحطــة تخــدم مــا يزيــد 
عىل )340( ألف نسمة.

من جهته، أوضح مهندس الكهرباء 
عنــزة  أبــو  محـــمد  املحطــة  يف 
ثــالث  عــر  ذ  ســُينفَّ املــرشوع  أن 

مراحل.
ولفــت أبــو عنــزة إىل بــدء مؤسســة 
الـــ )UNDP( بالتعــاون مــع مصلحــة 
يف  يونــس  خــان  وبلديــة  امليــاه 
وتشــمل  األوىل،  املرحلــة  تنفيــذ 
 )1.3( بقــدرة  خــط  متديــد 
دولــة  مــن  بتمويــل  ميجــاوات 
بقــدرة  الثانيــة  واملرحلــة  الرنويــج، 
مــن  بتمويــل  ميجــاوات   )2.2(
االتحــاد األورويب، واملرحلة الثالثة 

بقدرة )3.5( ميجاوات بتمويل من 
وبذلــك  اإلســالمي،  التنميــة  بنــك 
تكــون القــدرة الكليــة للمــرشوع )7( 

ميجاوات.
مــن  الصــادرة  الكميــة  بــأن  وأفــاد 
الجــاري  الشمســية  الطاقــة  محطــة 
أحــال  لتغطيــة  تكفــي  إنشــاؤها 
األوىل  للمرحلتــني  املحطــة 
والثانيــة، وستســتخدم نصــف قدرة 
املــرشوع مبــارشة يف النهــار، عــىل 
بإمــداد  الكهربــاء  رشكــة  تقــوم  أن 

باقي الكمية لياًل.
وتوقع أبو عنزة االنتهاء من املرحلة 
أشــهر  مثانيــة  غضــون  يف  األوىل 
حسب الجدول الزمني للمرشوع.

ر وتبادل اتهامات بشأن ارتفاع أسعار  تذمُّ
السلع في أسواق محافظات الضفة

إنشاء محطة للطاقة الشمسية لصالح 
محطة الصرف الصحي بخان يونس

غزة/ فلسطني:
املجلــس  يف  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
إدارة  ملديــر  اســتاع  جلســة  أمــس،  الترشيعــي، 
املقــدم  املــدين  الدفــاع  يف  والســالمة  األمــن 
جمعيــة  يف  الغــاز  لجنــة  ورئيــس  املغــري،  محمــد 
ملناقشــة  الشــوا،  رائــد  والغــاز  البــرتول  محطــات 

قضية تراخيص املحطات ومركبات الغاز.
وحر الجلســة، النواب يحيى العبادســة ويونس 

أبو دقة وسامل سالمة ويوسف الرشايف.
واستعرض الشوا اإلشكاالت التي تعانيها رشكات 
الغاز، ومنها عدم الحصول عىل ترخيص البلدية 
الرتخيــص،  رســوم  دفــع  رغــم  2019م  عــام  منــذ 
ومشكلة منح ترخيص شهري لسيارات نقل الغاز 
انتشــار  جانــب  إىل  كثــرًيا  عملهــم  عــىل  يؤثــر  مــا 
النقــاط العشــوائية لتعبئــة الغــاز املنــزيل، مطالًبــا 

بحل تلك اإلشكاالت التي تواجههم يف العمل.
وأكــد املغــري حــرص الدفــاع املــدين عــىل تطبيــق 
حيــاة  عــىل  الحفــاظ  يف  الســالمة  إجــراءات 
املواطنني، مبّيًنا أنه بعد حادثة حريق النصريات 
ــم الدفــاع املــدين بالتعــاون مــع  مــارس 2020 نظَّ
الجهــات الحكوميــة األنظمــة واللوائــح التــي تضبط 

عمل محطات وسيارات الغاز.
وأشــار املغــري إىل اعتــاد لوائــح فنيــة ملحطــات 
يف  والســالمة  األمــن  إجــراءات  التبــاع  الغــاز 

رام الله/ فلسطني:
املواصفــات  مؤسســة  إدارة  مجلــس  اعتمــد 
جديــدة  فلســطينية  مواصفــة   )53( واملقاييــس، 
األســاس  ذات  اإلنشــائية  الوحــدات  مجــاالت  يف 
وتكنولوجيــا  املخــري،  والطــب  اإلســمنتي، 
واملبيــدات  واألســمدة  واالتصــاالت،  املعلومــات 
اآلالت،  وســالمة  الزراعيــة،  واألعــالف  الزراعيــة، 

واللدائن، واملركبات وملحقاتها.
أمــس،  اللــه،  بــرام  جلســته  خــالل  املجلــس  واعتمــد 
)42( مواصفــة فلســطينية محدثــة يف مجــال الطــرق، 
االســمنتي،  األســاس  ذات  اإلنشــائية  والوحــدات 
واألســمدة واملبيــدات الزراعيــة، واألعــالف الزراعيــة، 
واملنتجــات  ومنتجاتهــا،  والحليــب  واللحــوم 

واملحاصيل الزراعية، ومستحرات التجميل.
ويــأيت اعتــاد املواصفــات بنــاء عــىل توصيــة اللجــان 
وتطويــر مواصفــات  توفــري  بهــدف  للتوصيــف  الفنيــة 
حاجــة  مــع  وتتناســب  عامليــا  متوامئــة  فلســطينية 
جميــع  وتغطــي  الفلســطيني  االقتصــادي  القطــاع 
الوطنيــة  بالصناعــة  بالنهــوض  وتســاعد  القطاعــات، 
التنافســية  القــدرة  مــن  وتعــزز  املقدمــة  والخدمــات 
واملقاييــس  املواصفــات  مؤسســة  مديــر  وبــنيَّ  لهــا. 
حيــدر حجــة أن لجــان التوصيــف الفنيــة تقــوم بإعــداد 
املواصفات الفلسطينية بناء عىل خطة معدة مسبًقا 
املختلفــة.  االقتصاديــة  القطاعــات  حاجــة  حســب 

املحطــات. وبــنيَّ أن الدفــاع املــدين بالتعــاون مــع 
والســالمة  األمــن  إجــراءات  راجــع  الغــاز  محطــات 
فيــا يتعلــق بخزانــات الوقــود واملبــاين اإلنشــائية 

والتمديدات لنقل الغاز.
وقــال: إن جهــاز الدفــاع املــدين يســمح للمحطــة 
ورشوط  بالنظــام  وااللتــزام  أوضاعهــا  بتصويــب 
الســالمة، منّبهــا إىل أنــه ســينتهي قريًبــا مــن وضــع 
الــرشوط مــن أجــل فحــص ســيارات الغــاز ومنحهــا 

ا. الرتخيص سنويًّ
ولفــت املغــري إىل أن الدفــاع املــدين منــع تعبئــة 
أجهــزة  مــن  العديــد  وصــادر  املنــازل،  يف  الغــاز 
تعبئة الغاز من النقاط العشوائية وفرض غرامات 
النيابــة  مــع  ســيتعاون  أنــه  مؤكــًدا  عليهــم،  ماليــة 
الســالمة  لــرشوط  مخالفــة  أي  إلحالــة  العامــة 

وضعها الدفاع املدين.
تطبيــق  رضورة  العبادســة  النائــب  أكــد  بــدوره، 
حيــاة  عــىل  للحفــاظ  والســالمة  األمــن  إجــراءات 
الغــاز،  موزعــي  عــىل  الرقابــة  وتعزيــز  املواطنــني 
وعــدم إعطــاء الرتاخيص للمنشــآت الخِطرة داخل 

التجمعات السكنية.
ودعــا العبادســة إىل رضورة التعــاون بــني جمعيــة 
محطــات الغــاز والدفــاع املــدين لتطبيــق معايــري 
السالمة لدى محطات الغاز للحفاظ عىل سالمة 

الجميع.

ولفــت إىل أن تلــك اللجــان تجــري التعديــالت عــىل 
املواصفــات الفلســطينية وفًقــا لرنامــج زمنــي محدد، 
أو نتيجــة لطلــب مــن القطاعات االقتصادية املختلفة 
مــع  يتوافــق  مبــا  التعديــالت،  تلــك  إىل  وحاجتهــم 

م التكنولوجي وتطور املواصفات العاملية. التقدُّ
وأوىص املجلــس بتحديــد الجهات املختصة بالرقابة 
والتفتيــش عــىل تطبيــق التعليــات الفنيــة اإللزاميــة 
واالقتصــاد  والصحــة  الزراعــة  وزارات:  تكــون  وأن 
عــىل  والتفتيــش  بالرقابــة  مختصــة  جهــات  الوطنــي 
 )30-2011( االلزاميــة  الفنيــة  التعليــات  تطبيــق 
الخاصة بتســويق البيض والتعليات الفنية اإللزامية 

املعدلة لها )2021-90( كل ضمن اختصاصه.
واالقتصــاد  الصحــة  وزاريت  باعتبــار  أوىص  كــا 
بالرقابــة  مختصــة  جهــات  امليــاه  وســلطة  الوطنــي 
والتفتيــش عــىل تطبيــق التعليــات الفنيــة اإللزاميــة 
)91/2021( الخاصة باملياه املعدنية الطبيعية كل 

ضمن اختصاصه.
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  باعتبــار  املجلــس  وأوىص 
تطبيــق  عــىل  والتفتيــش  بالرقابــة  املختصــة  الجهــة 
الخاصــة   )92-2021( اإللزاميــة  الفنيــة  التعليــات 
بالتصميم املراعي للبيئة ألجهزة التكييف واملراوح.

ق املجلــس خــالل جلســته عــىل مذكــرة تفاهــم  وصــدَّ
والجامعــة  واملقاييــس،  املواصفــات  مؤسســة  بــني 

العربية األمريكية.

تراجع الدخل السياحي األردني 
59.6 بالمئة في 5 أشهر

عان/ وكاالت:
تراجــع الدخــل الســياحي يف األردن خــالل األشــهر الخمســة األوىل مــن 
القيــود  اســتمرار  مــع  ســنوي،  أســاس  عــىل  باملئــة  الجــاري 59.6  العــام 

الدولية عىل حركة السياحة عر الحدود.
وبحســب بيانــات للبنــك املركــزي األردين، أمــس، بلغــت قيمــة الدخــل 
الســياحي باألشــهر الخمســة املنتهية يف مايو/أيار 316.7 مليون دينار 
)446.5 مليون دوالر(، مقابل 784 مليون دينار )1.1 مليار دوالر( عىل 
أســاس ســنوي.وانخفض دخــل األردن مــن الســياحة العــام املــايض إىل 
مليــار دينــار )1.4 مليــار دوالر(، مــن 4.1 مليــارات دينــار )5.7 مليــارات 
دوالر( يف 2019، بفعــل القيــود التــي فرضــت ملواجهــة تفــي كورونــا 
يف البالد. وبحسب وزارة السياحة واآلثار األردنية، فإنه يتوقع استئناف 
تســجيل مداخيــل للســياحة يف البــالد، اعتبــارا مــن 2022، كــا كانــت 

عليه قبل الجائحة.

صرف مكافآت امتحان المستوى 
العام المتعلق بالتعليم

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة يف غــزة، رصفهــا اليــوم مكافــآت امتحــان املســتوى 

العام الخاص بوزارة الرتبية والتعليم.
وأفادت الوزارة، يف تريح، أمس، بأن رصف مكافآت امتحان املستوى 
العــام الخــاص بــوزارة الرتبيــة والتعليــم لســنة 2020، اليــوم الخميــس عــر 

فروع بنك الريد.

لجنة برلمانية تعقد جلسة للدفاع 
المدني و"محطات البترول والغاز"

المواصفات والمقاييس تعتمد 95 
مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة
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أعلــن أنــا/ فتحيــة عيــد عــودة ابــو عمــران    عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    900996018 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد جــر خليــل غــن عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926850413 الرقــم   

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هنــادي عبــد الكريــم الصويــر   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   802848820    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــادي ريــاض احمــد خــر  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400168183  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  مصطفــى أحمــد محمــد حلويــن عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    404608846 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هــدى إســاعيل محمــد ختالــن     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   903575769  الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بــال جميــل محمــود حبــوب   عــن  أنــا املواطــن /      أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   400157699      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   خالد ابراهيم خليل ابو درايب  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   903103067    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ايــاد غالــب احمــد الريــس   عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         966565152 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم مــوىس نايــف ابــو ســته   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   410168249      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  رزق احمــد رزق الشــاعر     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   802880047   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشك

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   اسامه جميل حسنى الجمله     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  900233677     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد جر خليل غن   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم  926850413      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عــي احمــد الســنوار  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   803096114   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــى احمــد عايــد الصفــدي  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   90659618    الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمود داوود اساعيل الجايص عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   920927175   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم محمــود العبــد ابــو عمــرة عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   905375275    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعـــــــــــــــــــان صاد ر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع املخطط تفصييل عمراين لالعرتاض

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

قــررت  قــد  أنهــا  غــــــزة  مبحافظـــات  املــدن  وتنظــــيم  لألبنيــــة  املركزيــــة  اللجنــــة  تعلــن 
بجلستها رقم 2021/10 املنعقـــدة بتاريخ 2021/3/31 إيــداع املرشوع التنظيمي 
العمراين التفصيي للمنطقة املحصورة بن الشارع رقم )4425( رشقًا والشارع رقم 
)30( غربًا والشارع رقم )47( شااًل والشارع رقم )4231( جنوبًا الذي أعدته اللجنة 

املحلية للبناء والتنظيم يف بلدية دير البلح والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

املساحة اإلجاليةرقم القسيمةرقم القطعة
160.836 دونم)12-1(2351

ذلك ووفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع 
أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــاك أو بأيــة صفة 
أخــرى االطــاع مجانــًا عــى املــرشوع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة 
للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة ديــر البلــح خال ســاعات الدوام الرســمي 
وتقديم االعرتاضات عليه خال مدة ستن يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعان 

يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتن يوميتن محليتن أيها أقرب.
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

                                              اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
                                                  مبحافظة غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة صلح رفح

يف الطلب رقم402 /2021
يف القضية املدنية رقم 259 /2021

 املستدعيات/ 1. أحام جارس ذيب الغنام - سكان رفح حي التنور، مقابل 
سوبر ماركت البلبييس.

2. إميان جارس ذيب الغنام - مقيمة يف اململكة العربية السعودية وكيلتها 
السيدة / أحام جارس الغنام مبوجب الوكالة رقم 391281575.

3. هدى أحام جارس ذيب الغنام - سكان رفح، حي الجنينة مقابل مستوصف الزهراء
4. سحر جارس ذيب الغنام - سكان رفح، حي الجنينة مقابل مستوصف الزهراء. 

وكيلهن املحاميان / زياد حاد وحسن عوض.
املستدعى ضدهم/ -1 خالد جارس ذيب الغنام - سكان رفح، حي الجنينة 

- مقابل مستوصف الزهراء.
2. خلود جارس ذيب الغنام - سكان رفح، حي الجنينة - مقابل مستوصف الزهراء.
3. أنعام جارس ذيب الغنام - سكان رفح، حي الجنينة - مقابل مستوصف الزهراء.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية املدنية رقم 259 /2021

يف الطلب رقم: 402 /2021
إىل املستدعى ضدهم خذوا علًا بأن املستدعيات عن طريق وكيلهن املحامي 
/ زياد عبد الله حاد قد أودعن القضية املدنية رقم 2021/259 لدى قلم هذه 
املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور أو إرســال وكيــًا عنكم الســتام النســخة 
املحفوظــة لكــم لــدى قلــم املحكمــة وإليــداع ردكــم الجــوايب وذلــك خــال خمســة 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش يف الجريــدة والحضــور بالجلســة املحــددة لنظــر تلــك 
القضيــة يف يــوم األربعــاء املوافــق 8/9/2021 وبعكســه ســيتم النظــر يف تلــك 

الدعوى حال غيابكم حسب األصول.  تحريرا يف: 2021/7/6
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ . أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن بشأن مختار لعائلة اسامعيل )حمدين(

تعلن دائرة شؤون املخاتر يف وزارة الحكم املحي مبحافظات غزة بأن السيد/ 
أحمد إبراهيم أحمد إساعيل )حمدين( قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
إســاعيل )حمديــن( عــى مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائرة يف مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خال أسبوعن من تاريخه.

كابول/ الجزيرة نت:
مــن  عنــارص  قتــل  األفغانيــة  الحكومــة  أعلنــت 
حركــة طالبــان يف قصــف لهــا عــى مناطق بوالية 
جاوزجــان شــايل البــاد، يف حــن يــزور الصن 

وفد رفيع املستوى من الحركة.
وأعلنت وزارة الدفاع األفغانية أن 16 من حركة 
طالبــان قتلــوا، وجــرح 13 آخــرون بقصــف عــى 
شــرغام  مدينــة  قــرب  قــرى  للحركــة يف  مواقــع 
بواليــة جاوزجــان بالشــال، يف حــن مل تعلــق 

طالبان عى هذا اإلعان.
باســم  املتحــدث  أعلــن  ذلــك،  غضــون  يف 
املكتــب الســيايس لحركــة طالبــان محمــد نعيــم 
عبــد  الحركــة  السياســية يف  الشــؤون  نائــب  أن 
الغنــي بــرادر يــزور الصــن عــى رأس وفــد رفيــع 

املستوى، بدعوة رسمية من بكن.
اجتاعــات  عقــد  الوفــد  أن  نعيــم  وأضــاف 
منفصلــة مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي 
ونائب وزير الخارجية واملمثل الصيني الخاص 
عــر  الحركــة  وفــد  أن  نعيــم  وأكــد  ألفغانســتان. 
عــن التزامــه للمســؤولن الصينيــن بــأن أرايض 
دولــة.  أي  أمــن  ضــد  ُتســتخدم  لــن  أفغانســتان 
السياســية  القضايــا  االجتاعــات  وناقشــت 

واالقتصادية واألمنية املتعلقة بالبلدين.
األفغــاين أرشف  الرئيــس  أكــد  ثانيــة،  مــن جهــة 

وال  الســيايس  بالحــل  تؤمــن  حكومتــه  أن  غنــي 
يوجد حل عسكري يف أفغانستان.

التنســيق  مجلــس  اجتــاع  أثنــاء  كلمــة  ويف 
أن  غنــي  نفــى  الرئــايس،  القــر  يف  واملراقبــة 
تكــون حكومتــه قــد طلبــت مــن اإلدارة األمركيــة 

تغير قرارها باالنسحاب.

