
رام الله/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينيني،  عــرات  شــارك 
الدوليــة  اللجنــة  مكتــب  أمــام  وقفــة  يف 
للصليب األحمر، يف مدينة البرية وســط 
الضفة الغربية، وأخرى يف طولكرم، دعام 

االحتــال  ســجون  يف  لــأرسى 
املرضبــني  وخاصــة  اإلرسائيــي، 
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ضهــري: الوضع الوبايئ غري مطمنئ 
والموجة الثالثة قد ُتعيد اإلغالق

غزة/ فلسطني:
أكــد مديــر دائــرة الطــب الوقــايئ يف وزارة الصحــة د. مجــدي ضهــري، 
ظــل  يف  مطمــن  غــري  غــزة  قطــاع  يف  الوبــايئ  الوضــع  أن  أمــس، 
التحذيــرات مــن إمكانيــة وصــول املوجــة الثالثــة مــن الوبــاء األســابيع 

وفاة و139 إصابة جديدة بفريوس 
"كورونا" يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
وفــاة  حالــة  تســجيل  أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
واحدة، و139 إصابة جديدة بفريوس "كورونا"، إضافة لـ62 حالة 
تعاٍف، يف قطاع غزة والضفة الغربية املحتلة.وأكدت الوزارة يف 

السفري المرصي: جهود ُتبذل لتحقيق 
المصالحة واإلعمار وتبادل األرسى

رام الله/ فلسطني:
قــال الســفري املــري لــدى الســلطة الفلســطينية طــارق طايــل: إن هنــاك جهوًدا 
ُتبــذل مــن جمهوريــة مــر العربيــة، مــن أجــل تحقيــق املصالحــة الفلســطينية، 

وإعادة إعامر غزة وإمتام عملية تبادل األرسى مع االحتال.
جاء ذلك خال احتفال السفارة املرية يف فلسطني، بالعيد الوطني املري 
املوافــق للذكــرى التاســعة والســتني لثــورة 23 يوليــو، مســاء أول مــن أمــس، بــرام 
اللــه، وذلــك مبشــاركة عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة واالعتباريــة، باإلضافة إىل 

لــدى  املعتمديــن  األجنبيــة  الــدول  بعثــات  ورؤســاء  ســفراء  مــن  عــدد 
فلســطني. وأضاف الســفري املري، ملوقع "وطن"، أن مر ما زالت 

مراقبون يشيدون بموقف الوزارة
"الداخلية" تعلن نتائج التحقيق 

بقتل المواطن حسن أبو زايد
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني يف قطاع غزة مساء أمس، انتهاء نتائج 
التحقيــق يف قتــل املواطــن حســن أبــو زايــد )27 عامــا( مســاء يــوم الجمعــة 
املاضيــة. وأوضحــت الــوزارة يف بيــان مكتــوب أن لجنــة التحقيــق يف الحادثــة 
خلصــت إىل التــايل: أواًل: الحــظ عنــارص قــوة حــامة الثغــور املوجــودون رشق 
حي التفاح يف منطقة أمنية، حركة مريبة ملركبة ُمرسعة تسري بحركة ُمموجة 

يف ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
ثانيًا: أشار عنرا حامة الثغور إىل املركبة بالتوقف، لكنها مل تستجب 

حماس تدعو لمحاسبة قادته وتقديمهم للمحاكم الدولية
هيومن رايتس ووتش: االحتالل 

دمر عائالت بأكملها يف غزة
غزة/ فلسطني:

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن جيش االحتال 
اإلرسائيــي نفــذ سلســلة اعتــداءات عســكرية يف قطاع غــزة يف مايو/أيار 

املــايض، قــد ترقــى إىل كونهــا "جرائــم حــرب". وذكــرت املنظمــة 
الدوليــة، يف تقريــر، أمــس، أنهــا حققت يف ثاث هجامت جوية 

المتقاعدون قرًسا يرفعون 
غًدا قضايا بالمحاكم 

الفلسطينية ضد السلطة
غزة/ نور الدين صالح:

القــرسي  التقاعــد  إللغــاء  الشــعبية  للحملــة  العــام  املنســق  كشــف 
يعقــوب زروق، النقــاب عــن عــزم موظفــي الســلطة امُلحالــني 
يف  قانونيــة  قضايــا  رفــع  إىل  التوجــه  العســكري  للتقاعــد 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أوصى المؤتمر الفلسطيني الشبابي "شباب من 
أجــل القدس" والــذي نظمته دائرة الشــباب في 
حركــة المقاومــة اإلســامية "حمــاس" بالعمــل 

علــى تعزيــز التشــبيك مــع األطــر والمجموعــات 
الشــبابية العربيــة والدولية الرافضة التطبيع مع 

االحتال اإلســرائيلي. كما أوصى بتشكيل 
جســم ائتافي واســع ينظم الشــباب في 

 رام الله/ فلسطني:
للســلطة،  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  أغلقــت 
ميديــا"،  "جــي  شــبكة  مكتــب  أمــس،  مســاء 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه،  رام  مدينــة  يف 

املحتلــة، واســتدعت مديرهــا الصحفــي عــاء 
الرميــاوي للتحقيــق، يف خطــوة القت إدانة من 
للســلطة  دعــوات  وســط  إعاميــة،  مؤسســات 
للرتاجــع عــن إجراءاتهــا التعســفية بحق اإلعام 

يف  الرميــاوي  الصحفــي  وقــال  واإلعاميــني. 
تريــح صحفــي: إن األجهــزة األمنيــة أغلقــت 

مكتــب "جــي ميديــا"، بعــد إحضارهــا 
قــرارا بذلــك، وحظــرت عىل املوظفني 

قادة المستوطنني 
يطالبون بتوقيع 

مخططات استيطانية 
عالقة من عهد نتنياهو

النارصة/ فلسطني:
الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنني  قــادة  طالــب 
بينيــت  نفتــايل  االحتــال  حكومــة  رئيــس  املحتلــة 
التخطيــط  للجنــة  اجتــامع  بعقــد  حكومتــه،  ووزراء 

والبناء التابعة ملا تسمى "اإلدارة املدنية" 
مخططــات  عــىل  للتصديــق  اإلرسائيليــة، 

حملة منسقة يف 
نيويورك إلغالق 

المنظمات األمريكية 
الداعمة لالستيطان 

واشنطن/ فلسطني:
يف  الفلســطيني  الحــق  مــع  متضامنــون  أطلــق 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أمس، حملة منســقة 
إلغــاق املنظــامت األمريكيــة الداعمــة لاســتيطان 

اإلرسائيي يف األرايض الفلسطينية.
مدينــة  عــن  الكونغــرس  عضــو  وتقدمــت 

معركة "البوابات اإللكرتونية".. 
4 سنوات عىل انتصار المقدسيني

القدس املحتلة/ فلسطني:
وافــق أمــس الذكــرى الرابعة النتصار املقدســيني يف "هبة باب 
األســباط"، أو مــا يعــرف بـ"هبــة البوابــات اإللكرتونيــة"، بعدمــا 
أجــروا االحتــال اإلرسائيــي عــىل إزالــة البوابــات التــي وضعهــا 

 27 املبارك.ففــي  األقــى  املســجد  أبــواب  عــىل 
يوليو/ متوز 2017 أزالت سلطات االحتال البوابات 

د  مراقبون: االحتالل ُيصعِّ
انتهاكاته إلفراغ انتصار 

شعبنا يف "سيف القدس"
غزة/ نور الدين صالح:

ومامرســاتها  حماتهــا  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  صعــدت 
بطــرد  رؤيتهــا  تحقيــق  بهــدف  الفلســطينية  األرايض  يف  العنريــة 

جرائــم  وشــملت  الواحــدة.  الدولــة  وإقامــة  الفلســطينيني 
قطــاع  عــىل  الحصــار  تشــديد  األخــرية  اآلونــة  يف  االحتــال 

مراقبون: استجداء السلطة 
للعودة إىل المفاوضات يكشف 

ُعزلتها وهامشية تأثريها
غزة-رام الله/ فلسطني:

إىل  للعــودة  وتوّســلها  الســلطة  اندفــاع  أن  سياســيون  مراقبــون  رأى 
ُعزلتهــا  إدراك  مــن  جــزء  هــو  رشوط،  أي  وبــدون  املفاوضــات 
وهامشــية موقفها يف ســياق فقدها التأثري الداخي والخارجي، 

مؤسسات إعالمية تدين وتدعو للتوقف عن نهج مالحقة الصحفيني

أجهزة السلطة تغلق مكتب "جي ميديا" 
يف رام هللا وتستدعي "الريماوي" للتحقيق

مته دائرة الشباب يف حركة حماس يف أثناء مؤتمر نظَّ

توصية بتعزيز التشبيك مع األطر الشبابية 
العربية والدولية الرافضة للتطبيع

محافظات/ محمد األيوبي:
أعدمــت قوات االحتال اإلســرائيلي، مســاء أمس، مواطًنــا، وأصابت نحو 207 
مواطنيــن بالرصــاص الحــي و"المطاطــي"، وبحــاالت اختنــاق بالغــاز المســيل 
للدموع من جراء قمعها مســيرتين منددتين باالســتيطان في بلدة بيتا جنوب 
نابلس واألغوار الشــمالية في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، 
بــأن قــوات االحتال أطلقت الرصاص صوب الشــاب شــادي عمر لطفي ســليم 
)41 عامــا( مــن بلــدة بيتــا، فــي أثنــاء وجوده قــرب مفتــرق البلدة، مــا أدى إلى 

استشــهاده. وأضاف أن جنود االحتال احتجزوا جثمان الشــهيد، ونقلوه 
بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية، مشيرا إلى انتشار واسع لجنود

  المستوطنون يجددون اقتحام األقىص

االحتــالل يعــدم مواطًنــا 
ويصيــب 207 آخريــن بقمع 

مسريتيــن يف األغوار ونابلس

اعتداء قوات االحتال اإلسرائيلي على المواطنيين خال تظاهرة ضد االستيطان أمس، والصورة اإلطار الشهيد شادي سليم    ) فلسطين(

المؤتمر الفلسطيني الشبابي »شباب من أجل القدس« بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(

مشاركون في وقفة تضامنية مع األسرى في رام الله أمس   ) األناضول(
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50 % عن األعوام الماضية

ارتفاع نسبة أعداد المستوطنني 
المشاركني باقتحامات األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
اليوميــة  االقتحامــات  يف  املشــاركني  املســتوطنني  أعــداد  ارتفعــت 
لجامعــات  إحصائيــات  بحســب   ،%  50 بنســبة  األقــى،  للمســجد 

املستوطنني التي ترف عىل عمليات اقتحام األقى.
ونقلــت القنــاة الســابعة العريــة عــن تلــك املنظــامت، أنــه خــال 

خالل وقفة يف البرية وطولكرم

فلسطينيون يطالبون فلسطينيون يطالبون 
باإلفراج عن معتقلني باإلفراج عن معتقلني 
ُمرضبني عن الطعامُمرضبني عن الطعام
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
اســم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم أعامل صيانة الشــوارع واملفرتقات 

ببالط اإلنرتلوك يف جباليا-مرحلة ثالثة )عباد الرحمن(
 1(حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمرييك من البنك الدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطار برنامــج تطوير البلديات 
املرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع التشــغيل والصيانة كثيفة 
العاملة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث ينوي هذا 
التمويــل أن يقــوم بــإدارة عجلــة االقتصــاد يف قطــاع غــزة عــن طريــق توفــر مــا 
يقــارب مــن 5000 فرصــة عمــل. وقــد حصلــت بلديــة جباليا النزلــة عى منحة 
للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن  فرعيــة 
واملفرتقــات  الشــوارع  صيانــة  أعــامل  لــزوم  مــواد  توريــد  مــرشوع     لتنفيــذ 
ببــالط اإلنرتلــوك يف جباليا-مرحلــة ثالثــة )عبــاد الرحمــن(، وتنــوي اســتعامل 
العقــد رقــم  الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت  أمــوال هــذه املنحــة  جــزء مــن 

)MDPIIIAF1321113 -07A( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 
جباليا النزلة، دائرة املشــاريع، الســيد/ م. إياد الهالول، هاتف: 082479336 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحــًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 وحتى تاريخ 2021/08/11.
3( ســيتم عمــل زيــارة موقــع واجتــامع متهيــدي يعقــد يف مبنــى بلديــة جباليــا 

النزلة الساعة الحادية عرش من يوم االربعاء املوافق 2021/8/4.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2021/08/11 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

6( العنوان املشار إليه أعاله هو:بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

    بتمويل من:

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

–النافــدة  االضــايف  التمويــل   / الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج 
)MDPIIIW6( السادسة

اسم املرشوع الفرعي: توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا.
1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
 )MDPIII( الهيئات املحلية- يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملــة لتحســن الخدمــات األساســية للبلديــات والتي 
تخــدم أكــر عــدد مــن الســكان وقد حصلــت بلدية بيت الهيا عى منحة فرعية 
لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن 
مــرشوع توريــد زيــوت لــزوم آليــات الخدمــة لبلديــة بيت الهيا وتنوي اســتعامل 
رقــم   العقــد  تحــت  دفعــات  عمــل  يف  الفرعيــة  املنحــة  هــذه  أمــوال  مــن  جــزء 

MDPIIIW6 -1322115 -02  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
1. تدعو بلدية بيت الهيا املوردين للتقدم الســتدراج عروض أســعار مرشوع  

توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا . مدة التوريد 60  يومًا.
2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة  
بيــت الهيــا ، الدائــرة الفنية الســيد/ د.م.تامــر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكــس: 082475840 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3
2021/08/10 م الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرا ،  عــروض األســعار االلكرتونية 

غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

5. العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.
بلديـة بيت الهيا

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIII-W6(  برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافدة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: توريد اطارات لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا.

1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
 )MDPIII( الهيئات املحلية- يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملــة لتحســن الخدمات األساســية للبلديات والتي 
تخدم أكر عدد من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا عى منحة فرعية 
لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن 
مرشوع توريد اطارات لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا وتنوي استعامل 
رقــم  العقــد  تحــت  دفعــات  عمــل  الفرعيــة يف  املنحــة  هــذه  أمــوال  مــن  جــزء 

MDPIIIW6- 1322115- 03   الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
1. تدعو بلدية بيت الهيا املوردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مرشوع  
توريد اطارات لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا . مدة التوريد 60  يومًا.

2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة  
بيت الهيا ، الدائرة الفنية الســيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكــس: 082475840 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3
2021/08/10 م الســاعة العــارشة صباحــًا ،  عــروض األســعار االلكرتونيــة 

غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

5. العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو:    بلديــة بيــت الهيــا ، الدائــرة الفنيــة – 
الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

     إعالن طرح عطاء رقم 2021/20
مشــــــــــــــــروع مشــكاة - تركيــب طاقة شمســية 

لمبنى الكويت بالمسجد العمري الكبير بغزة
مشــكاة  مــرشوع  عطــاء  طــرح  عــن  والتنميــة  لإلغاثــة  ســواعد  تعلــن جمعيــة 
- تركيــب طاقــة شمســية ملبنــي الكويــت باملســجد العمــري الكبــر بغــزة، 
تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس العطــاء، فعــى الــرشكات 
ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة يف هــذا العطــاء 
مراجعــة جمعيــة ســواعد خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ  ) 100 شيكل ( غر مسرتدة.
1. يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة  5 %  مــن قيمــة 
العطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بأسم جمعية سواعد لإلغاثة 
تقبــل  العطــاء وال  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا  عــن 60  تقــل  ال  والتنميــة ملــدة 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الرشكــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة %10  مــن قيمــة التوريــد  ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة .
2. عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبة ) الدخل و املضافة ( و السجل 

التجاري ساري املفعول  مع أوراق املناقصة 
3. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .
5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6. السعر أحد معاير الرتسية و ليس الوحيد

موعــد الحصــول عــى 
العطاء

 ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 2021/07/27 
حتى يوم الثالثاء املوافق 2021/08/03 

من الساعة 09:00 ص حتى  03:00 م
موعد االجتامع

 التمهيدي
يــــــوم الســـــــبــــــت املـــــــــوافـــــــــــق 2021/07/31 

الساعة الحادي عرش صباحًا
لتســليم  موعــد  آخــر 

كراسة العطاء
يـــــــوم الـــــــــثــــــــالثـــــــــــــــاء املـــــــوافـــــق 2021/08/03 

قبل الساعة الثالثة  مساءً 

يـــــــوم الـــــــــثــــــــالثـــــــــــــــاء املـــــــوافـــــق 2021/08/03 فتح املظاريف
الساعة  الثالثة مساءً 

• ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعية الكائن يف ) غزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــال بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى 2811311

تقرير إرسائييل: محاولة حكومة 
بينيت تغيري المعادلة مع غزة 

تقود لتصعيد وشيك
النارصة/ فلسطن:

االحتــالل  حكومــة  محاولــة  أن  العريــة  "معاريــف"  لصحيفــة  تقريــر  رأى 
اإلرسائيــيل برئاســة نفتــايل بينيــت تغير املعــادالت مع قطاع غزة، يقود إىل 

تصعيد وشيك.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد معركة "سيف القدس" يف مايو/ أيار املايض، 
بــدأت حكومــة بينيــت يف تغيــر معادلــة الــرد عــى البالونــات الحارقة، خالًفا 
ملــا كان يحــدث يف املــايض، إذ بــدأت تهاجــم الطائــرات الحربيــة باســتمرار 
ا عــى إطــالق البالونــات التي تســبب حرائق  مناطــق متفرقــة يف قطــاع غــزة ردًّ

يف املستوطنات املحاذية للقطاع.
وذكــرت أن جيــش االحتــالل يشــن غــارات جويــة عــى "مســتوى منخفــض" 
ال يــؤدي إىل وقــوع إصابــات يف صفــوف املواطنــن يف غــزة، ومــع ذلــك، 

باملقارنة مع املايض، يعد ذلك تغيًرا مهامًّ يف منط الردود.
إىل  )إرسائيــل(  جــر  ينبغــي  ال  أنــه  البعــض  يــرى  العريــة،  للصحيفــة  ووفًقــا 
التصعيــد، ألن البالونــات يف الواقــع محاولــة مــن حــامس ملامرســة الضغــط 
مــن أجــل تحقيــق أوضاع معيشــية جيدة للمواطنــن يف القطاع دون الوصول 
إىل تصعيــد، إال أنــه رسعــان مــا قــد تتدهور األوضاع إذا مل يكن هناك تحرك 
ســيايس. وأكــدت أن املشــاكل يف غــزة ال ميكــن حلهــا بالوســائل العســكرية 
وحدهــا، فعــى الرغــم مــن محــاوالت تغيــر املعادلــة مل تتمكــن )إرسائيــل( 
مــن االســتفادة مــن العــدوان الواســع األخــر عــى القطــاع يف تحقيق أهداف 

سياسية واستقرار أمني هناك.

غزة/ نور الدين صالح:
حمالتهــا  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  صعــدت 
الفلســطينية  األرايض  يف  العنرصيــة  ومامرســاتها 
وإقامــة  الفلســطينين  بطــرد  رؤيتهــا  تحقيــق  بهــدف 

الدولة الواحدة.
وشــملت جرائــم االحتــالل يف اآلونــة األخــرة تشــديد 
اإلعــدام  جرائــم  وتنفيــذ  غــزة،  قطــاع  عــى  الحصــار 
امليــداين والبنــاء االســتيطاين يف الضفة الغربية، عدا 
االعتقــاالت  وتكثيــف  التهويــد  مخططــات  تنفيــذ  عــن 
وهــدم البيــوت يف مختلــف أحيــاء القــدس، وهــذا مــا 

ينطبق أيًضا عى بلدات الداخل املحتل عام 48.
وأوضــح الباحــث يف الشــأن اإلرسائيــيل توفيــق محمد، 
أن السياسة التي تتبعها سلطات االحتالل مستقاة من 
"فكــر الصهيونيــة الدينيــة يف )إرسائيــل(" القامئــة عى 
محاوالت تهجر الفلسطينين وإقامة دولة االحتالل.

وذكر محمد لصحيفة "فلسطن"، أن حكومة االحتالل 
البنــاء  تكثيــف  عــى  تعمــل  بينيــت  نفتــايل  برئاســة 
االســتيطاين وترســيخ السياسات العنرصية، استكاماًل 

ملا نفذته الحكومات السابقة.
وأشــار إىل أن الحكومة الحالية تضم تشــكيلة "فريدة" 

إذ إنها تضم اليسار اإلرسائييل وقامئة عربية ألول مرة، 
الفًتــا إىل أن اليمــن واليمــن املتطــرف هــو املســيطر 

عى كل مفاصل القرار يف هذه الحكومة.
بــأن  الحاليــة برئاســة بينيــت، تؤمــن  وبــنَّ أن الحكومــة 
األرض ال تتسع إال لدولة واحدة هي )إرسائيل(، وليس 
الســلطة  بــه  الــذي تؤمــن  الدولتــن  لحــل  مــكان  هنــاك 
الفلســطينية، موضًحــا أن هــذا األمــر جــرى إقــراره مــن 

بينيت حينام كان يف الحكومة السابقة. 
وأكد محمد أن الحكومة الحالية تسر نحو تطبيق هذا 
األمــر بُخًطــى متســارعة أكــر مــن الحكومــات الســابقة، 
ــا أن اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة تعطــي الضــوء  مبينًّ
األخــر لالحتــالل يف تلــك الخطــوات وهــو مــا يشــجع 

األخر عى ارتكاب املجازر واالنتهاكات.
د ذلك املختص بالشأن اإلرسائييل محمد دراغمة،  وأيَّ
تتوقــف عــى كل  السياســة اإلرسائيليــة مل  أن  مؤكــًدا 
ممنهًجــا  تكثيًفــا  شــهدت  بــل  الفلســطينية،  الجبهــات 
يف اآلونــة األخــرة مــن حيــث االعتقــاالت واالســتيطان 

وغرها من الجرائم.
جيــش  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  دراغمــة  وأوضــح 
املتعلقــة  ســواء  محــددة  رؤيــة  وفــق  يعمــل  االحتــالل 

األرايض  مصــادرة  أو  قادمــة،  حــرب  ألي  باالســتعداد 
مــن  وغرهــا  االعتقــاالت  وتكثيــف  الفلســطينية 

السياسات العنرصية.
وبــّن أن ارتفــاع وتــرة انتهــاكات االحتــالل وانخفاضهــا 
يكــون مرتبًطــا ببعــض القضايــا الداخليــة يف املجتمــع 
اإلرسائييل، مشًرا إىل أنها تشهد ارتفاًعا ملحوًظا يف 

مختلف األرايض الفلسطينية.
متفقــة  الدوليــة  األطــراف  فــإن جميــع  قولــه،  وبحســب 
الحكومــة  عــى  ضغــوط  أي  مامرســة  عــدم  عــى  اآلن 
خشــية  "بينيــت"،  بقيــادة  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
انهيارهــا، وهــو مــا شــجع األخــرة عــى ارتــكاب املزيــد 

من االنتهاكات يف مختلف األرايض الفلسطينية.
ونبــه إىل أن مامرســات االحتــالل متســمرة منــذ عهــد 
رئيس الحكومة األسبق بنيامن نتنياهو، إذ إن وترتها 
تختلف وفًقا للقضايا الداخلية والضغوطات الدولية.

الحكومــة  بينيــت  تــويل  منــذ  أنــه  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
اإلرسائيلية شدد من إجراءاته العنرصية تجاه األرايض 
الفلســطينية، غر أنها تصاعدت عقب معركة "ســيف 
القدس" األخرة، يف محاولة إرسائيلية إلفراغ االنتصار 

الفلسطيني يف غزة والضفة والقدس وأرايض الـ48.

النارصة/ فلسطن:
انتقدت صحيفة عرية أداء شعبة االستخبارات العسكرية 
عــدم  إزاء  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  لجيــش  التابعــة  "أمــان" 
تنبئهــا بحيثيــات معركــة "ســيف القدس" التــي بدأتها حركة 
املقاومــة اإلســالمية حــامس دفاًعــا عــن املســجد األقىص، 

وغياب سياسة "حساب النفس".
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العريــة يف مقــال 
أعــده الكاتــب اإلرسائيــيل عينــاب شــيف، أن عقــد املؤمتــر 
بــر  املــايض يف  األســبوع  االســتخبارات  لشــعبة  الســنوي 
الســبع املحتلة "مل يُكن صدفة"، وتحدث فيه العديد من 
الجيــش،  الجيــش، ورئيــس أركان  املســؤولن، منهــم وزيــر 
ورئيــس شــعبة االســتخبارات املنــرصف ورئيــس بلديــة بــر 

السبع املحتلة.
وبينــت أن املؤمتــر مل يحتــل عناويــن رئيســة كثــرة، إذ مل 
تحيــط  التــي  التهديــدات  عــن  جديــدة  أقــوال  عنــه  يصــدر 
مل  الخــارج  إىل  املوجهــة  الرســائل  حــن  يف  بـ)إرسائيــل(، 
مل  كــام  الصحيحــة،  األذن  إىل  تصــل  يك  تأكيــًدا  تتعــد 

يكشف تفاصيل رسية وعاصفة.

مفاجــأة  كان  االســتخبارات  مؤمتــر  واقــع  أن  إىل  ولفتــت 
سلبية، إذ مل تكن الفرتة األخرة بسيطة عى االستثامرات، 
فعــدوان "حــارس األســوار" )االســم الــذي أطلقــه االحتــالل 
عى العدوان األخر عى قطاع غزة( بدأ بالفشل يف توقع 
قــرار رئيــس حركــة حــامس يف القطــاع يحيــى الســنوار، ونــار 
خلــق  مــا  املحتلــة،  القــدس  مســتوطنات  عــى  الصواريــخ 

ميزاًنا جديًدا وحساًسا حيال حامس.
جــرى  التــي  التضليــل  حملــة  جــاءت  "الحًقــا  وتابعــت: 
الحديث عنها وولدت إنجازات أقل بكثر مام تم تســويقه 
للجمهــور، وعندهــا انكشــفت قضيــة ضابــط االســتخبارات 
الــذي انتحــر، وُطرحــت أســئلة عســرة عــن ســلوك الجيــش 

حتى قبل القصور الظاهر يف السجن العسكري".
وأضافــت أن رئيــس أركان جيــش االحتــالل أفيــف كوخــايف 
عظيــاًم"،  ا  اســتخباريًّ "نجاًحــا  األخــر  العــدوان  اعتــر 
)إذ  بــارًزا  ا  اســرتاتيجيًّ حرًجــا  ســجل  بدايتــه  أن  مســتذكرة 
ا عى  بادرت املقاومة بقصف املستوطنات اإلرسائيلية ردًّ
اســتمرار العــدوان عــى القــدس وأهلهــا(، لكــن املســؤولن 

مل يرغبوا يف تخريب االحتفال واالعرتاف باألخطاء.

انتقاد أداء االستخبارات اإلرسائيلية 
يف التنبؤ بحيثيات "سيف القدس"

مراقبون: االحتالل يصعد انتهاكاته إلفراغ انتصار شعبنا يف "سيف القدس"

غزة/ فلسطن:
الحقوقيــة  ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  قالــت 
الدوليــة، إن جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل نفــذ سلســلة 
مايو/أيــار  يف  غــزة  قطــاع  يف  عســكرية  اعتــداءات 

املايض، قد ترقى إىل كونها "جرائم حرب".
أنهــا  أمــس،  تقريــر،  يف  الدوليــة،  املنظمــة  وذكــرت 
حققــت يف ثــالث هجامت جوية عســكرية قتلت 62 
ا، ومل تُكــن هنــاك أهــداف عســكرية  ــا فلســطينيًّ مدنيًّ

واضحة يف املنطقة املجاورة.
لقســم  املســاعد  املديــر  سيمبســون،  جــري  وقــال 
ووتــش:  رايتــس  هيومــن  يف  والنزاعــات  األزمــات 
يف  غــزة  يف  هجــامت  اإلرسائيليــة  القــوات  "نفــذت 
هــدف  أي  دون  بأكملهــا  عائــالت  دمــرت  مايو/أيــار 

عسكري بالقرب منها عى ما يبدو".
لــدى  الرغبــة  غيــاب  اســتمرار  سيمبســون:  وأضــاف 
جرائــم  يف  بجديــة  التحقيــق  يف  االحتــالل  ســلطات 
الحــرب املزعومــة، ُيــرز أهميــة إجــراء تحقيــق مــن قبل 

املحكمة الجنائية الدولية.
وكانــت األمــم املتحــدة أشــارت إىل أنَّ الهجامت التي 
شــنها جيــش االحتــالل يف مايو/أيــار املــايض، قتلت 

ا،  ا، من بينهم ما ال يقل عن 129 مدنيًّ 260 فلسطينيًّ
منهم 66 طفاًل.

ويف هــذا الصــدد ذكــرت "هيومن رايتــس ووتش" أنها 
ا  ا، منذ أواخر مايو/أيار، 30 فلسطينيًّ قابلت شخصيًّ
ملدنيــن  أقــارب  أو  اإلرسائيليــة  االعتــداءات  شــهدوا 

قضوا أو سكان املناطق املستهدفة.
ذخائــر،  بقايــا  وفحصــت  غــارات،  أربــع  مواقــع  وزارت 
وحللت صور األقامر الصناعية ومقاطع فيديو وصور 

التقطت يف أعقاب الغارات.
الواليــات  ســيام  وال  )إرسائيــل(  رشكاء  عــى  وقالــت: 
كبــرة،  عســكرية  مســاعدات  تقــدم  التــي  املتحــدة، 
والتــي اســُتخدمت أســلحة مــن صنعهــا فيــام ال يقــل 
فيهــا  حققــت  التــي  الهجــامت  مــن  هجومــن  عــن 
مســاعدة  ألي  تشــرتط  أن  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن 
وقابلــة  ملموســة  إجــراءات  اتخــاذ  مســتقبلية  أمنيــة 
الحــرب  لقوانــن  امتثالهــا  لتحســن  منهــا  للتحقــق 
يف  والتحقيــق  اإلنســان،  لحقــوق  الــدويل  والقانــون 
القانــون  مبوجــب  وأضافــت:  الســابقة.  االنتهــاكات 
الــدويل اإلنســاين، أو قوانــن الحــرب، يجــوز لألطــراف 
فقــط،  العســكرية  األهــداف  اســتهداف  املتحاربــة 

كــام يجــب عليهــا اتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة 
لتقليــل الــرر الالحــق باملدنيــن، مبا يف ذلك توفر 

تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجامت.
وتابعــت: "هيومــن ووتــش تحظر الهجــامت املتعمدة 
عــى املدنيــن واألعيــان املدنيــة. كــام تحظــر قوانــن 
الحرب الهجامت العشــوائية، والتي تشــمل الهجامت 
التي ال متيز بن األعيان املدنية والعسكرية أو التي ال 
تستهدف أهداًفا عسكرية، كام تحظر الهجامت التي 
واملمتلــكات  للمدنيــن  املتوقــع  الــرر  فيهــا  يكــون 
املدنية غر متناسب مع امليزة العسكرية املتوقعة.