قــرار  احرتامــه  عــن  األفغــاين  الرئيــس  وعــر 
واشــنطن بســحب القــوات مؤكــدا عــى أنــه قــد 
آن األوان ألفغانســتان أن تجد طريقها بنفســها، 

وفق تعبره.
لحلــف  العــام  األمــن  قــال  ذاتــه،  الســياق  ويف 
إنــه  ســتولتنرغ  ينــس  )ناتــو(  األطلــيس  شــال 

أكــد -خــال مكاملــة هاتفيــة مــع غنــي- أهميــة 
الوضــع  التوصــل إىل تســوية ســلمية، يف ظــل 

األمني الذي ما زال ميثل تحديا كبرا.
وشــدد ســتولتنرغ -يف تغريــدة لــه عــى تويــرت- 
يف  ألفغانســتان  الناتــو  دعــم  اســتمرار  عــى 
مجــاالت التمويــل والوجــود املــدين وعمليــات 

التدريب خارج الباد.
مناقشات لدعم السالم

وقــال رئيــس لجنــة املصالحــة األفغانيــة عبد الله 
عبــد اللــه إنــه ناقش مــع املمثلة الخاصة لألمن 
أفغانســتان، ديبــورا  العــام لألمــم املتحــدة يف 
الســام،  وعمليــة  الدوحــة  محادثــات  اليونــز، 
تويــرت  عــى  تغريــدة  يف  اللــه  عبــد  وأضــاف 
الخســائر يف  أيضــا  ناقــش  اليونــز  مــع  لقــاءه  أن 
صفــوف املدنيــن والدعــوة لوقف الراع وحل 

األزمة باملفاوضات.
كا أكد عبد الله -يف تغريدة أخرى- أنه ناقش 
عملية السام واملحادثات األخرة يف الدوحة 
دافيــد  أفغانســتان  لــدى  الفرنــيس  الســفر  مــع 
إىل  الدعــوة  عــى  أكــد  اللقــاء  وأن  مارتينــون، 

وقف العنف واإلنهاء الفوري للراع.
ويف ســياق آخــر، نقلــت وســائل إعــام أمركيــة 
طلــب  األبيــض  البيــت  أن  عــن مصــادر مطلعــة 
إعــادة  يف  للمســاعدة  دوالر  مليــار  تخصيــص 
القــوات  مــع  عملــوا  الذيــن  األفغــان  توطــن 

األمركية يف أفغانستان.
ونقلت شــبكة "بلومبرغ" )Bloomberg( عن 
بــن  أنــه ســيتم تقاســم املبلــغ  مصــادر مطلعــة 
وزاريت الدفاع والداخلية، عى أن تحصل وزارة 
وســتخصص  دوالر.  مليــون   25 عــى  الصحــة 

املؤقــت  الســكن  نفقــات  لتغطيــة  األمــوال 
اإلجــراءات  مــن  وغرهــا  األفغــان  لاجئــن 

الرورية.
وقــال مســؤول بــارز يف اإلدارة األمركيــة ملوقــع 
مــن  املرشعــن  إن   )The Hill( هيــل"  "ذا 
يعملــون  والدميقراطــي  الجمهــوري  الحزبــن 
لضــان تقديــم مزيــد من الدعــم لألفغان الذين 

ساعدوا القوات األمركية.
ويف سياق االنسحاب األمريك، قالت القيادة 
الوســطى األمركيــة إن عمليــة انســحاب قواتهــا 
من أفغانســتان مســتمرة وإنه تم تنفيذ أكرث من 

%95 منها.
صــادر  بيــان  يف  الوســطى،  القيــادة  وجــددت 
عنها، التذكر بإعان الجرنال كينيث ماكينزي 
-يف  زادت  املتحــدة  الواليــات  أن  كابــل  مــن 
األيــام املاضيــة- من وتــرة رضباتها الجوية ضد 
طالبــان دعــا للقوات األفغانية، وأنها مســتعدة 
ملواصلة هذا الدعم يف حال اســتمرت طالبان 

يف هجاتها.
بــاده  أن  أكــد  ماكينــزي  أن  البيــان  وأضــاف 
الدعــم  األفغانيــة  األمــن  لقــوات  أيضــا  ســتقدم 
اللوجســتي يف كابــل وخارجهــا وكــذا التمويــل 
واملشــورة  االســتخباراتية  املعلومــات  وتبــادل 

األمنية.

واشنطن-موسكو/ وكاالت:
جــو  األمريــي  الرئيــس  حــذر 
حــدوث  إمكانيــة  مــن  بايــدن 
حرب حقيقية مع قوة عظمى، 
إذا  واردا  أمــرا  ذلــك  واعتبــار 
املتحــدة  الواليــات  تعرضــت 
إلكــرتوين  بهجــوم  ملــا وصفــه 
كلمــة  -يف  وأضــاف  كبــر. 
أمــام املجتمــع االســتخبارايت 
يف واشــنطن- أن املعلومــات 
مشــكلة  أصبحــت  املضللــة 

تزداد سوءا.
األرجــح  "عــى  بايــدن  وقــال 
سينتهي بنا األمر -إذا انتهى- 
إىل خــوض حــرب حقيقيــة مع 
ذلــك  قــوة عظمــى، وســيكون 
ذي  ســيراين  اخــرتاق  نتيجــة 

عواقب كبرة".
كــا أكــد بايــدن أن معلومات 
بــأن روســيا  اســتخبارية تفيــد 

مضللــة؛  معلومــات  تنــرش 
عــى  للتأثــر  محاولــة  يف 
لعــام  النصفيــة  االنتخابــات 

.2022

مــن جهتــه، اعتــر رئيــس لجنة 
يف  للتحقــق  الدومــا  مجلــس 
بشــؤون  األجنبــي  التدخــل 
روســيا فاســيي بيســكاريوف 
تريحــات الرئيــس األمريك 
لاســتخبارات  توجيــه  مبنزلــة 
لتنشــيط عملياتهــا  األمركيــة 
أن  وأضــاف  روســيا،  باتجــاه 
تلك التريحات متثل أيضا 
محاولة للتأثر يف االنتخابات 
الترشيعية الروسية املقبلة.

وأكــد بيســكاريوف أن بايــدن 
عــى  واحــدا  مثــاال  يقــدم  مل 
الشــؤون  يف  موســكو  تدخــل 
الداخليــة للواليات املتحدة، 
وعــّد تريحاته بشــأن روســيا 
للتأثــر  مســترتة  محاولــة 

الترشيعيــة  انتخاباتهــا  يف 
املقبلة.

وقال مراسل قناة الجزيرة يف 
واشنطن إن تريحات بايدن 
أمــريك  تحذيــر  أجــرأ  تعــد 
وإن  والصينيــن،  للــروس 
مشــرا  باالســم،  يذكرهــم  مل 
األمــريك مل  الرئيــس  أن  إىل 
الهجــوم  هــذا  معــامل  يحــدد 
التحذيــر  لكــن  مســتقبا، 
ألن  والصينيــن  للــروس  هنــا 
بــدأت  املتحــدة  الواليــات 
الحديــث يف مجــال القرصنــة 
موســكو  عــن  اإللكرتونيــة 
أن  دون  مــن  خاصــة،  وبكــن 
مــن  مزيــدا  واشــنطن  تعطــي 

التفاصيل.
ولفت مراسل الجزيرة إىل أن 
تريحات بايدن تحمل عدة 
التــي أصبحــت  للــدول  معــان 
تعدهــا  املتحــدة  الواليــات 

أولويــة إســرتاتيجية ومنافســة 
أو  التجــارة  يف  ســواء  قويــة، 
حــول  املواقــع  أو  السياســة 

العامل.
تريــح  أن  إىل  أشــار  كــا 
بعــد  جــاء  األمــريك  الرئيــس 
طويلــن،  وصمــت  صــر 
األشــهر  كثــرا يف  يعلــق  ومل 
عــى  املاضيــة  القليلــة 
بالحــرب  اآلن  تعــرف  مــا 
الحــرب  أو  اإللكرتونيــة، 

السيرانية.
هجمات إلكترونية

وتعرضــت الواليــات املتحدة 
واألشــهر  األســابيع  خــال 
لعــدة  املاضيــة  القليلــة 
آخرهــا  إلكرتونيــة،  هجــات 
قيــل  فديــة"  "طلــب  هجــوم 
مجرمــة"  "مجموعــة  مــن  إنــه 
اإللكــرتوين  املســتوى  عــى 
األرايض  يف  )هاكــرز( 

الروسية، ورمبا يف الصن.
الكبــرة  األرضار  أبــرز  ومــن 
الواليــات  لهــا  تعرضــت  التــي 
هــذه  بســبب  املتحــدة 
كان  الســيرانية  الهجــات 
يف  توقــف  إذ  أســابيع،  قبــل 
بالســاحل  املــدن  كريــات 
الرشقــي توزيــع البنزيــن، بعــد 
قرصنة الرشكة املوزعة له يف 
املدن، وطلب فدية مباين 

الدوالرات.
وقبــل ذلــك بأشــهر أيضــا مــع 
األمركيــة،  االنتخابــات  نهايــة 
األمركيــة  الخــوادم  تعرضــت 
يف وزاريت الدفــاع والخارجية 
املاليــة  الــرشكات  وكريــات 
األمركيــة -التــي تعــد عصــب 
االقتصاد األمريك- لهجات 
ومل  "بالناجحــة"،  ُوصفــت 
املتحــدة  الواليــات  تحــرك 

ساكنا.

بروت/ األناضول:
أعــرب رئيــس الحكومــة اللبنــاين 
املكلــف نجيــب ميقــايت، أمس 
حكومتــه  بتشــكيل  تفاؤلــه  عــن 
"قريًبــا"، بحســب بيــان للرئاســة 

اللبنانية عى تويرت.
جــاء ذلــك يف تريحــات أدىل 
بعــد  للصحفيــن  ميقــايت  بهــا 
لقائــه الرئيــس ميشــال عون، يف 
بعبــدا  يف  الجمهــوري  القــر 
الســتكال  بــروت(،  )رشق 

مشاورات تشكيل الحكومة.
لعــون  "قدمــت  ميقــايت:  وقــال 
التشــكيلة  حــول  اقرتاحــايت 
قبــواًل  وملســت  الحكوميــة، 
ماحظاتــه  وأخــذت  جانبــه  مــن 

باالعتبار"، دون أن يذكرها.

نصــل  اللــه  شــاء  "إن  وأضــاف: 
إىل حكومة قريبًا".

و الثاثــاء أطلــع ميقــايت عــون، 
أجراهــا  مشــاورات  نتائــج  عــى 
مع الكتل الرملانية يف مجلس 
النواب بشأن تشكيل الحكومة.

إنــه  حينــه،  يف  ميقــايت  وقــال 
تأليــف  ملــف  عــون،  مــع  ناقــش 
اآلراء  "وكانــت  الحكومــة 
متطابقة بنســبة كبرة، وإن شاء 

الله تتشكل قريبا".
سياســية  أزمتــن  ظــل  ويف 
واقتصادية، كلف عون اإلثنن، 
الــوزراء األســبق ميقــايت  رئيــس 

بتشكيل حكومة جديدة.
عــن  برملــاين  نائــب  وميقــايت 
منــذ  )شــال(  طرابلــس  مدينــة 

عام 2018، وجاء إىل السياسة 
مــن قطــاع رجــال األعــال، وهــو 
رفيــق  بعــد  شــخصية  ثالــث 
أديــب،  ومصطفــى  الحريــري 
بتشــكيل حكومــة  عــون  يكلفهــا 
حســان  حكومــة  اســتقالة  بعــد 
أغســطس/آب   10 يف  ديــاب 
2020، إثــر انفجــار مرفــأ بروت 
الــذي أســفر عــن مقتــل أكرث من 

200 شخص وإصابة اآلالف.
ثالــث  هــو  هــذا   ،2005 ومنــذ 
حكومــة  بتشــكيل  تكليــف 
إليــه  يُنظــر  الــذي  مليقــايت، 
كمرشــح توافقــي إلنهــاء حــاالت 
الخافــات  جــراء  الجمــود 

السياسية.
وعادة ما تستمر عملية تشكيل 
الحكومــة يف لبنــان عــدة أشــهر، 
القــوى  بــن  خافــات  جــراء 

السياسية.

م عون اقتراحاته  ميقاتي ُيسلِّ
بشأن تشكيلة الحكومة اللبنانية

ر: الحـرب اإللكتـرونية قــد تــؤدي بايـدن ُيحـذِّ
  إلــى حــرب حقيقية.. ومــوسكــو تــرد

الحكومة األفغانية تعلن قتل عناصر من طالبان ووفد من الحركة يزور الصين



ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

Thursday 29 July 2021 الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ 29 يوليو/ تموز

غزة/ فلسطني:
مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة يف فصــل الصيــف يعــاين 
ويف  الســلبية،  الصحيــة  األعــراض  بعــض  كثــرون 

مقدمتها الشعور بالدوار.
وبحســب إفــادة موقــع "كونســلتو"، إن أكــر الفئــات 
املعرضــة للشــعور بهــذه املشــكلة هــم كبــار الســن، 
والحوامــل، وحديثــو الــوالدة، واألطفــال، واملصابــون 

باألمراض املزمنة، كأمراض القلب والرئة. 
األســباب  مــن  العديــد  إىل  الصحــة  خــراء  ويشــر 
التــي تقــف وراء الشــعور بالــدوار يف الصيــف، منهــا: 

الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء التهوية.
ويف فصــل الصيــف تتزايــد مخاطر اإلصابة بالجفاف، 

بروت/ وكاالت:
غينيــس  موســوعة  دخــول  شــاب  لبنــاين  رســام  يحــاول 
لألرقــام القياســية عــر رســم العلــم اللبنــاين بالطبشــور 
مــر   200 مســاحة  عــى  بــروت  العاصمــة  وســط  يف 
مربــع، يف خطــوة يرمــي مــن خاللهــا إىل توجيــه رســالة 
واجتامعيــة  اقتصاديــة  أزمــة  يف  الغــارق  لبلــده  "أمــل" 
غــر مســبوقة. وأوضــح الرســام جيوفــاين باســيل البالــغ 
مــن العمــر 24 عاًمــا لوكالــة "فرانــس بــرس" مــن ســاحة 
املبــادرة  هــذه  فكــرة  أن  بــروت،  وســط  يف  الشــهداء 
راودتــه صدفــة بعــد اطالعــه عــر اإلنرنــت عــى الرقــم 
القيــايس الســابق الــذي حققــه شــخص مــن األوروغــواي 
مــًرا   168 مســاحة  عــى  بالطبشــور  بــالده  علــم  رســم 
بـــ3000  املهمــة،  هــذه  يف  باســيل  ويســتعني  مربًعــا. 
علــم  منهــا  يتشــكل  التــي  الثالثــة  األلــوان  مــن  طبشــورة 
لبنان، األحمر واألبيض واألخرض، بعد مسح طبوغرايف 
موســوعة  مــن  املوضوعــة  بالــروط  عمــاًل  للموقــع 
غينيــس لألرقــام القياســية والتــي تلحــظ أيًضــا التقــاط 
صور للعمل مبسّرات "درون" للتأكد من إنجاز الرسم 

ألن الجســم يفقــد قــدًرا كبــًرا مــن الســوائل مــن طريق 
العرق.

لإلصابــة  الشــائعة  األعــراض  مــن  بالــدوار  والشــعور 
بالجفاف، الذي قد ينتج أيًضا عن قلة رشب املاء.

الشــعور  تســبب  قــد  التــي  األخــرى  األســباب  مــن 
بالــدوار البقــاء مــدة طويلــة يف أماكــن مغلقــة تعــاين 
ســوء التهوية. التعرض لحرارة الشــمس املرتفعة يف 
فصــل الصيــف مبــارشة ســبب آخــر للشــعور بالــدوار، 

واإلصابة بالحروق، ورضبة الشمس.
كوســائل  مزدحمــة،  أماكــن  يف  الوجــود  كذلــك 
يــؤدي  قــد  الحــرارة  ارتفــاع درجــات  مــع  املواصــالت، 

أيًضا إىل الشعور بالدوار واإلعياء.

باملواصفات املطلوبة.
هــذه  مــن  القيــايس  الرقــم  يخــرج  أن  "أردت  وأضــاف: 
مبــا  فخــور  وأنــا  بــروت،  وســط  التاريخيــة يف  الســاحة 
أن  "أحــاول  البلــد". وتابــع:  بــه  مــا ميــر  أفعلــه رغــم كل 
أكــون وجًهــا لألمــل لجميــع اللبنانيــني"، يف ظــل األزمــة 
الجوانــب  مختلــف  تــرضب  التــي  الخانقــة  االقتصاديــة 

املعيشية يف البالد.
وأهدى الرسام اللبناين هذا العمل إىل ضحايا انفجار 
الذكــرى  مــن  أســبوعني  مــن  أقــل  قبــل  بــروت،  مرفــأ 
الســنوية األوىل للأمســاة التــي أوقعــت أكــر مــن مئتــي 
مــن  واســعة  أنحــاء  ودّمــرت  الجرحــى،  وآالف  قتيــل 

العاصمة اللبنانية.
وقــد شــهد لبنــان يف الســنوات األخــرة محــاوالت كثــرة 
قياســية  أرقــام  عــر تحقيــق  لدخــول موســوعة غينيــس 

متفرقة، بينها أكر 
شــيش لحــم وأكــر 
أو  حّمــص  طبــق 

تبولة.

عائلة دوابشة.. جرح نازف للسنة السادسة 
نابلس-غزة/ هدى الدلو:

جرميــة  عــى  ســنوات  ســت  مــرور  بعــد 
تــزال  ال  دوابشــة،  عائلــة  بحــق  املســتوطنني 
تفاصيلهــا تضــج يف ذهن الطفل أحمد الذي 
فُجرحــاه  عمــره،  مــن  الرابعــة  تجــاوز  يكــن  مل 

الجسدي والنفيس ينزفان حتى اليوم.
يف 31 متــوز )يوليــو( 2015، بيــوم الجمعــة 
تســللت  فجــًرا،  الثانيــة  الســاعة  تحديــًدا 
بــني  متخفيــة  املســتوطنني  مــن  مجموعــة 
ليلقــوا  ســتارها،  ألقــت  التــي  الليــل  أســدال 
قنابــل شــديدة االشــتعال يف غرفــة نوم ســعد 
)32 عاًما( ورهام )27 عاًما(، التي يشاركهام 
إىل  أدت  شــهًرا(،   18( وعــي  أحمــد،  فيهــا 

احراق املنزل بشكل مبارش وكامل.
ويفتقــد أحمــد، الناجي الوحيد من الجرمية، 
كل  يف  ويعــاين  استشــهدت،  التــي  أرستــه 

تفاصيل الحياة ومناسباتها آثار ذلك.
رب  ســعد،  الشــهيد  شــقيق  دوابشــة  نــر 
دومــا  قريتهــم  أهــايل  أن  يذكــر  األرسة، 
جنــوب رشق نابلــس بالضفــة الغربيــة طالتهــم 
املســتوطنني  قطعــان  اعتــداءات  باســتمرار 
املمتلــكات  تدمــر  وتشــمل  وعصاباتهــم، 
كرعــاة  بعضهــم،  عــى  واالعتــداء  العامــة، 
تحركاتهــم  لكــن  التخويــف،  بقصــد  األغنــام 
تصاعــدت لتعتــدي بشــكل مبــارش عى منزل 

عائلة دوابشة، وترتكب بحقهم جرمية.

بالنــار وحتــى اليــوم يحــرق بالليــزر يف محاولــة 
مــن األطبــاء إلخفــاء آثــار الحــرق، ويوضــح عمه 
نر أنه يحتاج إىل ما يقارب 20 عاًما إلمتام 
عالجــه وشــفائه، فــال يــزال بحاجــة إىل زراعــة 
ا  جســديًّ جرحــني  ويعــاين  واألذن،  الشــعر 

ا. ونفسيًّ
بعــد  فقــدان  حالــة  أحمــد  "يعيــش  ويتابــع: 
بجانبــه  نكــون  أن  نحــاول  أرستــه،  استشــهاد 
لكــن ال بديــل يحــل مــكان األب واألم، اللذيــن 
يفتقدهــام يف وقــت املدرســة والعيــد بعــد 
عيــد  ويف  املالبــس،  لــه  يشــريان  كانــا  أن 
بزيــارات  والخــروج  مرافقتنــا  رفــض  األضحــى 
مــن  الهــروب  محــاواًل  النــوم  إىل  وخلــد  معنــا 

الواقع".
تحاول عائلة أحمد إشغال وقته ليك ال يبقى 
للفروســية  بنــاٍد  فألحقتــه  الذكريــات،  أســر 
وآخر للسباحة، لكنه ال يزال كل مدة يحدثهم 

بتفاصيل الجرمية.
الــذي  املســتوطن  مواجهــة  أحمــد  ورفــض 
قاعــة  يف  عائلتــه  بحــق  الجرميــة  ارتكــب 

املحكمة. 
ويلفــت نــر إىل أن "هــذه الجرميــة النكــراء 
هــزت كل إنســان حــر ورشيــف ويحمل ضمًرا 

ا". إنسانيًّ
ويستكمل حديثه: "هذه جرمية حرب يجب 

أن يعاقب عليها االحتالل بضغط دويل".