وأكــدت أن األفــراد الذيــن يرتكبــون انتهــاكات جســيمة 
لقوانن الحرب بقصد إجرامي -سواء عمًدا أو بتهور- 

مسؤولون عن جرائم حرب.
وشــدد سيمبســون عــى رضورة أن تقــوم املؤسســات 
القضائيــة العامليــة والوطنيــة بتكثيــف جهودهــا لكــر 
حلقــة الهجــامت غــر القانونيــة واإلفــالت مــن العقــاب 
هــذه  تتنــاول  أن  يجــب  وختــم:  الحــرب.  جرائــم  عــى 
التحقيقات أيضا السياق األوسع، مبا يف ذلك إغالق 
الفصــل  وجرائــم  لغــزة  الكاســح  اإلرسائيليــة  الحكومــة 

العنرصي واالضطهاد ضد مالين الفلسطينين.

وبنــاء عــى التقريــر الحقوقــي، دعــت حركــة املقاومــة 
قادتــه  ومالحقــة  االحتــالل  إىل  حــامس  اإلســالمية 

وجلبهم للمحاكم الدولية.
وقال عضو مكتب العالقات الدولية يف الحركة باسم 
نعيــم، يف ترصيــح، أمــس، إن تقريــر منظمــة هيومــن 
االحتــالل  ارتــكاب  فيــه  وثــق  والــذي  ووتــش  رايتــس 
الــدويل  القانــون  حــرب يف  ترتقــي إىل جرائــم  أفعــاال 
والقانون الدويل اإلنساين، يعيد التأكيد عى تقارير 
املؤسســات الدوليــة الحقوقيــة عــى مــدار عقــود "أن 
ويتعمــد  القانــون،  فــوق  ككيــان  يتــرصف  العــدو  هــذا 

بحصانة، من خالل الدعم األمرييك املطلق".
يف  املــرشوع  حقــه  ميــارس  شــعبنا  أن  نعيــم  وأكــد 
مبــا  الــدويل  القانــون  إطــار  ضمــن  االحتــالل  مقاومــة 

ميلك من إمكانات متاحة.
أظهــرت  الفلســطينية  املقاومــة  أن  أكــد  كــام 
"املدنيــن  اســتهداف  تجنــب  عــى  الدائــم  حرصهــا 
اإلرسائيليــن"، رغــم كل مــا ارتكبه االحتالل من مجازر 
بحق أطفالنا ونسائنا، حتى إن عائالت كاملة شطبت 
مــن الســجالت املدنيــة؛ وذلــك التزاًمــا بالقيــم الدينية 

والوطنية وإعاماًل للقوانن الدولية.

حماس تدعو لمحاسبة قادته وتقديمهم للمحاكم الدولية

هيومن رايتس ووتش: االحتالل دمر عائالت بأكملها يف غزة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

قناعة إرسائيلية بأن 
العبث بالمسجد األقىص 

سيشعل المنطقة
أخــرى  مــرة  للتوتــرات  األســابيع املاضيــة تصاعــًدا  شــهدت 
عنواًنــا  شــكلت  أنهــا  صحيــح  األقــى،  املســجد  حــول 
للمواجهــة الفلســطينية اإلرسائيليــة منــذ رمضــان املنــرم، 
تقاطــع  خلفيــة  عــى  جــاءت  األخــرة  األيــام  توتــرات  لكــن 
ويف  واإلســامية،  اليهوديــة  الدينيــة  األعيــاد  بــن  حســاس 
لــدى اليهــود مــع عيــد  هــذه الحالــة ذكــرى التاســع مــن آب 
التزامــن  هــذا  مثــل  أدى  وقــد  املســلمن،  لــدى  األضحــى 

بالفعل إلثارة التوترات والراعات يف املايض.
 ،2014-2015 عامــي  وقعــت  التــي  األحــداث  غــرار  عــى 
فــإن التوتــر يتعلق باالقتحامات املتكررة ألعضاء الكنيســت 
الجامعــات  أداء صلــوات  املــرة  وهــذه  األقــى،  للمســجد 
اليهوديــة يف انتهــاك للوضــع الراهــن يف املســجد، الــذي 

استمر عليه الحال طيلة عقود ماضية منذ احتاله.
مــع العلــم أن الخصائــص التــي ظهــرت يف الجــوالت الســابقة 
حــول األقــى تظهــر خطــر التقاطــع الحســاس بــن األعيــاد 
املشــهورة  واالقتحامــات  واإلســامية،  اليهوديــة  الدينيــة 
يف  املقدســة  األماكــن  أن  يؤكــد  مــا  الكنيســت،  ألعضــاء 
الفلســطيني  الــراع  يف  تصعيــد  مصــدر  هــي  القــدس 

اإلرسائييل عى مر السنن.
األحــداث  مــن  العديــد  رصــد  العجالــة  هــذه  يف  ميكــن   
حــول  الفلســطينية  األرايض  شــهدتها  التــي  التاريخيــة 
املســجد األقــى، بــدًءا مــن عــام 1929، واملواجهــات يف 
نفــق الحائــط الغــريب عــام 1996، واالنتفاضــة الثانيــة عــام 
2000، والبوابات املغناطيسية عام 2017، وخال العقد 

املايض يف أثناء حكم بنيامن نتنياهو وقعت عدة جوالت 
مــن التصعيــد حــول األقــى، لكــن جهــود الحــوار والوســاطة 
بن )إرسائيل( واألردن، أحياًنا بتدخل أمرييك، نجحت يف 

إنهاء األزمة.
وكجــزء مــن التفاهــامت اإلرسائيليــة التــي تــم التوصــل إليهــا 
جــون  الســابق  األمريــيك  الخارجيــة  وزيــر  عــر  األردن  مــع 
عــى  الراهــن يعتمــد  الوضــع  أن  أكــدت )إرسائيــل(  كــري، 
صــاة املســلمن يف املســجد األقــى، وغــر املســلمن 
للكلمــة،  األصــح  باملعنــى  يقتحمونــه  أي  فقــط،  "يزورونــه" 
وبذلك أوضح نتنياهو أن هذا مبدأ سيايس ثابت وواضح، 

وليس قيًدا عى أحد.
إىل أن جــاء تريــح بينيــت املفاجــئ حــول "حريــة" الصــاة 
لليهود يف املسجد األقى، يف وقت حساس وإشكايل، 
إذ تعمــل الحكومــة الجديــدة عــى إعــادة بنــاء العاقــات مــع 
األردن، التــي عانــت أزمــة عميقة يف الســنوات األخرة، لكن 
ردود الفعــل اإلقليميــة والدوليــة مل تتأخــر عــى التريــح، 
مــا دفــع وزيــر األمــن الداخــيل عومــر بارليف ووزيــر الخارجية 
البيد إلصاح األرضار، باإلعان أن )إرسائيل( ملتزمة الوضع 
"الزيــارة"  حريــة  ومفــاده  األقــى،  املســجد  يف  الراهــن 

لليهود، وللمسلمن حرية العبادة. 
هــذه  تدعــو  إرسائيليــة  أصواًتــا  هنــاك  فــإن  ذلــك،  رغــم 
الحكومة لابتعاد عن جعل أحداث املسجد األقى مادة 
للضغــط والــراع بــن املكونــات السياســية يف )إرسائيــل(، 
نظــًرا لحساســية املوضــوع، وإمكانيــة انفجــاره يف أي لحظة، 
بـــأن  لـ)إرسائيــل(  يســمحوا  لــن  جهتهــم  مــن  والفلســطينيون 
الداخليــة  الحزبيــة  للمــزاودة  مــادة  األوىل  قبلتهــم  تكــون 
بالتصعيد، ألن ذلك من شأنه أن يشعل املنطقة بأكملها.

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
23/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها 

لشراء وتوريد أدوية 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة 

فعــى الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 
املوافــق  االثنــن  يــوم  حتــى  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   2021/7/27

2021/8/2 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للموردين املؤهلن 

و املرخصن و املتخصصن فقط الحق يف االشرتاك ، علاًم بأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم االثنن املوافق 2021/8/9 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــرتيات مبقــر 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غر مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهال األحمر 
الفلسطيني عى األرقام التالية : 

هاتف : 2630555-08– 2641906-08 داخيل 328 فاكس : 08-2641904

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
24/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها

 لتوريــد أجهــزة و معــدات و مســتهلكات طبيــة 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 

فعــى الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 
املوافــق  االثنــن  يــوم  حتــى  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   2021/7/27

2021/8/2 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ، للموردين املؤهلن 

و املرخصن و املتخصصن فقط الحق يف االشرتاك ، علاًم بأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم االثنن املوافق 2021/8/9 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائرة املشــرتيات مبقر 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غر مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3.  الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية :

هاتف : 2630555-08 - 2641906-08  داخيل 337 فاكس : 08-2641904 

إعالن مناقصة توريد سيارة
 بخصوص توريد سيارة من نوع كيا )ريو أو سراتو( 
2018 أوتومتــك أو هونــداي اكســنت أو النتــرا 

2018 اوتومتك لزوم بلدية جباليا النزلة

محافظــة شــامل غــزة- تعلــن بلديــة جباليــا النزلــة عــن طرحهــا مناقصــة رقــم 
3/م ن/2021 بالظــرف املختــوم بخصــوص توريــد ســيارة مــن نــوع كيــا )ريــو 

أو رساتــو( 2018 أوتومتــك أو هونــداي اكســنت أو النــرتا 2018 اوتومتــك 
لــزوم بلديــة جباليــا النزلــة، فعــى من يرغب بدخول عطاء املناقصة املشــار 
اليهــا أعــاه التوجــه اىل دار البلديــة- قســم املشــرتيات يف ســاعات الــدوام 
الرســمي للحصــول عــى نســخة عطــاء مناقصــة توريــد ســيارة والتــي تحتــوي 
عى جدول الكميات والروط الخاصة باملناقصة وذلك مقابل مبلغ 100 

شيكل غر مسرتدة للنسخة الواحدة.
علــام أن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح مظاريــف يف متــام الســاعة 

الثانية عرة ظهرا يوم األحد املوافق 2021/8/1م.
ماحظة: رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

رئيس بلدية جباليا النزلة
أ . مازن عبد النجار

 Vacancy Announcement

The Médecins Du Monde- France is currently looking for 

qualified candidates to fill the position of:

Nurse, Gaza Base (1 Position)

Full Time

Starting Date – 15th September 2021

Duration – 03 months with possibility of extension      

Duty Station - MDM-F Gaza Office

Qualified applicants are invited to send their resume or 

CV and a one-page cover letter in English, by email to: 

recruitment.palestine@medecinsdumonde.net 

Please reference the job title as MDM/ Nurse /GZA/2021 in 

the subject line of your Email. 

For more detailed information and applications submitting instruction 

can be viewed on https://www.jobs.ps/locations/gaza-jobs 

Deadline for receiving the application is Tuesday, August 03rd 2021

MDM recruits qualified individuals without distinction ethnic 

background or Gender.

Please note that MDM will contact only pre-selected 

candidates, the position will be filled as soon as a suitable 

candidate is identified.

قادة المستوطنني يطالبون 
بتوقيع مخططات استيطانية 

عالقة منذ عهد نتنياهو
النارصة/ فلسطن:

طالب قادة املستوطنن يف الضفة الغربية املحتلة رئيس حكومة االحتال 
نفتايل بينيت ووزراء حكومته، بعقد اجتامع للجنة التخطيط والبناء التابعة 
ملــا تســمى "اإلدارة املدنيــة" اإلرسائيليــة، للتصديــق عــى مخططــات بنــاء 

استيطاين عالقة منذ حكومة بنيامن نتنياهو.
وبحســب موقــع "واي نــت" العــري، فــإن قــادة املســتوطنن أرســلوا رســالة 
لبينيت مساء أول من أمس، يطالبون فيها بترسيع عقد اجتامع اللجنة التي 

مل تنعقد منذ 7 أشهر، لتوقيع خطط استيطانية جاهزة للتنفيذ.
وقــال قــادة املســتوطنن يف رســالتهم: "اليــوم نحــن يف وضــع مل يعــد هــو 
نفسه منذ تجميد البناء إبان إدارة الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما".

ونقــل املوقــع عــن رئيــس مجلــس "يشــع" االســتيطاين دافيــد الحيــاين قولــه: 
"أنا وأصدقايئ رؤساء السلطات املحلية، منثل نصف مليون مستوطن من 
ســكان مســتوطنات الضفــة الغربيــة وغــور األردن، ونقــول ال ميكننا الســكوت، 
البنــاء يف املســتوطنات هــو الــيء األســايس، ويجــب الســامح للبنــاء يف 

جميع املناطق".
وبحســب مصــادر سياســية إرسائيليــة، فــإن هنــاك اتصــاالت بــن )تــل أبيــب( 
البنــاء  خطــط  عــى  للموافقــة  عليهــا  متفــق  عمــل  آليــة  لوضــع  وواشــنطن 
االســتيطاين. وكان آخــر اجتــامع للجنــة يف ينايــر/ كانــون الثــاين املــايض، 
ومنــذ ذلــك الحــن مل تتــم املوافقــة عــى أي خطــط بنــاء اســتيطاين "مهمة"، 
ولذلك كان معظم التجميد يف حكومة نتنياهو، لكن املستوطنن يخشون 
اآلن مــن تجميــد البنــاء يف املســتوطنات بســبب اتفاقيــات سياســية أوســع، 
لجنــة  إن  بينيــت  مكتــب  قــال  ذلــك،  عــى  ا  وردًّ العــري.  املوقــع  ذكــر  كــام 
التخطيط والبناء مل تنعقد منذ شهور، ومل يكن بينيت رئيًسا للوزراء حينها، 
ومبجرد توليه منصبه تم التحاور مع قادة الهيئات االستيطانية ذات الصلة، 

وستنعقد اللجنة قريًبا.

معركة "البوابات اإللكرتونية".. 
4 سنوات عىل انتصار 

المقدسيني
القدس املحتلة/ فلسطن:

وافق أمس الذكرى الرابعة النتصار املقدسين يف "هبة باب األسباط"، 
االحتــال  أجــروا  بعدمــا  اإللكرتونيــة"،  البوابــات  بـ"هبــة  يعــرف  مــا  أو 
اإلرسائييل عى إزالة البوابات التي وضعها عى أبواب املسجد األقى 
املبارك. ففي 27 يوليو/ متوز 2017 أزالت سلطات االحتال البوابات 
أمــام  أبــواب املســجد األقــى رضوخــا  التــي وضعتهــا عــى  اإللكرتونيــة 
صمود وإرادة املقدسين الذين أفشلوا املخطط اإلرسائييل لاستفراد 

باملسجد املبارك واالنقضاض عليه.
بــاب حطــة  أبــواب األقــى باســتثناء  وحينهــا فتحــت ســلطات االحتــال 
الذي بقي مغلًقا، إال أن املقدســين أرصوا عى أالَّ يدخلوا املســجد إال 
منه، ورضخ االحتال لثباتهم وصمودهم ودخلوا منه مكرين منترين.

وبدأت معركة "البوابات اإللكرتونية" صباح يوم 14 يوليو 2017، حينام 
أغلقت ســلطات االحتال املســجد األقى بالكامل، ومنعت املصلن 
مــن دخولــه ألداء صــاة الجمعــة يف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا منــذ 

احتال القدس عام 1967.
وجــاء قــرار إغــاق األقــى، بعد عملية إطاق نار داخل املســجد، نفذها 
ثاثــة شــبان مــن مدينــة أم الفحــم املحتلــة منــذ عــام 1948، أســفرت عــن 

استشهادهم ومقتل اثنن من عنارص رشطة االحتال وإصابة آخر.
الخطــوة  الدينيــة  واملرجعيــات  واملؤسســات  املقدســيون  ورفــض 
اإلرسائيليــة، لتبــدأ بعدهــا املواجهــات واالعتصامات والتجمعات الكبرة 
وأداء الصلــوات عــى أبــواب املســجد ويف الشــوارع املحيطــة، وخاصــة 

باب األسباط الذي أصبح أيقونة لتلك الهبة.

النارصة/ فلسطن:
التحريــر  منظمــة  تغريــم  إرسائيليــة  محكمــة  أقــرت 
الفلسطينية بدفع قرابة مليون شيقل "كتعويضات" 
عــرات  قبــل  ســابقتن"  "مخطوفتــن  لعائلتــي 

السنن.
وأفــادت القنــاة "12" العريــة بــأن املحكمــة املركزية 
إرسائيليتــن  "عائلتــي  لصالــح  القــدس حكمــت  يف 
خطفتــا عــى مــن ســفينة اخيــا الورو عــام 1985، 
وتوفيتــا بعدهــا إال أن عائاتهــن واصلــت االدعــاء أن 

رام الله/ فلسطن:
األطفــال  عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  قالــت 
-فلســطن: إن قــوات االحتــال اإلرسائيــيل ماضيــة 
بقصــد  الفلســطينين  األطفــال  اســتهداف  يف 
قتلهــم، مســتغلة حالــة اإلفــات مــن العقــاب وعدم 

املساءلة التي تتمتع بها.
إىل  أمــس،  بيــان،  يف  العامليــة،  الحركــة  وأشــارت 
التميمــي  منــر  محمــد  الطفــل  استشــهاد  حادثــة 
)17 عاًما( برصاص قوات االحتال يف قرية النبي 
صالــح شــامل غــرب رام اللــه يف الـــ23 مــن الشــهر 

الجاري.
وبينــت أن الطفــل التميمي-وحســب املعلومــات 
نــاري  بعيــار  أصيــب  ذلــك-  حــول  جمعتهــا  التــي 
حــي أســفل ظهــره وخــرج مــن بطنــه، أطلقــه جنــدي 
إرسائييل صوبه من مسافة ال تتعدى ثاثة أمتار.

وذكــرت أن قــوات االحتــال اقتحمــت قريــة النبــي 
صالح يف حوايل الساعة الخامسة من مساء ذلك 

عملية الخطف تسببت لهن بأرضار كبرة".
وقالــت: إن املحكمــة قضــت بدفــع مبلــغ 400 ألــف 
إضافــة  العائلتــن،  مــن  واحــدة  كل  لصالــح  شــيقل 
لدفــع مبلــغ عــرات آالف الشــواقل كأتعاب محاماة 

ونفقات قانونية.
وبينــت القنــاة أن املبلــغ اإلجــاميل يصــل إىل قرابــة 
مليــون شــيقل ويتوجــب عــى منظمــة التحريــر دفعــه 

خال الشهر القريب.
بدورهــا أوضحــت منظمــة "ييــش ديــن" التــي مّثلــت 

اليــوم مــن الجهــة الرقيــة األمــر الــذي أدى النــدالع 
مواجهات مع عدد من األهايل.

وقتهــا  أطلقــوا  االحتــال  جنــود  أن  إىل  ولفتــت 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص 

وقنابل الصوت.
وقالــت: خــال ذلــك أطلــق جنــدي إرسائيــيل كان 
داخــل جيــب عســكري الرصاص الحي عى الطفل 
محمــد التميمــي مــن مســافة ال تتعدى ثاثة أمتار، 
فاخرتقت الرصاصة ظهره وخرجت من بطنه تاركة 

فتحة كبرة أمكن رؤية أمعائه منها.
إثرهــا إىل املستشــفى  عــى  نقــل  أنــه  وأوضحــت 
الحكومــي يف ســلفيت بواســطة مركبــة خاصــة إذ 
خضع لعملية جراحية استمرت لنحو أربع ساعات 
ل إىل وحــدة العنايــة املركــزة، ليعلــن  ومــن ثــم ُحــوِّ

استشهاده الحًقا.
والطفــل محمــد التميمــي هــو الطفــل الفلســطيني 
العــارش الــذي يستشــهد برصــاص قــوات االحتــال 

قــرار  عــن  يــدور  الحديــث  بــأن  بالقضيــة  العائــات 
مســئولية  التحريــر  منظمــة  يحّمــل  والــذي  تاريخــي 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  نفذتهــا  التــي  العمليــة 

فلسطن حينها.
يف حــن أكــدت املحكمــة بقرارهــا مســؤولية منظمــة 
التحرير عن عملية الخطف، قائلة: "الجبهة الشعبية 
وبالتــايل  التحريــر  منظمــة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  هــي 

فعملياتها هي بإطار عمليات املنظمة".
وكانــت ســفينة "اخيــا الورو" اإليطالية ُخطفت عام 

اإلرسائييل يف الضفة الغربية املحتلة، منذ بداية 
العام الجاري 2021.

وأكــدت الحركــة العامليــة أن "قــوات االحتــال تلجأ 
إىل القــوة املميتــة املتعمــدة يف ظــروف ال يررهــا 
القانون الدويل، وأن االستخدام املفرط للقوة هو 

القاعدة".
العقــاب  مــن  املمنهــج  اإلفــات  أن  إىل  وأشــارت 
يعيشــون  الذيــن  الفلســطينين  األطفــال  يعــرض 
تحــت االحتــال للقتــل يف أي لحظة دون محاســبة 
الــدويل،  القانــون  مبوجــب  أنــه  وبينــت  للقتلــة. 
يف  إال  املتعمــدة  املميتــة  القــوة  تريــر  ميكــن  ال 
التــي يوجــد فيهــا تهديــد مبــارش للحيــاة  الظــروف 
أنــه ومــع ذلــك فــإن  أو إصابــة خطــرة. ولفتــت إىل 
التحقيقــات واألدلــة التــي جمعتهــا الحركة العاملية 
للدفــاع عــن األطفــال، تشــر بانتظــام إىل أن قــوات 
األطفــال  ضــد  املميتــة  القــوة  تســتخدم  االحتــال 
القتــل  إىل  ترقــى  قــد  ظــروف  يف  الفلســطينين 

1985عــى يــد أربعــة مقاومــن أعضــاء يف الجبهــة 

الشــعبية، وغــّر الخاطفــون مســارها مــن بــور ســعيد 
يف مر إىل ميناء طرطوس يف سوريا.

وطالبت "الشعبية" يف حينه باإلفراج عن 50 أسًرا 
يف سجون االحتال مقابل اإلفراج عن الرهائن.

وهــو  العمليــة  خــال  الرهائــن  أحــد  قتــل  تــم  بينــام 
يهودي–أمريــيك يدعــى " ليــؤون كليغهوفــر" وإلقــاء 
جثته بالبحر، وبعد مفاوضات مع الخاطفن اقتنعوا 

برتك السفينة واإلفراج عن الرهائن.

خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
ُتحاَســب  مــا  نــادًرا  أنــه  العامليــة  الحركــة  وأكــدت 
قــوات االحتــال عــى االنتهــاكات الجســيمة ضــد 
األطفــال الفلســطينين، مبــا يف ذلــك القتــل غــر 

القانوين واالستخدام املفرط للقوة.
لحقــوق  اإلرسائيليــة  ديــن"  "ييــش  ملنظمــة  ووفًقــا 
الشــكاوى  مــن   80% نحــو  أُغِلقــت  اإلنســان، 
قبــل  مــن  االحتــال  ســلطات  إىل  املقدمــة 
فلسطينين بسبب االنتهاكات واألذى عى أيدي 
و2018   2017 عامــي  بــن  اإلرسائيليــن  الجنــود 

دون فتح تحقيق جنايئ.
ولفتــت إىل أن مــن بــن الشــكاوى التــي ُفتــح فيهــا 
تحقيق جنايئ، أسفرت ثاث وقائع فقط )3.2%( 
عــن لوائــح اتهــام. وذكــرت أنــه "عامــًة فــإن فــرص أن 
تؤدي الشكوى إىل توجيه الئحة اتهام ضد جندي 
ذلــك  يف  مبــا  عنــف  أعــامل  بارتــكاب  إرسائيــيل 

القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7%".

محكمة إرسائيلية تغرم منظمة التحرير مليون شيقل لصالح عائلتني يهوديتني 

"الحركة العالمية": االحتالل يستهدف األطفال مستغالًّ اإلفالت من العقاب الدويل

محلل إرسائييل: عرض 
حماس لصفقة األرسى 

يتضمن اإلفراج عن 
"الربغويث"

النارصة/ فلسطن:
املقاومــة  حركــة  أن  إرسائيــيل  ســيايس  محلــل  كشــف 
اإلســامية حــامس قدمــت عرًضا لصفقــة تبادٍل لألرسى 
اللجنــة  عضــو  عــن  اإلفــراج  يتضمــن  مرحلتــن،  عــى 
ســجون  مــن  الرغــويث  مــروان  فتــح  لحركــة  املركزيــة 

االحتال.
اإلرسائيــيل  التلفزيــون  يف  الســيايس  املحلــل  وأفــاد 
إطــاق  تتضمــن  األوىل  املرحلــة  بــأن  يعــاري،  إيهــود 
رساح األســرين لدى املقاومة "ابرا منغســيتو، وهشــام 
املتبقــن  األرسى  الجنــود  عــن  ومعلومــات  الســيد"، 

مقابل إطاق رساح أرسى فلسطينين.
نقــل عــن مصــدر  الثانيــة، حســبام  وأضــاف أن املرحلــة 
مقابــل  املفقوديــن  الجنــود  إعــادة  تتضمــن  فلســطيني، 

إطاق رساح األسر مروان الرغويث.
التعنــت  أن  "معــا"  لوكالــة  فلســطيني  مصــدر  وأكــد 

اإلرسائييل ال يزال قامًئا ويعوق إنجاز صفقة التبادل.
وأشــار إىل أن حكومــة االحتــال ال تــزال مــرتددة يف دفــع 
مثــن مائــم مــن األرسى مقابــل جنودهــا يف غــزة، مؤكــًدا 
أن حامس مهتمة بإنجاز الصفقة عى غرار صفقة "وفاء 

األحرار" عام 2011.
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مجلس كنائس الرشق األوسط – قطاع غزة 
اعالن طرح عطاء لتوريد ادوية ملخازن جمعية اتحاد الكنائس 

PQ No (NECC-2021 -008( رقم
تعلــن إدارة جمعيــة اتحــاد الكنائــس عــن طــرح عطــاء لتوريــد أدويــة إلدارة الجمعيــة فعــى الراغبــن باالشــراك يف هــذا العطــاء 
التوجــه إىل مكتــب الجمعيــة الكائــن يف غــزة الرمــال شــارع ســعيد العــاص للحصــول عــى وثائــق العطــاء وذلــك اعتبــارا مــن يــوم 
الخميس املوافق 2021/07/29 ولغاية يوم االثنن 2021/8/2 مقابل رسم غري مسرد قدره مائة شيكل )100 شيكل(.

بالرشوط التالية: -
• تعد دعوة العطاء جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

• أن يكون املنشأ مرخصًا والصنف املنتج مرخصًا.
• تاريخ صالحية األدوية املطلوبة ال يقل عن عامن عند االستالم.

• األسعار بالشيكل شاملة الرضيبة املضافة.
• تعبئة عروض األسعار عى نفس النموذج املستلم من إدارة الجمعية مع كتابة االسم التجاري للصنف عى أن يكون 

نفس تركيب الصنف املسجل يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الرشكة املصنعة.
• يلتزم املورد بتزويد رخصة تسجيل الرشكة لدى االختصاصات الحكومية وتشكل كل من وزارة االقتصاد والتجارة والدوائر الرضيبية.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء ألكرث من مورد.
• يحق للجمعية زيادة أو خصم %25 من كميات األدوية املطلوبة يف العطاء.

• إن إدارة الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.
• يتم توريد األدوية يف مقر الجمعية مبدينة غزة يف مدة أقصاها 45 يوم من استالم أمر التوريد عى أن يرفق شهادات التحليل 

املخربي لكل صنف ورقم الخلطة.
• عى املورد ختم وتوقيع كل صفحة او ورقة من أوراق العطاء.

• يجــب عــى املــورد اصــدار فاتــورة رضيبيــة وشــهادة خصم من املنبع وتســدد الفواتري خــالل 45 يوم من تاريخ توريد 
اخر صنف إلدارة الجمعية بعد مطابقتها ملواصفات ورشوط العطاء.

• آخر موعد لتسليم العطاء يوم الخميس 2021/8/5 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.
•  يرفــق مــع العطــاء كفالــة بنكيــة او شــيك بنــي بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء وال تقبــل األمــوال النقديــة او الشــيكات 
الشخصية،  يف حالة رسو العطاء عى املورد يتوجب عليه تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % ولن ينظر للعطاء 

الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية او شيك بني.
•  يطبع عى العبوات املشراة "مباع إىل جمعية اتحاد الكنائس بغزة".

•  مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا يوم األحد.
  إدارة جمعية اتحاد الكنائس بغزة 
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــي مراجعــة مجلــس كنائــس الــرشق األوســط – غــزة عــى العنــوان التــايل: غــزة الرمــال شــارع 

سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف: 2860146 – 2822595 ، جوال رقم: 0594140300
مجلس كنائس الرشق األوسط – قطاع غزة

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 غري حكومية وتسعى إىل تحسن الصالح 
العــام وتحســن نوعيــة الحيــاة للفئــات املهمشــة واألشــخاص ذوي االعاقــة وتنميــة البيئة املناســبة لألجيال الفلســطينية 
مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة تعالــج مجموعــة مــن االحتياجــات يف كل من قطــاع التعليم، وتنمية الطفولة املبكرة، وتحســن 
األوضاع الصحية واملعيشية لألشخاص ذوي االعاقة، والبيئة والصحة واملياه والرصف الصحي، والتطوير املؤسسايت.

ويف إطار عمل املؤسســة، تعلن جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل– فلســطن بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم العايل كجهة 
مالكــة لألعــال، وبتمويــل مــن الصنــدوق اإلنســاين لــألرض الفلســطينية املحتلــة، عــن طــرح عطــاء لتأهيــل عــدد 24 مدارســة 
حكوميــة يف 3 محافظــات مــن قطــاع غــزة، ضمــن مــرشوع الوصول اآلمــن للتعليم من خالل تقديم خدمات 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 غــزة الســتالم وثائــق 

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 مسجاًل رسميًا يف الدوائر الرضيبية.