املنــزل،  يف  النــران  اشــتعلت  أن  بعــد 
وأمسكت بهم حاول سعد ورهام الخروج من 
البيت للنجاة بأنفسهم، فحمل سعد أحمد، 
وذهبــت رهــام لتحمــل عــي الــذي تشــاهده 
الخــوف  شــدة  ومــن  يحــرق،  وهــو  بعينيهــا 
تجــاوره  التــي  البطانيــة  حملــت  واالرتبــاك 

وخرجوا.
"كان  "فلســطني":  لصحيفــة  نــر  يقــول 
ســعد يســتنجد مبــن حولــه طلًبــا للمســاعدة، 
فتــح بــاب البيــت فوجــد املســتوطنني يقفون 

أمامه".
أصيــب ســعد ورهــام بحــروق شــديدة بنســبة 
إىل  والرابعــة،  الثالثــة  الدرجتــني  مــن   95%
جانــب تهتــك يف األجهــزة الحيويــة والرئتــني 
مــدار  عــى  األعضــاء،  مــن  وغرهــا  والكبــد 
األيــام التــي مكثا فيها باملستشــفى يصارعان 
املــوت مل يســأال عــن جروحهــام وأوجاعهــام، 

فقط كان سؤالهام عن أحمد وعي.
اســتطعنا  بصعوبــة  "عــي  نــر:  ويضيــف 
كامــل،  بشــكل  تفحمهــا  قبــل  جثتــه  إخــراج 
أمــا أحمــد فأصيــب بحــروق متفرقــة بجســده 
 ،65% نســبتها  وبلغــت  بالبليغــة،  وصفــت 
واألجهــزة  الرئتــني  يف  مشــاكل  جانــب  إىل 
الحيويــة، أجريــت لــه العديــد مــن العمليــات 

الجراحية والتجميلية".
يف 2015 أحــرق املســتوطنون جســد أحمــد 

طبيب وجامع طوابع

لــكل منــا هوايــة ومهــارة ومهنــة، ولــكل واحــدٍة 
منهَن ما يسوغ وجودها يف حياتنا، ورمبا قد 
ال تجــد رابًطــا أو انســجاًما بــني أيٍّ منهــن، أو 
يف أحسن األحوال االنسجام بينهن قد يكون 
يف أدىن املســتويات، لكــن بعضنــا يتخطــى 
عــدم االنســجام بينهــن نظــًرا ألن وجودهن يف 
حياتــه ُيســعده، كرجــل متــزوج بثــالِث نســاء، 
فقلــام يجــد توافًقــا بينهــن، لكنــه منســجم مــع 

كل واحدة منهن عى حدة.
وليــس بالــرضورة أن تنــال "ثالثيتنــا" إعجــاب 
ُيــريب الطيــور ويشــري فرًخــا  اآلخريــن، فمــن 
صغــًرا بـــ50 دوالًرا قــد ال يروقــه رشاء كتــاب 
مببلــغ 5 دوالرات، وهكــذا، وهنــا نكــون أمــام 
هوايــات  "احــرام  لــه:  بديــل  ال  واحــد  خيــار 

اآلخر"، ما مل تكن خطًرا عى املجتمع.
الدافــع ملــا ســبق أين جلســُت قبــل مــدة مــع 
هــواة جمــع طوابــع  مــن  أنــه  صيــديل علمــت 
الريــد، هــو عبــد املجيــد يونــس، وأطلعنــي 
ونوعيــة  كميــة  وأذهلتنــي  عنــده،  مــا  عــى 
وحجــم وجنســية الطوابــع، وطوابع فلســطينية 
قبــل 1948، أخــرين أنــه بــدأ جمــع الطوابــع 
يف  طالًبــا  كان  حينــام  قــرن،  نصــف  منــذ 
جمهوريــة مــر العربيــة، ووضعهــا يف ألبــوٍم 

جميل صممه وزخرفه بنفسه.
رمــوًزا  دولــٍة  لــكل  إن  الريــد؛  لطوابــع  وعــودًة 
أحدهــا،  الريــد  طابــع  بهــا،  تهتــم  ســيادية 

واملســجد  القــدس  خاصــة  والجغرافيــة، 
تغيــر  قبــل  بهــا،  أحقيتنــا  لتأكيــد  األقــى 

شكلها وبشكلها الحايل.
خاصــة  والجرحــى،  واألرسى  الشــهداء   2-
األطفال والنساء، مثل: محمد الدرة، وإميان 

حجو، والقامئة تطول.
الشــعب  بحــق  الصهيونيــة  املجــازر   3-

الفلسطيني.
-4 طوابع رســائل تضامنية مع أحداث عربية 
وإقليميــة عامليــة يف كل املجاالت، والركيز 
عــى الظواهــر الطبيعيــة حتى ال يفهم إصدار 

الطابع أنه تحيز لطرف ضد طرف آخر.
واملــدارس  والكنائــس  املســاجد   5-
هدمهــا  التــي  واملؤسســات  واملستشــفيات 

االحتالل، صورة قبل الهدم وأخرى بعده.
وأخــرى  الســجن،  دخولهــم  قبــل  األرسى   6-
أو ألصحــاب املحكوميــات  وقــت خروجهــم، 
الســجون  تفعلــه  مــا  العــامل  لــرى  العاليــة، 

بشبابنا.
-7 طوابع تشر ألطفال كانوا يلعبون فجاءت 

طائرة االحتالل وقصفتهم.
-8 شــخصيات فلســطينية مــن كل املجــاالت 

وطنية ودينية وعلمية وثقافية.
-9 أرس كاملة أبادها االحتالل.

الشــهداء،  جنــازات  تشــييع  مســرات   10-
خاصة األطفال منهم.

أو  للداخــل  رســالتها  إيصــال  يف  ألهميتــه 
الخــارج، فالطابــع يتعــدى دوره أداة لتحصيــل 
رســوم خدمــٍة مــا، إىل دور أكــر أهميــة، فهــو 
لوحــة فنيــة مميــزة ومختلفــة األشــكال فمنهــا 
والطويــل،  والعريــض  واملربــع،  املثلــث 
والصغر والكبر، وفيه ُتظهر الدولة معاملها 
املجــاالت،  كل  يف  املؤثــرة  وشــخصياتها 
وتتفاعل مع أحداث حالية داخلية وخارجية، 

وتوصل رؤيتها ورسائلها للداخل والخارج.
تصــدره  أن  للطابــع  الداخليــة  الرســائل  فمــن 
الدولــة يف ذكــرى مناســبٍة مــا: مــرور ســنوات 
معينة عى االستقالل، أو االنتصار، أو ميالد 
أو وفــاة شــخصية مؤثــرة، أو إنشــاء مكتبــة، أو 
عقــد معاهــدة، أو اتفاقيــة، أو دوري ريايض، 
ســتحدث  مناســبة  مــع  تفاعلهــا  يظهــر  أو 
وتحفيــزه  الجمهــور  انتبــاه  لجــذب  مســتقباًل 

عى التفاعل معها.
أمــا الرســائل الخارجيــة للطابــع فهــي تضامــن 
الدولــة مــا مــع دولــة أو شــخصية أخــرى، فمثاًل 
دولة تصدر طابع بريد يحمل صورة شخصية 
زعيــم  أو  مــا،  مجــال  يف  نوبــل  جائــزة  حــازت 
ثوري؛ نوًعا من التقدير واإلعجاب، وهذا من 

شأنه تقوية العالقات بني الدولتني.
وانطالًقــا مــن أهميــة الطابــع الريــدي؛ أقــرح 

أن تحمل طوابع بريدية دورية صور:
التاريخيــة  الفلســطينية  –املعــامل   1

مصطفى أبو السعود

ما أسباب الشعور بالدوار 
في فصل الصيف؟

لبنان يحــاول كسر رقــم قياسي 
جديد.. أكبر علم مرسوم بالطبشور
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للتعامل مع نتائج االمتحانات.. للتعامل مع نتائج االمتحانات.. 
نصائح لطلبة الثانوية العامةنصائح لطلبة الثانوية العامة

ومهــا كانــت النتيجــة التــي ســيتلقاها كل طالــب فإنهــا لــن 
تكــون نهايــة العــامل كــا يظــن كثــرون، بــل إنهــا بدايــة لتجربــة 
جديــدة وحيــاة أكــر انفتاًحــا عــى مجتمــع جديــد ســيدخله 

الطلبة، وعليهم أن يستعدوا له عى أكر من صعيد.
الرتبيــة  وزارة  يف  الخاصــة  والرتبيــة  لإلرشــاد  العــام  املديــر 
تقــدم  طالــب  كل  عــى  أن  يؤكــد  فضــة  خالــد  والتعليــم 
المتحانات الثانوية العامة أن يعرف أن النتيجة ليست نهاية 

املطاف، وأنها مرحلة من املراحل التي مير بها اإلنسان.
يف حديث إىل صحيفة "فلسطني" يقول فضة: "صحيح أن 
نتيجة الثانوية العامة بوابة للمستقبل ولحياة جديدة، ولكن 
يجــب أن يعــرف الطالــب أنهــا لــن تغلــق أمامــه، وأنها ســتكون 

مفتوحة للتصحيح أو اإلعادة أو ألي قرار يناسبه".
وينصح طالب الثانوية أن يستقبل النتيجة بيشء من الهدوء 
وعــدم التوتــر، وتقبلهــا مهــا كانــت، ســواء أكان املســتوى 

ناجًحا بامتياز أم متوسًطا أم رسوًبا، والنظر إىل ما بعدها.
ويبــني أن عــى الطالــب املتفــوق أن ينظــر إىل نتيجته ويفرح 
مبا حققه من نجاح، وأن يفكر ملا بعد يف االختصاص الذي 
يناسب ميوله وقدراته، وأن يكون حريًصا عى دراسة مجال 

ميكنه من الحصول عى فرص عمل بناء عليه.
ويتابــع: "أمــا الطالــب الــذي حصــل عى نتيجــة متواضعة وال 
تحقق حلمه بالدخول يف اختصاص كان يحلم به فعليه إما 
تقبــل النتيجــة والبنــاء عليهــا، أو تحســينها بإعــادة عــدد مــن 

املواد التي تساهم يف رفع معدله بعد ذلك".
وعــى الطالــب أال يضيــع وقتــه وبهجــة الفــرح بالنجــاح، وأن 
يعمل عى تحسني العالمة ليدخل االختصاص الذي يحبه 

ولديه ميول لدراسته، وفق نصيحة فضة.
من جانبه يؤكد االختصايص النفيس والرتبوي عالء الربعي 
أن عــى األهــل أن يجعلــوا يــوم إعــالن نتائــج الثانويــة العامــة 
يــوم ســعادة ال حــزن، مهــا كانــت النتيجة التــي حصل عليها 

ابنهم.
ويوضح الربعي لصحيفة "فلسطني" أن جميع طلبة الثانوية 
الفرحــة،  يســتحقون  العامــة  الثانويــة  يف  الناجحــني  العامــة 
لذلــك عــى األهــل أن ميهــدوا الطريــق لذلــك والوقــوف إىل 

جانــب أبنائهــم، وعــدم التقليــل من أي نتيجــة حصلوا عليها، 
مها كانت.

ويقــول الربعــي: "إن طلبــة الثانويــة العامــة وذويهــم ينبغي أن 
يكــون لديهــم ثقافــة التقبــل واملرونــة، فتقبــل النتيجــة أوىل 
الخطــوات نحــو النجــاح، ويــأيت بعدهــا التخطيــط للمســتقبل 

والدراسة يف الجامعة حسب رغبة كل طالب وطالبة".
ويذّكــر بأهميــة أن يقــدر الطالــب ذاتــه وجهده الذي بذله يف 
تقديــم االمتحانــات، وتقبــل النتيجــة، والبحث عن الخطوات 
القادمــة التــي ســتجعله إنســاًنا ناجًحــا، داعًيــا إىل البعــد عــن 
عقليــة الثبــات والوقــوف عنــد موقــف النتيجــة، وكأن الحيــاة 

وقفت عندها ولن تتحرك بعدها.

غزة/ صفاء عاشور:
أيــام قلية وتظهر نتائــج الثانوية العامة في 
قطاع غزة والضفة الغربية لـ)84( ألف طالب 
وطالبة، جّلهم ينظرون إليها على أنها مفتاح 

تحقيق ما يصبون إليه في مستقبلهم.
وأعلنــت لجنــة االمتحانات فــي وزارة التربية 

والتعليــم أن نتائــج امتحــان الثانويــة العامــة 
فــي محافظــات القــدس، والضفــة الغربيــة، 
الفلســطينية  والمــدارس  غــزة،  وقطــاع 
خــارج الوطــن ســتكون فــي الثالــث مــن آب 

)أغسطس( المقبل.

خان يونس/ هدى الدلو:
بعــد آخــر جرعــة دوائية يف جوالت محاربة املرض 
الــذي غــزا جســده الضعيــف عنــوة، هاتــف عائلتــه 
خــًرا  ليعلمهــم  الغربيــة  بالضفــة  مستشــفى  مــن 
ســعيًدا مل يتســع لــه فــؤاده وال أفئــدة أهلــه، فبعــد 
قيــود  دون  حــرًّا،  أصبــح  ســنوات  أربــع  يقــارب  مــا 
الوجع الذي يحرم جفنيه النوم، أو متابعة عقارب 

الساعة لتناول الدواء والعالج.
مدينــة  مــن  عاًمــا(،   19( هــدة  أبــو  عمــرو  الشــاب 
لصحيفــة  يــروي  غــزة،  قطــاع  جنــويب  يونــس  خــان 
الرسطــان،  مــرض  مــع  رصاعــه  رحلــة  "فلســطني" 
وكيف بإرادته الحديدية سجل انتصاًرا يف مرماه.

إصابتــه  اكتشــاف  قبــل  عــام  ونصــف  عاًمــا  قــى 
األطبــاء  بــني  يتنقــل  وهــو  الحــاد  الــدم  برسطــان 
واملستشــفيات، للحصــول عــى تشــخيص طبــي 
ومعرفــة ســبب اآلالم الشــديدة يف العظــام، التــي 
مل يتمكن أحياًنا بسببها من الوقوف عى قدميه.

يقــول: "بعــض األطبــاء شــخصوا حالتــي أنهــا مرض 
يف القلــب، وآخــرون روماتيــزم، ومنهــم مــن ذهب 
إىل أن األعــراض التــي أشــتيك منهــا ســببها حمــى 
القلــب  تصيــب  تطــورت  حــال  يف  روماتيزميــة 
مبشــاكل وغرهــا مــن التشــخيصات، ووصــف يل 

أدوية مل تسكت أوجاعي". 
يف 2017 أوقــف طبيــب معالــج األدويــة التي كان 
أبو هدة يتلقاها لشكوكه يف إصابته مبرض آخر، 

ومن أصعب املواقف التي مر بها يرسد أبو هدة: 
ا بعــد  "مــررت يف أثنــاء العــالج مبرحلــة صعبــة جــدًّ
تلقــي جرعــات مكثفــة دخلــت يف إثرهــا العنايــة 
أيــام، وأخــرين الطبيــب أن كليَتــّي  املركــزة عــدة 
تتوقفــا  أن  املحتمــل  ومــن  متعــب،  وضــع  يف 

وبعد فحوصات تأكدت إصابته مبرض الرسطان، 
عــى  خوًفــا  مرضــه  حقيقــة  عليــه  أُخفيــت  لكــن 

نفسيته.
ومل  العالجــات  يف  "بــدأت  هــدة:  أبــو  ويضيــف 
أعــرف طبيعــة مــريض، إىل أن اكتشــفت يف أثنــاء 
حديث املرافق يل -وهو أحد أقاريب- مع والدي 
الصحــي،  وضعــي  عــن  املحمــول  الهاتــف  عــر 
وكان املرافــق يســتخدم مكــر الصــوت )ســبيكر(؛ 
فسمعت محادثتها، ثم اتصلت بوالدي وصوته 
الحزين حاول تهدئتي ومواســايت، ولكني قطعت 

الطريق عليه بالضحك ومواساته".
الكيــاوي  العــالج  مــن  دوائيــة  جرعــة  كل  بعــد 
وســقوط شــعره فيهــا كانــت تزيــد قوتــه وعزميتــه، 
ا،  فلم يســمح ألعراض الجرعات أن تؤثر فيه نفســيًّ
خاصــة أنهــا ســببت لــه الكثــر مــن األعــراض كوجع 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  يصفــه يف  كــا  طبيعــي  غــر 
الجســم، حتــى بــات يصيل جالًســا عــى الكريس، 

غر الغثيان والدوار، ووجع يف كليتيه.
قويــة  إراديت  للــه  "الحمــد  هــدة:  أبــو  ويتابــع 
ونفســيتي دامًئــا عاليــة، الضحكــة ال تفارق وجهي، 
ووصلــت إىل قناعــة يف مــدة مــريض أن النفســية 
ليست نصف العالج، بل كله، وذلك عن تجربة".

عى مدار ســنوات اإلصابة والوجع تلقى جرعات 
لعمليــات  خضوعــه  جانــب  إىل  كثــرة،  عالجيــة 

جراحية عدة يف النخاع الشويك.

عملــت  ولكنــي  باليــأس،  شــعرت  العمــل،  عــن 
بنصيحتــه يل بــرب كميــات كبرة من املاء ألجل 

إنقاذها".
حســاًبا  أحســب  أكــن  مل  أين  "الجميــل  ويكمــل: 
مــع  أتنــزه  ــا،  طبيعيًّ حيــايت  أعيــش  للمــرض، 
مــن  يندهشــون  النــاس  بعــض  وكان  أصدقــايئ، 
نفســيتي وضحكتــي التــي كنــت أصطحبهــا دامًئــا 

معي".
ذلــك  يف  ســيتلقى  بأنــه  الطبيــب  أخــره  عندمــا 
قلبــه،  الفرحــة  تســع  دوائيــة مل  آخــر جرعــة  اليــوم 
وشــعر براحــة نفســية، وفرحــة ال توصــف: "أســعد 
ــا، الحمد لله ال يوجد فرحة  يــوم بحيــايت كان حرفيًّ

أعيشها أكر من هذه الفرحة".
قائــاًل:  بالرسطــان  مصــاب  لــكل  رســالة  ويوصــل 
تدعــه  فــال  عليــه،  تقــوى  وعزميتــك  "بإرادتــك 
ينتــر عليــك، فالرسطــان ليــس حكــًا باإلعــدام، 

وكل ما يحتاج له نفسية عالية".
ووفًقــا إلحصــاءات وزارة الصحــة يف غــزة، بلغــت 
 10.3% غــزة  قطــاع  يف  الرسطــان  وفيــات  نســبة 
من إجايل الوفيات لعام 2019، ويف الســنوات 
8.644 حالــة إصابــة  ُســجلت  الخمســة املاضيــة 
 3.110 وتــويف  القطــاع،  يف  بالرسطــان  جديــدة 
الجديــدة  الحــاالت  ومــن  بالرسطــان،  مــرىض 
املســجلة ُشــخص 4.668 مــن اإلنــاث، و3.976 

من الذكور.

تناول الزبادي تناول الزبادي 
قبل النوم قبل النوم 

يهدئ األعصاب يهدئ األعصاب 
ويحمي من ويحمي من 

األرقاألرق
غزة/ فلسطني:

ينصح خراء التغذية بالحرص عى تناول الزبادي قبل 
النوم، لفوائده الصحية العديدة.