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

5. يجب تقديم تأمن ابتدايئ )كفالة دخول العطاء( بنســبة %5 من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية ســارية املفعول ملدة 

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

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 غري ملزمة بالرسية 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.يتــم الحصــول عــى وثائــق العطــاء اعتبــار مــن اليــوم األربعاء املوافق 2021/07/28  بدء من الســاعة 12:00 ظهرًا 

وباقــي أيــام االســبوع خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ملؤسســة إنقــاذ الطفل_فلســطن ) مــن االحــد حتــى الخميس ( من 
الساعة  9:00 صباحًا حتى  2:00  ظهرًا..

13.سيعقد االجتاع التمهيدي يوم االثنن املوافق 2021/08/2 الساعة التاسعة صباحًا، 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 

مقر املؤسسة ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد )سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء 
يف نفس مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطن(.

مالحظة:-
تكاليف هذا اإلعالن يف الجريدة ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

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

ملزيد من املعلومات أو االستفسار هاتف : 2626285 

إعـــالن
تعلن جمعية جباليا للتأهيل عن طرح مزاد علني لبيع مجموعة من األدوات 
املوســيقية )جهــاز اورج تعليمــي، وآلــة عــود، عــدد مــن االيقاعــات والطبــول، 

والصاجات النحاسية الكبرية والصغرية وعدد من الدفوف حجم صغري(.
فعــى مــن يرغــب الدخــول يف املــزاد العلنــي الحضــور اىل مقــر الجمعيــة 
الســتالم رشوط الدخول اىل املزاد مقابل 50 شــيكل غري مســردة وســيكون 

املزاد يوم األحد املوافق 2021/8/1م الساعة الثانية عرشة ظهرًا.
مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

غزة/ يحيى اليعقويب:
الفلســطيني  املؤمتــر  أوىص 
أجــل  مــن  "شــباب  الشــبايب 
دائــرة  نظمتــه  والــذي  القــدس" 
املقاومــة  حركــة  يف  الشــباب 
بالعمــل  "حــاس"  اإلســالمية 
األطــر  مــع  التشــبيك  تعزيــز  عــى 
العربيــة  الشــبابية  واملجموعــات 
مــع  التطبيــع  الرافضــة  والدوليــة 

االحتالل اإلرسائييل.
جســم  بتشــكيل  أوىص  كــا 
الشــباب  ينظــم  واســع  ائتــاليف 
أقــى  يحقــق  وطنــي  إطــار  يف 
مــن  االســتفادة  مــن  درجــة ممكنــة 
االشــتباك  يف  الشــبابية  الجهــود 
عــى  والحفــاظ  االحتــالل  مــع 
الضفــة  يف  الفلســطينية  الهويــة 
الغربيــة عــى غــرار تنســيقية األطر 
والهيئات الشبابية يف قطاع غزة.

منتجــع  قاعــة  يف  املؤمتــر  وُعقــد 
بحضــور  "امللكيــة"  الشــاليهات 
وشــخصيات  سياســية  قيــادات 
وطنيــة وحشــد كبــري مــن الشــباب، 
وتخللــه فقــرات فنيــة واســتعراض 
تجارب شــباب نجحوا يف تســليط 
الضــوء عــى جرائــم االحتالل عى 

مواقع التواصل االجتاعي.
للمؤمتــر  الختامــي  البيــان  وشــدد 
املقاطعــة  حــركات  تعزيــز  عــى 
لهــا  املتواصــل  الدعــم  وتوفــري 
أنشــطتها  مــع  التفاعــل  عــرب 
عــى  ــا  إعالميًّ الضــوء  وتســليط 
فعلهــا وخطابهــا املوجــه للجمهــور 
الشــباب  خــالل  مــن  الخارجــي 
الفلســطيني وعرب مواقع التواصل 
االجتاعي، والعمل عى تشكيل 
الهيئــة الشــبابية من أجل القدس، 
وتكثيف الجهد الشــبايب املساند 
وتنظيمــه وتوســيع مفاعيــل عملــه 
الوطــن  داخــل  الســاحات  كل  يف 
العمــل  رضورة  وأكــد  وخارجــه. 
الفلســطينية  الروايــة  إبــراز  عــى 
وإبــراز  ــا،  ودوليًّ ا  وإســالميًّ ــا  عربيًّ
الصهيونيــة،  الروايــة  يف  الخلــل 
الرســمية  غــري  العالقــات  وتعزيــز 
مع املؤسسات الحقوقية الدولية 
الفلســطينية  الروايــة  وإيصــال 
مــن  تزيــد  وســائل  وخلــق  إليهــم، 
انخراط الشــباب يف املواجهة مع 

االحتالل، وفضح جرامئه.
كــا أوىص املؤمتــر بالعمــل عــى 
بناء برامج شبابية كاملة: توعوية، 
يف  وفكريــة  وفنيــة،  وثقافيــة، 
قطــاع غــزة، وإبقــاء قضيــة القــدس 
شــعبنا،  أبنــاء  قلــوب  يف  حيــة 
الشــباب  تفاعــل  تعزيــز  ورضورة 
مــا  مــع  الشــتات  يف  الفلســطيني 
الروايــة  وتعزيــز  بالقــدس  يحــدث 

تصديــر شــباب فلســطن يف كل 
املجاالت".

عمــل  بيئــة  توفــري  رضورة  وأكــد 
للشــباب وإيجــاد فــرص عمــل لهــم 
وحاضنــات تعّلــم الشــباب العمــل 

عن بعد يف كل املجاالت.
كــا شــدد املدهــون عــى رضورة 
الرياديــة  املشــاريع  احتضــان 
الصغــرية لتنميــة قــدرات الشــباب 
وإســنادهم  أمامهــم  اآلفــاق  وفتــح 
نجاحهــم  لتحقيــق  البيئــة  وتوفــري 
القضيــة  رفعــة  يف  يســاهم  مبــا 

الفلسطينية.
الجلستان: األولى والثانية

للمؤمتــر  األوىل  الجلســة  يف 
تحدثــت  قصتــي"  "هــذه  بعنــوان 
نــور ســعد ابنــة الشــهيد القســامي 
الكاريكاتــري  رامــي ســعد ورســامة 

الفلســطينية لدى شــعوب العامل، 
وجبهــة  مجموعــات  وتشــكيل 

قانونية لفضح جرائم االحتالل.
تتويج لجهود الشباب

دائــرة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الشــباب يف حركــة حــاس رامــي 
حســن": إن افتتــاح املؤمتــر يأيت 
التــي  الشــباب  لجهــود  تتويًجــا 
بذلوها يف معركة ســيف القدس، 
أن  خاللهــا  مــن  اســتطعنا  حيــث 
نوصــل الروايــة الحقيقيــة الصادقة 

إىل العامل".
املؤمتــر  أن  حســن  وأوضــح 
دور  وتعزيــز  إظهــار  إىل  يهــدف 
كل  يف  الفلســطيني  الشــباب 
أماكن وجودهم يف نرصة القدس 
ويهــدف  األقــى،  واملســجد 
وتوجيــه جهــود  توحيــد  إىل  أيًضــا 
الشباب الفلسطينين وصواًل إىل 
يشــاركون  متكامــل  عمــل  برنامــج 

جميعهم فيه.
الفلســطينين  الشــباب  أن  وأكــد 
قــادرون  أماكــن وجودهــم  يف كل 
أصيــاًل  جــزًءا  يكونــون  أن  عــى 
إذا  القــدس  معركــة  يف  وفاعــاًل 
إرادة،  الفعــل  أول  ألن  أرادوا؛ 
تحســمها  لــن  القــدس  معركــة  وأن 
مجاميــع  أو  دوليــة  قــرارات 
سيحســمها  وإمنــا  سياســية، 

الشباب الثائرون.
خطة شاملة

املكتــب  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
الســيايس لحركــة حــاس د.كال 
أبو عون: "ما زلنا نعيش يف ظالل 
معركة سيف القدس التي حققت 
فيهــا املقاومــة الفلســطينية نــرًصا 
ورســمت  واضًحــا  وتقدًمــا  مظفــًرا 
إســاءة واضحة لوجه العدو القبيح 

هي األسوأ يف تاريخ الكيان".
املقاومــة  أن  عــون  أبــو  وأكــد 
خــالل  تحــرز  أن  اســتطاعت 
صــورة  القــدس  ســيف  معركــة 
ُتــدوي  اإلنــذار  وصفــارات  النــرص 
وقطعــان  املحتلــة  املــدن  يف 
املســتوطنن يهربــون تحــت وقــع 
رضبــات املقاومــة، ومعركة ســيف 
القــدس جــاءت دفاًعــا عن القدس 
يف  ومهمــة  متقدمــة  كمحطــة 

مرشوع العودة والتحرير.
ولفــت عضــو املكتــب الســيايس 
الفــرات األخــرية  أن  لحــاس إىل 
الســفارة  نقــل  بعــد  شــّكلت 
املحتلــة  القــدس  إىل  األمريكيــة 
والجهــود املبذولــة لتمريــر صفقــة 
واالســتبداد  العلــو  قمــة  القــرن 
الــذي  والطغيــان  والتاهــي 
واالنحــدار  الهبــوط  ســيعقبه 
مراحــل  و"ســتعقبه  لالحتــالل، 

طفولتهــا  قصــة  عــن  جحــا،  أميــة 
بعد استشهاد أبيها مروًرا بعدوان 
االحتــالل املتواصل عى شــعبنا، 
الشــعر  موهبَتــْي  ســّخرت  وكيــف 
يف  ومشــاركتها  لديهــا  والرســم 
مســابقات محليــة وعربيــة ودوليــة 

وحصولها عى املراكز األوىل.
تحــدث  نفســها  الجلســة  ويف 
بلــدة  مــن  عــودة  أبــو  قتيبــة 
عــن  املحتلــة،  بالقــدس  ســلوان 
لهــا  يتعــرض  التــي  االنتهــاكات 
املقدسيون واعتداءات االحتالل 
اســتعرض  كــا  ومســتوطنيه، 
هــدم  سياســة  ظــل  يف  معاناتهــم 

املنازل.
املحامية دياال عايش من رام الله 
اســتعرضت معانــاة أهــايل الضفــة 
االحتــالل  مواجهــة  يف  الغربيــة 
ومارسة العمل النقايب واملهني 
ومضايقــات  التحديــات  رغــم 
بصمــود  وأشــادت  االحتــالل، 
العــدوان  مواجهــة  يف  غــزة  أهــل 
ودفاعهــم  املتواصــل  اإلرسائيــيل 
عــن القضية الفلســطينية ودفعهم 

الرضيبة عن شعبنا بأكمله.
يف الســياق ذاتــه، قالــت الناشــطة 
"القــدس  قامئــة  عــن  واملرشــحة 
موعدنــا" ســمر حمــد: إن الشــباب 
وعتدهــا  وعادهــا  األمــة  "عــاد 
واألقــى  يطلبكــم  وامليــدان 
وأعــدوا  فشــمروا  يســترصخكم، 
واستعدوا فالقادم ُيصنع بأيديكم 

أخرى يف نهاية االحتالل وتحقيق 
االحتــالل  دحــر  وأن  اآلخــرة  وعــد 

بات قاب قوسن أو أدىن".
وقيادتهــا  املقاومــة  "إن  وقــال: 
وضعــت  والعســكرية  السياســية 
التحريــر،  ملعركــة  شــاملة  خطــة 
بتنســيق  بالنهــار  الليــل  ونواصــل 
غــري مســبوق مــع كل القــوى الحية 
ُقدًمــا  للمــي  شــعبنا  أبنــاء  مــن 
والتحريــر  العــودة  مــرشوع  يف 
والجهــود  الطاقــات  كل  واســتنفار 

يف سبيل تحقيقه".
ُتــويل  أكــد أن قيــادة حــاس  كــا 
جيــل الشــباب كل رعايــة واهتــام 
قدًمــا  للمــي  األمــل  فيــه  وتضــع 
كل  ليســتجمع  املســرية،  يف 
مفــردات القــوى والتحدي وينترش 
واملســاحات  الســاحات  كل  يف 

عــى  قــادر  موقعــه  حســب  كل 
نــرصة القــدس واملســجد األقــى 
فــال  مبقاومــة  بعمــل  بعلــم  بكلمــة 
أو كــرُث،  قــّل  بــأي جهــد  تســتهينوا 
القــدس  ســبيل  يف  جهــد  فــكل 
ســيؤيت أكلــه كل حــن وســنقطف 

مثاره فاتحن منترصين".
الناشــط  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
املقاومــة  إن  الطنــاين:  أحمــد 
شــكلت لوحة وملحمة بطولية يف 
االســتجابة لنــداءات أهــل القــدس 
الفلســطينية  القضيــة  وأعــادت 
الشــباب  وأن  للواجهــة، 
الفلســطينين أثبتــوا خــالل معركة 
سيف القدس أن فلسطن واحدة 

موحدة ال تقبل القسمة.
الشــباب  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطينين اســتطاعوا تجييــش 
لتعزيــز  العــامل  حــول  نظرائهــم 
مواجهــة  يف  الفلســطينية  الروايــة 
وإعــادة  اإلرسائيليــة  الروايــة 
لطلبــة  العــام  لالتحــاد  االعتبــار 
عامــل  مــن  يشــكله  ملــا  فلســطن 
مؤثــر يف كل الجامعــات، مشــدًدا 
تنســيقية  تأخــذ  أن  رضورة  عــى 
دورهــا  الشــبابية  والهيئــات  األطــر 
الوطنــي  للفعــل  عــاًدا  لتشــكل 

املواجهة لالحتالل.
مــن  قــال  حــادة  محمــد  الناشــط 
ناحيته: إن "شباب القدس تحولوا 
وخــري  لإلعــالم  وزيــر  خــري  إىل 
ســفري لنقــل صورة القضيــة للعامل 

واالفــرايض  الواقعــي  العــامل  يف 
األحــرار  ويجنــد  الوعــي  وينــرش 
لنــرصة قضيتنــا حتــى نحقــق حلــم 

شعبنا يف العودة والتحرير.
الربملان الشبايب

من جهة ثانية، شدد وزير الشباب 
الســابق  والثقافــة  والرياضــة 
رضورة  عــى  املدهــون  د.محمــد 
وإحيــاء  الشــبابية  املراكــز  إحيــاء 
الربملان الشبايب لتأهيل الشباب 
للقيــادة السياســية، وأن "الشــباب 
الفلســطيني يبحــث عــن التمثيــل 

ليكون لهم كيان واعتبار".
"الشــباب  إن  املدهــون:  وقــال 
إىل  يحتاجــون  الفلســطينين 
التأهيــل الــذي يليــق بالــرصاع مــع 
وأن  فلســطن،  وتحريــر  االحتــالل 
تأهيــل الشــباب لــه مثــرة مهمة يف 

الفلســطينية  الروايــة  وتثبيــت 
وتفنيد رواية املحتل".

لــن  االحتــالل  أن  حــادة  وأكــد 
يفلــح بتحقيــق مبتغــاه مــن تهويــد 
القــدس  شــباب  دام  مــا  القــدس 
يحافظــون عــى رباطهــم وثباتهــم، 
املشــاركة  رضورة  عــى  مشــدًدا 
أهــايل  ودعــم  االعتصامــات  يف 
واجــب  "هــو  فـــ  املهــددة  األحيــاء 

عى الشباب".
فعاليــات  مــن  األوىل  الفقــرة  يف 
الجلسة الثانية ملؤمتر "شباب من 
أجل القدس" بعنوان )سوشــلجي 
القضية( استعرضت قصص نجاح 
لشــباب عــرب "السوشــيال ميديــا" 
الفلســطينية  القضيــة  نــرصة  يف 
وهم الشــباب: صالح الجعفراوي، 
أســامة شــحادة، إميــان الشــنطي، 

بشائر معمر.
اســتعرض  نفســها  الجلســة  ويف 
الفلســطيني  الفــن  منتــدى  رئيــس 
د.ســعد كريــم دور الفــن يف دعــم 
ونــرصة القضيــة الفلســطينية، يف 
اإلعالمــي  الناشــط  تنــاول  حــن 
دور  عــن  الحديــث  عيــد  نضــال 
الروايــة  تعزيــز  يف  اإلعــالم 
انتهــاكات  وفضــح  الفلســطينية 
مركــز  مديــر  وتحــدث  االحتــالل، 
والتنمويــة  السياســية  الدراســات 
صابــر عليــان عــن دور الشــباب يف 
يف  الفلســطينية  الروايــة  تعزيــز 

اإلعالم األجنبي.

مته دائرة الشباب يف حركة حماس يف أثناء مؤتمر نظَّ

توصيـــــة بتعزيــز التشبيــك مع األطـــر الشبابية 
العربيــــــة والدوليـــــة الرافضـــــــة للتطبيـــــــــع

حمادة: االحتالل 
لن يفلح بتحقيق 

مبتغاه من التهويد

الطناين: الشباب 
الفلسطينيون أثبتوا 
خالل سيف القدس 
أن فلسطني واحدة

حسني: الشباب 
الفلسطينيون يف لك 

أماكن وجودهم جزء أصيل 
وفاعل يف معركة القدس

أبو عون: المقاومة 
وقيادتها السياسية 

والعسكرية وضعت خطة 
شاملة لمعركة التحرير

المدهون: يجب إحياء 
المراكز والربلمانات 
الشبابية لتأهيلهم 
للقيادة السياسية

حمد: الشباب عماد 
األمة ولك جهد 

يف سبيل القدس 
سيؤيت أكله 

جانب من المؤتمر في غزة أمس          ) تصوير / ياسر فتحي ( 
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إعالن طرح عطاء 
بالظرف المختوم

توريد حقيبة الكرامة 
 (21/AI/2021) رقم

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  طرح مناقصة بالظرف املختوم 
لتوريد حقيبة الكرامة   للسيدات  من خالل تنفيذ :

 1. مــروع االســتجابة الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الطارئــة والعنــف 

 Responding .القائم عىل النوع االجتامعي يف غزة بسبب العدوان اإلرسائييل
 to emergency SRH and GBV needs in Gaza due to Israeli

.))UNFPA( بتمويل من صندوق األمم املتحدة للسكان bombardments

النــوع  عــىل  القائــم  العنــف  لخدمــات  املتكاملــة  االســتجابة  مــروع   .2

لالحتياجــات  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والــرف  امليــاه   / االجتامعــي 
 Integrated GBV/WASH  .2021 فلســطني   - غــزة   يف  اإلنســانية 

response to humanitarian needs in Gaza, Palestine_2021

مســاعدات  مكتــب  بــإرشاف   / الرنويجيــة  الخارجيــة  وزارة  مــن  وبتمويــل 
الكنيسة الدمناركية الرنويجية

تنفيذ: جمعية الثقافة والفكر الحر ومركز العمل التنموي معًا.
فعــيل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات واملحــالت املرخصــة واملصنفــة  
حسب األصول، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي األمل – خلف الهالل 
األحمر الفلسطيني – مدينة خـــان يونس ، لراء  وثائق العطــــاء خالل سـاعـــات 
الدوام الرسميـة  من الساعــة التاسعة صبــاحـا حتى الساعة الثانية ظهرا ، وذلك 
ابتــداء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/07/27م وحتــى يــوم الثالثــاء  املوافق 

2021/08/03م مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 

- موعد االجتامع التمهيدي الساعة الثانية عر ظهرا من يوم األربعاء 2021/08/04م.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2021/08/11م الساعة الثانية عر والنصف ظهرا مبقر الجمعية .

- ســيتم فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2021/08/11م الســاعة الثانية 
عر والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة . 
- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- إرفاق كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو 

كفالة بنكية سارية املفعول من من يرسو عليه العطاء.
- ارفاق فاتورة وشهادة خصم من املنبع من من يرسو عليه العطاء.

- ارفاق صورة من السجل التجاري للركة معتمد وساري املفعول حسب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط .
- للجمعية الحق يف التجزئة.           - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار . 

- تكلفة االعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
 : رقــم  هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــىل  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -

2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء مطبوعــات رقــم: 
(SYFS2021 /23(  ضمن مروع القافلة األوروبية  بالراكة مع امباكت 

للخدمات والعالقات العامة.
عىل الراغبني باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية 

عىل العنوان التايل:    جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي – خلف مول االندلسية – عامرة 

املعتز – الطابق االريض.    الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الثالثاء املوافــق 2021/07/27 وحتى 
يوم األحد املوافق 2021/08/01 من الساعة 08:00 صباحًا إىل الساعة 
04:00 عــرًا  علــاًم بــأن آخــر موعد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية 

واملاليــة هــو يــوم االثنــني املوافــق 2021/08/02 الســاعة 12:00 صباحــًا 
بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  كــراس  عــىل  الحصــول   .1

.2021/07/27

2. االجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات وتساؤالت الركات املشاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األحد املوافق 2021/08/01 الساعة 2:00 ظهرًا.
3. يجب أن تكون كراســة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها )%5( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

7. عىل الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.

11. ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح عطاء مطبوعات
 )SYFS2021 /23( رقم 

تمديــد كوابــل   – أعمــال مدنيــة  الخاصة:تنفيــذ 
أرضية- محافظات غزة "حسب الطلب"

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

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس املوافق 12 /2021/08 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم  األحــد  املوافــق  15 / 2021/08 الســاعة 
11 صباحًا

- ســيتم عقد اجتامع متهيدي وذلك يوم االربعاء املوافق 2021/08/04 
وذلك يف مقر الركة الرئيي الساعة 10 صباحًا

الركــة  مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئيي بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء املـوافـق  
2021/07/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 7,500 شــيكل, مبوجــب كفـالـــة 
بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
• موبايل رقم : 0599300112 

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 32/ 2021

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
املعتقلــون  يعانيهــا  كبــرية  معانــاة 
اإلداريــون وذووهم بســبب تغييبهم 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون  يف 
لهــم  تهمــة  أي  توجيــه  دون  قــًرا 
ودون ســقف زمنــي لالعتقــال الــذي 
ــا يف أغلــب الحــاالت،  د تلقائيًّ ُيجــدَّ
يف  اســتقرار  أي  دون  يحــول  مــا 
فــال  وذويهــم،  األرسى  هــؤالء  حيــاة 
يجدون أمامهم ســوى خوض معركة 
عــىل  للضغــط  الخاويــة"  "األمعــاء 

االحتالل لإلفراج عنهم.
مــن  ــا  إداريًّ أســرًيا   14 ويخــوض 
إرضاًبــا  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
دخــل  إذ  الطعــام،  عــن  مفتوًحــا 
الخليــل  مــن  زيــدات  ســامل  األســري 

يومه الـ16 مرضًبا.
العيد عيدان

لهــا  تعــرَّض  التــي  الكــرى  الصدمــة 
عيــد  عشــية  داليشــة  ماهــر  األســري 
األضحى املبارك جعلته يرع فوًرا 
يف اإلرضاب عــن الطعــام احتجاًجــا 
اإلداري  لالعتقــال  إعادتــه  عــىل 
االحتــالل  جيــش  حاجــز  عــىل  وهــو 
املعــروف باســم "الظاهريــة" وقبيــل 
كانــت  التــي  عائلتــه  إىل  وصولــه 

تستعد ألن يكون العيد عيدْين.
داليشــة":  "عــال  ماهــر  زوجــة  تقــول 
إىل  ووصولــه  عنــه  اإلفــراج  "بعــد 
قضــاء  بعــد  اإلرسائيــيل  الحاجــز 
اإلداري  االعتقــال  شــهور يف  أربعــة 
اقتــاده جنــود االحتــالل هنــاك ومــن 
اإلداري  باالعتقــال  عليــه  حكــم  ثــّم 
ووصفــت  أخــرى".  شــهور  أربعــة 
بـ"الحــرب  زوجهــا  مــع  حــدث  مــا 

اســتئنافه  رفــض  بعــد  الطعــام  عــن 
االعتقــال  أن  الحكــم، مضيفــة  عــىل 
اإلداري معاناة لكونه بناء عىل ملف 
رسي مغلق فهو سياســة جور وظلم 
ال ميكــن أن يقبــل بهــا أحــد ومن حق 
عــر  بحريتهــم  يطالبــوا  أن  األرسى 
العمــور  الخاوية".وتشــري  "األمعــاء 
إمتــام  مــن  يتمكــن  مل  ابنهــا  أن  إىل 
إعــادة  بســبب  الجامعيــة  دراســته 
اعتقالــه حيــث حصــل عــىل الثانوية 
أن  معتــرة  الســجن،  يف  العامــة 
االحتــالل  عــىل  يضغــط  اإلرضاب 
إىل  داعيــة  األرسى،  عــن  لإلفــراج 
جامعــي  إرضاب  هنــاك  يكــون  أن 
اإلداري  للمعتقلــني  دعــاًم  لــأرسى 
املجتمــع  تحــرك  جامهرييــة  وهبــة 

الدويل.
وبينت أنه بعد اعتقاله ست سنني 
مــن  خــرج  اتهــام  الئحــة  عــىل  بنــاء 
الســجن ملــدة أربعــة أشــهر ثــم أعيــد 
مــن  العريــن  يف  ــا  إداريًّ اعتقالــه 
مايــو املــايض هــو وشــقيقه محمــد 
)معتقــل للمــرة األوىل( وحكــم عــىل 
أربعــة  اإلداري  باالعتقــال  االثنــني 

أشهر.
ا 720 قراًرا إداريًّ

باســم  الناطــق  ت  عــدَّ جانبهــا،  مــن 
للدراســات  فلســطني  أرسى  مركــز 
أمينــة الطويــل أن االعتقــال اإلداري 
متجــدًدا  قدمًيــا  موضوًعــا  أصبــح 
الحــايل  الوقــت  يف  هنــاك  حيــث 

ونخبة من املثقفني، وأي شخص له 
دور يف دعــم القضيــة الفلســطينية 
كدعــم صمــود أهــل غــزة يف معركــة 

"سيف القدس".
قــرارات  أن  الطويــل  ُتبــنّي  وإذ 
عــن  تصــدر  اإلداري  االعتقــال 
"محاكــم صوريــة" هــي أداة تنفيذية 
وجهــاز  االحتــالل  ملخابــرات 
"الشــاباك" بتعليــامت مبــارشة مــن 
وزير أمن االحتالل الداخيل، قائلة: 
سياســة  ميثــل  االعتقــال  "وهــذا 
للفلســطينيني  جامعــي  عقــاب 
وللــردع والتخويف إلبعاد الناس عن 
أي  أو  وغــزة  القــدس  مــع  التضامــن 
االحتــالل  عــىل سياســات  اعــرتاض 

كاالستيطان".
وتابعت الطويل بالقول: "منذ قرابة 
ثالثة أشهر هناك استهداف واضح 
املحتــل  والداخــل  القــدس  ألهــل 
مــن  مواطنــون  ُيعتقــل  مــرة  فــأول 

لــإلرضاب  دفعتــه  التــي  النفســية" 
عــن الطعــام املســتمر لليــوم العارش 
عــىل التــوايل، تقــول: "قىض زوجي 
مــن عمــره عــر ســنوات يف ســجون 
بتهــم،  منهــا  خمســة  االحتــالل: 
إداري  اعتقــال  أخــرى  وخمســة 
)اعتقــال بــدون تهمــة( فــال يلبــث أن 
يقــي أربعــة أو خمســة أشــهر معنــا 
الســجن  إىل  عــاد  قــد  نفســه  فيجــد 

مرة أخرى".
وتشــري إىل أن لديهام خمســة أبناء، 
أكرهــم يبلــغ مــن العمــر 16 عاًمــا، 
يف حــني أن أصغرهــم عمــره خمــس 
ســنوات مل يــروا والدهــم إال قليــاًل، 
مــا يجعــل املســئولية امللقــاة عــىل 
امــرأة  لكونهــا  جــًدا  كبــرية  عاتقهــا 
عــن  اإلرضاب  أن  معتــرة  عاملــة، 
أمــام  الوحيــد  الحــل  هــو  الطعــام 
املحــيل  التقصــري  ظــل  يف  األســري 
حقــوق  ومؤسســات  والــدويل 

اإلنسان عن حل قضيتهم.
العــبء  يجعــل  "ذلــك  وتضيــف: 
عليــه  ويفــرض  األســري  عــىل  ملقــى 
مــا   )..( بنفســه  مشــكلته  يحــل  أن 
يســتدعي وقفــة محليــة قويــة لدعــم 
صمودهــم خاصــة املرضبــني منهــم 
اإلداري  االعتقــال  كــون  ظــل  يف 
الســلطة  داعيــة  ــا"،  دوليًّ مرفوًضــا 
إليقــاف  التحــرك  إىل  الفلســطينية 
القامئــة  اإلداري  االعتقــال  مهزلــة 
عــىل الظلم والبهتان وتضييع أعامر 
هيــام  قالــت  بدورهــا،  األرسى. 
األســري  )والــدة  عاًمــا"   50" العمــور 
لليــوم  الطعــام  فــادي املــرضب عــن 
ابنهــا رشع يف إرضاب  الســابع، إن 

االحتــالل  ســجون  داخــل  حــراكات 
السياســة  هــذه  ضــد  اإلرسائيــيل 
التي شــهدت ارتفاًعا كبرًيا يف هذا 

العام.
أصــدر  العــام  بدايــة  "منــذ  وقالــت: 
ــا  االحتــالل حــوايل 720 قــراًرا إداريًّ
وهــي نســبة كبرية جــًدا باملقارنة مع 

العام املايض".
 425 "حــوايل  الطويــل:  وأضــاف 
قــراًرا منهــا ترتاوح مدته بني شــهرين 
هنــاك  أن  حــني  يف  أشــهر  وســتة 
خمــس  لهــا  التجديــد  تــم  حــاالت 
295 أســرًيا اعتقلــوا  مــرات، ومنهــا 
ا، يف حني أن الغالبية  ألول مرة إداريًّ
العظمــي مــن القــرارات كانــت إعادة 

اعتقال ملحررين سابًقا".
ــا يوجــد 520  وأشــارت إىل أنــه حاليًّ
نــواب  مثانيــة  منهــم  ــا،  إداريًّ أســرًيا 
يف املجلــس التريعــي وأســريتان 
وثالثة أطفال قارصين، الفتة إىل أن 
االعتقــال اإلداري ال مييــز بني صغري 
وال كبري ويطال كل رشائح املجتمع 
وقيــادات  الســن  يف  كبــار  ســواء 
لــه  مــن  أو صحفيــني وكل  فصائليــة 
عالقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة أو أي 
دور يف تأجيج الشــارع الفلســطيني 

ومواجهة جرائم االحتالل.
كان  ســواء  الطويــل:  وأضافــت 
الســيايس  املســتوى  عــىل  ذلــك 
فطــال  الرتبــوي  أو  االجتامعــي  أو 
أكادمييــة  شــخصيات  االعتقــال 

ــا بعــد ســيف القــدس  الداخــل إداريًّ
ــا ملعتقلــني  وهنــاك 41 قــراًرا إداريًّ
مقدســيني وهــو خــرق قانــوين كبــري 

لكونهم يحملون هوية االحتالل".
ــه إىل وجــود خطــوات احتجاجيــة  ونبَّ
مــن األرسى عــىل هذا النهج كإرجاع 
ويف  عوفــر،  يف  الطعــام  وجبــات 
أســرًيا   14 هنــاك  النقــب  ســجن 
الطعــام،  عــن  إرضاًبــا  يخوضــون 
هــذه  األســرية  الحركــة  تصعــد  وقــد 
كل  عــىل  وتعّممهــا  الخطــوات 

السجون.
ــا  إداريًّ "املعتقــل  بالقــول:  ومضــت 
كالتمثيــل  حقوقــه  مــن  كثــرًيا  ُيحــرم 
قــد  االحتــالل  أن  كــام  القانــوين، 
محكومياتهــم  انتهــت  أرسى  يحــول 
العكــس،  أو  اإلداري  االعتقــال  إىل 
تجديــد  يتــم  أرسى  هنــاك  أن  كــام 
اعتقالهــم مجــدًدا بعد اإلفراج عنهم 

أو بعد وقت قصري من ذلك".

"صدى سوشال" يستنكر 
حملة "فيسبوك" المستمرة 

عىل المحتوى الفلسطيين
رام الله/ فلسطني:

اســتنكر مركــز "صــدى سوشــال" املختــص بحاميــة املحتــوى الفلســطيني 
عــىل منصــات التواصــل االجتامعــي، تصعيــد موقــع "فيســبوك" القيــود 

عىل الصفحات اإلعالمية الفلسطينية.
ووّثــق املركــز العديــد مــن الشــكاوى حــول اســتمرار القيــود عــىل النــر 
الســاحة  عــىل  مهمــة  إخباريــة  وكاالت  منهــا  صفحــات  إىل  والوصــول 
الفلســطينية عــىل الرغــم مــن أن مــا تنــره وتتداولــه هــو محتــوى إخبــاري 

بحت.
ويــرى مراقبــون أن هــذه الحــرب ضــد املحتــوى الرقمــي الفلســطيني تــأيت 
بضغــوط مــن االحتــالل، بهــدف طمــس الروايــة الفلســطينية وتواطــؤ مــن 
إدارات هذه املنصات، يف الوقت الذي متنح فيه مساحة كبرية للرواية 

اإلرسائيلية.
ويف السياق ذاته، أكد املركز متابعته املستمرة لرصد هذه االنتهاكات 
بحق املحتوى الفلســطيني، والعمل عىل متابعتها مع إدارة "فيســبوك" 
لالستيضاح عن أسباب هذا التضييق. وناشد املركز مؤسسات املجتمع 
املــدين املختلفــة أن تقــف عنــد دورهــا ومســؤولياتها للدفاع عن الحقوق 
الرقمية الفلسطينية، مؤكًدا رضورة التواصل معه لإلبالغ عن االنتهاكات 

الرقمية بحق املحتوى الفلسطيني بهدف توثيقها ومتابعتها.

غزة/ نور الدين صالح:
إللغــاء  الشــعبية  للحملــة  العــام  املنســق  كشــف 
التقاعــد القــري يعقــوب زروق، النقــاب عن عزم 
العســكري  للتقاعــد  امُلحالــني  الســلطة  موظفــي 
املحاكــم  يف  قانونيــة  قضايــا  رفــع  إىل  التوجــه 

الفلسطينية ضد السلطة غًدا الخميس.
أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة  زروق  وأوضــح 
قانــوين،  وغــري  جائــر  القــري  التقاعــد  قــرار  أن 
وهــو عبــارة عــن قــرارات سياســية ليــس لهــا عالقــة 
مــن املتقاعديــن  عــدًدا  أن  بالقانــون، مشــرًيا إىل 
قًرا اجتمعوا أول من أمس مع الهيئة املســتقلة 

لحقوق اإلنسان لبحث هذا األمر.
وبــنيَّ أنــه تم االنتهاء مــن تجهيز العرائض القانونية 
تقدميهــا  وســيتم  الشــكوى،  بتقديــم  الخاصــة 

ا غدا الخميس. رسميًّ
ونحــن  الفلســطيني  للقضــاء  "ســنذهب  وقــال: 
الســلطة  أصدرتهــا  قضائيــة  بقــرارات  مســلحني 

بإلغاء التقاعد القري".
وشــدد عىل رضورة إعادة الحقوق ألصحابها وكل 

مــا ترتــب عــىل التقاعــد القــري مــن آثــار نفســية 
واجتامعيــة واقتصاديــة وصحيــة، معرًبــا عــن أملــه 
أن يحقق القضاء الفلسطيني العدالة وإنصافهم.

وأضــاف زروق: قضيتنــا مطلبيــة حقوقيــة وهنــاك 
بنــود قانونيــة تؤكــد أن القــرارات التــي تــم اتخاذهــا 

بحقنا سياسية وليس لها أي صلة قانونية.
وعــىل صعيــد مــواٍز، أعلــن زروق، توجــه املحالــني 
املطلبــي  حراكهــم  لتصعيــد  القــري  للتقاعــد 
جــرى  أنــه  إىل  مشــرًيا  وغــزة،  الضفــة  يف  شــعبًيا 
والنقابــات  الحقوقيــة  املؤسســات  مــع  التواصــل 

للبدء يف الفعاليات يف األيام القادمة.
التوافــق "مبدئًيــا" أن  وبحســب قولــه، فإنــه جــرى 
الضفــة  بــني  بالتزامــن  املطلبيــة  الفعاليــات  تقــام 
وغــزة، والتــي تتمثل بتنظيــم الوقفات االحتجاجية 
عــىل  الواقــع  الظلــم  ورفــع  امللــف  هــذا  إلنهــاء 

املترضرين منه.
وأفــاد بــأن عــدد املوظفــني العســكريني املحالــني 
للتقاعــد القــري يف غــزة بلــغ 17800 موظــف، 
و171 يف الضفــة، يف حــني يبلــغ عدد املوظفني 

املدنيني 6500 يف غزة.
وعــن الوعــود الســابقة التــي أعلنتها الســلطة، فقد 
وصفها زروق بأنها "وعود انتخابية" كانت مرتبطة 
بتمريــر إجــراء االنتخابــات، مشــرًيا إىل أنــه مل يتــم 
ح بها الوزراء واملسؤولون يف  تنفيذ أي وعود رصَّ

السلطة يف الفرتة املاضية.
وتواصل السلطة سياسة الصمت و"إدارة الظهر" 
غــزة  التــي خلقتهــا يف  مــع األزمــات  التعامــل  يف 
منــذ أكــر مــن 15 ســنة، ضمــن مســاعيها الراميــة 
بعــرض  ضاربــة  الســكان،  عــىل  الخنــاق  لتضييــق 
الحائــط كل املطالبــات والتحــركات الرافضــة لهذه 

السياسات.
رواتــب  نســب  تقليــص  القضايــا،  هــذه  ومــن 
منهــم  كبــري  عــدد  وإحالــة  القطــاع،  يف  موظفيهــا 
إىل التقاعــد القــري، وعــدم التوصــل لحــل ملف 
2005، وقطــع رواتــب عــدد كبــري مــن  تفريغــات 
األرسى املحرريــن، عــدا عــن تهميــش ملف أهايل 
شــهداء عــدوان 2014 حتــى اآلن، واقتطــاع حصــة 

غزة الدوائية.

رام الله/ فلسطني:
وثقت لجنة دعم الصحفيني 1016 حالة انتهاك بحق الحريات 

اإلعالمية الفلسطينية منذ بداية عام 2021.
ســنوي  نصــف  تقريــر  خــالل  الصحفيــني  دعــم  لجنــة  وأكــدت 
نــر أمــس أن هنــاك تصاعــًدا ملحوًظــا العتــداء االحتــالل عــىل 
الحريــات االعالميــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ارتفعت 
حدتهــا يف شــهر مايــو خــالل العــدوان اإلرسائيــيل األخــري عــىل 

قطاع غزة.
وأشــارت اللجنــة أن االنتهــاكات تنوعــت ما بني قتل واســتهداف 
منــازل  عــىل  صواريخهــا  االحتــالل  طائــرات  بإطــالق  ســواء 
خــالل  النــار  إطــالق  أو  بيوتهــم،  يف  آمنــني  وهــم  الصحفيــني 
مامرســة مهامهــم الصحفيــة، أو تحطيــم معداتهــم ومنازلهــم أو 
االعتقــال واالحتجــاز عــىل خلفيــة النــر أو التعبــري عــن الــرأي، 
والتهديــد، ومنعهــم التغطيــة والســفر بحريــة، ومصــادرة بطاقات 
الصحفيــني  بحــق  أســاليب  مــن  وغريهــا  ومعــدات  وهويــات 
للجــم عملهــم وعرقلــة نــر مــا يرتكبــه االحتــالل بحــق املواطنــني 

الفلسطينيني.
ونبهــت يف تقريرهــا إىل أن االحتــالل ميــارس االنتهــاكات بحــق 
لحقــوق  العاملــي  اإلعــالن  مــن   19 للــامدة  خالًفــا  الصحفيــني 
حكومــة  أن  موضحــة  الصحافــة،  بحريــة  يتعلــق  فيــام  اإلنســان 

االحتــالل التــي وّقعــت هــذه االتفاقيــات مل تلتــزم بهــا، وتنتهــك 
مــن  وّقعتــه  ملــا  ــا  خالفًّ الصحفيــني  وتطــارد  الحريــات  ــا  يوميًّ
املعاهــدات واالتفاقيــات التــي بقيــت حــرا عــىل ورق يف ظــل 
االستهداف املتواصل ألبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

ويغطــي التقريــر الفــرتة مــا بــني 1 كانــون الثاين/ينايــر إىل 30 
الصحفيــني  بحــق  االنتهــاكات  أن  مبيًنــا   ،2021 حزيران/يونيــو 
واإلعالميني اقرتفت عمًدا وأنه تم استخدام القوة املفرطة من 
جانب قوات االحتالل دون مراعاة ملبدأي التمييز والتناســب، 
والحقوقيــة  الدوليــة  املواثيــق  كافــة  الحائــط  بعــرض  ضاربــة 

واإلنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
حريــة  عــىل  انتهــاًكا   )696( الســنوي  نصــف  التقريــر  ــق  ووثَّ
الصحافــة مــن قبــل االحتــالل اإلرسائيــيل منهــم 101 انتهــاك يف 
قطــاع غــزة خــالل العــدوان األخــري، يف حني بلغــت )26( انتهاًكا 
مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ومجهولــني يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة وقطــاع غــزة، توزعــت يف 7 حــاالت بغــزة، و119 حالــة 

يف الضفة الغربية.
كــام ســّجل التقريــر أكــر مــن )194( حالــة مــن االنتهــاكات مــن 
رشكات مواقــع التواصــل االجتامعــي، وذلــك يف إطــار محاربــة 
املحتــوى الفلســطيني وطمــس جرائــم االحتــالل بحــق الشــعب 

الفلسطيني.

نادي األسري: نقل المريض 
"حريبات" إىل سجن عيادة 

الرملة جريمة جديدة
رام الله/ فلسطني:

عــدَّ نــادي األســري قــرار إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل نقــل األســري إيــاد 
ه، إذ ال يزال  حريبات )39 عاًما( إىل سجن عيادة الرملة، جرمية جديدة بحقِّ

بحاجة إىل متابعة صحية حثيثة.
وأوضــح النــادي يف بيــان لــه أمــس أن ســجن عيــادة الرملــة الــذي ُيطلــق عليــه 
مــن  املئــات  عــىل  شــاهًدا  يــزال  وال  كان  "املســلخ"  اســم  املــرىض  األرسى 
الجرائم الطبية التي تنفذها إدارة سجون االحتالل بحق املرىض، واستشهاد 
العديد منهم، محماًل االحتالل املســؤولية كاملة عن مصري األســري حريبات 

ا خطًرا منذ شهر. الذي يواجه وضًعا صحيًّ
بشــكل  الصحــي  وضعــه  بتحســن  تفيــد  التــي  املعلومــات  رغــم  أنــه  وأضــاف 
طفيــف مؤخــًرا، فــإن عيــادة ســجن الرملــة ســتكون محطــة جديــدة قد تتســبب 
بتدهور وضعه الصحي مجدًدا، كام حصل مع العديد من األرسى املرىض.

ونبــه النــادي إىل أن تلــك املحطــة جــزء مــن األدوات التنكيليــة التــي تنــدرج 
ضمــن سياســة اإلهــامل الطبــي "القتــل البطــيء"، التــي يتعــرض لهــا األرسى 
عــر سلســلة مــن اإلجــراءات، أبرزهــا املامطلــة يف تشــخيص وتقديــم العــالج 
مــا  عــر  ونقلــه  األســري يف املستشــفيات املدنيــة  لهــم، وتقييــد  املناســب 

تسمى عربة "البوسطة" التي تشكل رحلة عذاب إضافية.

المتقاعدون قرًسا يرفعون غًدا قضايا 
بالمحاكم الفلسطينية ضد السلطة

)1016( انتهاًكا بحق الحريات اإلعالمية 
الفلسطينية منذ بداية 2021

األسريان "داليشة" و"العمور" يخوضان معركة األمعاء الخاوية لكرس االعتقال اإلداري
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1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن طــرح عطــاءات تبعــًا للــروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/08/09 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

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

صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك االنتــاج الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة 
العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة الكفالــة من مســتحقات الركة أو ســند دفع معتمد 
صادر من بنك الربيد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باسم )وزارة الصحة( 
مببلــغ %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 
ملــدة ثاثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص مــن 
احضار الكفالة من املصادر املذكورة يجب احضار كفالة من أي بنك معتمد لدى ســلطة 

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( عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

8. لاستفســار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

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

عطاء رقم 09/2021
لتوريد قرطاسية 

iHH لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية
يوليو 2021

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية
عطاء رقم 09/2021 

تعلــن هيئــة االغاثــة االنســانية والحريــات الركيــةiHH  عن طــرح عطاء توريد 
للــروط  تبعــًا  الهيئــة  لصالــح  قرطاســية(  مــع  )شــنطة  املدرســية  الحقيبــة 
الــركات ذات  العطــاء فعــىل  كــراس ووثائــق  واملواصفــات املوضحــة يف 
مراجعــة  العطــاء  يف  املشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان 
الــدوام  أوقــات  خــال   IHH الركيــة  املؤسســة  مبنــى   - العــام  املوظفــني 
الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الثانيــة مــن بعــد الظهــر للحصــول 

عىل كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الركة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
مــن يــوم االثنــني املوافــق 02/08/2021 وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة 

وعرة دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الركات يف مقر الهيئة. 
ماحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من بنك محىل معتمد من سلطة 
النقد الفلسطينية كتأمني دخول العطاء بقيمة )$1,000( فقط الف دوالر 
أمريــي ال غــري والهيئــة غــري مســؤولة عن أي مبلــغ نقدي يرفق مع العطاء وال 

يلتفت إىل العطاء غري املصحوب بالتأمني املذكور. 
• ارفاق كافة األوراق الثبوتية للركة.

• ارفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

للمراجعة واالستفسار عىل األرقام التالية جوال: 0599706273 ، هاتف:082626553.

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

–النافــدة  االضــايف  التمويــل   / الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج 
)MDPIIIW6( السادسة

اســم املــروع الفرعــي: توريــد محروقــات لــزوم آليــات  الخدمــة وابــار امليــاه  
ومضخات الرصف الصحي يف  بيت الهيا.

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــني )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة لتحسني الخدمات األساسية 
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا 
عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة 
للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد محروقــات لــزوم آليــات  الخدمــة وابــار امليــاه  
ومضخــات الــرصف الصحــي يف  بيــت الهيــا وتنــوي اســتعال جــزء مــن أموال 
  MDPIIIW6 هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم  

01- 1322115-  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
أســعار  عــروض  الســتدراج  للتقــدم  املورديــن  الهيــا  بيــت  بلديــة  تدعــو   .1

ومضخــات  امليــاه   وابــار  الخدمــة  آليــات   لــزوم  محروقــات  توريــد  مــروع  
الرصف الصحي يف  بيت الهيا.

2. مدة التوريد 120  يومًا.

3. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة  

بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .4

2021/08/10 م الســاعة الثانية عرة ظهرًا ،  عروض األســعار االلكرونية 

غري مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
5. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

6. العنوان املشار إليه أعاه هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا 

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
 مشاريع كثيفه العالة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة

ببــاط  الطــرق  ارصفــة  صيانــة  لــزوم  وأدوات  مــواد  توريــد  املــروع:  اســم 
اإلنرلوك يف بيت الهيا املرحلة الثانية 

 1(حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنية الفلســطينية 

عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالــح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العالة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة مــن خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة 

لتحسني الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم اكرب عدد من السكان
2( وقد حصلت بلدية بيت الهيا عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد وأدوات لــزوم 
صيانــة ارصفــة الطــرق ببــاط اإلنرلــوك يف بيــت الهيــا املرحلــة الثانيــة وتنــوي 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 

رقمMDPIIIAF-1322115 -05a   الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

بيت الهيا، الدائرة الفنية السيد/ د. م. تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكــس: 082475840 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 07/28/ 2021حتى تاريخ 2021/08/08
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2021/08/08الساعة الثانية عر ظهرًا.

5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

6( العنوان املشار اليه أعاه: بلدية بيت الهيا، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا
بتمويل من:

غزة-رام الله/ فلسطني:
اندفــاع  أن  سياســيون  مراقبــون  رأى 
إىل  للعــودة  وتوّســلها  الســلطة 
املفاوضــات وبــدون أي رشوط، هــو 
وهامشــية  ُعزلتهــا  إدراك  مــن  جــزء 
التأثــري  فقدهــا  ســياق  يف  موقفهــا 
كاعــب  والخارجــي،  الداخــيل 

أسايس بالقضية الفلسطينية.
وآخــر تلــك الخطــوات، ترحيب وزير 
رام  يف  بالســلطة  املدنيــة  الشــؤون 
الله، حســني الشــيخ، بدعوة روسيا، 
عقــد اجتــاع للجنة الرباعية الدولية 
الخارجيــة،  وزراء  مســتوى  عــىل 
الســتئناف املفاوضات بني السلطة 

واالحتال اإلرسائييل.
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
فايــز أبــو شــالة: حتــى هــذه اللحظة 
م مقرحــات  الســلطة هــي التــي تقــدِّ
تحــرض  أو  اللقــاءات  إىل  وتدعــو 
عــىل املفاوضــات وحتى االتصاالت 
االحتــال  قيــادات  مــع  التلفونيــة 

ووزرائه.
وأكــد أبــو شــالة أن "هــذه مبــادرات 
لــدى  شــيًئا  تعنــي  وال  الســلطة  مــن 

دون أي رشط، ومل تجــد حتــى هــذه 
اللحظــة مــن هــو عــىل اســتعداد أن 

يتفاوض معها.
وتابع: تتوّســل الســلطة الفلسطينية 
أو  مفاوضــات  هنــاك  تكــون  أن 
أو عقــد مؤمتــر  مــروع مفاوضــات 
معنيــة  الســلطة  "ألن  للمفاوضــات؛ 
بأن تكون هناك مفاوضات، فا دام 
هناك مفاوضات هناك مربر لوجود 
الســلطة، وهــذا املــربر الوجــودي ال 

يعني النجاح أو القبول".
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وعــّد 
ا لدى  املفاوضــات خياًرا إســراتيجيًّ
أنهــا فاوضــت  الســلطة، مشــريا إىل 
27 عاًما وعىل استعداد أن تفاوض 

تكــون  أن  ملجــرد  أخــرى  عاًمــا   27

هناك مفاوضات فقط.
تغطية العجز

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ونبــه 
الســلطة  أن  إىل  املدهــون  إبراهيــم 
غيــاب  وعــىل  عجزهــا  عــىل  تغطــي 
مــربرات وجودهــا وتأثريهــا، وتحــاول 
الهــرب مــن الواقــع الــذي حّجــم هــذه 
الســلطة وأفقدهــا اللعــب بــأي واقــع 
ســيايس. وأوضح املدهون لـ"قدس 
جاهــدة  تحــاول  الســلطة  أن  بــرس": 
مــن  أكــر  القيــام بعمليــات إعاميــة 
كونهــا سياســية، وهــي تــدرك أنهــا ال 
العمــل  أوراق  مــن  ورقــة  أي  متتلــك 

السيايس اآلن.

ووصف الكاتب واملحلل السيايس 
إىل  العــودة  الســلطة  محاولــة 
يف  "قفــزات  بأنهــا  املفاوضــات 
"االحتــال  أن  إىل  مشــرًيا  الهــواء"، 
أو  رشيــك  أنهــا  للســلطة  ينظــر  ال 
أجهــزة  ألن  مفاوضــات؛  أي  يف  نــّد 
أمــن الســلطة باتــت تابعــة لاحتــال 
مبــا  وتقــوم  وتتعــاون  معــه  وتنســق 
فلــاذا  وزيــادة،  االحتــال  يطلبــه 
يفاوضهــم وملــاذا مينحهــم أي قيمــة 

سياسية؟!".
وعــّد ترحيــب حســني الشــيخ بدعــوة 
روسيا لعقد الرباعية الدولية "هروًبا 
تعيشــه  الــذي  املــزري  الواقــع  مــن 
السلطة وتعيشه الحالة الفلسطينية 
مجــرد  وهــو  الضفــة،  يف  خصوًصــا 
محاولة يائســة بائســة منها للتمسك 
دور  إبقــاء  أجــل  مــن  الهــواء  بحبــال 
ســيايس،  دور  إنــه  ليقــال  للســلطة 

وهو غري موجود اآلن".
بالدعــوة  الســلطة  "ترحيــب  وقــال: 
ال  الرباعيــة  اللجنــة  لعقــد  الروســية 
يعنــي شــيًئا عــىل الوضــع الداخــيل، 
وهو تكرار لحديث قديم؛ فالسلطة 
الوضــع  عــىل  التأثــري  فقــدت 
وهــي  الفلســطيني،  الســيايس 
تأثــري وظيفــي  ُحــرصت يف  قــد  اآلن 
محــدود بالوظيفة األمنية يف الضفة 
أن  إىل  املدهــون  وأشــار  الغربيــة". 
تعــد  مل  والدوليــة  اإلقليميــة  البيئــة 
تعــد  مل  ألنهــا  بذلــك؛  تســاعدها 

دولة االحتال أو اإلدارة األمريكية".
خارجيــة  وزيــر  ترصيــح  إىل  وأشــار 
قــال  الــذي  البيــد،  يائــري  االحتــال 
فيــه: "أنــا مقتنــع جــدا بقيــام الدولــة 
الراهــن  الوضــع  ولكــن  الفلســطينية، 
ال يســمح بذلــك، إنــه ال يوجــد عنــد 
وبالتــايل  دميقراطيــة  الفلســطينيني 

ال نسلم أنفسنا للمجهول".
وأضــاف أبــو شــالة لـ"قــدس بــرس": 
رأس  مــن  الواضــح  الترصيــح  "هــذا 
الدبلوماســية اإلرسائيليــة واملوقــف 
السيايس الواضح من نفتايل بينيت 
رئيــس الــوزراء يثبــت أنــه ليــس لــدى 
ســيايس  مــروع  أي  اإلرسائيليــني 

للتفاوض عليه مع الفلسطينيني".
معقــد،  مشــهد  أمــام  "نحــن  وتابــع: 
فالســلطة تلهــث وراء املفاوضــات، 
واالحتال واملجتمع الدويل ضارب 

عرض الحائط بكل هذه األمور".
ونبه أبو شــالة إىل أن الســلطة التي 
جملــة   2014 عــام  تشــرط  كانــت 
مــن الــروط السياســية للعــودة إىل 
املفاوضــات، اآلن ال تشــرط شــيًئا؛ 
بــل تريــد أن تعــود إىل املفاوضــات 

الفلســطينية اآلن  الســلطة  أن  وأكــد 
انتهــى  التســوية  مســار  أن  تــدرك 
يف  إمكانيــة  وال  رجعــة،  غــري  إىل 
إحيائــه وأنــه فشــل فشــًا ذريًعــا، وأن 
أمثانــا  دفــع  الفلســطيني  الشــعب 
باهظــة مــن جــراء املغامــرة والدخــول 

يف هذا النفق املظلم.
وأشــار إىل أن الرئيــس الراحــل يــارس 
مســار  فشــل  مبكــًرا  أدرك  عرفــات 
انتفاضــة  عــىل  وشــجع  التســوية، 
األقــى، وعمــل بالراكــة مــع حركة 
حــاس واملقاومــة الفلســطينية يف 
تأجيــج هــذه االنتفاضــة، ولهــذا دفــع 

مثن ذلك أنه ُاغتيل.
رئيــس  أن  عــىل  املدهــون  وشــدد 
أدخــل  عبــاس  محمــود  الســلطة 
الســلطة يف أتــون مفاوضــات عبثيــة 
ومتكــررة اســتغلها االحتــال إلحــكام 

سيطرته عىل الضفة الغربية.
مل  الدولتــني  حــل  "اآلن  وقــال: 
بعــد  خصوًصــا  موجــوًدا،  يعــد 
وأنهــت  القــرن(  )صفقــة  أتــت  أن 
مطروًحــا،  يعــد  ومل  الخيــار  هــذا 
تعــد  مل  املتحــدة  الواليــات  حتــى 
باملفهــوم  الدولتــني  حــل  تتبنــى 
تنظــر  وباتــت  القديــم،  التقليــدي 
عبــارة  أنهــا  الفلســطينية  للســلطة 
وظيفــة  ذات  وأنهــا  كنتونــات،  عــن 
واالســتقرار  األمــن  لحفــظ  محــددة 

لإلرسائيليني".

األمــر  وبــات  الدولتــني،  بحــل  تؤمــن 
ال  اإلرسائيــيل  والكيــان  مــواٍت،  غــري 

يؤمن مبوضوع التسوية.
واقــع ســلطة  أمــام  واســتطرد: "نحــن 
مل  ودوليــة  إقليميــة  وبيئيــة  مــزٍر 
والبيئــة  املســار،  بهــذا  تؤمــن  تعــد 

اإلرسائيلية معادية لذلك".
)التســوية(  املســار  هــذا  أن  وأكــد 
مســار عبثــي، ولــن يــؤدي إىل يشء 
نتيجــة  يتكــرر منــذ ســنوات دون أي 
مــن  االحتــال  ويســتغله  سياســية، 
أجــل توســيع املســتوطنات وإحــكام 
"فالســلطة  الضفــة،  عــىل  الســيطرة 
مــن  ــا  إعاميًّ تنــاور  أن  تحــاول  فقــط 

أجل بقائها ووجود بعض نفوذها".
وتابع: "مسار التسوية أرّض بالقضية 
أن  خصوًصــا  كثــرًيا؛  الفلســطينية 
املســار  هــذا  اســتغل  االحتــال 
وإحــداث  االســتيطان  توســيع  يف 
والحيــاة  املجتمــع  يف  انشــقاقات 
مــن  وزاد  الفلســطينية،  السياســية 
تهويــد املقدســات يف إطــار ســلطة 

أمنية عاجزة".
ومنظمــة  الســلطة  املدهــون  ودعــا 
الوضــع  ترتيــب  إىل  التحريــر 
لهــذا  االعتبــار  وإعــادة  الفلســطيني 
الكيــان "منظمة التحرير"، واالعتذار 
عــىل  الفلســطيني  للشــعب 
عمــره  مــن  ضاعــت  التــي  الســنوات 
وتســليم  املفاوضــات،  إطــار  يف 

الراية لغريها.

قتل مواطن برصاص
مسلحني وسط الخليل

الخليل/ فلسطني:
قتــل املواطــن باســل فخــري الجعــربي، أمــس، برصاص مســلحني أطلقوا النار 

عليه يف شارع السام مبدينة الخليل.
كان  الــذي  الجعــربي  صــوب  النــار  أطلقــوا  بعدمــا  بالفــرار  املســلحون  والذ 
مســتقاًّ مركبتــه العموميــة، إذ فقــد الســيطرة عليهــا وارتطمــت بأحــد املحــال 
يف املنطقــة. وأعلــن األطبــاء يف املستشــفى األهــيل وفــاة الجعــربي، عــىل 
حني دفعت أجهزة أمن الســلطة بحشــودها العســكرية إىل الخليل واملناطق 
لهــا  تعــرض  التــي  القتــل  عمليــة  خلــف  األســباب  بعــد  تعــرف  ومل  الحيويــة. 
الجعــربي. والجمعــة املاضيــة، اغتــال مســلحون، املدعــي العــام العســكري 
واملستشــار القانــوين يف املاليــة العســكرية بــرام اللــه عكرمــة عبــد الرحمــن 
ســليان مهنا )44 عاًما(. وأطلق هؤالء النار عىل مهنا داخل منزله يف بلدة 

دير الغصون يف محافظة طولكرم.

400 عائلة يهودية تهرب من اللد 
عىل خلفية معركة "سيف القدس"

النارصة/ فلسطني:
كشف رئيس بلدية مدينة اللد املحتلة يائري رفيفو عن هرب 400 عائلة يهودية 
من املدينة عىل خلفية معركة "سيف القدس" بني املقاومة يف غزة واالحتال 

يف مايو/ أيار املايض.
وقال رفيفو يف مناقشة يف "الكنيست" اإلرسائييل حول األمن يف مدن الداخل 
املحتل: "نحتاج إىل املساعدة يف وضع املدن املعنية عىل خريطة األولويات 

حتى يكون هناك حافز للمجيء والعيش هنا".
وأضــاف: "مــا زلنــا يف مرحلــة مــا بعــد الصدمــة، لقــد مررنــا بحــدث هــش للغايــة 
يف اللــد منــذ شــهرين، وليــس كل يشء هــو امليزانيــات. لقــد قدمــت الكثــري مــن 
لنــا  أداروا ظهورهــم  األحــداث  يــوم  لكــن يف  إيجــايب،  بعمــل  امليزانيــات وقمــت 
وتعــززت الهويــة الفلســطينية". وبالتزامــن مــع معركــة "ســيف القــدس"، اندلعــت 
يف مدينــة اللــد بــاألرايض املحتلــة عــام 1948 هبــة شــعبية وكانــت مــن أعنــف 
املســتوطنني،  بـ"ميلشــيات"  اســتعانت  التــي  االحتــال  رشطــة  مــع  املواجهــات 
بعدمــا فقــدت الســيطرة عــىل املدينــة. وتخلــل األحــداث إحــراق مراكــز ومنشــآت 
مــا عدتــه األجهــزة األمنيــة  نــار، وهــو  لاحتــال واملســتوطنني وعمليــات إطــاق 

والسياسية اإلرسائيلية تطوًرا خِطًرا مل تشهده فلسطني املحتلة منذ النكبة.