تنــاول  إن  "Livestrong"؛  موقــع  إفــادة  وبحســب 
الزبــادي خيــار جيــد ملــن يبحثــون عــن وجبــة خفيفة يف 

وقت متأخر من الليل قبل النوم.
وتســاعد األطعمــة التــي تحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن 
الروتني، مثل الزبادي، عى الشعور بالشبع، وتقليل 

الرغبة يف تناول قطعة حلوى أو رشيحة بيتزا.
ــا  ويتمتــع الزبــادي بفائــدة إضافيــة تتمثــل يف كونــه غنيًّ
بالكالســيوم، والزبــادي ليــس مفيــًدا للعظــام فحســب، 

ولكنه قادر أيًضا عى تحسني نوعية النوم.
وتنــاول الزبــادي قبــل النــوم يســاعد عــى التخلــص مــن 
اضطرابات النوم واألرق، ألنه يحتوي عى نســبة عالية 

من معدن املغنيسيوم.
ويــؤدي املغنيســيوم دوًرا مهــاًّ يف تهدئــة األعصــاب 
واسرتخاء العضالت، وبذلك يزيد القدرة عى النوم.

التــي  الرتبتوفــان،  مــادة  عــى  يحتــوي  الزبــادي  أيًضــا 
األرق،  عــى  للتغلــب  املفيــدة  األطعمــة  مــن  تجعلــه 
يحفــز  أمينــي  حمــض  عــى  تحتــوي  املــادة  هــذه  ألن 
املــخ عــى إنتــاج هرمــوين الســروتونني وامليالتونــني، 

اللذين يساعدان عى النوم.

عمرو أبو هدة.. بعد "معركة عمرو أبو هدة.. بعد "معركة 
ممتدة" يتحرر من السرطانممتدة" يتحرر من السرطان
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للتعامل مع نتائج االمتحانات.. للتعامل مع نتائج االمتحانات.. 
نصائح لطلبة الثانوية العامةنصائح لطلبة الثانوية العامة

ومهــا كانــت النتيجــة التــي ســيتلقاها كل طالــب فإنهــا لــن 
تكــون نهايــة العــامل كــا يظــن كثــرون، بــل إنهــا بدايــة لتجربــة 
جديــدة وحيــاة أكــر انفتاًحــا عــى مجتمــع جديــد ســيدخله 

الطلبة، وعليهم أن يستعدوا له عى أكر من صعيد.
الرتبيــة  وزارة  يف  الخاصــة  والرتبيــة  لإلرشــاد  العــام  املديــر 
تقــدم  طالــب  كل  عــى  أن  يؤكــد  فضــة  خالــد  والتعليــم 
المتحانات الثانوية العامة أن يعرف أن النتيجة ليست نهاية 

املطاف، وأنها مرحلة من املراحل التي مير بها اإلنسان.
يف حديث إىل صحيفة "فلسطني" يقول فضة: "صحيح أن 
نتيجة الثانوية العامة بوابة للمستقبل ولحياة جديدة، ولكن 
يجــب أن يعــرف الطالــب أنهــا لــن تغلــق أمامــه، وأنها ســتكون 

مفتوحة للتصحيح أو اإلعادة أو ألي قرار يناسبه".
وينصح طالب الثانوية أن يستقبل النتيجة بيشء من الهدوء 
وعــدم التوتــر، وتقبلهــا مهــا كانــت، ســواء أكان املســتوى 

ناجًحا بامتياز أم متوسًطا أم رسوًبا، والنظر إىل ما بعدها.
ويبــني أن عــى الطالــب املتفــوق أن ينظــر إىل نتيجته ويفرح 
مبا حققه من نجاح، وأن يفكر ملا بعد يف االختصاص الذي 
يناسب ميوله وقدراته، وأن يكون حريًصا عى دراسة مجال 

ميكنه من الحصول عى فرص عمل بناء عليه.
ويتابــع: "أمــا الطالــب الــذي حصــل عى نتيجــة متواضعة وال 
تحقق حلمه بالدخول يف اختصاص كان يحلم به فعليه إما 
تقبــل النتيجــة والبنــاء عليهــا، أو تحســينها بإعــادة عــدد مــن 

املواد التي تساهم يف رفع معدله بعد ذلك".
وعــى الطالــب أال يضيــع وقتــه وبهجــة الفــرح بالنجــاح، وأن 
يعمل عى تحسني العالمة ليدخل االختصاص الذي يحبه 

ولديه ميول لدراسته، وفق نصيحة فضة.
من جانبه يؤكد االختصايص النفيس والرتبوي عالء الربعي 
أن عــى األهــل أن يجعلــوا يــوم إعــالن نتائــج الثانويــة العامــة 
يــوم ســعادة ال حــزن، مهــا كانــت النتيجة التــي حصل عليها 

ابنهم.
ويوضح الربعي لصحيفة "فلسطني" أن جميع طلبة الثانوية 
الفرحــة،  يســتحقون  العامــة  الثانويــة  يف  الناجحــني  العامــة 
لذلــك عــى األهــل أن ميهــدوا الطريــق لذلــك والوقــوف إىل 

جانــب أبنائهــم، وعــدم التقليــل من أي نتيجــة حصلوا عليها، 
مها كانت.

ويقــول الربعــي: "إن طلبــة الثانويــة العامــة وذويهــم ينبغي أن 
يكــون لديهــم ثقافــة التقبــل واملرونــة، فتقبــل النتيجــة أوىل 
الخطــوات نحــو النجــاح، ويــأيت بعدهــا التخطيــط للمســتقبل 

والدراسة يف الجامعة حسب رغبة كل طالب وطالبة".
ويذّكــر بأهميــة أن يقــدر الطالــب ذاتــه وجهده الذي بذله يف 
تقديــم االمتحانــات، وتقبــل النتيجــة، والبحث عن الخطوات 
القادمــة التــي ســتجعله إنســاًنا ناجًحــا، داعًيــا إىل البعــد عــن 
عقليــة الثبــات والوقــوف عنــد موقــف النتيجــة، وكأن الحيــاة 

وقفت عندها ولن تتحرك بعدها.

غزة/ صفاء عاشور:
أيــام قلية وتظهر نتائــج الثانوية العامة في 
قطاع غزة والضفة الغربية لـ)84( ألف طالب 
وطالبة، جّلهم ينظرون إليها على أنها مفتاح 

تحقيق ما يصبون إليه في مستقبلهم.
وأعلنــت لجنــة االمتحانات فــي وزارة التربية 

والتعليــم أن نتائــج امتحــان الثانويــة العامــة 
فــي محافظــات القــدس، والضفــة الغربيــة، 
الفلســطينية  والمــدارس  غــزة،  وقطــاع 
خــارج الوطــن ســتكون فــي الثالــث مــن آب 

)أغسطس( المقبل.

خان يونس/ هدى الدلو:
بعــد آخــر جرعــة دوائية يف جوالت محاربة املرض 
الــذي غــزا جســده الضعيــف عنــوة، هاتــف عائلتــه 
خــًرا  ليعلمهــم  الغربيــة  بالضفــة  مستشــفى  مــن 
ســعيًدا مل يتســع لــه فــؤاده وال أفئــدة أهلــه، فبعــد 
قيــود  دون  حــرًّا،  أصبــح  ســنوات  أربــع  يقــارب  مــا 
الوجع الذي يحرم جفنيه النوم، أو متابعة عقارب 

الساعة لتناول الدواء والعالج.
مدينــة  مــن  عاًمــا(،   19( هــدة  أبــو  عمــرو  الشــاب 
لصحيفــة  يــروي  غــزة،  قطــاع  جنــويب  يونــس  خــان 
الرسطــان،  مــرض  مــع  رصاعــه  رحلــة  "فلســطني" 
وكيف بإرادته الحديدية سجل انتصاًرا يف مرماه.

إصابتــه  اكتشــاف  قبــل  عــام  ونصــف  عاًمــا  قــى 
األطبــاء  بــني  يتنقــل  وهــو  الحــاد  الــدم  برسطــان 
واملستشــفيات، للحصــول عــى تشــخيص طبــي 
ومعرفــة ســبب اآلالم الشــديدة يف العظــام، التــي 
مل يتمكن أحياًنا بسببها من الوقوف عى قدميه.

يقــول: "بعــض األطبــاء شــخصوا حالتــي أنهــا مرض 
يف القلــب، وآخــرون روماتيــزم، ومنهــم مــن ذهب 
إىل أن األعــراض التــي أشــتيك منهــا ســببها حمــى 
القلــب  تصيــب  تطــورت  حــال  يف  روماتيزميــة 
مبشــاكل وغرهــا مــن التشــخيصات، ووصــف يل 

أدوية مل تسكت أوجاعي". 
يف 2017 أوقــف طبيــب معالــج األدويــة التي كان 
أبو هدة يتلقاها لشكوكه يف إصابته مبرض آخر، 

ومن أصعب املواقف التي مر بها يرسد أبو هدة: 
ا بعــد  "مــررت يف أثنــاء العــالج مبرحلــة صعبــة جــدًّ
تلقــي جرعــات مكثفــة دخلــت يف إثرهــا العنايــة 
أيــام، وأخــرين الطبيــب أن كليَتــّي  املركــزة عــدة 
تتوقفــا  أن  املحتمــل  ومــن  متعــب،  وضــع  يف 

وبعد فحوصات تأكدت إصابته مبرض الرسطان، 
عــى  خوًفــا  مرضــه  حقيقــة  عليــه  أُخفيــت  لكــن 

نفسيته.
ومل  العالجــات  يف  "بــدأت  هــدة:  أبــو  ويضيــف 
أعــرف طبيعــة مــريض، إىل أن اكتشــفت يف أثنــاء 
حديث املرافق يل -وهو أحد أقاريب- مع والدي 
الصحــي،  وضعــي  عــن  املحمــول  الهاتــف  عــر 
وكان املرافــق يســتخدم مكــر الصــوت )ســبيكر(؛ 
فسمعت محادثتها، ثم اتصلت بوالدي وصوته 
الحزين حاول تهدئتي ومواســايت، ولكني قطعت 

الطريق عليه بالضحك ومواساته".
الكيــاوي  العــالج  مــن  دوائيــة  جرعــة  كل  بعــد 
وســقوط شــعره فيهــا كانــت تزيــد قوتــه وعزميتــه، 
ا،  فلم يســمح ألعراض الجرعات أن تؤثر فيه نفســيًّ
خاصــة أنهــا ســببت لــه الكثــر مــن األعــراض كوجع 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  يصفــه يف  كــا  طبيعــي  غــر 
الجســم، حتــى بــات يصيل جالًســا عــى الكريس، 

غر الغثيان والدوار، ووجع يف كليتيه.
قويــة  إراديت  للــه  "الحمــد  هــدة:  أبــو  ويتابــع 
ونفســيتي دامًئــا عاليــة، الضحكــة ال تفارق وجهي، 
ووصلــت إىل قناعــة يف مــدة مــريض أن النفســية 
ليست نصف العالج، بل كله، وذلك عن تجربة".

عى مدار ســنوات اإلصابة والوجع تلقى جرعات 
لعمليــات  خضوعــه  جانــب  إىل  كثــرة،  عالجيــة 

جراحية عدة يف النخاع الشويك.

عملــت  ولكنــي  باليــأس،  شــعرت  العمــل،  عــن 
بنصيحتــه يل بــرب كميــات كبرة من املاء ألجل 

إنقاذها".
حســاًبا  أحســب  أكــن  مل  أين  "الجميــل  ويكمــل: 
مــع  أتنــزه  ــا،  طبيعيًّ حيــايت  أعيــش  للمــرض، 
مــن  يندهشــون  النــاس  بعــض  وكان  أصدقــايئ، 
نفســيتي وضحكتــي التــي كنــت أصطحبهــا دامًئــا 

معي".
ذلــك  يف  ســيتلقى  بأنــه  الطبيــب  أخــره  عندمــا 
قلبــه،  الفرحــة  تســع  دوائيــة مل  آخــر جرعــة  اليــوم 
وشــعر براحــة نفســية، وفرحــة ال توصــف: "أســعد 
ــا، الحمد لله ال يوجد فرحة  يــوم بحيــايت كان حرفيًّ

أعيشها أكر من هذه الفرحة".
قائــاًل:  بالرسطــان  مصــاب  لــكل  رســالة  ويوصــل 
تدعــه  فــال  عليــه،  تقــوى  وعزميتــك  "بإرادتــك 
ينتــر عليــك، فالرسطــان ليــس حكــًا باإلعــدام، 

وكل ما يحتاج له نفسية عالية".
ووفًقــا إلحصــاءات وزارة الصحــة يف غــزة، بلغــت 
 10.3% غــزة  قطــاع  يف  الرسطــان  وفيــات  نســبة 
من إجايل الوفيات لعام 2019، ويف الســنوات 
8.644 حالــة إصابــة  ُســجلت  الخمســة املاضيــة 
 3.110 وتــويف  القطــاع،  يف  بالرسطــان  جديــدة 
الجديــدة  الحــاالت  ومــن  بالرسطــان،  مــرىض 
املســجلة ُشــخص 4.668 مــن اإلنــاث، و3.976 

من الذكور.

تناول الزبادي تناول الزبادي 
قبل النوم قبل النوم 

يهدئ األعصاب يهدئ األعصاب 
ويحمي من ويحمي من 

األرقاألرق
غزة/ فلسطني:

ينصح خراء التغذية بالحرص عى تناول الزبادي قبل 
النوم، لفوائده الصحية العديدة.

تنــاول  إن  "Livestrong"؛  موقــع  إفــادة  وبحســب 
الزبــادي خيــار جيــد ملــن يبحثــون عــن وجبــة خفيفة يف 

وقت متأخر من الليل قبل النوم.
وتســاعد األطعمــة التــي تحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن 
الروتني، مثل الزبادي، عى الشعور بالشبع، وتقليل 

الرغبة يف تناول قطعة حلوى أو رشيحة بيتزا.
ــا  ويتمتــع الزبــادي بفائــدة إضافيــة تتمثــل يف كونــه غنيًّ
بالكالســيوم، والزبــادي ليــس مفيــًدا للعظــام فحســب، 

ولكنه قادر أيًضا عى تحسني نوعية النوم.
وتنــاول الزبــادي قبــل النــوم يســاعد عــى التخلــص مــن 
اضطرابات النوم واألرق، ألنه يحتوي عى نســبة عالية 

من معدن املغنيسيوم.
ويــؤدي املغنيســيوم دوًرا مهــاًّ يف تهدئــة األعصــاب 
واسرتخاء العضالت، وبذلك يزيد القدرة عى النوم.

التــي  الرتبتوفــان،  مــادة  عــى  يحتــوي  الزبــادي  أيًضــا 
األرق،  عــى  للتغلــب  املفيــدة  األطعمــة  مــن  تجعلــه 
يحفــز  أمينــي  حمــض  عــى  تحتــوي  املــادة  هــذه  ألن 
املــخ عــى إنتــاج هرمــوين الســروتونني وامليالتونــني، 

اللذين يساعدان عى النوم.

عمرو أبو هدة.. بعد "معركة عمرو أبو هدة.. بعد "معركة 
ممتدة" يتحرر من السرطانممتدة" يتحرر من السرطان
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غزة/فلسطني:
للشــباب  األعــى  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وجــه 
والرياضــة، التحيــة للشــعب الجزائــري والبطــل فتحــي نوريــن الــذي رفــض 
مواجهــة العــب إرسائيــي يف منافســات لعبــة الجــودو بأوملبيــاد طوكيــو، 
وقــال إن هــذا املوقــف املــرف مــن الرياضيــني العــرب يبعــث العزميــة 

والفخر باألمة.

وقــال هنيــة :"أثبــت الجزائــري فتحــي نوريــن أن فلســطني أغــى مــن ذهبيــة 
هــذا  للجــودو،  الــدويل  االتحــاد  مــن  اســتبعاده  قــرار  تحــدى  األوملبيــاد، 
يدعونــا للفخــر، كل التحيــة للشــعب الجزائري، والاعب الســوداين وأيضا 
الرياضيني العرب يف املناسبات السابقة، الذين رفضوا مواجهة رياضيي 

االحتال، فلسطني هي قضية أحرار العامل".
كــا وجــه هنيــة التحيــة للجنــة املقاطعة العاملية ملــا تقدمه من جهد كبري 

جــاء ذلــك خــال اإلعــان عــن جداريــة تكريــم البطــل "نوريــن" يف اســتاد 
فلســطني بغــزة أمــس، بحضــور الدكتور باســم نعيم مديــر العاقات الدولية 
يف حركة املقاومة اإلسامية "حاس"، رئيس حملة املقاطعة-فلسطني، 
والريــايض الكبــري خميــس حــادة والــد البطــل محمــد حــادة الــذي ميثــل 
فلســطني يف أوملبيــاد طوكيــو، وممثــي الجاليــة الجزائريــة يف غــزة مــوىس 

دراجي وعبد الفتاح الفرجاين، وكال صقر رئيس نادي غزة الريايض.

يف مواجهــة االحتــال عــى الصعيد الريــايض والثقايف واالقتصادي حتى 
يزول االحتال. 

وعــر عــن أمنياتــه بالتوفيــق للبطــل محمــد حــادة ممثل فلســطني يف لعبة 
رفــع األثقــال بأوملبيــاد طوكيــو، شــاكرا عائلــة حــادة ومــا تقدمــه للرياضــة 
الفلسطينية مع تألق البطل محمد حادة يف رفع علم فلسطني يف حفل 

افتتاح األوملبياد.

هنية ُيدشن جدارية للبطل الجزائري فتحي نورين لتضامنه مع فلسطين
أكد أن التضامن العربي يبعث فينا العزيمة والفخر بأمتنا

غزة/فلسطني:
للرياضــة  األعــى  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  افتتــح 
والدكتــور أحمــد الشــيبي محافــظ خانيونــس، والدكتــور رشــدي وادي وكيــل 
وزارة االقتصــاد الوطنــي، مــروع ترميــم وتطويــر صالــة الشــهيد أبــو يوســف 

النجار مبحافظة خانيونس.
وأقيمت مراسم االفتتاح بحضور رؤساء أندية خانيونس وجال أبو يوسف 
واملــدراء  "جــوال"،  رشكــة  ممثــل  الرفــا  ومحمــد  اليــد،  كــرة  اتحــاد  رئيــس 
العامــون باملجلــس جابــر عيــاش ونبيــل عواجــة والعديــد مــن الشــخصيات 

الرياضية والوطنية.
وتحــدث عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعــى عــن جهــود 
الصــاالت  تأهيــل  وإنجــاز  الرياضيــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  يف  املجلــس 

واملاعب وتهيئة املرافق الرياضية لتقديم خدمات أفضل للرياضيني.
لــدى  أولويــة  ميثــل  واملاعــب  الصــاالت  يف  التطويــر  هــذا  هنيــة:"  وقــال 

بنــاء  يف  تســاهم  والتــي  األلعــاب  لــكل  الحاضنــة  فهــي  األعــى  املجلــس 
الاعبني والفرق واملنتخبات".

وأكــد هنيــة أن مســرية البنــاء ســتتواصل مــن أجــل مســتقبل أفضــل لشــباب 
ورياضيي فلســطني، وحيا كل الطواقم العاملة التي أنجزت مروع الصالة 

وكافة مشاريع التطوير والرامج الهامة التي ينفذها املجلس.
اليــد يف غــزة كل مــن: عائلــة  بعــد ذلــك جــرى تكريــم مؤســي لعبــة كــرة 
الريــايض الراحلــني جــال أبــو دالل وأحمــد أبــو نــار وعــي مرتجــى وتوفيــق 
أحــد  املجلــس  كــرم  كــا  حصــرية،  أبــو  محمــد  الكبــري  والريــايض  النمنــم، 
موظفيــه املرحــوم املهنــدس مســعود خلــف اللــه، وتكريــم خــاص للدكتــور 
حسن موىس أحد موظفي املجلس بعد مسرية حافلة بالعطاء، إىل جانب 

تكريم أحمد الهندي مدير صالة أبو يوسف النجار.
واختتم حفل االفتتاح مبباراة استعراضية يف كرة اليد جمعت نجوم اللعبة 

يف محافظات غزة.