 رام الله/ فلسطني:
للســلطة،  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  أغلقــت 
أمــس، مكتــب شــبكة "جــي ميديــا"، يف  مســاء 
مدينــة رام اللــه، وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
الرميــاوي  عــاء  الصحفــي  مديرهــا  واســتدعت 
للتحقيــق، يف خطــوة القــت إدانة من مؤسســات 
إعاميــة، وســط دعــوات للســلطة للراجــع عــىل 

إجراءاتها التعسفية بحق اإلعام واإلعاميني.
وقــال الصحفــي الرميــاوي يف ترصيــح صحفــي: 
"جــي  مكتــب  أغلقــت  األمنيــة  األجهــزة  إن 
وحظــرت  بذلــك،  قــرارا  إحضارهــا  بعــد  ميديــا"، 
عــىل املوظفــني الدخــول للمكتــب، أو إخراج أي 

معدات صحفية منه".
وأضــاف الرميــاوي أنــه "اســُتدعي للتحقيــق لدى 
النيابة العامة يف رام الله صباح اليوم األربعاء".

آلة القمع
الســلطة  أجهــزة  الرميــاوي  دعــا  الســياق،  ويف 
الصحفيــني  بحــق  القمــع  آلــة  عــن  االبتعــاد  إىل 

الصحافــة  عــىل  والحفــاظ  املحتلــة،  الضفــة  يف 
االحتــال  انتهــاكات  تنقــل  التــي  الفلســطينية 

اإلرسائييل.
بــرام  صحفــي  مؤمتــر  خــال  الرميــاوي،  وأكــد 
اللــه، أن وكالــة جــي ميديــا جــاءت لنقــل الوجــع 
يف القــدس وغــزة والضفــة الغربيــة حيــث عكــف 
مجموعة من اإلعاميني عىل تأسيســها يف ظل 
إغــاق العديــد مــن املؤسســات وحجب وســائل 
إعاميــة أخــرى. وقــال الرميــاوي: "هنــاك ماكنــة 
ــب صــوت جــي ميديــا، بــدأت قبــل  تريــد أن ُتغيِّ
شــهرين باعتقالــه من االحتــال، واليوم يأيت دور 
وزارة  وقبلهــا  اإلعــام  وزارة  قبــل  مــن  ماحقتنــا 
األوقاف، فهناك حرب عىل اإلعام الفلسطيني 

الذي ينقل املعاناة".
مــع  العاقــة  تــدار  أن  بــني  فرقــا  هنــاك  أن  ورأى 
اإلعام عىل أســاس االحرام وبني من يســتخدم 
عصا األمن والقمع مع وسائل اإلعام متاما كا 
هــو حاصــل اآلن مــع جــي ميديــا التــي يعمل فيها 

17 إعاميا يعيلون أرسًا.

قــرار  عــىل  اإلرصار  حــال  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
املؤسســات  كل  إىل  التوجــه  فســيتم  اإلغــاق، 
الدوليــة لوضعهــم بصــورة الواقــع اإلعامــي وقمع 

الحريات الذي نتعرض له من قبل الحكومة.
وكشــف الرميــاوي عــن تلقيــه 17 تهديــدًا بالقتل 
عىل خلفية العمل الصحفي، ومع ذلك مستمر 
واملــاء  الطعــام  عــن  بــاإلرضاب  مهــددًا  بالعمــل، 

قبل التوجه للنيابة العامة.
وأوضــح أن هنــاك بطًشــا واعتــداء متعمــًدا بحــق 
مشــّدًدا  الضفــة،  يف  والصحفيــني  اإلعاميــني 
عــىل  بعملهــا  تقــوم  اإلعاميــة  وكالتــه  أن  عــىل 

أكمل وجه، وتقبل الرأي والرأي اآلخر.
إدانات

مــن جانبهــا، أدانت كتلة الصحفي الفلســطيني، 
ميديــا  جــي  مكتــب  بإغــاق  الســلطة  قــرار 
جديــًدا  انتهــاًكا  إيــاه  عــاّدًة  مديــره،  واســتدعاء 
ــا  ا قمعيًّ لحريــة العمــل اإلعامــي وإجــراًء تعســفيًّ

للتحقيــق،  الرميــاوي  الصحفــي  واســتدعاء 
اإلعــام  حريــة  قمــع  لنهــج  اســتمرارا  ذلــك  عــاًدا 

والتضييق عىل الصحفيني.
اســتمرار  إن  أمــس:  بيــان،  يف  املنتــدى  وقــال 
مل  الــذي  الرميــاوي  للزميــل  الســلطة  ماحقــة 
ســجون  مــن  الحريــة  عبــري  تنســمه  عــىل  ميــِض 
األمعــاء  معركــة  خــاض  بعدمــا  الكثــري  االحتــال 
الخاوية، تعكس استخفاًفا بحرية اإلعام وحرية 
املحليــة  بالقوانــني  املصانــة  والتعبــري  الــرأي 
والدولية. وأضاف أن إغاق املكتب واســتدعاء 
الرمياوي يضيف خرًقا جديًدا وفاضًحا ملرسوم 
الرئيــس محمــود  أصــدره  الــذي  الحريــات  تعزيــز 
عبــاس يف إطــار تهيئــة األجواء إلجراء االنتخابات 
تتكاتــف  أن  ينبغــي  الــذي  األمــر  تعطيلهــا،  قبــل 
جميع املؤسســات الحقوقية والقوى السياســية 
والنقابية لوضع حد له، وعدم الساح باستباحة 
العمــل  بحريــة  واملســاس  العامــة  الحريــات 

الصحفي.

بحق الصحافة الفلسطينية يف الضفة املحتلة.
أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  الكتلــة  وأعربــت 
تضامنها مع الزميل الصحفي الرمياوي والزماء 
العاملــني يف "جــي ميديــا" الذين تعرضوا خال 
وتحريــض  تشــويه  لحملــة  املاضيــة  األســابيع 
واالعتقــال  املبــارش  التهديــد  حتــى  وصلــت 
لــه  الــذي واجــه قمــع الســلطة  للزميــل الرميــاوي 

بأمعائه الخاوية.
ودعــت الكتلــة الســلطة للراجــع عــن إجراءاتهــا 
مطالبــة  واإلعاميــني،  اإلعــام  بحــق  التعســفية 
الحريــات  عــن  واملدافعــني  الحقوقيــة  الهيئــات 
أن يرفعــوا الصــوت عاليــا لفضح هذه االنتهاكات 
املتكــررة بحــق الزميــل الرميــاوي والضغــط عــىل 
وانتهاكاتهــا  مارســاتها  عــن  للتوقــف  الســلطة 

بحق الكلمة الحرة.
كــا عــرب منتــدى اإلعاميــني الفلســطينيني عــن 
أســفه البالــغ واســتهجانه الشــديد إلقــدام أجهــزة 
ميديــا"  "جــي  مكتــب  إغــاق  عــىل  الســلطة 

التــام مــع الزميــل عــاء  وأكــد املنتــدى تضامنــه 
الرميــاوي، داعًيــا الســلطة لضــان احــرام حريــة 
الصحفــي  ماحقــة  ووقــف  الصحفــي  العمــل 
جــي  مكتــب  إغــاق  عــن  والراجــع  الرميــاوي، 
واجبهــم  أداء  مــن  الصحفيــني  ومتكــني  ميديــا، 

املهني.
كــا طالــب الســلطة بالتوقــف عــن نهــج التضييــق 
الــدور  إن  إذ  وماحقتهــم،  الصحفيــني  عــىل 
الفلســطينية  الســلطة  مــن  املنشــود واملطلــوب 
الليــل  يواصلــون  الذيــن  الصحفيــني  دعــم  هــو 
رغــم  الوطنيــة  القضيــة  خدمــة  أجــل  مــن  بالنهــار 
املخاطر املحدقة بهم سواء من بطش االحتال 

أو جائحة كورونا.
الرميــاوي يف  وكانــت أجهــزة الســلطة اعتقلــت 
الخامــس مــن الشــهر الجــاري، عــدة أيــام يف إثــر 
نــزار  الســيايس  املعــارض  تشــييع  يف  خطبتــه 
بنــات الــذي اغتالتــه قوة أمنية تابعة للســلطة يف 

الخليل يف 24 يونيو/ حزيران املايض.

مؤسسات إعالمية تدين وتدعو للتوقف عن نهج مالحقة الصحفيني

أجهزة السلطة تغلق مكتب "جي ميديا" يف رام هللا وتستدعي "الريماوي" للتحقيق

مراقبون: استجداء السلطة العودة إىل المفاوضات يكشف ُعزلتها وهامشية تأثريها
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ثــورات الربيــع العــريب، فلقــد عملــت الدول الغربية عىل إفشــال الربيع العريب وحولت 
الثــورات العربيــة إىل محــارق للشــعوب والــدول شــاهدنا جميًعــا مآســيها عــر شاشــات 
الفضائيــات، بعــد أن تركــت لوكالئهــا يف املنطقــة "الذين نجــوا من لهيب ثورات الربيع 
العــريب" نهــش تلــك الثــورات بــكل وحشــية، فــكان مــا كان يف كل الــدول التــي مــر بهــا 
الشــعوب  الثــورة وملهــم  تونــس مبعــث  إال  الحالــة  هــذه  مــن  ينــُج  العــريب، ومل  الربيــع 
العربيــة، رغــم املحــاوالت املســتميتة مــن أعــداء الربيــع العــريب إلســقاطها كام أســقطوا 
غريها، ولكن تونس ثبتت وتجاوزت منعطفات خطرة كادت أو تودي بها، إىل أن أعلن 
ــا" وأســتاذ القانــون الدســتوري عــن قراراتــه  الرئيــس قيــس اســعيد "املنتخــب دميقراطيًّ
التــي ألغــى مبوجبهــا الحيــاة الدميقراطيــة يف تونــس وعــاد بهــا إىل مــا قبــل 17 ديســمر 
2010م، لتعــود مقولــة املواطــن التونــي "هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة التاريخيــة" 
لتــدق أســامعنا بقــوة، فهــل مــرت تلــك اللحظــة التاريخيــة وطواها الزمن ليعود الشــعب 
التونــي يتجــرع مــرارة القهــر والكبــت وتكميــم األفــواه؟ رمبــا يكــون الرئيــس ســعيد قــد 

اقتنص لحظة تاريخية "أخرى" وفًقا للمثل الذي يقول "إذا هبت رياحك فاغتنمها".
إذ اســتغل الرجــل حالــة الــرتدي االقتصــادي وســوء األداء الرملــاين والرتهــل الحكومــي، 
لريكب موجة "االنتصار للمواطن التوني وحامية الوطن" من الخطر الداهم والخوف 
عــىل مســتقبل تونــس، ليجمــع الســلطات بــن يديــه ويلغــي دور الرملــان ومــا نتــج عنــه 
من حكومة توافقية، مرًرا ذلك كله بأنه يطبق البند 80 من الدســتور، وهو يعلم علم 
اليقن أنه يخرج خروًجا سافًرا عىل الدستور وهو أستاذ يف القانون الدستوري، وكأن 

بعــد 27 عاًمــا مــن إنشــاء الســلطة الفلســطينية واســتمرار مسلســل إخفاقاتهــا السياســية 
واالقتصادية، تظهر أســئلة كبرية وموضوعية تدور حول مســتقبلها الســيايس. فهل يرى 
املجتمــع الــدويل أن الســلطة ال تــزال متلــك فرصــة سياســية؟ وهــل ميكــن اســتعادة ثقــة 

ا؟ أين توجد الســلطة يف األجندة السياســية إلدارة  املانحن رغم فشــل الســلطة سياســيًّ
ا؟ بايدن األمريكية؟ وهل تراها حكومة بينيت-البيد اإلرسائيلية رشيًكا أم وكياًل أمنيًّ

معلوم أن السلطة الفلسطينية قد تشكلت بناء عىل اتفاق أوسلو 1993، وقد حظيت 
بدعــم كامــل مــن املجتمــع الــدويل سياســًيا واقتصادًيــا. ورغــم انتهــاء املــدة القانونيــة 
لالتفــاق وهــي خمــس ســنوات مــن التنفيــذ )1999-1994(، ومــا تبــع ذلــك مــن فشــل 
متــواٍل ملحــاوالت إنقاذهــا مــن االنهيــار بالــذات بعــد إعــادة احتــالل الضفــة الغربيــة مبــا 
ُعرف بعملية الســور الواقي 2002 واحتجاز رئيس الســلطة يارس عرفات يف املقاطعة، 
وصــواًل إىل رفــض ذلــك املجتمــع لقبــول حركــة حــامس بعــد فوزهــا يف انتخابــات ينايــر 
2006، وما تبع ذلك من حصار وإجراءات سياسية واقتصادية كلها تهدف إىل إفشال 
حــامس لصالــح دعــم الســلطة؛ إالَّ أن الســلطة مل تســتطع أن تنجــح يف بنــاء نظام ســيايس 

أو اقتصادي يحظى بثقة املانحن الدولين!
من الواضح أن اإلدارة األمريكية ليست لديها مبادرة سياسية تعتمد عىل إحياء "عملية 
الســالم" أو حتــى رعايــة ملفاوضــات بــن الســلطة و)إرسائيــل(، وهــو الحــد األدىن الــذي 
كانــت تقــوم بــه كل اإلدارات األمريكيــة الدميقراطيــة. ولعل الرئيس جو بايدن الذي كان 
نائًبا للرئيس باراك أوباما لثامين سنوات متواصلة يدرك أن كل الجهود التي بذلت يف 
تلــك اإلدارة مل تنجــح يف تجــاوز الواقــع الســيايس واالقتصــادي املــرتدي للســلطة. فهــي 

أصبحت أضعف من أن تفرض نفسها كقوة حاكمة متثل الشعب الفلسطيني -حتى لو 
ادعــت ذلــك- ولعــل فشــلها األخــري يف إجــراء انتخابات للمجلــس الترشيعي مؤرش كبري 
عــىل ذلــك -وهــذه هــي القــراءة السياســية للدول والحكومات- بغــض النظر عن تأويالت 

السلطة التي مل تقنع أحًدا حول عدم سامح االحتالل لالنتخابات يف القدس.
صحيــح أن إســرتاتيجية الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي املحافظــة عىل وجود الســلطة 
الفلسطينية الحايل، لكنها ال ترغب بتحسن وضعها السيايس وذلك التزاًما منها أمَن 
)إرسائيــل(، ولــذا أعــادت متويــل األجهــزة األمنيــة فقــط للمحافظة عــىل دورها األمني يف 
الضفــة، بالتــوازي مــع ضــامن بقائهــا كشــكل ســيايس مينــع تصــدر قــوى املقاومــة ملركــز 
التمثيل الفلســطيني، خاصة بعد إثبات حركة حامس قدرتها عىل تشــكيل حالة وطنية 
منافســة لقيادة سياســية جامعية، وامتالكها قاعدة انتخابية مؤثرة رغم كل ما تعرضت 
له من حصار سيايس وتهميش دويل وإقليمي. يضاف إىل ذلك كله نتائج معركة سيف 
القــدس التــي وضعــت االحتــالل أمــام تنــاٍم حقيقــي للقــوة امليدانيــة لحركــة حامس عىل 
حســاب الســلطة وحركــة فتــح. كــام أن فشــل الســلطة يف احتــواء تداعيــات جرميــة مقتــل 

الناشط نزار بنات ميثل نقطة فشل ضمن منحنى ضعف السلطة يف العقد األخري.
ومن الناحية السياســية لالحتالل اإلرسائييل فمن الواضح أن حكومة بينيت-البيد التي 
يف معظمهــا ال تؤمــن بحــل الدولتــن، هــي ال تختلــف كثــرًيا تجــاه الســلطة عــن حكومــات 

نتنياهــو؛ والتــي كانــت -غالًبــا- تضــم وزراء مــن الحكومــة الحاليــة مثــل أيليــت شــاكيد 
وأفيغدور ليرمان وحتى رئيس الوزراء الحايل نفتايل بينيت!

والحديــث عــن اتصــاالت قــام بهــا وزراء إرسائيليــون بالســلطة مثــل وزيــر الخارجيــة يائــري 
البيد أو وزير جيش االحتالل بيني غانتس، فلم تحمل أي تفاصيل أو دالالت سياسية 
بالــذات يف ظــل تأكيــد الحكومــة اإلرسائيليــة اســتمرار االســتيطان يف الضفــة الغربيــة. 
ثنــي الحكومــة اإلرسائيليــة عــن االســتيطان يعكــس  ولعــل فشــل اإلدارة األمريكيــة يف 
طبيعــة الــدور األمريــي الجديــد، فهــي ال تريــد أن تنغمــس يف رعايــة سياســية كاملــة 
مــع رغبتهــا يف تحفيــز الطرفــن للجلــوس ثنائًيــا، وهــو مــا ال ميكــن أن تســمح بــه األحــزاب 
اليمينيــة املشــاركة يف االئتــالف الحكومــي الهــش، بالــذات يف النصــف األول مــن عمــر 

الحكومة برئاسة نفتايل بينيت قبل انتقاله غري املضمون يف 2023.
لقــد بــات واضًحــا أن الســلطة ال متلــك أي فرصــة خارجيــة الســتعادة دورهــا ومكانتهــا 
بــه هــو دعــم أمريــي  التــي كانــت عليهــا، وأن أقــى مــا ميكــن أن تحظــى  السياســية 
ــا،  وأورويب ملوازناتهــا التشــغيلية للقطاعــات املدنيــة التــي تضمــن عــدم انهيارهــا كليًّ
مــا  وهــو  اإلرسائيليــة  املتطلبــات  لتحقيــق  األمنيــة  ألجهزتهــا  كامــل  دعــم  إىل  إضافــة 
سيعدونه املرر األسايس لبقاء السلطة واملعيار الذي سيحسم خالفة رئيس السلطة 

الحايل محمود عباس.

زيــن  نظــام  عــىل  2010م  عــام  ديســمر   17 يف  التونســية  الياســمن  ثــورة  انطلقــت 
العابديــن بــن عــيل، ذاك النظــام الــذي حــول تونــس إىل دولــة بوليســية، ال وجــود فيهــا 
لحريــة رأي أو تعبــري أو صحافــة حــرة، وال وجــود ألي شــكل مــن أشــكال العمــل الحــزيب أو 

النقايب الحر، شأنه يف ذلك شأن أي نظام شمويل قمعي دكتاتوري.
انطلقــت ثــورة الياســمن توًقــا لــكل معــاين الحريــة واالنعتــاق مــن األغــالل التــي كبلــت 
حياة التونسين، وكان التعبري األصدق لحال التونسين تلك العبارة التي أطلقها أحد 

املواطنن التونسين بعفوية "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية".
ومــن بعــد تونــس امتــدت شــعلة الربيــع العــريب لتشــمل مــر وليبيــا وســوريا واليمــن، 

وبدت بعض من مالمحها ترسي يف دول الخليج.
وصــف بعــض الكتــاب الغربيــن موجــة الربيــع العــريب بأنهــا موجــة الدميقراطيــة الثانيــة 
التي تحتاج العامل، بعد املوجة األوىل التي شملت دول أوروبا الرشقية والجمهوريات 
القــرن  تســعينيات  يف  الســوفيتي  االتحــاد  عقــد  انفــراط  بعــد  الســابقة  الســوفياتية 
املــايض، وكان ُيؤمــل أن يــريس الربيــع العــريب حكــاًم دميقراطًيــا يف الــدول العربيــة، 
يعــر عــن نبــض الشــعوب العربيــة وتطلعاتهــا وآمالهــا، تلــك التطلعــات واآلمــال التــي مل 

تحَظ بها الشعوب العربية منذ استقاللها مع بدايات القرن املنرم.
 مــن مفارقــات األحــداث أن الــدول الغربيــة نــادت بانتشــار الدميقراطيــة وســعت بــكل 
قــوة لنجــاح الثــورات التــي اجتاحــت دول أوروبــا الرشقية، وعملت عىل اســتقرار وثبات 
الحكومــات الدميقراطيــة التــي نتجــت عــن هذه الثورات، ولكــن مل يُكن األمر كذلك مع 

عىل غري العادة، تتعدد مصادر املعلومات واألدلة يف فضيحة برنامج "بيغاســوس" 
التجســي التــي تشــري إىل تــورط )إرسائيــل(، وبدايــة الخيــط لتلــك الفضيحــة كانــت 
بعــد حصــول منظمــة "فوربيــدن ســتوريز" ومنظمــة العفــو الدوليــة عــىل كشــف يتكــون 
مــن 50 ألــف شــخص، تــم وضعهــم عــىل قامئــة االســتهداف التجســي عــر الرنامــج 
عــر  الخــر،  صحــة  إعالميــة  وســيلة   17 أكــدت  حيــث  "بيغاســوس"،  اإلرسائيــيل 
تحقيقــات اســتقصائية قامــت بهــا، ومــن بينها صحيفة "واشــنطن بوســت" األمريكية، 

و"لوموند" الفرنسية، و"الغارديان" الريطانية.
هويــة  إىل  يشــري  مــا  تــرك  دون  جرامئهــا،  تنفــذ  -عــادة-  اإلرسائيليــة  االســتخبارات 
املنفذيــن، وُتبقــى املعلومــات حــول حقيقة ما جرى يف الدوائر اإلرسائيلية الرســمية 
فقط، وتنكر عالقتها بالحادثة بشــكل كامل، ثم تلتزم الصمت وعدم التعاون مع أي 

أسئلة أو استفسارات.

وعــىل الرغــم مــن اســتخدام هــذا الرنامــج لتقنيــة "زيــرو كليــك"، الــذي يعمــل عــىل 
اخــرتاق الهواتــف -اآلبــل أو األندرويــد عــىل حــد ســواء- دون حاجــة إذن أو موافقــة مــن 
ل الرنامــج عــن طريــق مختــرات تقنيــة  املســتهدف، فإنــه ميكــن تتبــع مصــدر مشــغِّ
متخصصة يف مراقبة اإلنرتنت، مثل مختر "ستيزن الب" الكندي، والذي لجأت إليه 
قناة الجزيرة للكشف عن هوية الجهة التي اخرتقت هواتف العاملن يف برنامج "ما 
خفي أعظم" الذي ناقش موضوع هذا الرنامج، وأشارت النتائج إىل دولة اإلمارات.

سنســتعرض هنا، ما تم تداوله عر عديد من مصادر اإلعالم الدولية، ألن )إرسائيل( 
تبســيط  وتحــاوالن  املعلومــات،  تلــك  تنكــران  الرنامــج  صاحبــة   ""NSO" ورشكــة 
القضيــة، ووضعهــا يف ســياق ســوء اســتخدام بعــض عمــالء رشكــة NSO"" للرنامــج، 
عىل الرغم من أن معظم عمالء الـ"NSO" من األنظمة العربية والتي تشــتهر بســمعة 
ســوداء يف ســجل حقوق اإلنســان، إذ كشــف مختر "ســيتزن الب" الكندي املختص 
مبراقبــة اإلنرتنــت، مــن بــن زبائــن الرشكــة حكومــات: اإلمــارات والبحريــن واملغــرب 

والسعودية.
ويســمح الرنامــج بالوصــول إىل الرســائل والصــور وجهــات االتصــال واالســتامع إىل 
مــع  حــدث  مــا  وهــو  ملفــات،  وإضافــة  وحــذف  املخــرتق،  الهاتــف  عــر  املحادثــات 
الناشــط الحقوقــي اإلمــارايت "أحمــد منصــور" املعتقــل حالًيــا يف ســجون اإلمــارات، 
بعــد اســتهدافه مــن قبــل رشكــة "دارك ماتــر" اإلماراتيــة، إذ اســتخدمت هــذه الرشكــة 
برنامج "بيغاسوس" عام 2016، للتجسس عىل "أحمد منصور"، وتعد "دارك ماتر" 
من أكر زبائن برنامج "بيغاسوس" التجسي، وهي رشكة تستعن يف إدارة برامجها 
برواتــب  واإلرسائيليــة  األمريكيــة  األمنيــة  األجهــزة  يف  ســابقن  ومديريــن  مبوظفــن 
ضخمــة، ويقــع مقــر الرشكــة يف نفــس املبنــى الــذي يضــم مقــر اســتخبارات اإلشــارة 
اإلمارايت، مبا يشري إىل طبيعة العالقة التي تربط الرشكة باالستخبارات اإلماراتية.

وهناك اتهامات قوية تشــري إىل املغرب يف اســتخدام "بيغاســوس" للتجســس عىل 
نشطاء رأي وحقوق إنسان، وعىل سياسين فرنسين، فقد ذكرت صحيفة "لوموند" 

الفرنسية بأن هاتف الرئيس "ماكرون" كان هدًفا للتجسس لصالح املغرب.
ويف حــن تزعــم الرشكــة بأنهــا تبيــع الرنامــج لحكومــات دميقراطيــة بهــدف مالحقــة 
املتورطــن بالجرائــم واإلرهــاب، فــإن مختــر "ســيتزن الب" ينفــي ذلــك، ويؤكــد بــأن 
حقــوق  يف  مشــبوهة  بســجالت  تتميــز  الحكومــات  مــن  عديــد  تســتخدمه  الرنامــج 
اإلنسان، وتسلط أجهزة أمن الدولة عىل املعارضن، ويضيف املختر الكندي، بأن 
من بن القامئة 189 صحفًيا و600 ســيايس، و85 ناشــًطا يف مجال حقوق اإلنســان 

وبعض رؤساء دول وحكومات.
وألن "بيغاسوس" غايل الثمن -حيث يبلغ مثنه 55 مليون دوالر- فمن غري املتوقع 
أن يتــم اســتخدامه يف مالحقــة املجرمــن الجنائيــن، وإمنــا تســتخدمه هــذه األنظمــة 

ملالحقة قيادات املعارضة أو نشطاء حقوق اإلنسان.
بـ"بيغاســوس"  هواتفهــم  باخــرتاق  املحتملــن  املســتهدفن  بــن  مــن  أن  وتبــن 
يف  الحاكمــة  بــاألرسة  عائليــة  عالقــة  لهــا  وشــخصيات  دوليــة،  سياســية  شــخصيات 
اإلمــارات، فقــد شــملت القامئــة املســتهدفة كالًّ مــن: ابنــة حاكم ديب الشــيخة لطيفة 
التي ما تزال محتجزة داخل منزلها، وزوجته الســابقة "هيا بنت الحســن" التي فرت 
منــه إىل أملانيــا طالبــة اللجــوء، إضافــة للرئيــس الفرنــي ماكــرون، وملــك املغــرب 
محمــد الســادس، ورئيــس وزراء باكســتان عمــران خان، والرئيــس العراقي برهم صالح، 

ومن ضمن القامئة 13 رئيس دولة آخرون.
وعندمــا نتتبــع بعــض املعلومــات واإلشــارات التــي تســاعد يف تجليــة الصــورة أكــر، 
نجــد أن أهــم هــذه املعلومــات هــي أن الرشكــة "NSO" موجــودة يف )إرسائيــل(، وأن 
وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة هــي التــي تقــوم بــاإلرشاف عــىل تصديــر الرنامــج، مــن خــالل 
بــأن الهــدف األمنــي –االســتخباري- يكــون  إصــدار تراخيــص التصديــر، وهــذا يفيــد 
حــارًضا وبقــوة عنــد املوافقــة عــىل بيــع الرنامــج ألحــد مــن األنظمــة العربيــة، ويســبق 
تلــك املوافقــة بالتأكيــد تواصــل وحــوار مــا بــن الجهــات االســتخباراتية اإلرسائيليــة 
والجهــات األمنيــة أو الســيادية يف تلــك األنظمــة، ويحــق لنا ربط ذلك بنشــاط الرئيس 
الســابق للموســاد "يــويس كوهــن" للمنطقــة العربيــة وخاصــة تلــك املتصــدرة قامئــة 
عمــالء الرشكــة، اإلمــارات واملغــرب والبحريــن والســعودية، وكأن التطبيــع كان رشًطــا 
ــا إلمتــام صفقــة البيــع والتعــاون االســتخبارايت، والذي أكدتــه اتفاقية اإلمارات  رضوريًّ
و)إرسائيل( األخرية يف استثامر اإلمارات مبلغ وقدره 10 مليارات دوالر يف الصناعة 
اإلرسائيليــة، وهــو مــا يلتقــي مــع مــا نرشتــه "فايننشــال تاميــز"، بــأن )إرسائيــل( قامــت 
والســعودية  اإلمــارات  مثــل  الخليــج  لدفــع دول يف  األخــرية، مبحاولــة  الســنوات  يف 
والبحرين لتحسن العالقات الثنائية معها بغرض التعاون االستخباري يف املواضيع 

املشرتكة مثل اإلخوان املسلمن وإيران.
ــف  وبيغاســوس باهــظ الثمــن، فوفًقــا ألســعار 2016، فــإن اخــرتاق عــرشة أجهــزة يكلِّ
650 ألــف دوالر، إضافــة إىل نصــف مليــون دوالر رســوم تثبيــت الرنامــج، وهــي مبالغ 
ُتدفــع بســخاء مــن قبــل األنظمــة الديكتاتوريــة العربيــة؛ مــن أجــل مالحقــة املعارضــن 
املعرفــة،  متلــك  وال  املــال  متلــك  دول  فهــي  الحقوقيــن،  والنشــطاء  السياســين 

وســبق لـ)إرسائيل( أن تاجرت عر جهاز املوســاد يف عمليات ومهارات اســتخباراتية 
أن  الدميقراطيــة  الــدول  ترفــض  حــن  يف  ديكتاتوريــة،  ودول  إرهابيــة  لجامعــات 
تشــرتي أو تبيــع مثــل هــذه الرامــج، فــكل دولــة تجتهــد يف تصنيــع مثــل هــذه الرامــج 
الســتخداماتها الرســمية، ضمــن بروتوكــول أخالقــي وقانــوين، ويتــم إخضاعــه للرقابــة 

الترشيعية.
وتشــري كــرة العمــالء املســتفيدين مــن الرنامــج، وكذلــك كــرة املســتهدفن وتعــدد 
تحــت  هــي  -التــي  الفــوىض  لهــذه  )إرسائيــل(  اســتثامر  إىل  وصفاتهــم،  مواقعهــم 
ســيطرتها- ملراقبة قادة سياســين ورجال أعامل وصحفين ورؤســاء دول، يف خطوة 
وكل  اإلرسائيليــة،  السياســة  مــع  اإلجبــاري  التعــاون  رَشَك  يف  الســتدراجهم  خبيثــة 
حســب موقعــه ومســتواه. وأفــادت وثائــق اســتخبارات يف الســابق بوقــوع صحفيــن 

ووزراء وبعض الرؤساء يف وحل التخابر األمني مع )إرسائيل(. 
عندمــا يتــم اســتخدام الرنامــج مــن قبــل طغــاة بصفــة حاكــم أو مســؤول، فــإن النتيجــة 
الحتميــة هــو اعتقــال املســتهدف إن مل يُكــن قتلــه وتصفيتــه، وهــو مــا أكــده خبــري 
االســتخبارات اإلرسائيــيل "يــويس ميلــامن" بأن "االخــرتاق قد ينتهي بعملية قتل كام 
كان األمر بالنســبة للصحفي الســعودي جامل خاشــقجي"، حيث أكدت املعلومات 
أنــه قــد تــم اســتهداف هاتــف صديــق مقــرب لـ"خاشــقجي" وهاتــف خطيبتــه الرتكيــة 
خديجــة جنكيــز برنامــج "بيغاســوس"، وقــال إدوارد ســنودن -املوظــف الســابق يف 
ا يف بالده بتهمة ترسيب معلومات  وكالة األمن القومي األمريكية، واملالحق قضائيًّ
رسية- إن رشكة "NSO" اإلرسائيلية ساعدت السعودية عىل تعقب وقتل الصحفي 

جامل خاشقجي.
الخالصــة هنــا أن )إرسائيــل( هــي مصــدر التجســس التجــاري يف العــامل، وأن املــال 
العــريب -لألســف- بــات مصــدًرا لالســتثامر اإلرسائيــيل، وأن املواطن العــريب الرافض 
للخنــوع هــو املســتهدف دامًئــا، وأصبــح مــن الواجــب عــىل كل مــن يعمــل يف دوائــر 
االســتنهاض لألمــة، أن يحــذر مــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة يف أنشــطتهم، وعــدم 
أفــراد أرستــه، أو  احتفــاظ تلــك الهواتــف ألي مــادة تعرضــه لالبتــزاز، هــو أو أي مــن 

جامعته.
الجدير باإلشــارة هنا، ما تقوم به املقاومة الفلســطينية من عدم اســتخدام عنارصها 
لتلــك الهواتــف، وأنهــا تتواصــل يف أنشــطتها عــر خطــوط هواتــف ســلكية خاصــة، تــم 
إحاطتهــا بالرسيــة والكتــامن، وهــي اســرتاتيجية اعتمدتهــا املقاومــة إلحبــاط التفــوق 

التكنولوجي اإلرسائييل يف املراقبة والتنصت.

حــال الرجــل يقــول: "تلــك لعبتــي ألعــب بهــا كيفــام أشــاء،" وتنــاىس أنــه عطــل بــإرصار 
وعنــاد تشــكيل املحكمــة الدســتورية التــي لهــا صالحيــة تفســري نصــوص الدســتور دون 
غريهــا، والســبب هنــا أصبــح واضًحــا وجلًيــا لــكل ذي لــب أو حتــى نصــف لــب بعــد أن 

أصدر سعيد قراراته األخرية.
"ثــورة  تونــس  العربيــة  الثــورات  أيقونــة  أن يشــاهد  عــريب  قلــب كل مواطــن  مــا يدمــي 
الياســمن" تذبــل أمــام ناظريــه، يف حــن يــرى عــىل جوانــب وزوايــا متعــددة مــن هــذا 
العــامل الفســيح دميقراطيــات ليســت عربيــة تنمــو وتزدهــر وينعــم بهــا كل بني البرش من 

غري العرب، وكأنها ُحرِّمت عىل العرب وأُِحلَّت لغريهم. 
يدفعهــم  الزعامــة  يتولــون  ممــن  العــرب  جنيــات  يف  داء  أهــو  املــرء  يتســاءل  ولذلــك 
لالســتحواذ عــىل كل الســلطات والحكــم املطلــق؟ ملــاذا مل نَر مثــل ما حدث يف تونس 
يف الكيان الصهيوين مثاًل؟ رغم الخالف الشديد بن األحزاب الصهيونية واتهام رئيس 
وزراء االحتــالل بالفســاد والبــدء يف محاكمتــه والتظاهــر أمــام منزلــه ألســابيع مــن قبــل 
مواطنيه واالستقطاب الحاد بن مختلف مكونات العمل السيايس لديهم، األمر الذي 
أدى إىل حــدوث أربــع عمليــات انتخــاب خــالل عــام واحــد دون املقــدرة عــىل تشــكيل 
حكومــة، ولكــن رغــم ذلــك مل نــَر الجيــش الصهيــوين يتدخــل "ليوقــف هــذا العبــث" ومل 

نسمع أن رئيس "دولتهم" أصدر فرمانات بحل األحزاب وتجميع السلطات بن يديه!
ليعود املرء ليدرك أن ما يحدث يف بالد العرب ما هو إالَّ مخطط مستخلصه أن يرسخ 
يف أذهان املواطنن العرب فكرة واحدة فقط، وهي إما أن تقبلوا بالحكم الدكتاتوري 

هل توجد فرصة سياسية للسلطة الفلسطينية؟

هل يتوب العرب عن الحرية؟

"بيغاسوس" جاسوس إرسائييل يالحق المعارضني 
السياسيني ونشطاء حقوق اإلنسان

د. ناجي شكري الظاظا 
 أكاديمي ومحلل سيايس

لواء متقاعد/ محمد اليف

صحيح أن إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية هي 
المحافظة على وجود السلطة الفلسطينية الحالي، 

لكنها ال ترغب بتحسين وضعها السياسي وذلك 
التزاًما منها أمَن )إسرائيل(.

الخالصة هنا أن )إسرائيل( هي مصدر التجسس 
التجاري في العالم، وأن المال العربي -لألسف- بات 

مصدًرا لالستثمار اإلسرائيلي، وأن المواطن العربي 
الرافض للخنوع هو المستهدف دائًما، وأصبح من 
الواجب على كل من يعمل في دوائر االستنهاض 
لألمة، أن يحذر من استخدام الهواتف الذكية في 
أنشطتهم، وعدم احتفاظ تلك الهواتف ألي مادة 

تعرضه لالبتزاز، هو أو أي من أفراد أسرته، أو جماعته.

المستشار/ أسامة سعد

ما يدمي قلب كل مواطن عربي أن يشاهد أيقونة 
الثورات العربية تونس »ثورة الياسمين« تذبل أمام 

ناظريه، في حين يرى على جوانب وزوايا متعددة 
من هذا العالم الفسيح ديمقراطيات ليست عربية 

تنمو وتزدهر وينعم بها كل بني البشر من غير العرب، 
ت لغيرهم.  مت على العرب وُأِحلَّ وكأنها ُحرِّ

التابــع للغــرب رقــم فســاده فتحظــوا باالســتقرار واألمــن، وإما أن تطالبــوا بالحرية فتتحول 
بالدكم إىل محرقة كرى تحرق األخرض واليابس. 

فهل يتوب العرب عن الحرية؟
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أعلــن أنــا/ عــي جهــاد عــي صــادق عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 803187673 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود حســنى رشــيد شــاهني عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   961399219 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مريم يوســف عــي برهوم عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم909117897  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ايه حمدان عطوه القصري عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401877170 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نرسيــن اســامة حســني حجــازي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803259852 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

يف القضية التنفيذية رقم 2019/4586
طالب التنفيذ/ أحمد وليد محمد موىس من سكان رفح- وكيله املحامي/ محمد أبو علوان.

اىل املنفذ ضدهم/1. فادي جمعة أحمد العبيس.
2. نضال جمعه أحمد العبيس.

3. جمعة أحمد يوسف العبيس – جميعهم من سكان رفح- تل السلطان- اإلسكان 

عليكــم  املرتتــب  لاللتــزام  طبقــا  أبلغكــم  فوجــو.  جــر  املحامــي/  وكيلهــم  األحمــر- 
مبوجب قرار قايض التنفيذ بتاريخ 2021/6/13م عىل صفحات الطلب موضوعه 
الحجــز التنفيــذي عــىل قطعــة األرض مبوجــب القضية التنفيذيــة رقم 2019/4586 
واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ أحمد وليد محمد موىس من سكان رفح- وكيله 

املحامي/ محمد أبو علوان واملنفذ ضدهم/1. فادي جمعة أحمد العبيس.
2. نضال جمعه أحمد العبيس.      3. جمعة أحمد يوسف العبيس.

نرش قرار حجز تنفيذي
2021/6/13م بإيقــاع  نحيطكــم علــام بانــه قــد قــرر قــايض التنفيــذ بتاريــخ 
الحجز التنفيذي عىل قطعة األرض اململوكة للمنفذ ضده الثالث والواقعة 
ضمن أرايض رفح- حي النرص- ضمن القســيمة رقم )4( من القطعة رقم )2( 

والبالغ مساحتها )2204 مرت( وحدودها
- من الجهة الرشقية/ شارع فرعي بعرض )4مرت( – من الجهة الغربية/ أرض ورثة 
املرحوم/ حسن العبيس- من الجهة الجنوبية/ شارع فرعي بعرض )4مرت( – من 
الجهــة الشــاملية/ أرض ورثــة املرحــوم/ حســن العبيس وذلــك متهيدا لبيع قطعة 

األرض بإجراءات املزاد العلني ووضاعة يد مأمور التنفيذ عليها وتثمينها.
تاريــخ  مــن  أســبوع  خــالل  املحكمــة  هــذه  اىل  الحضــور  عليكــم  يقتــي  لذلــك 
تبليغك بالقرار او سيتم السري بحقكم بإجراءات املزاد العلني حسب األصول.

تحريرا يف 2021/7/26م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح
األستاذ/ إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية رفح

أمــس،  بيــان،  يف  البلديــة  وذكــرت 
املشــاريع  يف  توقــف  قــد  العمــل  أن 
منــذ بــدء العــدوان نتيجــة حالــة إغــالق 
االحتــالل  ســلطات  ومنــع  املعابــر 
دخــول املــواد الالزمة ألعــامل التطوير 
البســكورس،  مــادة  ومنهــا  واإلنشــاء 
الصحــي،  الــرصف  مناهــل  وأغطيــة 
بــالط  صناعــة  يف  الالزمــة  واملــواد 
الشوارع ومواد أخرى تلزم للمشاريع.

كان  آخــر  مرشوًعــا   16 إىل  وأشــارت 
أن  إال  فيهــم؛  الــرشوع  املفــرتض 
ومنــع  املعابــر  إغــالق  حالــة  اســتمرار 
دخــول املــواد الخــام ملشــاريع البنيــة 

التحتية، قد أّخر بدء تنفيذهم.
مــن  تحذيرهــا  البلديــة  وجــددت 
اإلعــامر  إعــادة  عمليــة  تأخــر  اســتمرار 
ــرت  للشــوارع والبنيــة التحتيــة التــي ُدمِّ
بفعــل االســتهداف اإلرسائيــي خــالل 

العدوان األخري.
فهــا  خلَّ التــي  األرضار  أن  وأكــدت 
العــدوان مل ُتصّلــح حتــى اللحظــة، ومــا 
جرى هو أعامل فتح وتسوية للشوارع 
ووصــل  ُقصفــت،  التــي  واملفــارق 

والــرصف  امليــاه  لشــبكات  مؤقــت 
وإجــراء  اإلنــارة،  وخطــوط  الصحــي 
صيانــة مؤقتــة ملحطة الرصف الصحي 
رقــم 1 التــي تعرضــت ألرضار جســيمة 

خالل العدوان.

بإعــادة إصالحهــا قــد يتســبب بحــدوث 
خــالل  الشــوارع  كبــري يف  غــرق  حــاالت 

موسم األمطار القادم.
هبــوط  حــدوث  مــن  البلديــة  رت  وحــذَّ
يف الرتبــة يف املناطــق التــي تعرضــت 

3 خطوط ناقلة متضررة
وأشــارت إىل أن 3 خطــوط رئيســة ناقلــة 
مليــاه األمطــار يف مناطــق مختلفــة مــن 
كبــرية،  ألرضار  تعرضــت  قــد  املدينــة 
البــدء  تأخــري  اســتمرار  أن  مــن  محــذرة 

للقصــف بســبب تــرسب امليــاه العادمة 
قــد  مــا  األرض؛  لباطــن  الــرشب  وميــاه 
املواطنــني  عــىل  مبخاطــر  يتســبب 
للمناطــق  املجــاورة  وممتلكاتهــم 

املترضرة من القصف.
املؤسســات  كل  البلديــة  ودعــت 
التدخــل  لرسعــة  والدوليــة  املحليــة 
والضغــط عــىل االحتــالل لفتــح املعابــر 
إلدخال املواد الالزمة الستئناف العمل 
يف املشــاريع والبــدء يف عمليــة إعــادة 
البنيــة  لحقــت  التــي  األرضار  إعــامر 
التحتيــة واملرافــق خــالل العــدوان تجنًبا 
لتفاقــم األوضــاع وحــدوث أزمات صحية 

وبيئة وإعاقة مصالح املواطنني.
األخــري،  اإلرسائيــي  العــدوان  وخــالل 
رت األرضار التــي لحقــت بقطاعــات  قــدَّ
البنية التحتية بنحو 158 ألف مرت مربع 
مــن الشــوارع، و54 ألــف مــن األرصفــة، 
شــبكات  مــن  طــويل  مــرت  ألــف  و26 
امليــاه، 23 ألــف مرت طويل من شــبكات 
الرصف الصحي، باإلضافة 14 ألف مرت 
من شبكات اإلنارة، و2850 من خطوط 
ترصيــف ميــاه األمطــار، ومحطــة الرصف 
الصحي رقم 1، ومرافق أخرى للبلدية.

االتحاد األوروبي يبدي 
استعداده للعمل مع الجميع 

لتحسين األوضاع في غزة
غزة/ فلسطني:

أجــل  مــن  الجميــع  مــع  للعمــل  اســتعداده  األورويب  االتحــاد  أبــدى 
تحســني األوضــاع املعيشــية يف غــزة، وترسيع إعــادة إعامر املنازل 

واملنشآت املدمرة.
جاء ذلك خالل استقبال رئيس جمعية رجال األعامل الفلسطينيني 
بغــزة عــي الحايــك، أمــس، وفــًدا مــن مكتــب االتحــاد األورويب يف 

األرايض الفلسطينية.
وجمــع الوفــد ممثــل امللحــق التجــاري أورســت توكاتــش، والثقــايف 
االقتصاديــة  غــزة  الحايــك مشــاكل  مــع  وبحثــا  دانييــال سفريســيك 
واالنســانية وعوائــق عمليــة إعــادة اإلعــامر ورضورة تعويــض القطــاع 
االتحــاد  مــن  املطلوبــة  التدخــالت  الطرفــان  وناقــش  الخــاص. 
األورويب لتحســني األوضاع يف غزة التي خلفتها الحروب والحصار 

اإلرسائيي.
وشــدد الحايــك عــىل رضورة معالجــة أثــار العــدوان األخــري والبــدء 
بعمليــات اإلعــامر وإنهــاء سياســات تشــديد الحصــار عــىل املعابــر؛ 
ــق  ملــا تشــكله مــن أهميــة قصــوى يف الوقــت الحــايل للحــد مــن تعمُّ
األزمات يف غزة. وأكد الحايك أن االتحاد األورويب ُمطاَلب بلعب 
مــن خــالل  الحصــار  اإلعــامر وتخفيــف  إعــادة  ملــف  فاعــل يف  دور 
الضغــط عــىل االحتالل للســامح بإدخال مــواد اإلعامر وفتح املعابر 
أمــام جميــع أصنــاف البضائــع واملــواد الخــام، وترسيع وصــول أموال 
املانحــني مبــا يضمــن ترسيــع إعــادة االعــامر وإنعــاش االقتصــاد يف 
للقطاعــات  التعويضــات  رصف  أهميــة  إىل  الحايــك  وأشــار  غــزة. 
مــن  ميكنــه  مبــا  الخــاص  للقطــاع  داعمــة  برامــج  وإيجــاد  املتــرضرة 
مامرسة دوره الطبيعي يف التنمية االقتصادية والحد من مشكلتي 
توكاتــش  أورســت  التجــاري  امللحــق  أكــد  بــدوره  والفقــر.  البطالــة 

أهمية البدء يف عملية إعامر رسيعة يف قطاع غزة.
وشــدد توكاتــش عــىل اســتعداد االتحــاد األورويب للعمــل مع جميع 
مــن  الســكان  غــزة مبــا ميكــن  مــن األوضــاع يف  للتحســني  األطــراف 

العيش باستقرار وسالم.
الشــعب  ملســاعدة  األورويب  االتحــاد  يبذلهــا  مســاٍع  إىل  وأشــار 
الفلســطيني يف شــتى املجــاالت ورفــع الحصــار عــن غــزة وترسيــع 

اإلعامر وضامن وصول املساعدات.

بسبب منع االحتالل إدخال المواد الالزمة

ر من استمرار توقف مشاريع البنية التحتية بلدية غزة تحذِّ
غزة/ فلسطين:

رت بلدية غزة من اســتمرار توقف العمل في 13 مشــروًعا  حذَّ
فــي مجال البنية التحتية فــي أنحاء متفرقة من المدينة، منذ 
العدوان اإلسرائيلي على القطاع في مايو الماضي، مشددة 

أن اســتمرار توقــف العمــل نتيجة منع االحتــالل إدخال المواد 
الالزمــة، من شــأنه أن يفاقم األوضــاع المتأزمة في المدينة، 
خاصــة إذا حــلَّ فصــل الشــتاء قبــل االنتهــاء مــن تنفيــذ تلــك 

المشاريع.

زراعة خان يونس 
تتفقد مزارعي الخضار 

بمنطقة الفخاري
خان يونس/ فلسطني:

ــذت مديريــة زراعــة خــان يونــس، أمــس، جولــة ميدانيــة  نفَّ
إرشادية عىل مزارعي الخضار يف منطقة الفخاري.

د مزارع الطامطم والفلفل، ومتابعة  وشــملت الجولة تفقُّ
التــي تواجــه املزارعــني ومناقشــة  املشــاكل والتحديــات 
الحلول لها، وإعطاء اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لكل 
محصــول مــن حيــث نظــام الــري والتســميد والقضــاء عــىل 

اآلفات.
هــذه  إن  بيــان:  يف  يونــس  خــان  زراعــة  مديريــة  وقالــت 
الجولــة تــأيت يف إطــار املتابعــة امليدانيــة الحثيثة لتقديم 
أفضــل الخدمــات اإلرشــادية، مبــا يعــود بالنفــع والفائــدة 
عىل املزارعني وضامن التواصل معهم للنهوض بالقطاع 

الزراعي.

رام الله/ فلسطني:
وزارة  يف  الثمينــة  املعــادن  مديريــة  دمغــت 
يونيــو  خــالل  بالضفــة،  الوطنــي  االقتصــاد 
1.2 طــن ذهــب، يف حــني بلغــت  املــايض، 
املصوغــات  دمــغ  عمليــة  نتيجــة  إيراداتهــا 
الفلســطينية  الدمغــة  تحمــل  والتــي  الذهبيــة 

)قبة الصخرة( 1.2 مليون شيقل تقريًبا.
وسجل مؤرش دمغ املعادن الثمينة، وفق بيان 
صــادر عــن الــوزارة، أمــس، خــالل شــهر يونيــو 
شــهر  مــع  باملقارنــة   61.6% بنســبة  ارتفاعــًا 
مايو، مقابل ارتفاع بنسبة %78.5 مقارنة مع 

نفس الشهر من عام 2020.
الدمغــة  مــن  املحصلــة  اإليــرادات  وشــهدت 
ارتفاًعــا بنســبة %70.9 خــالل يونيــو باملقارنة 
بنســبة  ارتفــاع  مقابــل  املــايض،  مايــو  مــع 
يف  املناظــر  الشــهر  مــع  باملقارنــة   78.6%

.2020

وأرجعــت املديريــة االرتفــاع عنــد مقارنتها مع 
ذات الفــرتة مــن العــام املــايض إىل تداعيــات 
محــركات  عــىل  الســلبية  الصحيــة  الجائحــة 
املواطنــني إىل  الوطنــي، واضطــرار  االقتصــاد 
تأجيــل املناســبات االجتامعيــة خاصــة الــزواج 
إقبــااًل  شــهد  الــذي  األمــر  الحــايل  العــام  إىل 

ملحوًظا عىل رشاء املصوغات الذهبية.
وسّجل مؤرش دمغ املعادن الثمينة يف الفرتة 

رام الله/ فلسطني:
العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  وزيــر  وّقــع 
للبنــك  العــام  واملديــر  مويــس  أبــو  محمــود 
اإلســالمي الفلســطيني عامد الســعدي، يف مقر 
الــوزارة مبدينــة رام اللــه، أمــس، اتفاقيــة إلطــالق 
للبحــث  الفلســطيني  اإلســالمي  البنــك  "جائــزة 

العلمي لعام 2021".
وتشــمل الجائــزة مجــاالت أبرزهــا أثــر التكنولوجيــا 
املالية عىل قطاع الخدمات املالية واملرصفية، 
التكنولوجيــا  عــرص  يف  والتعّلــم  والتعليــم 
الجــودة  ضبــط  وضــامن  االصطناعــي،  والــذكاء 
يف املؤسســات املرصفيــة ومؤسســات التعليــم 
تعزيــز  يف  ودورهــا  التطبيقيــة  والعلــوم  العــايل، 

ودراســتها  الصحيــة  والعلــوم  املحــي،  اإلنتــاج 
ضمن السياق الفلسطيني.

الخطــة  يف  أولوياتنــا  مــن  إن  مويــس:  أبــو  وقــال 
مــع  والتكامــل  التعــاون  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية 
املــدين  بقطاعيهــا  املجتمعيــة  املؤسســات 
والخاص لتحقيق تنمية برشية هادفة تسهم يف 

تنمية مستدامة.
اإلســالمي  البنــك  مــع  الرشاكــة  الوزيــر  ومّثــن 
الفلســطيني ومــا يقدمــه البنــك مــن دعــم لقطــاع 
البحــث  صعيــد  عــىل  خاصــًة  العــايل،  التعليــم 
عــىل  الــوزارة  وتركيــز  حــرص  مؤكــدًا  العلمــي، 
تعزيز وتوجيه البحث العلمي مبا يلبي حاجات 
املجتمع الفلسطيني. من جانبه، قال السعدي: 

مســرية  لدعــم  كبــرية  أهميــة  يــويل  البنــك  إن 
أساًســا  باعتبــاره  فلســطني  يف  العلمــي  البحــث 
لتحقيق التنمية املستدامة، مشرًيا إىل أن هذه 
الجائــزة أصبحــت عــىل األجنــدة الســنوية للبنــك 
الباحثــني عــىل  لهــا مــن أهميــة يف تشــجيع  ملــا 
أبحــاث أصيلــة  وإجــراء  البحثــي،  إنتاجهــم  زيــادة 

ومتخصصة ُتضيف قيمة جديدة للمعرفة.
الدعــم  زيــادة  عــىل  باســتمرار  نعمــل  وأضــاف: 
برنامجنــا  ضمــن  التعليمــي  للقطــاع  امُلقــّدم 
للمسؤولية املجتمعية املستدامة، ويف مقدمة 
ذلك نضع دعم البحث العلمي ملا له من أهمية 
العلــم  عــىل  املبنيــة  التنميــة  إىل  الوصــول  يف 

واملعرفة واالبتكار.

املمتــدة مــن )آذار- متــوز( 2020 تراجًعــا يف 
كمية دمغ املصوغات الذهبية بنســبة 64%، 
ُدمــغ  حيــث   ،70% بنســبة  اإليــرادات  ويف 
بقيمــة  الذهبيــة  املصوغــات  مــن  طــن   1.53

اجامليــة بلغــت 1.59 مليون شــيقل، ومقارنة 
2019 دمــغ فيهــا  العــام  مــن  الفــرتة  مــع ذات 
بقيمــة  الذهبيــة  املصوغــات  مــن  أطنــان   4.2

إجاملية بلغت 5.3 ماليني شيقل.
وأصــدرت املديريــة خــالل يونيــو 215 رخصــة 
وتصنيــع  )تجــارة  ملحــالت  العمــل  ملزاولــة 
بينــام  الثمينــة(،  املعــادن  تشــكيل  وإعــادة 
نفذت املديرية 18 جولة تفتيشية تم خاللها 

زيارة 73 محاًل.
دمغــت  الثمينــة  املعــادن  مديريــة  أن  يذكــر 
خــالل 2020، نحــو 5 أطنــان ذهــب يف حــني 
بلغت إيراداتها نتيجة عملية دمغ املصوغات 
الفلســطينية  الدمغــة  تحمــل  والتــي  الذهبيــة 

)قبة الصخرة( 5 ماليني شيقل تقريًبا.
رشاء  عنــد  املواطنــني  املديريــة  ودعــت 
فيهــا  فاتــورة مفصــل  عــىل  الحصــول  الذهــب 
وســعر  والبيــان  والــوزن  والعيــار  الصنــف، 
واســم  والعملــة،  اإلجــاميل  والســعر  الصنــف 
املحــل التجــاري واضحــا، والتأكــد مــن الدمغة 
الفلســطينية عىل املصوغات إضافة إىل نوع 

صناعة املصوغ )محي أو أجنبي(.

ارتفاع مؤشر دمغ الذهب بنسبة
61.6 % بالضفة الشهر الماضي

إطـالق جـائزة البنك اإلسالمـي للبحــث العلمـي

غزة/ فلسطني:
بغــزة،  الزراعــة  وزارة  نــددت 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  بتقليــص 
قطــاع  بحــر  يف  الصيــد  مســاحة 
غــزة، مــن إثني عرش مياًل إىل ســتة 

أميال.
بيــان، أمــس،  الــوزارة يف  وأشــارت 
أُعلــن فجــأة أول  التقليــص  إىل أن 
مــن أمــس، حيــث باغــت االحتــالل 
مامرســة  أثنــاء  يف  الصياديــن 

عملهــم داخــل البحــر، األمــر الــذي 
شــباكهم  تــرك  إىل  اضطرهــم 
وخســارة  للتلــف  تعرضــت  التــي 

وقودهم.
االحتــالل  إبــالغ  الزراعــة،  ونفــت 
القطــاع  بحــر  إغــالق  عــن  مســبًقا، 
النــار  بإطــالق  منــددة  بالكامــل، 
اليومــي عــىل الصياديــن يف أثنــاء 

تأديتهم مهنتهم الوحيدة.
مــرص  جمهوريــة  الــوزارة،  ودعــت 

لوقــف  التدخــل  إىل  العربيــة 
االحتــالل  ومامرســات  إجــراءات 
الصيــد  قطــاع  بحــق  القمعيــة 
املؤسســات  مطالبــة  البحــري، 
عــن  بالوقــوف  والحقوقيــة  الدوليــة 
االحتــالل  لفضــح  مســؤولياتها 

وجرامئه بحق الصيادين.
 4000 حــوايل  الصيــد  وميتهــن 
صيــاد، يبحــرون عــىل مــن 1300 

مركب بكل أنواعها.

الزراعة تندد بتقليص االحتالل مساحة 
الصيـد فـي بحـر غـزة
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/403(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
خــري غانــم حمــد املــري مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 969322684 
رقــم:  وكالــة  مبوجــب   ، املــري  حمــد  غانــم  حمــدان  عــن:  وكيــا  بصفتــه 

2021/207 صادرة عن الرياض 

 14+13 القســيمة   90 القطعــة  موضوع الوكالة: إجراء معاملة رهن يف 
املدينة خانيونس 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
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.
 التاريخ: 2021/7/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

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 )2021/405(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  الهيــا  بيــت  ســكان  مــن  حمــودة  أحمــد  يوســف  إســامعيل 
911315885 بصفته وكيا عن: سوزان واالء ويارس ويونس وايناس ونداء 

أبناء/ عبد املالك عبد املحسن حمودة واعتدال يوسف احمد حمودة 
الوكالــة  رقــم   + ظبــي  أبــو  عــن  صــادرة   2021/4358 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
2021/4357 عن أبو ظبي + رقم الوكالة 2021/496 عن إسطنبول + رقم 

الوكالة 2021/4360 عن أبو ظبي. 
القطعــة  رهــن يف  /مبادلــة/  بيــع   / انتقــال  إجــراء معاملــة  الوكالــة:  موضــوع 

1768 القسيمة 24+25 املدينة بيت الهيا 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما مــن تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
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: 2021/7/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/404(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رحــاب عبــد الصمــد عبــد املحســن حمــودة مــن ســكان بيــت الهيــا هويــة رقــم 
900523374 بصفته وكيا عن: مهند وهنية وهند واكتامل ودعاء ومياده 

وهدى أبناء/ عبد الصمد عبد املحسن حمودة واكابر عطية حجازي حمودة
الوكالــة  رقــم   + ظبــي  أبــو  عــن  صــادرة   2021/4308 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
2021/4309 عن أبو ظبي + رقم الوكالة 2021/4310 عن أبو ظبي + رقم 

الوكالة 2021/4307 عن أبو ظبي 
القطعــة  يف  /مبادلة/رهــن  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 

1768 القسيمة 24 + 25 املدينة بيت الهيا 

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/7/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

 اعالن عن نقل ملكية ارض حكومية 
 لدى اإلدارة العامة المالك الحكومة 

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة الماك الحكومة السيد/ عبد الرحمن 
زيــاد احمــد حجــو ويحــم هويــة رقــم / 991296690 لنقــل ملكيــة مســاحة 
)230م2( جــزء مــن القســيمة )111( مــن القطعــة )978( وهــي مــن أرايض 

مــرشوع عامــر الزراعــي 1 املســامة جباليــا الغابــة والتــي الــت اليــه عــن طريــق 
الــرشاء مــن الســيد / تحســني إبراهيــم احمــد طالــب املشــرتي مــن الســيد / 
رغــدة عبــد اللــه إبراهيــم خيــال الوارثــة مــن الســيد / عبد اللــه إبراهيم العلمي 

املتقاعد مع الحاكم العام املري يف حينه 
فمن له اعرتاض يف هذا الشــأن التقدم باعرتاضه اىل اإلدارة العامة الماك 
الحكومة يف سلطة األرايض خال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ ها اإلعان 

واال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب االصور .
التاريخ 2021/7/27

حسن جواد السرحي 
مدير عام أماك الحكومة 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 

تونس/ وكاالت:
املرجعيــة  ذو  النهضــة  حــزب  طلــب 
التونســية  األحــزاب  وأكــر  اإلســامية 
متثيــاً يف الرملــان انتخابــات ترشيعيــة 
األزمــة  مــن  للخــروج  مبكــرة  ورئاســية 
السياســية يف إثــر قــرار الرئيــس تجميــد 
االتحــاد  دعــا  حــني  الرملــان يف  أعــامل 
االســتقرار  "اســتعادة  إىل  األورويب 

املؤسسايت" يف تونس.
كام دعا الحزب إىل "ارساء حوار وطني" 
السياســية  األزمــة  مــن  البــاد  الخــراج 

واالجتامعية والصحية واالقتصادية.
كــام حــذرت منظــامت املجتمــع املدين 
الرئيسية يف تونس، ومنها االتحاد العام 
للشــغل، أمــس الرئيــس قيس ســعيد من 
التــي  االســتثنائية  اإلجــراءات  متديــد 

أعلن عنها يوم األحد ألكرث من شهر.
ومنهــا  املنظــامت،  دعــت  بيــان  ويف 
والرابطــة  واملحامــني  الصحفيــني  نقابتــا 
التونســية لحقــوق اإلنســان، الرئيــس إىل 
وضــع "خارطــة طريــق تشــاركية" للخــروج 

من األزمة.
ويف أقل من يومني، أعلن الرئيس قيس 
أعــامل الرملــان وأعفــى  ســعّيد تجميــد 

مــن  الحكومــة هشــام املشــييش  رئيــس 
مهامه وتوىل بنفسه السلطة التنفيذية.