افتتاح مشروع ترميم وتطوير 
 صالة الشهيد "أبو يوسف النجار"

بتكلفة 50 ألف شيكل

القدس/فلسطني:
أنهى مجلس إدارة نادي هال القدس إجراءات 
تعاقــده مــع الاعــب عبدالســام ســامة قادمــا 

من الداخل املحتل ملوسمني.
املحامــي  بحضــور  ســامة  مــع  التعاقــد  وجــرى 
ضيــاء الشــوييك رئيــس النــادي وعدنــان حجازي 
ورجــل  النــادي،  يف  الرياضيــة  اللجنــة  رئيــس 
األعــال عــي الشــوييك عضــو مجلــس األمنــاء 

وحسام أبو سنينة مدير الفريق األول بالنادي. 
ومتنى الشــوييك أن يكون ســامة إضافة نوعية 
متتعــه  ظــل  يف  القــادم  املوســم  يف  للفريــق 

مبهارات فردية وقوية جسانية. 
لهــال  بانضامــه  ســعادته  عــن  ســامة  وعــر 
القــدس، وأنــه ســيعمل مــع الفريــق عــى إعادتــه 

ملنصات التتويج من جديد. 
وحصــل ســامة عــى لقــب الــكأس مــع فريــق )( 

يف الداخــل الفلســطيني امُلحتــل، حيــث ُيجيد 
اللعــب يف عــدة مراكــز، وســيكون متاحًا للعب 
للمنتخــب الوطنــي يف حــال أقنــع الجهــاز الفني 
التونــي مكــرم دبــدوب، ال ســيا وأنــه  بقيــادة 

ينضم للدوري الفلسطيني ألول مرة.
صفوفــه  تعزيــز  إىل  القــدس  هــال  ويســعى 
والعــودة ملنصــات التتويــج التــي غــاب عنهــا يف 

املوسمني األخريين.

هالل القدس 
يضم المهاجم 

سالمة في 
صفقة جديدة

أبو غرقود 
ينضم لفريق 

طوباس بدوري 
المحترفين

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن الاعب الدويل السابق إياد أبو غرقود انضامه لفريق نادي شباب 
لــدوري  طوبــاس, للدفــاع عــن ألوانــه يف املوســم القــادم 2021-2022 

املحرتفني ألندية الضفة الغربية.
وقال أبو غرقود أنه وقع عى كشوفات نادي طوباس ملوسم واحد فقط, 

خال فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية, بحضور الهيئة اإلدارية للنادي.
 وجاء انضام أبو غرقود لطوباس لاستعانة بخرته يف دوري املحرتفني, 

وبناء عى طلب مدرب الفريق الجديد الدكتور جال أبو بشارة.
ُيذكــر أن أبــو غرقــود ســبق لــه اللعــب لعــدة أنديــة أبرزهــا األمعــري وشــباب 
الخليــل ومركــز باطــة والظاهريــة، وحصــل مــع األول عــى لقــب الهــداف 
ولقب دوري املحرتفني, وتوج  مع شباب الخليل بلقب الدوري املوسم 

املايض.
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جنيف/)أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد الســويرسي لكــرة القــدم أن املــدرب فالدميــر بتكوفيتــش ترك 

املنتخب الوطني من أجل تدريب فريق بوردو الفرنيس.
وقال االتحاد السويرسي يف بيان "ترك املدرب الوطني فالدمير بتكوفيتش 
املنتخــب الســويرسي لالنضــام اىل بــوردو. نشــكرك عــى ســبعة أعــوام مــن 

النجاح ونتمنى لك كل التوفيق يف بوردو!".
وتابــع "بعــد ســبع ســنوات عــى رأس املنتخــب الســويرسي، طلب فالدمير 
بتكوفيتــش مــن االتحــاد الســويرسي لكــرة القــدم إنهــاء عقده الحــايل من أجل 
مواجهة تحٍد جديد يف كرة القدم الفرنســية. وافق االتحاد الســويرسي لكرة 
القــدم عــى هــذا الطلــب وتوصــل إىل اتفاق مع املــدرب الوطني ورَبَّ عمله 

الجديد، جروندان بوردو، إلنهاء عقده".
وأشــار اىل أن "الطرفني اتفقا عى عدم الكشــف عن رشوط االتفاقية" التي 

سمحت له بفسخ عقده واالنتقال إىل بوردو.
وكان االتحــاد الســويرسي أفــاد أن بتكوفيتــش طلــب إعفــاءه مــن منصبــه مــن 

أجل اإلرشاف عى اإلدارة الفنية لبوردو.

مدريد/ وكاالت:
يســعي نــادي إشــبيلية لضــم املدافــع الــدويل الســابق جــروم بواتينــغ يف املركاتــو 

الصيفي الحايل.
انتهــى عقــد بواتينــغ بنهايــة موســم 2020/21، مــع بايــرن ميونخ الــذي أبدى عدم نيته 

متديد إقامة صاحب الـ32 عاًما مع الفريق.
ظهــرت عــدد مــن األنديــة املهتمــة بخدمــات بواتينــغ، لكــن وفًقــا لتقرير صحيفــة "بيلد" 
فــإن إشــبيلية يريــد التعاقــد مــع األملــاين يف صفقــة انتقــال حر)باملجــان(، لتعويــض 

الرحيل املنتظر للفرنيس كوندي.
وأكــدت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة توصــل كونــدي بالفعــل إىل اتفــاق مــع النــادي 
اللندين بشــأن بنود العقد الشــخصية، حيث وافق عى عقد ميتد حتى عام 2026، 

بانتظار توصل الناديني التفاق.
جدير بالذكر أن بواتينغ قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادًما من مانشسرت سيتي يف 

صيف عام 2011، بتكلفة وصلت إىل 13.5 مليون يورو.
وشــارك املدافــع البالــغ مــن العمــر 32 عاًمــا يف 356 مبــاراة بجميــع البطــوالت رفقــة 

العمالق البافاري، أحرز خاللها 10 أهداف، وقدم 25 متريرة حاسمة.

برلني/ وكاالت:
أعلن نادي بوروسيا دورمتوند األملاين لكرة القدم إمتام تعاقده مع الهولندي الدويل 

دونييل مالني، العب أيندهوفن.
ووقــع مالــني )22 عامــًا( عــى عقــد يبقيــه بدورمتوند حتى 2026 ومن املنتظر أن ميأل 
الفــراغ الــذي تركــه غــادون سانشــو، الــذي انتقــل ملانشســرت يونايتــد يف صفقــة بلغــت 

87 مليون يورو.
وقــال مايــكل زورك املديــر الريــايض يف دورمتونــد: "دونييل يتمتع بإمكانات هجومية 

رائعة، ويشع قوة تهديفية، ولديه قدرة إبداعية جيدة كا أن لديه رسعة كبرة".
مــن  أقــل  بــكأس أملانيــا، ســيدفع  فــاز  الــذي  فــإن دورمتونــد،  لتقاريــر إعالميــة،  ووفقــًا 
30 مليــون يــورو )35.7 مليــون دوالر( مقابــل مالــني، باإلضافــة إىل مكافــآت إضافيــة 

محتملة. وانضم الالعب بالفعل ملعسكر الفريق يف باد راكاز بسويرسا.
وقــال مالــني: "إن بوروســيا دورمتونــد أحــد الفــرق الكربى يف أوروبا. وأتوق للتواجد يف 

امللعب مع زماليئ الجدد، وأن أستطيع التنافس مع أفضل الالعبني".
وسجل الالعب 27 هدفًا يف 45 مباراة لفريق أيندهوفن يف املوسم املايض.

يترك منتخب 
سويسرا 

لتدريب بوردو

ينتقل إلى 
بوروسيا 
دورتموند 

مالين

لتعويض رحيل كوندي عن إشبيلية
بواتينغ

طوكيو/)أ ف ب(
الثــاين  انتصــاره  املــري  املنتخــب  حقــق 
يف مســابقة كــرة اليــد يف أوملبيــاد طوكيــو 
33- اليابــان املضيفــة  عــى  بفــوزه  الحــايل 

29 مقرتبــا مــن ربــع النهــايئ، يف حــني منــي 
املنتخــب البحرينــي بخســارته الثالثــة تواليًا 
بعد سقوطه أمام بطل العامل وحامل ذهبية 
أوملبيــاد ريــو 2016 الدمنــارك 31-21 يف 
املجموعــة  منافســات  مــن  الثالثــة  املرحلــة 

الثانية.
بالعالمــة  املجموعــة  الدمنــارك  وتتصــدر 
الكاملــة مــن 3 انتصــارات، فيــا يحتــل بطــل 
قبــل  نقــاط  بأربــع  الثالــث  املركــز  إفريقيــا 
الوصيفــة  الســويد  أمــام  املنتظــرة  مباراتــه 
بســت   29-28 الربتغــال  عــى  والفائــزة 
نقــاط أيضــًا، مــن أجــل حجــز بطاقتــه لــألدوار 
املنتخــب  ويالقــي  ليعــود  اإلقصائيــة، 
علــًا  املنافســات،  اختتــام  يف  البحرينــي 
أن االخــر يحتــل املركــز الخامــس مــن دون 
تتذيــل  التــي  اليابــان  غــرار  عــى  نقطــة  أي 

املجموعة بفارق األهداف.
مــن  منتخبــات  أربعــة  أول  ويتأهــل 

املجموعتني إىل الدور ربع النهايئ.
واســتهل الفراعنــة مشــوارهم بالفــوز بنتيجــة 

31-37 عــى الربتغــال التــي تخــوض باكــورة 
مشــاركاتها األوملبية، قبل أن يســقطوا أمام 
فيهــا  تقدمــوا  قويــة  الدمنــارك يف مواجهــة 
ان  قبــل   15-14 االول  الشــوط  نهايــة  يف 

يخرجوا خارسين 32-27.
تألق بطل إفريقيا يف سابع مشاركة أوملبية 
بلغــت  حيــث  األرض،  صاحــب  أمــام  لــه 
نجــح يف 12  فيــا  فعاليتــه 65 يف املئــة، 
تسديدة من أصل 16 من األمتار الستة و4 
من أصل 9 من األمتار التسعة و4 من 4 من 

األمتار السبعة.
املنتخــب  عجــز  الثانيــة،  املبــاراة  يف 
التــي  العــامل  بطلــة  مجــاراة  عــن  البحرينــي 
حتــى  البدايــة  منــذ  املبــاراة  عــى  ســيطرت 
صفوفهــا  يف  وتألــق   ،)21-31( النهايــة 
يوهــان هانســن بتســجيله 6 أهــداف مــن 6 
محــاوالت، وســاهم زميــاله القائــد املخرضم 
وماتيــاس  عامــًا(   33( هانســن  ميكيــل 
أهــداف  وأربعــة  بتســجيل خمســة  غيدســل 

تواليًا.
الخــارس  تقاســم يف صفــوف  املقابــل،  يف 
املهــات الهجوميــة الرباعــي الثــاليث أحمد 
املقــايب  وأحمــد  عــي  ومحمــد  فضــول 

ومحمد حبيب مع 3 أهداف لكل منهم.

 تقترب من ربع نهائي 
كرة اليد في األولمبياد 

مصر

طوكيو/)أ ف ب(
تأّهــل املنتخــب املــري صحبــة نظــره اإلســباين 
إىل الــدور ربــع النهــايئ مــن مســابقة كــرة القدم يف 
عــى  -2صفــر  األول  فــوز  بعــد  طوكيــو،  أوملبيــاد 
أســرتاليا وتعــادل الثــاين مــع األرجنتــني 1-1 ضمن 
الثالثــة،  الثالثــة مــن املجموعــة  منافســات الجولــة 
قاســية  بخســارة  الفرنــيس  املنتخــب  وّدع  فيــا 

-4صفر أمام اليابان يف األوىل.

مــن جهــة أخــرى، تأهــل منتخبــا الربازيــل وســاحل 
أملانيــا،  وأقصيــت  أيًضــا  الثانيــة  دور  إىل  العــاج 
 3-1 الســعودية  عــى  اللقــب  حامــل  فــوز  بعــد 
وتعــادل املنتخــب اإلفريقــي أمــام وصيــف الــدورة 

السابقة أملانيا 1-1.
إىل  التأهــل  بطاقــة  "الفراعنــة"  منتخــب  وخطــف 
 ،)44( ريــان  يــارس  أحمــد  بهــديف  النهــايئ  ربــع 
األول  الفــوز  منحــاه  اللذيــن   )85( حمــدي  وعــار 
يف املجموعــة لرفــع رصيــده إىل 4 نقــاط، متفوقًا 

وراوغ وســدد بــني يــدي الحــارس وارتــدت لحمــدي 
الذي أودعها يف املرمى الخايل.

ويف املباراة الثانية، تعادلت إسبانيا مع األرجنتني 
وأسدت خدمة ملر يك تتأهالن سويًا.

ميكيــل  طريــق  عــن  التســجيل  إســبانيا  وافتتحــت 
مرينــو )66(، قبــل أن تــدرك األرجنتــني التعــادل 
عــن طريــق تومــاس بيلمونتــي )87(، لكــن ذلــك مل 

يكن كافيًا.
برباعيــة  مذّلــة  بخســارة  البطولــة  فرنســا  وودّعــت 

نظيفة أمام اليابان صاحبة األرض.
 ،)27( كوبــو  تاكيفــوزا  اليابــان  أهــداف  وســجل 
 )70( ميــويش  كوجــي   ،)34( ســاكاي  هــرويك 

ودايسن ماييدا )90+1(.
وتصــدرت اليابــان املجموعة أمام املكســيك التي 
تأهلــت أيضــًا بفوزهــا عــى جنــوب إفريقيا متذيلة 

املجموعة -3صفر.
مهاجــم  إىل  بفــوزه  الربازيــي  املنتخــب  يديــن 

بفــارق األهــداف عــن املنتخــب األرجنتينــي الــذي 
تعادل مع إسبانيا 1-1.

ربــع  يف  موعــدًا  مــر  منتخــب  رضب  وبالتــايل، 
تصــّدرت  التــي  الربازيــل  مــع  الســبت  النهــايئ 
فوزيــن  مــن  نقــاط   7 برصيــد  الرابعــة  املجموعــة 
وتعــادل، أمــام ســاحل العــاج مــع خمــس نقــاط مــن 
فوز وتعادلني، مقابل 4 نقاط ألملانيا من فوز يتيم 

وتعادل وخسارة.
وتذيــل املنتخــب الســعودي الفــرق مــن دون نقاط 

من 3 هزائم.
املــري  املنتخــب  ســجل  األوىل،  املبــاراة  ويف 
أول أهدافــه يف املبــاراة ويف البطولــة يف الدقيقــة 
44 بعــد هجمــة رسيعــة بــدأت بتمريــرة مــن طاهــر 
محمــد إىل رمضــان صبحــي الذي راوغ برباعة ومرر 

إىل ريان الذي سدد الكرة يف املرمى.
وأنهــى املريــون الســجال يف الدقيقــة 85، بعــد 
هجمــة مرتــدة رسيعــة قادهــا نــارص منــيس برباعــة 

ســجل  الــذي  ريشارليســون  االنجليــزي  إيفرتــون 
رباعيــة  مــن  ثالثيتــه  بعــد  و90+3(،   76( ثنائيــة 
فريقــه يف مرمــى أملانيــا 2-4، لينفــرد يف صــدارة 
ترتيــب الهدافــني بخمســة أهــداف وبفــارق هــدف 
أندري-بيــار  الفرنــيس  املخــرضم  املهاجــم  عــن 

جينياك.
ويف مبــاراة أخــرى ضمــن املجموعــة ذاتهــا، افتتــح 
منتخــب "الفيلــة" التســجيل عــرب النــران الصديقة 
بفضــل هــدف مــن األملــاين بنجامــني هرنيــش عــن 

طريق الخطأ يف مرمى فريقه )76(.
 73 الدقيقــة  يف  التعــادل  "مانشــافت"  وأدرك 
بفضــل إدوارد لوبــني، إاّل انــه مل يكــن كافيــًا ليجنــب 

خروج أملانيا من دور املجموعات.
ويف املواجهــات االخــرى يف ربــع النهــايئ، تلتقــي 
املكســيك مع كوريا الجنوبية، إســبانيا مع ســاحل 
العاج واليابان مع نيوزيلندا عى أن تقام جميعها 

السبت.
بتكوفيتش

طوكيو/)أ ف ب(:
بالتأهــل  تونــس  حظــوظ  تضاءلــت 
الطائــرة  كــرة  نهــايئ مســابقة  ربــع  إىل 
يف أوملبيــاد طوكيــو، وذلــك بتلقيهــا 
هزميــة ثالثــة تواليــًا وهــذه املــرة عــى 
يد الواليات املتحدة األمركية، ثالثة 
يف  أمــس،   1-3 األخــرة،  النســخة 
الجولــة الثالثــة ملنافســات املجموعــة 

الثانية.
وكانت تونس خرست املباراة األوىل 
أمــام الربازيــل حاملــة اللقــب صفر3- 
ثم الثانية أمام فرنســا بالنتيجة ذاتها، 
الثالثــاء عــى  الثالثــة  تتلقــى  أن  قبــل 
يــد املنتخــب األمــريك الــذي عــوض 
هزميته يف الجولة الثانية أمام روسيا 
املشاركة تحت اسم اللجنة األوملبية 
الروســية، وحقــق فــوزه الثــاين بعدمــا 
حسم األشواط األول والثالث بنتيجة 
واحدةً 14-25 والرابع 23-25، فيا 

خرس الثاين 23-25.
وتقبــع تونــس يف ذيــل املجموعــة من 
دون نقاط بعد ثالث جوالت من أصل 
خمس، متخلفة بفارق أربع نقاط عن 
املركــز الرابــع األخــر املؤهــل اىل ربع 
النهــايئ والذي تحتله فرنســا الخارسة 
الخامســة  األرجنتــني  أمــام  األربعــاء 
و20-25  و17-25   25-23(  2-3

و15-25 و13-15(.
أصحــاب  النهــايئ  ربــع  اىل  ويتأهــل 

مــن  كل  يف  األوىل  األربعــة  املراكــز 
املجموعتني، وتتصدر روســيا، رابعة 
الثانيــة  املجموعــة  ريــو،  اوملبيــاد 
بالعالمة الكاملة )تسع نقاط( بفوزها 
حســاب  عــى  وكان  تواليــا  الثالــث 
-3صفــر  اللقــب  حاملــة  الربازيــل 
و-25 و25-20   25-22 )األشــواط 

.)20

وتخــوض تونــس مباراتيهــا األخرتــني 
وروســيا  الجمعــة  األرجنتــني  ضــد 
وهــي  آب/أغســطس،  مــن  األول  يف 
مطالبــة بالفــوز بهــا مــن أجــل االبقــاء 
ربــع  اىل  بالتأهــل  حظوظهــا  عــى 

النهايئ.
األمــريك  املنتخــب  جهــة  ومــن 
بالذهبيــة يف 1984 و1988  الفائــز 
 1992 يف  والربونزيــة  و2008 
و2016، علــق ماثيــو أندرســون عــى 
خســارة شــوط أمام التونسيني بالقول 
"حتــى وإن كنــت املرشــح األوفر حظًا 
للفــوز، فمــن الصعــب أن تفوز مبباراة 
أن  كاشــفًا  األوملبيــة"،  األلعــاب  يف 
يف  جيــدًا  أداء  قدمــوا  التونســيني 
بشــكل  "وأرســلوا  الثــاين  الشــوط 
أفضــل وبعــض الكــرات الطائشــة هنــا 
وهنــاك ذهبــت يف االتجــاه الصحيــح 

بالنسبة لهم".
وتابع "يف الشــوط الرابع، أخفقنا يف 
خمس إرســاالت مع اقرتابنا من نهاية 

حــني  ذلــك  فعــل  ميكننــا  ال  اللقــاء. 
نكــون تحــت الضغــط مــن أجــل إنهــاء 

اللقاء".
صعــدت  األوىل،  املجموعــة  ويف 
نقــاط  بســبع  الصــدارة  اىل  بولنــدا 
بتحقيقهــا انتصارهــا الثــاين وحصولها 
بخمــس  خســارتها  مــن  نقطــة  عــى 
أمــام  األوىل  الجولــة  يف  مجموعــات 
إيــران، وذلــك عــى حســاب فنزويــال 
و18-25  و25-13   25-16(  3-1

و25-15(.
واســتفادت بولنــدا مــن هزميــة اليابان 
وصيفــة  إيطاليــا  أمــام  املضيفــة 
و-17  20-25(  1-3 ريــو  أوملبيــاد 

لــي  و21-25(،  و25-18   25
تجمــد  بعدمــا  الصــدارة  عــن  تزيحهــا 
رصيــد األخــرة عنــد 7 نقــاط وبفــارق 
نقطــة أمــام كل مــن إيــران التــي منيــت 
يف  انتصاريــن  بعــد  األوىل  بالهزميــة 
الجولتــني األوليــني، وجــاءت عــى يــد 
و20-25   16-25( صفــر3-  كنــدا 
وكنــدا  الرابعــة  وإيطاليــا  و22-25(، 

الخامسة.
املجموعــة  ذيــل  يف  فنزويــال  وتقبــع 

من دون نقاط.
األخــرة  قبــل  الرابعــة  الجولــة  وتقــام 
مــع  بولنــدا  تلتقــي  حيــث  الجمعــة 
اليابــان، إيطاليــا مــع إيــران، وكنــدا مــع 

فنزويال.