جــاء االعــان تزامنــا مــع أزمــة اقتصاديــة 
واجتامعية تصاعدت وترتها بتداعيات 
دوليــة  جهــات  قلــق  وأثــارت  الجائحــة 

وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل.
األورويب  االتحــاد  باســم  متحــّدث  قــال 
"ندعــو كل الجهــات الفاعلــة يف تونــس 
واملؤسســات  الدســتور،  احــرتام  إىل 
الدســتورية وسيادة القانون... ندعوهم 
وتجّنــب  بالهــدوء  التحــي  إىل  كذلــك 
أي لجــوء للعنــف حفاظــا عــىل اســتقرار 

الباد".
الخافــات  تســوية  إىل  روســيا  ودعــت 
وقــال  القانــون".  إطــار  "يف  الداخليــة 
دميــرتي  الكرملــني  باســم  املتحــدث 
بيســكوف "نأمل أال يهّدد يشء اســتقرار 

شعب ذلك البلد وأمنه".
غضب وبطالة

وبعــد أن اعتــرت النهضــة إعــان ســعّيد 
جــاء  والدســتور"،  الثــورة  عــىل  "انقابــا 
يف  املمثلــة  للحركــة  بيــان  يف  أمــس 
أنهــا  نائًبــا   217 أصــل  مــن   53 الرملــان 
الدميوقراطيــة  للحيــاة  الخــر  أجــل  "مــن 

مســتعدة النتخابــات ترشيعيــة ورئاســية 
مبكــرة ومتزامنــة مــن أجــل ضــامن حاميــة 
كل  وتجنــب  الدميوقراطــي  املســار 
كعــذر  ُيســتغل  ان  شــأنه  مــن  تأخــر 

للتمسك بنظام استبدادي".
مــن  يعفــي  أن  ســعّيد  قــّرر  واالثنــني 
ابراهيــم  الدفــاع  وزيــر  مــن  كا  مهامهــم 
الرتاجــي ووزيــرة العــدل بالنيابــة ووزيــرة 
الرســمية  والناطقــة  العموميــة  الوظيفــة 

باسم الحكومة حسناء بن سليامن.
مــن  بالرتحيــب  ســعّيد  قــرارات  قوبلــت 
قبل تونســيني مســتائني من تأزم الوضع 
نســبة  تســجل  التــي  البــاد  الصحــي يف 

وفيات من بني األعىل يف العامل.
رفضهــم  عــن  آخــرون  عــر  املقابــل،  يف 
الرجــوع  مــن  مخــاوف  عــن  معريــن  لهــا 
إىل الدكتاتوريــة يف مهــد الربيــع العريب 
بنظــام  أطاحــت  التــي   2011 ثــورة  بعــد 
بــن  العابديــن  زيــن  الراحــل  الدكتاتــور 

عي.
مــن  املتعاقبــة  الحكومــات  تتمكــن  ومل 
ايجاد حلول ملسألة البطالة التي كانت 
يف  ســاهم  مــا  للثــورة  أساســيا  مطلبــا 

تنامي الغضب الشعبي.

"وأد الديمقراطية"
وعنونت صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة 
أم  "انقــاب  أمــس  الفرنســية  باللغــة 
بريق"، بينام تســاءلت صحيفة "البرس" 
علينــا  "هــل  افتتاحيتهــا  يف  الفرنســية 
أن  وخاصــة  الثــورة؟"  عــىل  نخــاف  أن 
"شــبح عــدم اليقــني الســيايس واإلفاس 
ســيئة  الصحيــة  األزمــة  بآثــار  املقــرتن 

اإلدارة" أحدثت "خضة األحد".
وكتبــت صحيفة "املغرب" يف الصفحة 
الجديــدة"  واملخاطــر  "تونــس  األوىل 
مبينة يف مقال افتتاحي "أن رشط نجاح 
مــا أقــدم عليــه رئيــس الجمهوريــة هــو أال 
حكمــت  التــي  املنظومــة  لفــظ  يــؤدي 
وأد  إىل  الزمــن  مــن  عقــد  خــال  البــاد 

الدميقراطية".
هشــام  املقــال  الحكومــة  رئيــس  وأعلــن 
"أصطــّف  بيــان  يف  االثنــني  املشــييش 
شــعبنا  جانــب  إىل  دامئــا  كنــت  كــام 
واســتحقاقاته وأعلــن عــن عــدم متّســي 
يف  مســؤولية  أيــة  أو  منصــب  بــأي 
املســؤولية  تســليم  ســأتوىّل  الدولــة... 
رئيــس  ســيكّلفها  التــي  الشــخصية  إىل 
كنــف  يف  الحكومــة  لرئاســة  الجمهوريــة 

ســّنة الّتــداول التــي دأبــت عليهــا بادنــا 
منــذ الثــورة ويف احــرتام للّنواميــس اّلتي 

تليق بالدولة".
ويؤكــد املحلــل الســيايس صــاح الدين 
الجوريش أن "سعّيد سيكون حذرا جدا 
يف عملية اختيار رئيس الحكومة القادم 
ألنــه يريــد شــخصا يثــق به ويتقاســم معه 

السياسات نفسها".
هنــاك  "ســتكون  الجــوريش  ويتابــع 
أوضــاع  لتحســني  ســعّيد"  حكومــة 

التونسيني.
تونــس  السياســية يف  التطــورات  أثــارت 
وال  الــدول  مــن  العديــد  مــن  فعــل  ردود 
"بعــودة  أملــت  التــي  باريــس  مــن  ســيام 
الطبيعــي" يف  املؤسســات اىل عملهــا 

تأقرب وقت.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية "جميع 
القــوى السياســية يف البــاد اىل تجنــب 
أي شــكل مــن أشــكال العنــف والحفــاظ 
الدميوقراطيــة  املكتســبات  عــىل 

للباد".
ويعتــر الجــوريش أن الرئيــس التونــي 
للتونســيني  ليظهــر  كبــر  تحــد  "أمــام 

والعامل أنه اتخذ القرارات الصائبة".

بكني/ وكاالت:
مــن ســكان مدينــة  العديــد  تجمــع 
تشنغتشــو الصينيــة )وســط( أمس 
أمــام مدخــل املــرتو إذ قــى 14 
حاملــني  األقــل،  عــىل  شــخًصا 
باقــات مــن الزهور بعد الفيضانات 
التاريخية التي أوقعت 71 قتيًا.

عــىل  غزيــرة  أمطــار  تســاقطت 
قبــل  هنــان  مقاطعــة  عاصمــة 
ثاثــة  خــال  وتســاقط  أســبوع. 
أيــام مــا يعــادل نحو عام من هطول 
مســبوق  غــر  أمــر  وهــو   - األمطــار 

منذ ستة عقود.
مــن  الطــرق وجــزء  أنفــاق  تعرضــت 
مفاجــئ  الرتفــاع  تشنغتشــو  مــرتو 
إىل  أدى  امليــاه  منســوب  يف 

ســائقي  مــن  العديــد  محــارصة 
السيارات واملستخدمني.

حصيلــة  الســلطات  ورفعــت 
ضحايــا الفيضانــات أمــس إىل 71 
جثــث  عــىل  العثــور  عقــب  قتيــا 

جديدة.
واندلــع جــدل عــىل اإلنرتنت غداة 
الكارثة، وتساءل سكان عن سبب 
عدم إغاق املرتو بعد االنذارات 

حول حالة الطقس.
نيــوز"  "جيمــو  صحيفــة  وأفــادت 
الضحايــا  أحــد  زوجــة  أن  أمــس 
رفعت دعوى قضائية ضد مشغل 

املرتو بتهمة اإلهامل.
التــي  شــاكولو  محطــة  أدراج  أمــام 
جــاء  خــاص،  بشــكل  تــررت 

العديــد مــن الســكان لوضع باقات 
من الزهور أو رسائل مكتوبة بخط 

اليد تخليدا لذكرى الضحايا.
حساســية  عــىل  والدليــل 
رفــع  مؤخــًرا  تــم  كان  املوضــوع، 
جدران باستيكية صفراء متحركة 
يف محيــط هــذه املنطقــة مــا أثــار 

سخطا فتمت ازالتها.
نــرشت  الشــفافية،  وبهــدف 
قامئــة  أمــس  البلديــة  الســلطات 
أعلنــت  شــخصا   14 بأســامء 

وفاتهم حتى اآلن يف املرتو.
"تســببت  املدينــة  مجلــس  وقــال 
األمطار الغزيرة يف ازدحام شديد 
وانهــارت   5 الخــط  مــن  أجــزاء  يف 

تحمــي  التــي  الدعــم  جــدران 
الخطوط".

املراســلني  مــن  عــدد  وتعــرض 
تشنغتشــو  مدينــة  يف  األجانــب 
مــن  األخــرة  األيــام  يف  لهجــوم 
قبــل بعــض الســكان الذيــن اتهمــوا 
إظهــار  يف  بالرغبــة  الصحافيــني 

الصني بصورة سيئة.
كــام رضبت فيضانــات مدًنا أخرى 

مثل شينشيانغ وخبي.
ومن املتوقع أن تتعرض املقاطعة 
بــني  الغزيــرة  األمطــار  مــن  ملزيــد 
تأثــر  تحــت  والخميــس  الثاثــاء 
اإلعصــار إن-فــا يف املنطقــة، وفًقا 

لخدمة األرصاد الجوية.

منظمات المجتمع المدني تحذر الرئيس من تمديد اإلجراءات

حـزب النهضة يدعـو إلـى انتخابات مبكـرة فـي تونس
للمرة األولى.. موريتانيا 

تسمح لمواطنيها 
بازدواجية الجنسية

نواكشوط/ األناضول:
صــّدق الرملــان املوريتــاين، أمــس، عــىل مــرشوع قانــون يســمح 
منــذ  األوىل  للمــرة  وذلــك  الجنســية،  بازدواجيــة  للمواطنــني 

استقال الباد عام 1960.
وذكــر عــر موقعــه اإللكــرتوين، أن الجمعيــة الوطنيــة املوريتانيــة 
)الرملان( صادقت خال جلســتها العلنية التي عقدتها أمس، 
برئاســة النائــب الشــيخ أحمــد بايــه رئيس الجمعيــة، عىل مرشوع 
القانــون رقــم 011-21، الــذي يســمح للمواطنني بالحصول عىل 

جنسيات بلدان أخرى، مع بقاء الجنسية املوريتانية.
القانــون  مــرشوع  عــىل  الحكومــة  صّدقــت  بعدمــا  ذلــك  يــأيت 
حزيــران  يونيــو/  منتصــف  الجنســية،  مدونــة  تعديــل  املتضمــن 
املــايض، وأحالتــه إىل الرملــان للتصديق عليه، حيث ســيصبح 

نافذا بعد نرشه يف الجريدة الرسمية.
وأوضح الرملان، أن مرشوع القانون الجديد يعدل بعض أحكام 
القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 املعدل، 

املتضمن مدونة الجنسية املوريتانية.
وكان قانون مدونة الجنسية الصادر عام 1961، مينع ازدواجية 
تلقائيــا  يفقــد جنســيته  أن املوريتــاين  عــىل  وينــص  الجنســية، 

مبجرد حصوله عىل جنسية دولة أخرى.
ووفــق املصــدر ذاتــه، تنــص املــادة 31 بعــد التعديــل عــىل أنــه 
الجمهوريــة،  رئيــس  وظائــف  مــع  املزدوجــة  الجنســية  تتعــارض 
الدســتورية  املؤسســات  ورؤســاء  الوطنيــة،  الجمعيــة  ورئيــس 
والوزيــر األول وأعضــاء الحكومــة يف القطاعات الســيادية، وقادة 

األجهزة العسكرية واألمنية.

القاهرة/ وكاالت:
الســويس املريــة،  قنــاة  أعلنــت هيئــة 
اســتام أحــدث وأكــر كراكــة يف الــرشق 
إىل  أمــس  وصلــت  أن  بعــد  األوســط، 

القناة قادمة من هولندا.
وقــال رئيــس الهيئــة أســامة ربيــع يف بيان، 
إن الكراكــة الجديــدة )حســني طنطــاوي( 
األوســط  الــرشق  كــراكات  وأكــر  أحــدث 
الســويس  قنــاة  إىل  أمــس  فجــر  وصلــت 
 Tai محمولــة عــىل مــن ســفينة الغطــس
An Kou، قادمــة مــن مينــاء روتــردام يف 

هولندا.
منطقــة  إىل  تتجــه  الكراكــة  أن  وأوضــح 
التخــاذ  الكــرى،  بالبحــرات  االنتظــار 
الكراكــة  لتعويــم  الازمــة  اإلجــراءات 
اســتعدادا  الســفينة،  عــن  وفصلهــا 
قنــاة  كــراكات  ألســطول  النضاممهــا 
اســم  الكراكــة  عــىل  وأطلــق  الســويس. 
حســني  املشــر  األســبق  الدفــاع  وزيــر 
الجديــدة  الكراكــة  وتتمتــع  طنطــاوي. 
مبواصفــات متطــورة، حيــث "يبلغ طولها 
الــكي 147.4 مــرت، وعرضهــا 23 مــرًتا، 
تبلــغ  وإنتاجيــة  مــرت،   5.5 وغاطســها 
الرمــال/ ســاعة  مــن  مــرت مكعــب   3600

عــىل طــول خــط طــرد عائــم يبلــغ 4 كيلــو 
مرتات، وقدرة كلية 29190 كيلو وات". 
وتتميــز الكراكــة بالقدرة عىل التعامل مع 
الصخريــة.  فيهــا  مبــا  الرتبــة،  أنــواع  كافــة 

إنجــاز  الكراكــة يف  هــذه  وســيتم إرشاك 
مرشوع ازدواج وتوسعة وتعميق املجرى 

املاحي بقناة السويس، وفقا للبيان.
وتنفذ هيئة قناة الســويس، خطة لتطوير 
املجرى املاحي للقناة، تتضمن "إجراء 
عملية توسيع وتعميق ملسافة 30 كيلو 
مــرتا، مــن الكيلــو 132 إىل الكيلــو 162" 
باملجــرى املاحــي للقنــاة. وســوف يتــم 
جهــة  مــرتا   40 املســافة  هــذه  توســيع 
الــرشق، وتعميــق مــن 66 قدمــا إىل 72 

قدما.
ازدواج  "إجــراء  الخطــة  تتضمــن  كــام 
الكيلــو  مــن  مــرتات،  كيلــو   10 ملســافة 
باملجــرى   "132 الكيلــو  إىل   122

تنفيذهــا  يجــري  أن  عــىل  املاحــي، 
مبعدات هيئة قناة السويس.

متكامــا  برنامجــا  أيضــا  الهيئــة  وتنفــذ 
لتحديــث األســطول البحــري للقنــاة، مــن 
القاطرات ولنشــات اإلرشــاد والكراكات، 
ويجعــل  اإلنقــاذ،  عمليــات  يدعــم  مبــا 
ســفن  مــع  للتعامــل  جاهــزة  القنــاة 

الحاويات العماقة.
خلفيــة  عــىل  التطويــر  خطــة  وجــاءت 
حــادث ســفينة الحاويــات البنميــة "إيفــر 
مــارس   23 يف  جنحــت  التــي  غيفــن"، 
لقنــاة  الجنــويب  املدخــل  يف  املــايض 
الســويس، مــا أدى إىل تعليــق املاحــة 

لنحو أسبوع.

األمم المتحدة: 
مصرع 970 مهاجًرا 

في مياه "المتوسط" 
فــــي 2021

جنيف/ األناضول:
لأمــم  التابعــة  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة  قالــت 
لقــوا  قانــوين  غــر  مهاجــًرا   970 إن  املتحــدة، 
مرعهــم يف ميــاه البحــر األبيــض املتوســط، منــذ 

مطلع العام الجاري.
بــاول  الدوليــة"  "الهجــرة  باســم  املتحــدث  وأشــار 
مــرع  إىل  أمــس،  صحفــي،  مؤمتــر  يف  ديلــون، 
57 مهاجــرا غــر نظامــي عــىل األقــل، نتيجــة غــرق 

قارب قبالة ســواحل مدينة الخمس الليبية، األحد 
املايض.

وأردف أنــه تــم إنقــاذ 18 مهاجرا من قبل الصيادين 
وقوات خفر السواحل، مضيفا أن إفادات الناجني 
تشــر إىل أنــه يوجــد بــني الغرقــى 20 امــرأة عــىل 

األقل وطفان اثنني.
بدايــة  منــذ  الغرقــى  املهاجريــن  عــدد  أن  وأضــاف 
2021 ارتفع إىل 970 عقب هذه الحادثة، داعيا 

االتحــاد األورويب للمزيــد مــن التعــاون والتضامــن 
واتبــاع  املهاجريــن،  وفيــات  أعــداد  مــن  للحــد 
هــذه  يف  وإنســانية  وواضحــة  موثوقــة  سياســات 

الخصوص.
وهربا من الفقر والجفاف والراعات وعوامل 
املهاجريــن  آالف  يواجــه  إفريقيــا،  يف  أخــرى 
خــال  والعــذاب  املــآيس  النظاميــني،  غــر 
األوروبيــة  الشــواطئ  إىل  الوصــول  محاولتهــم 

عر ليبيا كل عام.

قناة السويس تتسلم أكبر 
كراكة في الشرق األوسط
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وبســبب التمــدد العمــراين والتطــور يف جميــع 
عــرات  الســوق  عقــد  توقــف  الحيــاة  جوانــب 
السنوات، وضاعت مالمحه التي شهدت عليه 
أجيــاٌل عديــدة مــن أهــايل بلــدة بريزيــت الذيــن 
بيــع  أو  الحبــوب  خــالل طحــن  مــن  فيــه  شــاركوا 

معروضاتهم.
مديــر جمعيــة الروزنــا رأفــت جميــل، يوضــح أن 
الجمعية أرادت إحياء هذا الســوق الذي يعرفه 
الذيــن شــاركوا  بلــدة بريزيــت،  كبــار الســن يف 
يف فعالياته يوًما ما، وذلك من خالل فعاليات 

التــي كان الهــدف منهــا إحيــاء فكــرة  البابوريــة، 
مــن  تطــوًرا  أكــر  بشــكل  ولكــن  القديــم  الســوق 
واملنتجــات  املشــاريع  مــن  عــدد  عــرض  خــالل 

الوطنية ودعمها والرتويج لها.
العــام  خــالل  مــرة  أقيــم ألول  الســوق  أن  ويبــن 
املايض، وجاء ذلك لدعم املزارعن وأصحاب 
خاصــة  منتجاتهــم،  وتســويق  الرتاثيــة  األعــال 
بعــد تأثرهــم مــن حالــة الركــود االقتصــادي التــي 

تسببت بها جائحة كورونا.
فعاليــة  تنظــم  ســبت  يــوم  أنــه يف كل  ويوضــح 

عديدة تقوم بها الجمعية بالتعاون مع عدد من 
الجهات املحلية بدعم دويل.

العــودة  "قبــل  فلســطن:  لصحيفــة  ويقــول 
تأهيــل  مــن  بــد  ال  كان  الوطنيــة،  للفعاليــات 
للبلــدة القدميــة وإحيائهــا مــن جديــد، وهــذا مــا 
تــم بعــد عمــل تطويــر لهــا من الناحيــة املعارية 

والرتاثية، خاصة منطقة البابور".
ُســّمي  التــي  املنطقــة  "تلــك  جميــل:  ويضيــف 
كانــت  البابوريــة،  ســوق  اســمها؛  عــى  الســوق 
مكاًنــا يقصــده املزارعــون لطحــن حبــوب القمــح 

وأصحــاب  والفنانــن،  الحرفيــن،  تدعــم 
املشــاريع الصغــرية، خاصــة الســيدات اللــوايت 
املحيطــة  املناطــق  يف  األريــاف  يف  يعشــن 

لبريزيت.
بــن  تواصــل  وســيلة  يوفــر  الســوق  أن  ويؤكــد 
مبــارشة،  واملســتهلكن  واملزارعــن  الحرفيــن 
الفًتــا إىل أن أهــداف الجمعيــة توســعت العــام 
الحــايل لرتكــز تركــًزا أوســع عــى تســليط الضــوء 
عــى الثقافــة والــرتاث يف الريــف الفلســطيني 

وإحياء البلدات القدمية.

والزيتــون، وكانــت تعمل عى بابور قديم شــبيه 
مباتور القطاع، وكان يدير املطحنة".

للمــكان،  واســتقطاب  جــذب  حالــة  ولتوفــري 
تكــون  ثقافيــة،  برامــج  عــدة  الجمعيــة  عملــت 
بدايتهــا يف أســبوع الــرتاث، وهــو برنامج متعدد 
أمــا  الفنيــة،  األنشــطة  مــن  عــدد  خاللــه  ُيعــرَض 
الربنامــج الثــاين فهــو عبــارة عــن مســابقة ألفضــل 
الســيدات  متكــن  إىل  ويهــدف  مفتــول،  طبــق 

الريفيات ودعمهن يف مشاريعهن البيتية.
ســوق  فهــي  الثالثــة،  الفعاليــة  أمــا  ويتابــع:" 

ويتميز سوق البابورية -وفق جميل- هذا العام 
الرتاثيــة  والفعاليــات  املزارعــن  عــى  بالرتكيــز 
التــي متيــز كل منطقــة، مشــرًيا إىل أنــه قبل عيد 
الفلســطيني،  بالعــرس  الســوق  افُتِتــح  األضحــى 
وأقيمــت زفــة تراثيــة فلســطينية، كــا ركــز عــى 

منتجات زراعية مثل الفقوس. 
ويكمــل حديثــه بــأن الســوق مهــم للحفــاظ عــى 
الــرتاث ونقلــه مــن جيــل لجيــل، فلذلــك هنــاك 
فعاليــات مثــل الحكــوايت الــذي ينقــل القصــص 
والحكايات لألطفال وينقل لهم رسائل وطنية.

انتشر في سبعينيات القرن الماضي     

يف بريزيت.. سوق البابورية الرتايث يعود إىل الواجهة
رام الله-غزة/ صفاء عاشور:

»ســوق البابورية« تقليد قديم منذ سبعينيات 
القــرن الماضــي، كان متعارًفا عليــه في بيرزيت 

شــمال رام الله، ويعقده أهل البلدة الستقبال 
المزارعيــن وكل مــن يرغــب فــي طحــن حبــوب 

القمح والزيتون في المطحنة الخاصة بالبلدة.

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

وتناولت املرسحية قصة فريق فني كان يجّهز نفســه 
لعــرض كبــري فقصــف االحتــالل املــكان ودّمــر أدوات 
إمــا  خيــاران  الفريــق  أمــام  وكان  واألجهــزة،  املــرسح 
يواجــه  أن  وإمــا  البيضــاء،  الرايــة  ويرفــع  يستســلم  أن 
الفلســطيني  بالقــوة املعروفــة عــن اإلنســان  التحــدي 

صاحب العزمية واإلرادة ليخرج هذا العمل الفني.
وعــرض مركــز بيــت الفــن بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة 
"آه  غــزة مرسحيــة  الثقافيــة واملراكز-بلديــة  للشــؤون 

يا وطن" عى مرسح رشاد الشوا وسط مدينة غزة.
واملرسحيــة مــن تأليــف وبطولــة وإخــراج نبيــل عيــى 
ســعد،  محمــد  حســني،  صفــاء  ومتثيــل:  الخطيــب 
تامــر  عقــل،  محمــد  األبيــض،  ســامل  الحايــك،  بهــاء 
بــدوي، أمــري زهــد، فتحــي عبــد العــال، أحمــد صــالح، 
آدم شــاهن، يوســف منصــور، عبــد الكريــم الغــزايل، 

واألطفال مريي ونزار زيارة.
املســاعي  األذهــان  إىل  املرسحيــة  عــرض  وأعــاد 
والتطلعــات  املــرسح،  لتطويــر  املتعــددة 

واالحتياجات.
املخرج واملمثل والكاتب املرسحي عيل أبو ياسن 
يقول: إن املرسح باألساس موجود عى أرض الواقع 

والهوية.
ويتابــع: "املــرسح يف قطــاع غــزة بحاجــة إىل انتفاضــة 
وثــورة للنهــوض بــه وتطويره، وبناء قصــور الثقافة التي 
تدعم وجوده، وتقدم األعال الدرامية بأفضل شكل، 

خاصة أنها تتناول أبعاد القضية الفلسطينية".
أن  الفلســطيني  الفنــان  عــى  يجــب  أنــه  ويوضــح 
الحاجــة  إىل  الفًتــا  قضيتــه،  ارتقــاء  بحجــم  يرتقــي 
يف  للعاملــن  عــاٍل  وتدريــب  املــرسح،  بنــاء  إىل 
العمــل املرسحــي، خاصــة أن العــامل ينتظــر حكايــات 
األعــال  خــالل  مــن  ورواياتهــم  الفلســطينين 

املرسحية.
ويلفــت أبــو ياســن إىل الحاجــة إىل أعــال مرسحيــة 
دورية، "فال بد من بناء مرسح كبري يضم كل األعال 
املــدريس  باملــرسح  ويهتــم  والرتاثيــة،  اإلبداعيــة 
املرسحــي  املخــرج  يبــّن  جهتــه،  مــن  والجامعــي". 
عصــام شــاهن أن املــرسح مل يشــهد أي تطــور منــذ 
بأزمــة  وتأثــره  املــايل،  الدعــم  قلــة  بســبب  ســنوات 
كورونــا، ولكــن مرسحيــة "آه يــا وطــن" هــي محاولــة مــن 

القامئن عليها لتطوير املرسح.
بحاجــة  "نحــن  فلســطن:  لصحيفــة  شــاهن  ويقــول 

ولكنه يتأثر بوجود االحتالل ومارســاته لكونه يحتاج 
إىل هــدوء، كــا أن رســالته رســالة مــن أجــل الحريــة 

وفضح جرائم هذا املحتل.
الفنــان  أن  فلســطن  لصحيفــة  ياســن  أبــو  ويبــن 
صناعــة  عــى  يقــوم  دوره  بــأن  يشــعر  املرسحــي 
املرسحية من أجل التحرير وما بعده، فمثاًل الشــاعر 
عــن  يعــربِّ  والرســام  القــدس،  عــن  قصيدتــه  ينســج 
همــوم وطنــه، وكذلك املرسحــي الذي يقدم األعال 

الوطنية ملقاومة االحتالل.
يف  جهــًدا  يألــو  ال  اإلرسائيــيل  "االحتــالل  ويضيــف: 
وقمعــه  مســارحنا  قصــف  خــالل  مــن  صوتنــا  كتــم 
األعــال الفنيــة، ألنــه يــدرك أهميــة املــرسح ورســالته 
األكــر صدًقــا التــي ميكــن إيصالهــا، فالبــد مــن رؤيــة 
اســرتاتيجية وإيجــاد البنية التحتيــة للمرسح للنهوض 

به".
آالف  منــذ  موجــود  املــرسح  تاريــخ  أن  إىل  ويشــري 
باقيــة والدليــل عــى ذلــك اندثــار  الســنن، وعظمتــه 
بعــض الحضــارات وحافــظ عــى وجــوده، لكون خشــبة 
املرسح متكنت من طرح هموم املواطن ومشــاكله، 
فيعكس صورة حقيقية للواقع، ويعزز االنتاء للوطن 

القطــاع  يف  املــرسح  شــمل  يلــم  وطنــي  مــرسح  إىل 
مــن أعــال وعاملــن فيــه، فال يوجــد ميزانية للدورات 

وعروض ومهرجانات مرسحية سنوية".
توجيــه املواطــن  للمــرسح دوًرا مهــًا يف  أن  ويؤكــد 
لقضايا اجتاعية حقيقية، وتثقيف الناس وتعزيزهم 
وربــط األوارص واالتصــال. ويذكــر شــاهن أن املرسح 
الرعايــة واالهتــام مــن ذوي  مــن  يحتــاج إىل املزيــد 
املــدارس  يف  وطرحــه  واملســؤولن  االختصــاص 

ومــن  منهجيــة،  ال  كمــواد  البدايــة  يف  والجامعــات، 
ثــم يطــرح بعــد عــدة أعوام كمواد أساســية ومنهجية، 
الفًتــا يف الوقــت نفســه إىل الحاجــة إىل معهــد عــاٍل 

والتمثيــل،  لإلخــراج 
عــرض،  ودور 
مرسحيــة،  وثقافــة 
النقــد  ودراســة 

وتقبله.