يتأهل لمالقاة البرازيل 
في ربع النهائي وخروج 

فرنسا وألمانيا

مصـــــــرمنتخب 
أولمبياد 
طوكيو 

2020

هزيمة ثالثة لطائرة تونس 
في أولمبياد طوكيو

خسارة أولى للبرازيل حاملة اللقب
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مدريد/ وكاالت:
ميــي،  ليونيــل  األرجنتينــي،  النجــم  أن  صحفيــة  تقاريــر  أفــادت 
عــى عقــود  توقيعــه  قبــل  فريقــه  مــع  التدريبــات  بإمكانــه خــوض 

التمديد.
ومــن املقــرر أن ينتهــي عقــد ميــي مــع "البلوغرانا" يف 30 يونيو 

املايض، وبالتايل هو العب حر حتى اآلن.
ووفقا للتقارير فإن ميي سيشارك يف تدريبات برشلونة، قبل 

التوقيع عى عقود التجديد.
وحســب مصــادر مقربــة، فــإن برشــلونة يحتــاج إىل تفويــض مــن 
عــى  ميــي  حصــول  بجانــب  الفريــق،  مــع  للتدريــب  الالعــب، 

تأمني طبي يغطي الفرتة املؤقتة.
ونوهــت الصحيفــة، أن هــذا األمــر تكــرر مــع ميــي يف بطولة كوبا 

أمريكا هذا الصيف.
وحصل الربغوث عى تأمني طبي خاص به، باإلضافة إىل التأمني 

الذي حصل عليه اتحاد كرة القدم األرجنتيني.
ومبجرد أن يوقع ميي عى عقود التجديد مع برشــلونة، ســيتم 

تغطيته من خالل بوليصة التأمني الطبي للنادي.
وأضافــت الصحيفــة، أن برشــلونة لــن يحتــاج إىل تســجيل ميــي 

يف قامئة الفريق األوروبية، عندما ميدد عقده.
وســيحتاج برشــلونة، إىل ســداد 1200 يــورو لالتحــاد اإلســباين، 
أو  عقودهــم،  جــددوا  الذيــن  ســواء  الجــدد،  الالعبــني  لجميــع 

الصفقات الجديدة.

 سيشارك 
في تدريبات 

برشلونة قبل 
تجديد عقده

ميسي يحلم بلقب دوري األبطال 
مبابي مع باريس سان جيرمان

روما/ وكاالت:
ساســولو  وســط  العــب  لوكاتيــي،  مانويــل  ضــم  مــن  قريبــا  يوفنتــوس  بــات 

ومنتخب إيطاليا، هذا الصيف، وفقا لتقرير صحفي إيطايل.
وبحســب التقريــر يجهــز اليــويف عرًضــا الســتعارة لوكاتيــي ملــدة موســمني، 

مقابل 10 ماليني يورو مع دفع كامل راتبه.
وهــذا مــع وضــع رشط بإلزاميــة الــراء، مقابــل 20 مليــون يــورو، باإلضافــة إىل 

5 ماليني أخرى كمكافآت.
وبالتــايل، قــد يصــل املبلــغ اإلجــايل إىل 35 مليــون يــورو، وهــو مــا ال يــزال 

بعيًدا بـ10 ماليني عن العرض الذي قدمه آرسنال.
رغبــة  لديــه  لوكاتيــي  أن  إال  آرســنال،  عــرض  عــى  ساســولو  موافقــة  ورغــم 
واضحــة يف اللعــب بقميــص يوفنتــوس، ولــن يتفــق عــى الــروط الشــخصية 

مع آرسنال حسب ما أفاد التقرير.
يذكر أن لوكاتيي تألق مع منتخب إيطاليا مؤخرا، يف يورو 2020، وساهم 
بشــكل كبــري يف تتويــج األزوري بلقــب كأس أوروبــا للمــرة الثانيــة يف تاريخــه 

بعد الفوز عى إنجلرتا يف املباراة النهائية بركالت الرتجيح.

يوفنتوس 
يقترب من 

حسم صفقة 

يطمح لكتابة 
التاريخ في 

أتلتيكو مدريد

لوكاتيلي

دي باول

مدريد/ وكاالت:
أكــد النجــم األرجنتينــي الــدويل رودريغو دي بــاول، املنضم مؤخرًا ألتلتيكو 
مدريد اإلسباين، أن املنافسة الداخلية هي ما سرتتقي مبستوى الجميع، 

وأنه جاء إىل هنا للمنافسة ولكتابة التاريخ.
وقال دي باول يف ترصيحات نرها النادي:"إنه ناٍد عمالق، ولكنك تشعر 
منــذ اللحظــة األوىل وكأنــك وســط عائلتــك. االنضــام ألتلتيكــو كان حلمــي 
أنــا هنــا. أريــد اآلن مواصلــة كتابــة  أو أحــد أحالمــي. حققــت الحلــم، وهــا 

صفحات التاريخ لهذا النادي الرائع الذي فتح يل أبوابه".
وحول شخصية مواطنه ومدربه يف األتلتي، دييغو سيميوين، قال صاحب 
الـــ27 عامــًا »أمــر مذهــل أن تتــدرب مــع أحــد أفضــل مــدريب العــامل. هــذا ما 

تقوله مسريته. ما حققه أمر سيظل خالدًا يف الذاكرة«.
وكان النــادي املدريــدي ضــم يف 12 يوليــو الجــاري دي بــاول مــن صفــوف 
أودينيــزي اإليطــايل ملــدة 5 مواســم، ليصبــح الصفقة الثانيــة التي يدعم بها 
صفوفه يف املوسم الجديد بعد املهاجم الربازيي الشاب ماركوس باولو 

القادم من فلومينيني الربازيي.

باريس/ وكاالت:
يبــدو أن الفرنــي كيليــان مبــايب، قريــب مــن التوقيــع عــى عقــد جديــد مــع باريــس 

سان جريمان قبل إغالق نافذة االنتقاالت الصيفية الجارية.
املهاجــم الفرنــي البالــغ مــن العمــر 22 عامــا، لديــه عقــد مــع باريــس ســان جريمــان 
النــادي  مــع  عقــد جديــد  عــى  اآلن  حتــى  يوقــع  ومل   ،2022 يونيــو  بنهايــة  ينتهــي 

الباريي.
وكان مبــايب قــد ارتبــط ارتباطــا وثيقــا باالنتقال إىل صفوف ريال مدريد منذ عام من 

اآلن، حيث يعترب هدف املريينغي األسايس يف املريكاتو الجاري.
ومــن جانبــه، خــرج الالعــب الفرنــي بترصيحــات جديــدة للصحــف الفرنســية، ُيعــد 
مبثابــة الرضبــة املوجعــة للنــادي األبيــض، بعــد تلميحــه بإقــرتاب تجديــد عقــده مــع 

النادي الباريي.
وقــال مبــايب، يف ترصيحــات للصحــف الفرنســية: "حلمــي األكــرب هــو الفــوز بــدوري 

األبطال رفقة باريس سان جريمان وهذا سيكون أمرًا رائعًا إن تحقق".
باريس سان جريمان مل يتّوج ببطولة دوري أبطال أوروبا حتى اآلن، حيث كان قاب 
قوســني أو أدىن من خطف اللقب يف موســم 2019\2020 لكن بايرن ميونخ كان 

له أخر، بعد خطف اللقب يف املباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد.
وعــى الرغــم مــن رفــض مبــايب تجديــد عقــده مــع النــادي الفرنــي، ومل يستســلم 
حتى اآلن إلغراءات نارص الخليفي رئيس ســان جريمان، إال أن كل األمور تشــري إىل 

استمرار مبايب مع الفريق عى األقل حتى نهاية املوسم املقبل.

مدريد/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي ريــال مدريــد اإلســباين لكــرة القــدم إصابــة 
بفــريوس  أالبــا  دافيــد  النمســاوي  الجديــد  مدافعــه 
كريــم  الفرنــي  املهاجــم  اىل  بذلــك  لينضــم  كورونــا، 

بنزميا الذي جاءت نتيجته إيجابية أيضًا الجمعة.
"ُيعلــن  مقتضــب  بيــان  يف  امللــي  النــادي  وقــال 
إيجــايب  أالبــا  دافيــد  العبنــا  اختبــار  أن  مدريــد  ريــال 
بكوفيــد19-"، وهــو نفــس البيــان الذي أصــدره الجمعة 

مع تغيري االسم حني أعلن عن إصابة بنزميا.
وانتقــل أالبــا هــذا الصيــف اىل ريــال مدريــد قادمــًا مــن 

بايرن ميونيخ األملاين بعقد لخمسة مواسم.
وتــأيت إصابــة أالبــا الــذي شــارك مــع منتخــب بــالده يف 
التحضرييــة  املباريــات  بــدء  فــرتة  يف  أوروبــا،  كأس 

للموسم الجديد.
وأمام النمســوي، كا حال بنزميا، املتســع من الوقت 
للتعايف والعودة اىل الفريق امللي الذي يبدأ رحلته 

مــع مدربــه الجديــد القديــم اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت 
أغســطس يف   14 مــن  اعتبــارًا  اإلســباين  الــدوري  يف 

ملعب ديبورتيفو أالفيس.
وســبق لريــال أن عــاىن املوســم املــايض مــن إصابــات 
لقائــده  أبرزهــا  كورونــا،  بفــريوس  صفوفــه  يف  عــدة 
الفرنــي ســريخيو  باريــس ســان جرمــان  املنتقــل اىل 
رامــوس، مواطــن بنزميــا املدافع رافايل فــاران املنتقل 
اىل مانشســرت يونايتــد اإلنكليــزي، ناتشــو، البلجيــي 

إدين هازار وداين كارفاخال.
كــا أصيــب بـ"كوفيــد19-" املوســم املــايض املدرب 
عــن  بــدوره  رحــل  الــذي  زيــدان  الديــن  زيــن  الفرنــي 
النــادي ليحــّل بــداًل منــه أنشــيلويت، والرئيــس فلورنتينــو 

برييس.
بنزميــا يف  قبلــه  أالبــا ومــن  عــن إصابــة  اإلعــالن  ويــأيت 
وقــت ارتفعــت فيــه أعــداد اإلصابــات مجــددًا يف دول 

كثرية بسبب ظهور متحورة دلتا.

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه 
الجديد دفيد أالبا بفيروس كورونا

أليغري
يؤكد أن

رونالدو 
متحمس 

للموسم المقبل

االتحاد اإلنجليزي يحدُّ من 
الضربات الرأسية في التدريبات

روما/)أ ف ب(:
اإليطــايل  ليوفنتــوس  الجديد-القديــم  املــدرب  نفــى 
ماسيميليانو أليغري ما ُيشاع عن مستقبل كريستيانو رونالدو 
مــع الفريــق، مؤكــدًا حــاس واســتعداد قائــد الربتغــال ونجمهــا 

للموسم الجديد.
وعــاد أليغــري )53 عامــا( لالرشاف عــى يوفنتوس خلفًا ألندريا 
بريلــو بعــد عامــني مــن قــرار التخــي عنــه رغــم فــوزه مــع “الســيدة 
العجوز” بلقب الدوري لخمس مرات متتالية، دافعًا مثن فشل 
النادي يف دوري أبطال أوروبا الذي فاز به آخر مرة عام 1996.

وكان أليغــري موجــودًا يف الفريــق حــني جاء رونالدو اىل تورينو 
عــام 2018 مــن ريــال مدريــد اإلســباين يف صفقة ألربعة أعوام 
يف محاولــة للفــوز بــدوري األبطــال الــذي وصــل يوفنتــوس اىل 
عامــي  الســابق  ميــالن  مــدرب  بقيــادة  مرتــني  النهائيــة  مباراتــه 

2015 و2017.

ولــدى ســؤاله عــن رونالــدو الــذي ارتبــط اســمه بانتقــال محتمــل 
اىل باريــس ســان جرمــان الفرنــي بحثــًا عــن تحــٍد جديــد بعــد 
تنــازل يوفنتــوس عــن لقب الدوري املحــي إلنرت وخروجه باكرًا 
مــن دوري األبطــال، أجــاب أليغــري “رونالــدو؟ لقــد عــاد بحافــز 

كبري”.
وتابــع حديثــه عــن ابــن الـــ36 عامــًا الفائــز بالكــرة الذهبية ألفضل 
العــب يف العــامل خمــس مــرات “رونالــدو بطــل عظيــم والعــب 
غــري عــادي وفتــى ذيك. لقــد تحدثــت معــه مثلــا تحدثــت مــع 
الالعبــني اآلخريــن. أخربتــه أن هــذا العــام هــو عــام مهــم وأين 
ســعيد برؤيتــه مــرة أخــرى هنــا وأن لديــه مســؤولية أكــرب ما كان 
عليه الوضع قبل ثالثة أعوام ألننا كنا منلك فريقًا يتمتع بخربة 

كبرية يف ذلك الوقت”.
وتابــع “اليــوم، باإلضافــة اىل وضــع مؤهالتــه يف أرض امللعب، 

أتوقع أيضًا أشياًء منه من حيث املسؤوليات”.

لندن/)أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة القــدم أمــس، أنــه وضع توجيهات جديدة للموســم الكروي الجديد 

بينها الحد من عدد الرضبات الرأسية لالعبني أثناء التدريبات.
وأوىص االتحــاد اإلنجليــزي يف بيــان "بعــدم القيــام بأكــر مــن عــر رضبــات رأســية يف أســبوع من 
التدريــب"، مشــريا إىل أنــه متــت املوافقــة عــى هــذه الخطــوة "التــي تهــدف إىل حاية الالعبني 
وتقليل مخاطر تلف الدماغ"، من قبل االتحاد االنكليزي والدوري اإلنكليزي املمتاز، ورابطة كرة 

القدم اإلنكليزية، ورابطة الالعبني املحرتفني ورابطة املدربني.
وأضاف أنه سُيطلب من األندية املحرتفة "الحد من الرضبات الرأسية ذات القوة العالية + تلك 
التي تتبع متريرة طويلة ألكر من 35 مرًتا أو من الكرات العرضية والزوايا والركالت الحرة + إىل 

10 يف كل أسبوع تدريب.
وتابع أنه سيتم تطبيق هذه التوجيهات عى جميع مستويات كرة القدم اإلنكليزية، من الدوري 
اإلنكليــزي املمتــاز إىل الــدوري املمتــاز للســيدات، وبطولــة الســيدات، موضحــا أنها لن تطبق يف 

أيام املباريات.
وأكــد البيــان أنــه بالنســبة ألنديــة الهــواة، يجــب أن تقتــرص التدريبات عى الرضبات الرأســية عى 

حصة واحدة يف األسبوع، و10 رضبات رأسية يف كل حصة.
وكان تحقيق أجري عام 2002 بخصوص وفاة مهاجم منتخب إنكلرتا السابق جف أستل عن 59 
عامــا، أكــد وجــود صلــة بــني رضبــات الــرأس املتكــررة وتلف الدماغ. وكان األخــري عاىن من ارتجاج 

يف الدماغ قبل وفاته.
وازداد الوعي باالرتجاجات الدماغية يف الرياضة منذ أن وافقت الرابطة األمريكية لكرة عى دفع 
مليار دوالر يف عام 2015 لحل آالف الدعاوى القضائية التي رفعها العبون سابقون يعانون من 

مشاكل عصبية، وهو مثال دفع رياضات أخرى مثل الركبي إىل تعزيز بروتوكوالتها.
وعلت االصوات املطالبة بالساح بالتبديالت عند حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع املخاوف 
مــن إصابــات الدمــاغ الناجمــة عــن رضب الكــرة بالــرأس اثنــاء مارســة كــرة القــدم والتــي عــاىن منها 

العديد من الالعبني املعتزلني اضافة اىل معاناتهم من الخرف.
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دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ خدمات غري استشارية ) أعامل مساحية (
بلديـة املغراقة

اســم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / مشــاريع التشــغيل والصيانة كثيفة العاملة والخاصة مبرافق 
وخدمات البلديات يف قطاع غزة(

اسم املرشوع الفرعي: أعامل الرفع املساحي بنظام االحداثيات الوطنية الفلسطينية لنفوذ بلدية املغراقة
رقم املرشوع: MDPIII-AF – W5 -1224110-02  ، تاريخ استدراج العروض: 29/07/2021م

 1(حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر 

أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالــح صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئات املحليــة- يف إطار برنامج تطوير البلديــات املرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة العاملــة والخاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف قطــاع غــزة، 

حيث ينوي هذا التمويل أن يقوم بإدارة عجلة االقتصاد يف قطاع غزة عن طريق توفري ما يقارب من 5000 فرصة عمل ، وقد 
حصلــت بلديــة املغراقــة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ مرشوع/ 
أعــامل الرفــع املســاحي بنظــام االحداثيــات الوطنيــة الفلســطينية لنفــوذ بلديــة املغراقــة  وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه 

املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIII-AF -1224110-02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2(تدعــو بلديــة املغراقــة الــرشكات الهندســية املســاحية للتقــدم الســتدراج عــروض أســعار مــرشوع / أعــامل الرفــع 

املساحي بنظام االحداثيات الوطنية الفلسطينية لنفوذ بلدية املغراقة  مدة تنفيذ االعامل  ) )120 يومًا.
3(اســتدراجات عــروض األســعار ســتكون تســوق محــي و حســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر و إقــراض 

البلديــات، الــرشاء حســب إجــراءات التســوق املحــي و مفتوحــة للــرشكات الهندســية املســاحية  املحليــة واملؤهلــة  
حسب وثائق استدراج عروض األسعار.

4(الــرشكات  الهندســية املســاحية املعنيــة  ميكنهــا  الحصــول عــى املعلومــات اللزمــة مــن بلديــة املغراقــة ، الطابــق 

األريض - قســم الهندســة والتنظيــم ، املهنــدس/ ســامي صبــح جــوال:)  0595203390-0599481520  (، وذلــك 
ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية  مساءا  من تاريخ 29/07/2021 وحتى تاريخ 12/08/2021.

املوافــق  الخميــس  يــوم  وذلــك  املغراقــة  بلديــة  مبنــى  يف  متهيــدي  اجتــامع  ثــم  ومــن  موقــع  زيــارة  عمــل  ســيتم   )5

5/8/22021 الساعة العارشة صباحا .
6( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 12/08/2021 م الســاعة الثانيــة عرش ظهرًا، عروض األســعار 
االلكرتونيــة غــري مقبولــة، عــروض األســعار املتأخــرة عــن موعــد التســليم ســيتم رفضها، وســيتم فتح عروض األســعار بحضور الرشكات 

الهندسية املساحية أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ  12/08/2021.
7( املــرشوع شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى الــرشكات الهندســية املســاحية  تقديــم اســعارهم بقيمــة الــدوالر 

األمريي  شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
8( العنوان املشار إليه أعله هو:  بلدية املغراقة ، شارع الكوثر ،املبنى الرئييس، الطابق األريض ،قسم الهندسة والتنظيم .

بلديـة املغراقة 

عدا بعض التدخلت األجنبية، التي كانت تفيض إىل نداء للتهدئة دون 
أن يجــد لــه صــدى عــى األرض، واســتمر هــذه الحــال مــن املواجهــات يف 
غــزة، رغــم توقيــع اتفــاق التهدئــة يف اللقــاء الــذي عقــد يف رشم الشــيخ، 
وضــم محمــود عبــاس الرئيــس املنتخــب حديًثــا، ورئيــس وزراء )إرسائيــل( 

شارون بتاريخ 8/2/2005.
اليــوم غــزة تعــاين الحصــار والتجويع والبطالة والتدمري املتعمد بشــكل ال 
يقل عام كان سائًدا يف أثناء انتفاضة األقىص، وال ينقص غزة تحت هذا 
العــذاب إال أن تعــاود تجربــة انتفاضــة األقــىص بــكل حيثياتهــا، وعنوانهــا: 
مواجهــات دون توقــف، ودون أفــق لتهدئــة، مواجهــات وتخريــب يربــكان 
الحســابات اإلرسائيليــة، ويفرضــان عــى قيــادة غــزة وســكانها أن يعيشــوا 
عى أسنة الرماح عدًدا من الشهور أو السنني، قد تزيد أو تقرص حسب 
قــدرة العــدو عــى التعايــش مع الفوىض الخلقــة، ومع اإلرباك، واإلزعاج 
واالحتــكاك واملواجهــات اليوميــة املفتوحــة عــى كل احتــامل، ويف كل 
مــكان مــن فلســطني، مبــا يتوافــر مــن وســائل وإمكانــات ومقــدرات، دون 

االلتفات إىل هدنة أو تهدئة أو أي شكل لوقف إطلق النار.
األمــر ال يحتــاج إىل تفكــري ودراســة، األمــر يحتــاج إىل الســري عــى الطريــق 
الــذي مــى عليــه الدكتــور عبــد العزيــز الرنتيــيس )رحمه اللــه(، حني قال 
للقيــادة الفلســطينية ســنة 2001، يف حديــث مســجل مــع إذاعــة لنــدن: 
وأنــا  فقــط،  مــدة خمــس ســنوات  بــل ملحقــة  نقــاوم املحتلــني  "اتركونــا 

أعدكم بتحرير غزة والضفة الغربية".
لقــد تحــررت غــزة مــن االحتــلل املبــارش بعــد أربــع ســنوات، وهــي اليــوم 
بحاجة إىل قرار الرنتييس يك تتحرر من وجع الحصار، وكام يقول املثل: 

وجع ساعة، وال وجع كل ساعة.

املنــازل  وهــدم  قــري  تهجــري  وجرائــم 
حرمــة  وانتهــاك  الفلســطينية،  واملنشــآت 
األماكــن املقدســة يف القــدس، واســتخدام 

القوة املفرطة ضد املدنيني.
التــي  املفتوحــة  الجلســة  خــلل  وأكــدوا 
نيويــورك،  يف  مبقــره  املجلــس  عقدهــا 
دي  كارلــوس  فرنســا  منــدوب  برئاســة 
ريفيــري، الــذي تــرأس بــلده املجلــس لشــهر 
يوليــو/ متــوز الجــاري، أن تواصــل انتهــاكات 
تقــّوض  الفلســطينية  للحقــوق  االحتــلل 
فرص الوصول إىل حل عادل وشامل ودائم 
قــرارات  إىل  يســتند  الفلســطينية  للقضيــة 

الرشعية الدولية.
بـ"حــل  بلدانهــم  التــزام  عــى  وشــددوا 
الدولتــني" وإقامــة دولة فلســطينية مســتقلة 
معــرتف بهــا عــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/ 
حزيــران 1967 "تعيــش جنًبــا إىل جنب مع 
)إرسائيل("، مؤكدين رضورة إنهاء االحتلل 
أمــام  العقبــات  لتذليــل  االســتيطان  ووقــف 

تحقيق التسوية.
إنهــاء  رضورة  عــى  التأكيــد  جــددوا  كــام 
الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عــى قطــاع 

فيــه،  اإلعــامر  إعــادة  جهــود  ودعــم  غــزة، 
واملســاعدات  البضائــع  بوصــول  والســامح 
داعــني  عوائــق،  أي  دون  املواطنــني  إىل 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  دعــم  إىل  املانحــني 
اللجئــني الفلســطينيني "أونــروا" ملواصلــة 
القيام مبهامها وتقديم خدماتها للجئني.

اإلنســانية  املتحــدة  األمــم  منســقة  ولفتــت 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  لشــؤون 
أهميــة  إىل  كلمتهــا،  يف  هاســتينغز،  لــني 
القــدس  يف  القائــم  الوضــع  عــى  البقــاء 
حاميــة  ضــامن  إىل  داعيــة  واملقدســات، 
القانــون  مبوجــب  الفلســطيني  الشــعب 
اإلنســاين الــدويل، وضــامن احــرتام القانــون 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  الــدويل يف 

مبا فيها القدس.
انتهــاكات  هاســتينغز  واســتعرضت 
والقــدس،  الضفــة  يف  املســتوطنني 
مشــددة عــى أن املســتوطنات غــري قانونية 
يجــب  وأنــه  الــدويل،  القانــون  مبوجــب 
"حــل  خيــار  يقــوض  ألنــه  االســتيطان  وقــف 

الدولتني".
أبنــاء  منــع  يواصــل  االحتــلل  أن  وأوضحــت 

إىل  االنتقــال  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
مناطــق أخــرى، بحجة أنها مناطق عســكرية، 
ممتلــكات  هــدم  وقــف  عــى  إيــاه  حاثــة 
الــدويل،  بالقانــون  التزامــا  الفلســطينيني 

ووقف اعتداءات املستوطنني.
مــع  للتعامــل  املانحــني  بجهــود  ورحبــت 
عــى  األخــري  اإلرسائيــي  العــدوان  تبعــات 
قطاع غزة خلل مايو/ أيار املايض، مطالبة 
املفروضــة  القيــود  بتخفيــف  االحتــلل 
البضائــع  بوصــول  والســامح  القطــاع،  عــى 
خطــة  لتنفيــذ  عوائــق  دون  واملســاعدات 
والســامح   ،2022 عــام  لخطــة  االســتجابة 
وتقديــم  منتظــم،  بشــكل  الســلع  بوصــول 
عــن  املعانــاة  لتخفيــف  املطلــوب  الدعــم 

املواطنني.
غــري  املنظمــة  مديــرة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
يــودث  للحتــلل،  املناهضــة  الحكوميــة 
التمييــز  ينتهــج  األخــري  أن  أوبنهاميــر، 
مدينــة  يف  الفلســطيني  الوجــود  إلضعــاف 
األرايض  عــى  االســتيلء  عــرب  القــدس، 
املواطنــني  وحرمــان  املســتوطنات  وبنــاء 
مــن الجنســية والحقــوق السياســية عــدا عــن 

ومنــع  الخدمــات  ونقــص  قــرا  تهجريهــم 
البناء.

مــن  االنتقــاص  أن  أوبنهاميــر  وشــددت 
حقــوق الفلســطينيني يف القــدس، وتغيــري 
األقــىص،  املســجد  يف  القائــم  الوضــع 
وطــرد  رمضــان  يف  دمشــق  بــاب  وإغــلق 
األرس الفلســطينية، واســتهدافها خاصة يف 
مــع املواثيــق  يتناقــض  الشــيخ جــراح،  حــي 

الدولية، ويزعزع "حل الدولتني".
عرضــة  أحيــاء   4 هنــاك  أن  إىل  ونبهــت 
الولجــة وســلوان  القــري، أهمهــا  للتهجــري 
والشــيخ جــراح، وأن حكومــة االحتــلل تزعــم 
قانونيــة،  األحيــاء  هــذه  يف  تدابريهــا  أن 
كــام أن الشــيخ جــراح وبطــن الهــوى معرضــة 
للتهجري نتيجة قوانني تسمح لليهود بإعادة 
فلســطينيون،  يســكنها  أراض  اســتملك 

وتسهم يف ترشيدهم.
جرائــم  عــن  التوقــف  إىل  االحتــلل  ودعــت 
التاريخــي  بالطابــع  واالعــرتاف  الهــدم، 
القــدس،  ملدينــة  والدينــي  والســيايس 
وتنفيــذ القــرار 2334 الصــادر عــن مجلــس 

األمن بشأن املستوطنات.

عــى أثرهــا إىل املستشــفى األهــي بالخليــل، 
وقد أعلن عن استشهاده.

والشــهيد العلمي طالب يف الصف الســادس 
مبديريــة  األساســية  أمــر  بيــت  ذكــور  مبدرســة 
الرتبيــة  وزارة  ونعــت  الخليــل.  شــامل  تربيــة 
والتعليــم الطالــب العلمــي، مجــددة مطالبتهــا 
دول العامل واملؤسســات الحقوقية واملدافعة 
عــن الطفولــة بلجــم جرائم االحتلل املتصاعدة 

بحق األطفال وطلبة املدارس.
ويف بلــدة بيتــا، أفــاد الهــلل األحمــر يف نابلــس 
بــأن 8 مواطنــني أصيبــوا بالرصــاص املطاطــي، 
والعــرشات باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع 
خــلل املواجهــات عــى جبــل صبيــح، إضافــة 
إىل إصابــة شــاب برضــوض نتيجــة اعتداء جنود 

االحتلل عليه بالرضب.
ضمــن  يوميــة  مواجهــات  بيتــا  بلــدة  وتشــهد 
بــؤرة  إقامــة  ضــد  االحتجاجيــة  الفعاليــات 
»جفعــات أفيتــار« االســتيطانية عى قمة جبل 

صبيح.
يذكــر أن الشــاب شــادي ســليم )41 عامــا( مــن 
بلــدة بيتــا ارتقــى شــهيدا مســاء أول مــن أمــس، 
قــرب  وجــوده  أثنــاء  االحتــلل،  قــوات  برصــاص 

مفرتق البلدة.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتلل مقربة 
طفلــة  قــرب  ونبشــت  أمــر،  بيــت  بلــدة  أطفــال 
حديثــة الــوالدة بعــد أن دفنهــا ذووها بســاعات، 

وأخرجوا جثامنها وألقوه مبحاذاة القرب.
وأفــاد رئيــس بلديــة بيــت أمر نــرصي صبارنة بأن 
البلديــة اســتدعت والــد الطفلــة إلعــادة دفنهــا 
مقــربة  الواقــع يف  ذاتــه،  القــرب  مــن جديــد يف 

مبنطقة أبو طوق عى مدخل بيت أمر.
باحــات  اقتحــام  عــرشات املســتوطنني  وجــدد 
املســجد األقــىص، تحــت حراســة مشــددة مــن 

رشطة االحتلل.
عــرشات  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
املســجد  باحــات  اقتحمــوا  املســتوطنني 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  مــن  األقــىص 
عــن  باحاتــه، وتلقــوا رشوحــات  اســتفزازية يف 

»الهيكل املزعوم«.
منــزل  عــى  أمــس  مســتوطنون  واســتوىل 
رُسِّب  القــدس،  مبدينــة  حلــوة  وادي  يف 
للمســتوطنني يف الحــي القريــب مــن املســجد 

األقىص.
شــقة  بــأن  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  وأفــاد 

امــرأة،  متلكهــا  للمســتوطنني  بــت  رُسِّ ســكنية 
مشريا إىل أن هذا العقار الثالث خلل أسابيع 

ب للمستوطنني يف بلدة سلوان. الذي ُيرَّ
وهدمت جرافات االحتلل منشأة للخيول يف 
بلدة الطور بالقدس. وقالت مصادر محلية إن 
قــوات االحتــلل برفقــة جرافــة اقتحمــت البلــدة 
وهدمت إســطبل للخيول والســور املحيط به، 
علــام  الزعــرتي،  صدقــي  املقــديس  للمواطــن 

أنها مل تسلمه أي إخطارات بالهدم مسبقا.
لجمــع  بــر  بهــدم  االحتــلل  قــوات  وأخطــرت 
الدبابســة،  جابــر  للمواطــن  األمطــار،  ميــاه 
وغرفــة زراعيــة للمواطــن فــؤاد العمــور، بتجمــع 

»الفخيت« رشق يطا جنوب الخليل.
الغرفــة  هدمــت  قــد  االحتــلل  قــوات  وكانــت 

الزراعية سابقا، وأعاد صاحبها بناءها.
وادي  مناطــق  االحتــلل  قــوات  وداهمــت 
املالــح، وامليتــة، والــربج يف األغوار الشــاملية، 
ورشع بعمليــات تفتيــش عــى خطــوط امليــاه 
قــوات  اعتقلــت  ذلــك،  إىل  واملنشــآت. 
 23( الوحــش  حســني  الشــقيقني  االحتــلل 
اللــه  عبــد  وحســام  عامــا(،   29( وبهــاء  عامــا(، 
)49 عامــا(، ونجلــه إبراهيــم )19 عامــا(، وعبــد 

الله صقر )32 عاما(، وعز الدين عبد الله )21 
عامــا(، بعــد دهــم منازلهــم وتفتيشــها يف بيــت 

لحم.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــلل املواطــن مــازن 
الســعدي، ونجلــه أوس، واملحــرر عبــد الســلم 
جــامل أبــو الهيجــا، عقــب اقتحــام مخيــم جنــني 
مــا  محتوياتهــام،  وتحطيــم  منازلهــم  ومداهمــة 
أدى إىل اندالع مواجهات بني الشبان والقوات 
التي أطلقت قنابل الغاز واألعرية النارية، دون 

أن يبلغ عن وقوع إصابات.
االحتــلل  قــوات  اعتقلــت  قلقيليــة،  ويف 
املواطنــني عــارف ســليم )44 عامــا(، وإبراهيــم 
منزليهــام  دهــم  بعــد  عامــا(،   20( خليــف 
وتفتيشــهام، يف حــني داهمــت منــزل الناشــط 
اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني  تجمــع  يف 
بالبلــدة  بالخليــل عــارف جابــر، يف حــارة جابــر 
القدميــة، واعتقلــت نجليــه محمــد )18 عامــا( 

وبراء )20 عاما(.
ويف جنــوب نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــلل 
ســائق األجــرة الشــاب محمــود نــزال )26 عامــا( 
حاجــز  عــى  جنــني،  جنــوب  قباطيــة  بلــدة  مــن 

زعرتة، يف أثناء عودته من رام الله.

"صفــا"،  ترجمــة  وفــق  العربيــة، 
بــأن صواريــخ مقاومــة غــزة أصابــت 
بنــى تحتيــة، مــن بينهــا خــزان وقــود 
الناقلــة  الُقطريــة  للرشكــة  تابــع 
تشــغل  التــي  "كاتســا"،  للنفــط 
خــط عســقلن- إيــلت، مــا تســبب 

باندالع حريق هائل يف املكان.
وتسببت إصابة الخزان باختناقات 
الحريــق  نتيجــة  جلديــة  وحكــة 
إصابــة  إىل  إضافــة  الهائــل، 
الصواريخ منشآت وبنى تحتية يف 

عسقلن.
رفــع  تــم  أنــه  إىل  القنــاة  وأشــارت 
املالكــة  الرشكــة  ضــد  قضيــة 
الرشكــة  وتعهــدت  للخزانــات، 
أعــى  عــى  بالحفــاظ  إطارهــا  يف 

درجات األمان يف منشآتها.

"مريتــس"  حــزب  مــن  وهــام  االحتــلل، 
الكيلــة،  مــي  الصحــة  وزيــرة  مــع  اليســاري، 
ووزيــر ســلطة جــودة البيئــة جميــل مطــور من 
حكومة اشــتية. وأفاد بأن اللقاء نســقه وزير 
التعــاون اإلقليمــي عيســاوي فريــج من حزب 
"مريتس"، وإذ بدأ يعمل مؤخرا عى إعادة 
العلقات مع السلطة الفلسطينية وبخاصًة 
عــى املســتوى االقتصــادي وتفعيل اللجنة 
"باريــس"  اتفاقيــة  أقرتهــا  التــي  املشــرتكة 
االقتصادية التي وقعت إبان اتفاق أوسلو.

تشــجيع  عــى  يعمــل  فريــج  أن  إىل  وأشــار 
وزراء االحتــلل عــى التواصــل مــع نظرائهــم 
قضايــا  يف  للتباحــث  اشــتية،  حكومــة  يف 

اقتصادية ومدنية.
ونبــه إىل أن اللقــاء عقــد بعلم رئيس حكومة 
بينيــت، وبتنســيق كامــل  نفتــايل  االحتــلل 

معه، وهو ما أكده مكتب األخري.
التغــري  خلفيــة  عــى  عقــد  اللقــاء  أن  وبــني 
بــني  العلقــات  يف  الحاصــل  اإليجــايب 
الســلطة واالحتــلل منــذ انتهاء عهد حكومة 
الحكــم  اســتمر يف  الــذي  نتنياهــو  بنيامــني 
خــلل  العلقــات  وتدهــورت  عامــا،   12

فرتتــه، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مســتمرة 
أمنيا فقط.

ووفقــا للموقــع، فإنــه خــلل الشــهر املــايض 
رئيــس  بــني  هاتفيــة  مكاملــات   4 أجريــت 
الســلطة محمــود عبــاس وكبــار املســؤولني 
الرئيــس  مــع  مكاملــة  منهــا  اإلرسائيليــني، 
هريتســوغ،  يتســحاق  الجديــد  اإلرسائيــي 
بينــي  االحتــلل  جيــش  وزيــر  مــع  وأخــرى 
الداخــي  األمــن  وزيــر  مــع  وثالثــة  غانتــس، 

عومر بارليف.

مســؤول  مــع  لعبــاس  اتصــال  آخــر  وكان 
إبــان   ،2017 متــوز  يوليــو/  يف  إرسائيــي 
املســجد  يف  اإللكرتونيــة"  "البوابــات  هبــة 

األقىص، وكانت مع نتنياهو مبارشة.
الجديــدة  االحتــلل  تشــكيل حكومــة  ومنــذ 
اتخــذت عــدة خطــوات لتحســني العلقــات 
اتصــال  أي  يجــر  مل  أنــه  إال  الســلطة،  مــع 
هاتفــي بــني عبــاس وبينيــت الــذي يبــدو أنــه 
ليــس لديــه نيــة بذلــك يف املرحلــة الراهنــة، 
بالرغــم مــن أنــه أبلــغ ســابقا اإلدارة األمريكيــة 
حكومتــه  وزراء  بــني  لقــاءات  ميانــع  ال  أنــه 

ونظرائهم بحكومة اشتية.
يســمى  مــا  أعلــن  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
اإلرسائيليــة  الحكوميــة  العمليــات  منســق 
غســان عليان أن حكومته ســتوافق األســبوع 
املقبــل عــى منــح 15 ألــف ترصيــح لعــامل 

وألــف  البنــاء،  قطــاع  يف  فلســطينيني 
بعدمــا  وذلــك  الفنــادق،  للعمــل يف  أخــرى 
أثــريت القضيــة خــلل االتصــال بــني عبــاس 

وغانتس، وفق املوقع.
وبالرغــم مــن التغــري البطــيء يف العلقــات، 
تجميــد  يشــهد  قــد  املقبــل  األســبوع  فــإن 
مــن  شــيقل  مليــون   100 مبلــغ  االحتــلل 
أمــوال الرضائــب "املقاصــة" التــي تجمعهــا 
عــى  "الكابينيــت"  موافقــة  بعــد  للســلطة، 

ذلك.
ونقــل كبــار املســؤولني يف الســلطة رســائل 
إىل االحتلل مفادها أن مثل هذا التجميد 
مــن  مخــاوف  هنــاك  وأن  بشــدة،  يرضهــا 
الــذي  التقــدم  مســار  عــى  ذلــك  انعــكاس 
الشــهر  بينهــام  االتصــاالت  يف  إحــرازه  تــم 

املايض، بحسب املوقع العربي.

دام 10 أشــهر. وأصــدرت محكمــة االحتــلل العســكرية يف ســامل حكــام 
بالســجن 10 أشــهر بحق الصحفي أبو زيد بتهمة عمله اإلعلمي والعمل 
مع قناة األقىص الفضائية، إضافة إىل غرامة مالية بقيمة 8 آالف شيقل.

وأجلت محكمة االحتلل محاكمة "أبو زيد" سبع مرات منذ اعتقاله يف 
األول مــن أكتوبــر/ ترشيــن األول 2020، بعــد دهــم وتفتيــش منزلــه يف 
نابلس، واالستيلء عى أجهزة االتصاالت والهواتف النقالة والحواسيب 

املحمولة التي يستخدمها يف عمله الصحفي.
وســبق أن تعــرض أبــو زيــد للعتقــال مــرات عديــدة يف ســجون االحتــلل، 
لــدى أجهــزة أمــن الســلطة، واجــه  عــدا عــن تعرضــه العتقــاالت سياســية 

خللها عمليات تعذيب شديدة.
وال يــزال االحتــلل يعتقــل يف ســجونه أكــر مــن 25 صحفيــا وإعلميــا، 
منهم )10( صدرت أحكام فعلية بحقهم، يف حني يعتقل )4( صحفيني 
إداريــا، وتســتمر محاكمــه العســكرية يف تجديــد اعتقالهــم اإلداري عــدة 

مرات، منهم الصحفية برشى الطويل.

االحتلل صفة مراقب.
هــذا  اتخــذ  االتحــاد  أن  وأضافــت 
دون  واحــد،  جانــب  مــن  القــرار 
عــادة  األعضــاء،  الــدول  استشــارة 
تعــرض  عــام  يف  اتخــذ  القــرار  أن 
فيــه الشــعب الفلســطيني لقصــف 
غــري  االســتيطان  واســتمرار  مدمــر 

القانوين يف األرض املحتلة.
ولفتــت إىل أن قــرار منــح االحتــلل 
صفــة مراقــب ال يتوافــق مــع موقف 
بشــدة  الرافــض  اإلفريقــي  االتحــاد 
لقتل الشعب الفلسطيني وتدمري 

بناه التحتية املدنية.
يذكــر أن خارجيــة االحتــلل قالــت 
يف بيــان أصدرتــه يــوم 22 يوليــو/ 
يف  ســفريتها  إن  الجــاري،  متــوز 
أديــس أبابــا، ألني أدماســو، قدمت 
أوراق اعتامدهــا عضــوا مراقبــا يف 
االتحــاد اإلفريقــي، وذلــك ألول مرة 

منذ عام 2002.

40 حالــة خطــرة وحرجــة. وفيــام يخــص التطعيــامت، أفــادت الــوزارة بــأن 
إجــاميل الجرعــات التــي وصلــت إىل القطــاع بلــغ 336300 جرعــة، يف 

حني تلقى 102854 مواطنا فقط اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة، 

40 إصابة بفريوس كورونا، وتعايف 18 مصابا.
وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه تم تسجيل اإلصابات 
يف جنــني )15(، طوبــاس )2(، أريحــا واألغــوار )2(، طولكــرم )3(، نابلــس 

)6(، الخليل )6(، رام الله والبرية )5(، بيت لحم )1(.

بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
%98.6، ونســبة اإلصابات النشــطة %0.3، والوفيات %1.1 من مجمل 
اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 10 مصابــني يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف 
حني يعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات 15 مصابا منهم 

مصاب موصول بأجهزة التنفس االصطناعي.

غزة/ فلسطني:
أعلن رئيس املجلس الترشيعي 
إعــادة  بحــر،  د.أحمــد  باإلنابــة، 
تشــكيل لجــان املجلــس حســب 
القانــون األســايس لســنة 2003 

وتعديلته.
وقــال بحــر يف ترصيــح صحفــي، 
النظــام  عــى  وبنــاء  إنــه  أمــس: 
الداخــي للمجلــس الترشيعــي، 
وحقــوق  واجبــات  قانــون  وعــى 
الترشيعــي  املجلــس  أعضــاء 
وبعــد  لســنة 2004،   )10( رقــم 
مشــاورة النــواب أعضــاء اللجــان، 
تــم  وتحقيًقــا للمصلحــة العامــة، 

إعادة تشكيل لجان املجلس.
ووفــق بحــر تــوىل النائــب فتحــي 

الداخليــة  لجنــة  رئاســة  حــامد 
واألمن والحكم املحي والنائب 
مــروان أبــو راس مقــرًرا، والنائــب 
اللجنــة  رئاســة  نعيــم  هــدى 
الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان 
الجمــل  الرحمــن  عبــد  والنائــب 
مقرًرا، والنائب يحيى العبادســة 
رئاســة اللجنــة االقتصاديــة ولجنة 
املوازنــة العامــة والنائــب يونــس 
أبــو دقــة مقــرًرا، والنائــب عاطــف 
شــؤون  للجنــة  رئيًســا  عــدوان 
اللجئــني والنائــب ســامل ســلمة 

مقرًرا.
كــام تــوىل النائــب عبــد الرحمــن 
الرتبيــة  اللجنــة  رئاســة  الجمــل 
والنائــب  االجتامعيــة  والقضايــا 

مقــرًرا،  الــرشايف  يوســف 
رئاســة  الزهــار  محمــود  والنائــب 
والنائــب  السياســية  اللجنــة 
صــلح الربدويل مقــرًرا، والنائب 
رئاســة  الغــول  فــرج  محمــد 
اللجنــة القانونيــة والنائــب مشــري 
املــرصي مقــرًرا، والنائــب أحمــد 
أبــو حلبيــة رئاســة للجنــة القــدس 
خميــس  والنائــب  واألقــىص 

النجار مقرًرا.
اجتمعــت  آخــر،  جانــب  مــن 
يف  والرتبيــة  الرقابــة،  لجنتــي 
املجلــس الترشيعــي، بوفــد مــن 
ديــوان املوظفــني العــام، لبحــث 
تتعلــق  وقضايــا  ملفــات  عــدة 

بعمل الديوان.

وحــرض االجتــامع النــواب د.عبــد 
ود.يوســف  الجمــل،  الرحمــن 
ســلمة،  ود.ســامل  الــرشايف، 
ود.يحيــى العبادســة، ود.محمــد 
دقــة،  أبــو  ود.يونــس  شــهاب، 
عــن  حــرض  فيــام  نعيــم،  وهــدى 
ديوان املوظفني رئيســه يوســف 
الكيــايل، واملديــر العــام لــإدارة 
وتطويــر  للسياســات  العامــة 
أبــو  م.إيــاد  البرشيــة  املــوارد 

صفية.
مناقشــة  اللقــاء  خــلل  وجــرى 
اإلعاقــة يف  توظيــف ذوي  نظــام 
ومتابعــة  الحكوميــة،  الوظائــف 
الــواردة  الشــكاوى  بعــض 
عــدد  مــن  الترشيعــي  للمجلــس 

من ذوي اإلعاقة.
عــى  اللجنتــني  واّطلعــت 
العــام  املوظفــني  ديــوان  جهــود 
يف  اإلعاقــة  ذوي  الســتيعاب 
القانــون  وفــق  العامــة  الوظيفــة 

الفلسطيني.
رضورة  عــى  النــواب  وشــدد 
كرميــة  حيــاة  بتوفــري  االهتــامم 
يتناســب  مبــا  اإلعاقــة  لــذوي 
إعاقتهــم،  ودرجــة  طبيعــة  مــع 
اإلعاقــة  إرشــاد ذوي  مــع رضورة 
الجامعيــة  التخصصــات  الختيــار 
قدراتهــم  مــع  تتناســب  التــي 
عــى  الحصــول  مــن  ومتكنهــم 

وظائف بعد التخرج.
وفــد  مــع  النــواب  وناقــش 

الديــوان ملــف تعديــل املســمى 
الوظيفــي لعــدد من األكادمييني 
الحاصلــني عــى درجــات علميــة 
حيــث  األخــرية  الســنوات  خــلل 
مبتابعــة  الديــوان  رئيــس  وعــد 
مــع  بالتعــاون  وإنجــازه  ملفهــم 
العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة 
واالحتياجــات  الخطــط  وفــق 
للجامعــات  األكادمييــة 

والكليات.

"الرقابة" و"التربية" تجتمعان برئيس ديوان الموظفين
الترشيعــي يعيـــد تشكيـــل لجانـــه تحقيــًقا للمصلحـــة العامــــة
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لماذا يسيل دم األقرع؟
"ويــن مــا تــرب األقــرع بســيل دمــه". هــذا املثــل الشــعبي ينطبــق عــى 
ســلطتنا الفلســطينية. الفشــل يف كل مــكان وناحيــة، ويف كل مســتوى 
ومؤسسة. هي كاألقرع أينام رضبتها سال دمها. النظام السيايس القائم 
الفلســطيني.  تطــور املجتمــع  مــع  يتطــور  نشــأتها متكلــس وال  منــذ  فيهــا 
والنظام الرئايس فيها نظام الفرد والرجل الواحد األوحد الذي يتحكم بكل 
يشء، واملجلــس الترشيعــي فيهــا معطــل منــذ ســنني طويلــة بقــرار الرجــل 
الفــرد، وحقــوق املواطنــني يف التعبــر والنقــد تواجــه بالقتــل واالغتيــال، 

ونزار بنات ما زال ينزف يف رام الله وبني املواطنني. 
الفشــل يف كل مــكان، ولكــن فشــل الدبلوماســية الفلســطينية يف الخــارج 
تربع يف هذه األيام عى قمة هرم الفشل. )إرسائيل( الدولة التي نبذتها 
دول إفريقيــا يف العقــود املاضيــة، حظيــت يف ظــل دبلوماســية )املالــي 
عبــاس( عــى صفــة مراقــب يف االتحــاد اإلفريقــي. مل تعــد دولــة االحتــال 
منبوذة يف القارة السوداء ألن الخارجية الفلسطينية سجلت غيابا عميقا 
عــن دول القــارة الســوداء وعــن االتحــاد اإلفريقــي، وتركــت هــذه الســاحة 
قــارة  كانــت  بعدمــا  الخارجيــة،  االحتــال وسياســتها  لدولــة  نهبــا  الدوليــة 

خالصة لتأييد الحقوق الفلسطينية.
دولــة جنــوب إفريقيــا التــي عانــت التمييــز العنــري احتجــت عــى منــح 
احتجاجــا  نســمع  مل  حــني  يف  االتحــاد،  يف  مراقــب  صفــة  )إرسائيــل( 
الخارجيــة  أيــن  الجزائــر.  عــدا  اإلفريقيــة  العــرب  لــدول  وال  للســلطة  ال 
الفلســطينية؟ أيــن التنســيق العــريب يف مثــل هــذه املســألة؟ إذا غابــت 

السلطة، فإن النظام العريب أشد غيبة.
يبــدو أننــا لــن نفاجــأ كثــرا إذا مــا نالــت دولــة االحتــال صفــة مراقــب يف 
وهــل  فيــه؟  املانــع  ومــا  يقــول  االحتــامل  هــذا  العربيــة.  الــدول  جامعــة 
ســتعرتض الســلطة؟ الواقع يقول إن العرب ال ميانعون، وإن الســلطة تجد 
يف ذلــك منفعــة لهــا. نحــن ال نعلــم مــاذا فعلــت الســلطة لحاميــة الســاحة 
الجامعــة  لتحصــني  لهــا خطــوات حاميــة  نعلــم  وال  دبلوماســيا،  اإلفريقيــة 

العربية من وجود )إرسائيل( غدا.
الفشــل الــذي يعيشــه النظــام الفلســطيني يجــدر أن يتوقــف، ويجــدر أن 
تسأل الخارجية الفلسطينية عن هذه األحداث، وكل فلسطيني يسأل كم 
تنفق السلطة عى سفارات فلسطني دون عائد سيايس ينفع فلسطني؟

ويجدر باملجتمع الفلسطيني أن يتحرك نحو االنتخابات لتحديث النظام 
الســيايس والخــروج مــن دائــرة الفــرد الذي ال يحاســب. ال إصاح بلمجتمع 
وال للسياســة الخارجيــة والداخليــة دون الخــروج مــن قبضة الفرد، وســيطرة 

الرجل الواحد.

تسبب الرسطان.. 
"فيليبس" تسحب )4( 

ماليني جهاز تنفس
 أمسرتدام/ وكاالت:

أعلنــت رشكــة اإللكرتونيــات الهولنديــة العماقــة "فيليبــس" ســحب 
املايــني مــن أجهــزة التنفــس يف جميــع أنحــاء العــامل؛ ألنهــا متتــص 
املــواد الكيميائيــة الســامة وتدخلهــا إىل الرئتــني وتســبب الربو وتلف 
األعضــاء والرسطــان، مــن طريــق الرغــوة املســتخدمة لوقــف الشــخر 

التي تترسب إىل الشعب الهوائية وتسبب الرسطان.
التنفــس  أجهــزة  مــن  منــاذج  أربعــة  ســحبت  أنهــا  الرشكــة  وأوضحــت 
الصناعــي و10 منــاذج النقطــاع التنفــس يف أثناء النوم، وأصدرت أمر 

استدعاء عاجل لنحو أربعة مايني جهاز.
وذكــرت يف إشــعار الســحب أن الرغــوة املســتخدمة لوقــف الشــخر 
اإلصابــة  يف  متســببة  الهــواء،  مجــرى  وتدخــل  تتحلــل  أن  ميكــن 
والعــني  الجلــد  التهــاب  وهــي  جانبيــة،  آثــار  إىل  إضافــة  بالرسطــان، 
والكبــد  للــكى  الضــارة  واآلثــار  والربــو  والصــداع  التنفــي  والجهــاز 

والتأثرات السامة املسببة للرسطان.
املســتهلكني املترريــن  بياًنــا إىل  ســتصدر  أنهــا  الرشكــة  وأعلنــت 
منتجاتهــم  تســجيل  منهــم  وســتطلب  أجهزتهــم،  إصــاح  وســتحاول 
الذيــن  للمــرىض  البيــان  وأكــد  الدعــم.  موقــع  عــى  وقــت  أقــرب  يف 
عــن  التوقــف  عــدم  أهميــة  الصناعــي  التنفــس  أجهــزة  يســتخدمون 
اســتخدامها؛ فهــي رضوريــة للعــاج، وطلبــت منهــم تحديــد موعــد 
الرئيــس  فــان هوتــني،  فرانــس  وقــال  البدائــل.   لتحديــد  مــع طبيبهــم 
التنفيــذي للرشكــة: "فيليبــس إحــدى أكرب الــرشكات املصنعة ألجهزة 
توقف التنفس يف أثناء النوم والتنفس الصناعي يف العامل، وعملية 
الســحب تســتهدف مــن ثاثــة إىل أربعــة مايــني جهــاز أكرثهــا لــدى 
املرىض". وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا الستبدال وإصاح هذه 

األجهزة، وهو ما سيحتاج لعام كامل".

نوكيا تطلق هاتف 
"إكس آر 20" فائق الصالبة

هلسني/ وكاالت:
 Nokia" الــذيك  الهاتــف  إطــاق   "HHD Global" رشكــة  أعلنــت 

XR20"، الذي يتميز باملتانة العالية واملقاوم للامء.

كذلــك  يتميــز الهاتــف الــذيك بشاشــة "IPS" بحجــم 6.67 بوصــة، بدقــة 
 Corning Gorilla" 1080 × 2400 بكســل، مغطــاة بزجــاج واٍق مــن

Glass Victus -". أيًضــا يقــاوم الجهــاز الســقوط مــن ارتفــاع 1.8 مــرت، 

وحاصل عى شهاديت "IP68" و"MIL-STD-810H"، ومعالج الجهاز 
"Snapdragon 480 5G"، ويعمل عى شبكات الجيل الخامس.

إصابة نمر يف حديقة 
حيوانات سان دييغو 

بفريوس كورونا
واشنطن/ وكاالت:

بواليــة  دييغــو  ســان  حيوانــات  حديقــة  يف  مطعــم  غــر  ثلجــي  منــر  أصيــب 
كاليفورنيا األمريكية بفروس كوفيد 19.  وبحســب وكالة "أسوشــيتد برس" 
فقــد الحــظ املرشفــون أن "راميــل"، وهــو ذكــر منــر ثلجــي يبلــغ مــن العمــر 9 
ســنوات، تظهر عليه أعراض الســعال وســيان األنف. ويف وقت الحق، أظهر 
بيــان  لــربازه وجــود فــروس كورونــا املســتجد، بحســب  اختبــاران منفصــان 
لحديقــة الحيوانــات. وقالــت إدارة الحديقــة إن راميــل مل تظهــر عليــه أعــراض 
إضافيــة، ولكــن نظــرا ألنــه يتشــارك حظــرة مــع أنثــى منــر ثلجية ومنــران من نوع 
آمور، يفرتض موظفو الحديقة أن باقي الحيوانات أصيبت بنفس األعراض.

ونتيجــة لهــذا، تــم وضــع الحيوانــات يف عــزل صحــي، وتــم إغــاق معرضهــا. 
ومــن غــر الواضــح كيــف أصيــب راميــل بالعــدوى. ويف ينايــر/ كانــون الثــاين، 
وهــي  للحديقــة،  شــقيقية  منشــأة  يف  غوريــات   8 مــن  مجموعــة  التقطــت 
حديقــة حيوانــات ســان دييغــو ســفاري بــارك، فــروس كورونــا، مــن الحــارس 

الذي كان مصابا دون أن تظهر عليه أعراض.

كينيا تحول نباتات 
مائية إىل وقود

نرويب/ وكاالت:
يســتخدم مــرشوع يف كينيــا تكنولوجيــا الغــاز الحيــوي للتصدي ملشــكلة 
رئيســة مــن مســببات التلــوث بجهــاز واحــد، هو آلة تحــول املخلفات مثل 

زهرة الياقوتية املائية من الفصيلة الزنبقية إىل وقود نظيف للطهي. 
وتشــارك بايوجــاس إنرتناشــيونال )وهــي رشكــة كينية لتكنولوجيــا الطاقة( 
رشكة أسرتا زينيكا لصناعة األدوية، ومعهد كمربدج للقيادة املستدامة 

يف هذا املرشوع.
ووفر املرشوع حتى اآلن 50 جهاًزا ملنازل يف مدينة كيسومو يف غريب 
كينيــا ميكــن األرس مــن التحــول عــن اســتخدام الخشــب والفحــم، وهــي 
أساليب طهي ملوثة ومستهلكة للوقت وفًقا ملنظمة الصحة العاملية.

وحصلــت بعــض األرس عــى موقــد يعمل بالغــاز يف إطار املرشوع ليحل 
محــل مواقــد الفحــم الصغــرة، وُقدمــت أغلــب آالت تحويــل املخلفــات 

إىل غاز باملجان.
وتــر النباتــات املائيــة بالحيــاة البحريــة مثــل األســامك، وتســاعد عــى 
تكاثــر البكتريــا والبعــوض يف بحــرة فيكتوريــا الواقعة بني كينيا وأوغندا 

وتنزانيا.