المرسح يف غزة.. مساٍع وتطلعات للتطوير رغم التحديات
غزة/ هدى الدلو:

"آه يا وطن" مسرحية محلية ُعرضت خالل أيام عيد األضحى المبارك، رغم الدمار والركام 
بعد قصف االحتالل اإلسرائيلي مركز بيت الفن في عدوانه األخير على قطاع غزة، لتحمل 

في طياتها مضامين عدة عن استهداف المؤسسات اإلعالمية والفنية، وتمثل خطوة على 
طريق تعزيز المسرح الوطني.
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تخــدش  ثلمــة  االعتــذار  يف  منــا  الكثــر  يــرى 
املــروءة، وســقطة يتوجــب تداركهــا، وعيــب ال 

يليق بالكبار.
تعــرف  ال  شــعوب  فنحــن  ذلــك،  يف  عجــب  ال 
نفســه  منــا  واحــد  كل  يصنــف  االعتــذار،  ثقافــة 
كَنِبــّي ال يخطــئ، فهــو املعصــوم املقــدس الذي 
ال يأتيه الباطل قواًل أو سلوًكا أو فكًرا، نأنف يف 
كربيــاء كاذب أن نعــرف بخطئنــا وذلتنــا، يطيــب 
ــه ومتــرده بــداًل عــن  للواحــد منــا أن ميــي يف َغيِّ

تراجعه وإنابته.
شخصًيا عندما تتملكني سطوة من ضمر يقظ 
أتذكــر ثلــة مــن أصحــاب الحقــوق، هــؤالء الذيــن 
لهــم،  االعتــذار  عــن  وغــروري  غّيــي  يب  مــى 

وطلب السامح منهم.
أتذكــر عــم ســيد، أول مــن مارســت عليــه الظلــم 
وأنــا بعــُد مل أبلــغ الحلــم، يف ذلك الزمان البعيد 
بيننــا  يعيشــون  الطيبــون  كان  حينــام  التقيتــه، 
متكئني عىل بقايا من ضامئر الناس، ال يخشون 
ظامًلــا،  كنــت  أننــي  بيــد  ظلــم،  أو  عنــٍت  كثــَر 
كان عــم ســيد الرجــل الرضيــر يجلــس يف دكانــه 
يشــري  والجرائــد،  بالكتــب  املمتلــئ  الصغــر 
النــاس منــه ويحاســبونه وهــو قابــع عــىل كرســيه 
يراقــب وقــع أقدامهــم ورنني قروشــهم يف صحن 
معــدين يضعــه أمامــه، كنــت وأنــا ابــن العــارشة 
متلئنــي  الكتــب  أكــوام  أمــام  مشــدوًها  أقــف 
رغبــة عارمــة يف امتالكهــا، يحــدوين طمــع -غــر 
رشيف- يف االستحواذ عليها، وعندما خذلتني 
قرويش القليلة قررت أنا اآلخر أن أخذل تعاليم 
وأوامــر  أســاتذيت،  إياهــا  علمنــي  التــي  الديــن 

ونواهي والدي وأرسق ما طاب يل.
الرجــل ال يــرى، والطريــق آمــن، والنفــس جشــعة 

تتمنى.
عقــود،  ثالثــة  مــن  يقــرب  مــا  منــذ  هــذا  حــدث 

امتألت فيها مكتبتي مبئات الكتب والسالسل 
واملجــالت، وبينهــم يســكن بعــض مــام رسقــت 
بــني وقــت وآخــر  أنامــي  مــن عــم ســيد، ترتطــم 
بكتــاب أو أكــر فأشــعر بوخــزة مؤملــة تنتهــي يف 
حينهــا!، لكــن يظــل عــم ســيد الرجــل الــذي طــواه 
الــرى منــذ ربــع قــرن لــه يف عنقــي مثــة ديــن آمل 

أن يعفو عنه يوم يعز العفو والسامح.
ال  اللــه،  رحمــه  ســيد  عــم  اعتــذاري  يفيــد  هــل 
أدري لكنه ميثل يل عىل األقل جزًءا من مشوار 

م اإلنابة. التوبة، ودرجة يف ُسلَّ
لنكــن أكــر إيجابيــة إذن ونعتــذر ملــن ال يزالــون 
والذيــن  بحضورهــم،  دنيانــا  ميلــؤون  مــن  بيننــا، 
رمبا يحتاجون إىل اعتذار يداوي جرًحا صنعناه 

بوجدانهم.
أرى وجــه أيب حــارًضا هاهنــا، كنــت يف الثامنــة 
عــرة مــن عمــري عندمــا قــررت أن أســافر خــارج 
حــدود وطــن رأيــت حينهــا أنــه أصغر مــن حلمي، 
ميــدان  إىل  وهبطــت  قــراري،  أخــذت  وقتهــا 
الحيــاة أعمــل وأكــدح يك أمللــم تكاليــف ســفري 
إىل بلد آخر، وبعد عام ونصف قررت أن الوقت 
املناســب قــد آن، فعزمــت أمــري، وقمــت مبــا 

يجب عي القيام به، اللهم إال أمًرا واحًدا.
لم أخبر أبي!

تفاجــأ ككل النــاس بأننــي ذاهــب، ال أنكــر أننــي 
كنــت أشــعر بابتســامته يلملــم أركانهــا مــن فــوق 
خلــف  حينهــا  أختبــئ  كنــت  شــفتيه،  أطــراف 
شــعور واهــن بالرجولــة، وعندما خطوت خطويت 
األوىل خارج الطائرة وأبرصت عامل األحالم وهو 
عمليــة  يف  وقوعــي  وأكتشــف  أمامــي،  يتهــاوى 
بأننــي  شــعرت  فقــط  حينهــا  وتضليــل،  نصــب 
ــا،  فتيًّ يب  يكــون  أن  يرتجــي  كان  ظهــًرا  كــرت 

صلًدا، شامًخا.
تلــك  يف  أعــرف  مــن  كل  خاننــي  حــني  نعــم.. 

الزاويــة البعيــدة مــن العــامل، مل أســتطع أن أرفــع 
ســامعة الهاتف ألســمع الصوت الذي وددت أن 

أسمعه، الصوت الذي خنقته منتشًيا مغروًرا.
وال  الطيبــون  يحبــه  ال  اعتــذار  أيب،  يــا  أعتــذر 
أوجاعهــم،  فــوق  يقفــزون  أنهــم  ذلــك  يطلبونــه، 

لروا العامل بشكل أكر سامحة ورضا.
يبــدو أن األمــر ســيطول ومســاحة االعتــذار التــي 
قررتهــا ســتضيق مبــن ملكــوين بحقوقهــم؟ فكــم 

صديق خذلته حني كان أمله يّف كبًرا؟
أذكرهــم وأذكــر خطواتهــم املحبطــة رجوًعــا عــن 

طريق رجاء أغلقته دونهم.
أذكرهم ألن الجاين -يف بعض األحيان- يتعذب 

بأنني ضحاياه.
هــو  الحوائــج  ذوي  ظلــم  مــن  ســوًءا  األكــر  لكــن 
مــن  تظلــم  أن  والفضائــل،  النعــم  ُظلــم أصحــاب 
ملكك ســابًقا بفضله ونعامئه، وظن منك شــكًرا 
وامتناًنــا، وهنــا أحتــاج إىل أن أتوجه باعتذار إىل 

كل من:
إىل  آمًنــا  طريًقــا  يل  شــّق  الــذي  ذلــك  قلمــي، 

قلوب الناس، فخنته أكر من مرة!
النــاس،  يــريض  كالًمــا  بــه  زّورت  حينــام  خنتــه 
عندمــا منعتــه أن يقــول كل مــا أؤمــن بــه خشــية 
أن أخــر بعًضــا مــن جمهــوري، وقررت أن أريض 
القــارئ بــكالم منمــق ال يصدمهم بالحقيقة، نعم 
مل أكذب كذًبا رصيًحا واضًحا، ولكن من قال إن 

ذكر نصف الحقائق ليس تضليال؟
إن القلم عندما يتلجلج يف يد الكاتب يعني أن 
ــا يف األمــر، ومــا أكر مــا تلجلج القلم  هنــاك ُغشًّ

بني أنامي.
وأعتذر كذلك إىل الرجل األعظم، الذي أحببته 
إيضــاح  نفــي رشف  أكلــف  لكننــي مل  بصــدق 
كارهــوه  تواطــأ  الــذي  الرجــل  للنــاس،  عظمتــه 
ومحبوه عىل بطره حقه، أعتذر إىل محمد صىل 

نفســه  أرهــق  الــذي  العظيــم  وســلم،  عليــه  اللــه 
الطريــق،  عــرات  يقينــي  دليــاًل  يعطينــي  حتــى 
لكننــي ومــع إدرايك الكامــل بفضلــه عي مل أكن 
ــا يف معســكره، اكتفيــت بــرف  ــا حقيقيًّ جنديًّ
االنتــامء إىل جانبــه، دون أن أحمــل نفــي عــىل 
دفع الثمن املطلوب، ومل يطلب ـ عليه الســالم 
ـ مثًنا، فوق أن أكون فاضاًل وصالحًا ورشيفًا يف 

غالب أحوايل.
فهل هذا كثر 

األعجب من كل هذا أن أكون- بجانب تقصري 
لشــفاعته،  طالًبــا  محبتــه،  يف  طامًعــا  الواضــح- 

راجًيا أن أجاوره يف مجلسه األبدي.
حقًا.. ُخلق اإلنسان كفوًرا.

ألن  األخــر  اعتــذاري  مــن  أتهــرب  أن  حاولــت 
التــي  الرصاحــة  ولكــن  عارًمــا،  ســيكون  خجــي 
إىل  اعتــذاري  ن  أدوِّ بــأال  تســمح يل  لــن  أدعيهــا 

الله .
خالقي الذي تفّضل وأكرم وأنعم كثًرا، وأسدل 
ــا،  ظنًّ يب  النــاس  فأحســن  قبائحــي  عــىل  ســره 
والــذي لــو رفــع يــده عنــي لــرصت يف وحشــة مــن 
حــال  يف  لكنــت  لتدبــري  تركنــي  ولــو  أمــري، 

أرتجي فيها باطن األرض راحة ونعيام.
ولــو أفــردت فصــواًل أعتــذر فيهــا عــن ذنــويب ملــا 
كفتنــي أوراق الدنيــا، دعنــا مــن أننــي لــن أهتــك 
سًرا سرين إياه، لكنني عىل األقل بحاجة إىل 

االعتذار عام ظننت أنه قربان له.
يديــه  بــني  قدمتهــا  مــا  كثــًرا  صــالة  عــن  أعتــذر 
حيــاة،  وال  فيهــا  روح  ال  متاريــن  بــاردة!،  وجبــة 

متتمة شفاه بينها وبني الوعي ألف حاجز.
أعتذر عن رفع كفي بدعاء أطلب فيه خر الدنيا 
واآلخرة، لكنني مل أكن حارض حينها، أســتجدي 
أســتحقه، دون  مــا ال  أطلــب  غــر موجــود،  وأنــا 

حتى أن أبذل جهد إدراك معنى كلاميت.

ويفيــد املديــر الطبــي يف الرعايــة الصحيــة األوليــة د.بســام 
أبــو نــارص بــأن النزلــة املعويــة يصــاب بهــا البعــض بــأي وقــت 
مــن العــام، ولكــن تكــر اإلصابة فيها يف فصل الصيف، وإىل 
مــن خطــر  تزيــد  الجويــة  والعوامــل  املحيطــة  البيئــة  جانــب 

اإلصابة.
ويقــول أبــو نــارص، اختصــايص أمــراض الباطنيــة والصدريــة، 
لصحيفة فلسطني: من أسباب اإلصابة بالنزلة املعوية عدم 
الحفــاظ عــىل النظافــة الشــخصية، وتنــاول الخضــار والفواكه 
دون غســلها جيًدا، وعدم غســل األيدي قبل تناول الطعام، 
األطعمــة  وتنــاول  النظيفــة،  غــر  خاصــة  األســطح  وملــس 

امللوثة، واالعتامد عىل الوجبات الريعة.
ويوضــح أن مــن األســباب أيًضــا، الحفــظ الخاطــئ لألطعمــة 
داخــل الثالجــة حيــث من شــأنها أن تســبب مشــاكل صحية، 
كوضــع اللحــوم النيئــة التــي تحمــل البكتريــا بجانــب الطعام 
املطهــي الزائــد، وعــدم ترتيب الخضــار داخل الثالجة ترتيًبا 
صحيًحا، فيجب إبعاد النيئ عن املطهي، والخضار الورقية 

عن أصناف الخضار والفواكه األخرى.
ــا أو  ويشــر إىل أن النزلــة املعويــة قــد يكــون ســببها بكتريًّ
ا، فتســتقر يف الجهاز الهضمي لإلنســان،  ا أو طفيليًّ فروســيًّ
وبالــذات يف األمعــاء الدقيقــة والغليظــة فتســبب حالــة مــن 

الهيجان وحدوث مغص وإسهال ونفخة.
ويلفت أبو نارص إىل أن األعراض التي تظهر عىل املصاب 
املغــص  ثــم  الغثيــان،  يف  بالشــعور  تبــدأ  املعويــة  بالنزلــة 
ونفخــة، وثــم اســهال متقطــع، ولونــه يحدد نــوع اإلصابة، فإذا 
كان أصفــر يعنــي اإلصابــة ســببها فــرويس، ولــو كان أخــرض 
فهــو بكتــري، وإذا ظهــر دم يف الــرباز فهــذا يعنــي أنــه يوجــد 
يف جسم اإلنسان طفيليات، وإذا عجز عن تحديد السبب 

يتم عمل مزرعة براز.
باالبتعــاد عــن  الوقايــة  اتبــاع ســبل  مــن  بــد  أنــه ال  وينبــه إىل 
مســببات اإلصابة وامللوثات، وتعويض املصاب بالســوائل 

ألن فقدانها يف الجسم يسبب الجفاف وظهور مشاكل يف 
الــكىل، ويوصــف العــالج حســب نتيجــة الفحــص، فــإذا كان 
ا يحتــاج إىل خافــض حــرارة دون الحاجــة إىل مضــاد  فروســيًّ
والطفيليــات  بكتريــة،  اإلصابــة  كانــت  لــو  بخــالف  حيــوي، 

حسب نوعها.
مــن جهتــه يقــول اختصايص أمــراض الباطنة والكىل د.رامي 
مطــر أن النزلــة املعويــة هــي مــرض معــدي، وســببها التهــاب 
ظهــور  فتســبب  واالمعــاء،  املعــدة  الهضمــي  الجهــاز  يف 
والبطــن  املعــدة  وآالم يف  كالقــيء،  األعــراض  مــن  العديــد 

وإسهال، إىل جانب ارتفاع درجة الحرارة.
أن  إىل  فلســطني  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  مطــر  ويلفــت 
األعراض تظهر عىل املريض خالل فرة حضانة املرض من 
٢٤-٤٨ ســاعة، ويصــاب جميــع الفئــات العمريــة وباألخــص 

األطفال.
ويذكــر أن النزلــة املعويــة التــي مصدرهــا فــرويس عالجهــا 
بكــرة الســوائل الدافئــة، مــع اســتخدام األكامــول عند ارتفاع 
درجــة الحــرارة، ويف حــاالت كــرة اإلســهال يضــاف محلــول 
إشــباع باألخــص لألطفــال لتعويض كمية الســوائل واملعادن 

التي فقدها الجسم.
املصــاب  ُيعطــى  ــا  بكتريًّ مصدرهــا  كان  إذا  مطــر:  ويتابــع 
األكامــول،  إىل  باإلضافــة  حيــوي  ومضــاد  بكــرة،  ســوائل 
أمــا النزلــة التــي مصدرهــا طفيــي ُيعطــى املصــاب ســوائل 
وأكامــول وعــالج مضــاد للطفيليــات )الفالجيــل(، وال بــد مــن 
إجــراء بعــض التحاليــل الالزمــة للتشــخيص كفحــص الــرباز، 
كامــل  دم  تحليــل  مــع  األحيــان،  بعــض  لــه  مزرعــة  وعمــل 

 )CBC(.
وينصــح مطــر باالهتــامم بغســل اليديــن قبــل الطعــام وبعــده 
أكــر مــن مــرة خاصــة لألطفــال، وعــدم مشــاركة األطفــال يف 
الطعــام والــراب، واســتخدام املعقــامت املنزليــة،  نفــس 

واالهتامم بنظافة الحاممات واألسطح التي يستخدمونها.

الزنلة المعوية.. مرض ُمعٍد يكرث يف فصل الصيف
غزة/ هدى الدلو:

في فصل الصيف تكثر اإلصابة بنزالت البرد وخاصة النزلة المعوية التي تعد مشكلة صحية شائعة تصيب مختلف الفئات 
وبالذات األطفال، وتسبب اضطرابات إلى جانب تهيج في الجهاز الهضمي، ويعاني فيها المصاب أعراًضا مختلفة تبًعا لنوع 

اإلصابة، وفق اختصاصيين.

كريم الشاذليأعتـــذر!
فيسبوك
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غزة/ عالء شاميل: 
كشــف يــارس رضــوان رئيــس لجنــة املنتخبــات باتحــاد الكــرة عــن اآلليــة 
الناشــئني  منتخــب  العبــي  الختيــار  االتحــاد  ســيتبعها  التــي  الخاصــة 

مواليد عام 2003 استعدادًا لالستحقاقات املقبلة.
ونــوه رضــوان إىل أن تجمــع العبــي املنتخــب الذيــن تــم اســتدعائهم 
ســابقًا ســيبدأ يــوم الســبت املقبــل عنــد الســاعة الثامنــة صباحــًا عىل 
غــزة  محافظتــي  العبــي  مبشــاركة  أيــام   )3( وملــدة  فلســطني  ملعــب 
والشــامل، فيــام يســتمر التجمــع الخــاص بالعبــي محافظات الوســطى 
والجنــوب أيــام الثالثــاء واألربعــاء والخميــس عىل ملعــب الدرة بنفس 

التوقيت.
وكشــف رضوان أن لجنة املنتخبات قامت بتكليف )5( مدربني لكل 
فــرع ملتابعــة الالعبــني خــالل التجمــع األول مــن أجــل اختيــار أفضــل 
العنــارص حســب األصــوات التــي ســيحصل عليهــا كل العــب مــن قبــل 
أســايس  قــوام  )22( العبــًا  اختيــار  أنــه ســيتم  املدربــني، منوهــًا إىل 

واالحتياط.
وأكــد رضــوان أن لجنــة املنتخبــات ســتعقد اجتامعــًا خاصــًا للمدربــني 
يــوم الخميــس املقبــل لوضــع كافــة الرتتيبات الالزمــة النطالق التجمع 

التدريبي.

غزة/وائل الحلبي:
الجــودو  والعــب  البــواب  يــزن  الســباح  الفلســطيني  الثنــايئ  أنهــى 
وســام أبــو إرميلــة، مشــاركتهام يف أوملبيــاد طوكيــو 2020، بعدمــا 
شــارك األول يف ســباق الســباحة فيام خاض الثاين مباراته األوىل 

والوحيدة يف منافسات الجودو.
الثالــث يف مجموعتــه  للمركــز  البــواب  احتــالل  مــن  الرغــم  وعــىل 
ضمــن األدوار األوىل لســباق الســباحة 100 مــرت ســباحة حــرة، إال 
أنــه مل يتمكــن مــن التأهــل للــدور املقبــل، حيــث ســجل زمنــًا قــدرة 

)54.51( وهو أقل من رقمه السابق )54.19(.

دور  مــن  الجــودو  منافســات  إرميلــة  أبــو  الالعــب وســام  فيــام ودع 
الـــ32، بعــد أقــل مــن دقيقتــني مــن مباراتــه أمــام املصنــف العــارش 
عامليــًا األملــاين ريســيل دومنيــك، الــذي متكــن مــن تحقيــق الفــوز 

بالرضبة القاضية يف منافسات وزن تحت 81 كغم.
الفلســطينيني  املشــاركني  بقيــة  يســتكمل  أن  املقــرر  ومــن 
املنافســات، حيث ستشــارك الســباحة دانيا نور يف سباق سباحة 
100 حــرة يــوم الجمعــة القــادم، فيــام يظهــر الربــاع محمــد حــامدة 

يف منافســات رفع األثقال وزن 96 كغم يوم الســبت القادم، فيام 
تشارك الحقًا العداءة هناء بركات يف سباق املسافات القصرية.

اتحاد الكرة يحدد آلية
اختيار العبي منتخب الناشئين 

البواب وأبو إرميلة
يودعان أولمبياد طوكيو 2020

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن ناديــا خدمــات النصــريات وجــاره خدمــات الربيــج عن تعيني 
مدربــني جديديــن لقيــادة فريقيهــام يف املباريــات املتبقيــة مــن 
دوري الدرجــة األوىل، بعــد تعــرض الفريقــني للخســارة يف الجولة 

السادسة عرش من البطولة.
أبــو دالل  زكريــا  الكابــن  عــودة  عــن  النصــريات  وكشــف خدمــات 
لتويل تدريب الفريق الذي سبق له تدريبه يف الفرتة من 2013 
إىل 2015، ليتــوىل املهمــة خلفــًا للكابــن محمــد صيــدم الــذي 

استقال بعد الخسارة أمام خدمات املغازي.
وســيتواجد الثنــايئ نــادر أبــو يوســف وهــاين مــربوك يف الجهــاز 
املعاون ألبو دالل يف اطار تعزيز دور أبناء النادي يف املساهمة 
صيــدم  عمــرو  ســيعود  فيــام  املمتــازة،  للدرجــة  الفريــق  بصعــود 

لتويل تدريب حراس مرمى الفريق.
ويف ســياق متصــل أكــد نــادي خدمــات الربيــج اتفاقــه مــع الكابــن 
عــواد خطــاب لتــويل تدريــب الفريــق، بعد اســتقالة الكابن أيوب 
يــد  التــي تلقاهــا الربيــج عــىل  أبــو زاهــر عقــب الخســارة األخــرية 

املجمع اإلسالمي يف الجولة املاضية.
ويعود خطاب للمشهد من جديد بعد غياب لسنوات عن ساحة 
التدريــب، حيــث ســبق لــه تــويل تدريب فرق خدمــات النصريات 

واملشتل والعديد من الفرق األخرى.
وقــاد خطــاب عــر أمــس أول مــران لــه مــع الفريــق الــذي يتطلــع 
لتصحيــح مســاره والحفــاظ عــىل حظوظــه يف املنافســة مــن أجــل 

الصعود للدرجة املمتازة.

مدربان جديدان 
لخدمات النصيرات 

والبريج

غزة/فلسطني:
افتتــح املجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة 
بطولة كأس غزة لكرة القدم لألشبال مواليد 
برعايــة  فلســطني،  ســتاد  عــىل   ،2008

أصدقاء فلسطني يف الرنويج.
واحتفلــت اللجنــة املنظمــة بانطالق البطولة 
الخدمــات  أنديــة  مــن  العبــًا   )٨٠( مبشــاركة 
بحضور عبد السالم هنية مساعد أمني عام 
املجلــس األعــىل للرياضــة، ورؤســاء األندية 
العمــي  ومحمــد  البطولــة،  يف  املشــاركة 
وحســام  األوملبيــة،  اللجنــة  أمــني  مســاعد 

حرب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة.
الســالم هنيــة يف كلمتــه خــالل  عبــد  وعــرب 
افتتــاح البطولــة عــن ســعادته بتنظيم البطولة 
وإتاحــة الفرصــة لالعبــني للتنافــس وخــوض 
أصدقــاء  وشــكر  املميــزة،  األجــواء  هــذه 

رعايتهــم  عــىل  الرنويــج  يف  فلســطني 
للبطولة.

كام شكر طواقم املجلس األعىل التي تنظم 
البطولــة، وأكــد أن املجلــس األعــىل يســعى 
لرتتيب مشاركة املحافظات الجنوبية العام 
القــادم يف بطولــة الســالم بالرنويــج مبناســبة 

مرور ٥٠ عاما عىل انطالقها.
وخدمــات  النصــريات  خدمــات  واحتكــم 
جباليــا للتعــادل ) صفر-صفــر(، فيــام حقــق 
خدمــات خانيونــس فوزًا كبريًا عىل خدمات 
ديــر  وتعــادل خدمــات  املغــازي )٦-صفــر(، 
البلح )١-١( مع خدمات رفح، وفاز خدمات 
الشــاطئ،  عــىل خدمــات  )٢-صفــر(  الربيــج 
عــىل  )٤-صفــر(  النصــريات  خدمــات  وفــاز 
خدمــات  فــاز  فيــام  البلــح،  ديــر  خدمــات 

خانيونس )٣-١( عىل خدمات الشاطئ.

افتتاح بطولة كأس غزة للناشئين ألندية الخدمات

الزيتون يكتسح فلسطين 
ويرسله للدرجة الثالثة

غزة/وائل الحلبي:
حقق الزيتون فوزًا كاسحًا عىل نظريه فلسطني 
مــن  عــرش  الثانيــة  الجولــة  اطــار منافســات  يف 
دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشامل، فيام 
يف  العطــاء  عــىل  صعبــًا  فــوزًا  املصــدر  حقــق 
الجولة الرابعة عرش لفرع الوسطى والجنوب.

عــىل  كبــريًا  فــوزًا  تحقيــق  مــن  متكــن  الزيتــون 
التــي  املبــاراة  يف  نظيفــة،  برباعيــة  فلســطني 
لريفــع  فلســطني،  ملعــب  عــىل  بينهــام  جــرت 
نقطــة   14 إىل  الفــوز  بهــذا  رصيــده  الزيتــون 
يف املركــز الرابــع، لكــن هــذه الخســارة جمــدت 
رصيد فلسطني عند 6 نقاط يف املركز السابع 
واألخــري ليتأكــد هبوطــه للدرجــة الثالثة، حيث 
يتبقــى لــه مبــاراة واحــدة ويبتعــد بفــارق أربعــة 
الســادس  املركــز  صاحــب  الوفــاق  عــن  نقــاط 

برصيد 10 نقاط.
كاًل  الزيتــون  رباعيــة  تســجيل  عــىل  وتنــاوب 
مــن نضــال حجــاج )36( ومحمــد صيــام )67( 
وعاهد أبو مراحيل )80( وعرفة عاشور )87(، 

حمــزة  العبــني  أربعــة  طــرد  املبــاراة  وشــهدت 
األشقر وأحمد دلول من الزيتون ومحمد دلول 

وبكر عروق من فلسطني.
ويف اطــار منافســات الجولــة الرابعــة عــرش مــن 
فــوزًا  والجنــوب حقــق املصــدر  الوســطى  فــرع 
مثينــًا عــىل العطــاء بهدفــني مقابــل هدف، يف 

املباراة التي جمعتهام عىل ملعب الدرة.
ورفع املصدر رصيده بهذا الفوز إىل 14 نقطة 
العطــاء  رصيــد  وتوقــف  الســادس،  املركــز  يف 

عند 3 نقاط يف املركز التاسع واألخري.
للمصــدر  التقــدم  مــن  العقــاد  أحمــد  ومتكــن 
)43( وعــزز زميلــه محمــد بشــري النتيجة بهدف 

ثــاين )51(، فيــام ســجل أحمــد اللحــام هــدف 
العطــاء الوحيــد )58(، وتعــرض أحمــد رشــوان 
مــن العطــاء للطــرد بعــد حصولــه عــىل البطاقــة 

الصفراء الثانية.
وتســتكمل اليــوم مباريــات الجولة الرابعة عرش 
يجمــع  وحيــد  بلقــاء  والجنــوب  الوســطى  يف 
خدمات دير البلح واألمل عىل ملعب الدرة.

المصدر يجتاز العطاء ويقربه من الهبوط
الدرجة الثانية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
قــاد الكابــن توفيــق الهندي أمــس تدريبه األول مع فريق 
التفــاح، بعــد توليــه مهمــة املديــر الفنــي للفريــق بشــكل 
رســمي خلفــًا للكابــن نبيــل صيــدم الــذي اســتقال بعــد 

الخسارة األخرية للفريق.

وأكد الهندي، أن فريقه قادر عىل البقاء بني الكبار، وأنه سيبذل 
كل ما بوسعه من أجل ذلك، متمنيا أن يحالفه التوفيق.

وسبق للهندي، أن قاد التفاح للصعود لدوري الدرجة املمتازة 
عام ٢٠١٦، كام درب عدة فرق أبرزها األهيل والهالل وخدمات 

النصريات واملجمع االسالمي وبيت الهيا.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تواصلت منافسات كأس الراحل جامل 
البحيــي لكــرة الســلة، بإقامــة مباراتــني 
غــزة،  ســعد صايــل مبدينــة  عــىل صالــة 
الربيــج  خدمــات  بــني  األوىل  جمعــت 
وجمعيــة الشــبان املســيحية، فيــام واجه 
خدمــات رفــح نظــريه شــباب املغازي يف 

املباراة الثانية. 
يف اللقــاء األول تغلــب فريــق خدمــات 
الربيــج عــىل جــاره شــباب الربيــج بنتيجــة 
)58-108(، بواقــع )13-27( يف الربــع 

الثــاين،  الربــع  يف   )29-15( و  األول، 
32-( و  الثالــث،  الربــع  يف  و)20-15( 

15( يف الربع الرابع.

حــكام  طاقــم  تحكيميــًا  اللقــاء  أدار 
مكــون مــن الــدويل ســائد حميــد، مــروان 
حمــد، محمــد ســكيك، مســجل محمــد 
العالــول،  محمــد  ميقــايت  الصلحــات، 

ميقايت "24 ثانية" أحمد زعرب.
ويف اللقاء الثاين فاز خدمات رفح عىل 
82-( بنتيجــة  املغــازي  شــباب  فريــق 

للمحافظــة  األول  يســعي  حيــث   ,)56

عــىل لقــب البطولــة, التــي توج بهــا العام 
املايض.

وجــاءت نتائــج األربــاع عــىل النحــو اآليت، 
يف   )24-17( الخدمــات  تقــدم  حيــث 
الربــع  يف  و)15-11(  األول،  الربــع 
الثــاين، و )19-24( يف الربــع الثالث، و 

)9-19( يف الربع الرابع.

قــاد اللقــاء تحكيميًا: دويل باســل كرون، 
دويل ســعيد ضيــا زاده, مؤمــن الجربــة، 
مســجل ســامي البحيــي، ميقــايت جــاد 

أغا، ميقايت24 ثانية موىس غنام.

الهندي يتولى تدريب 
التفاح خلفًا لصيدم

خدمات البريج وخدمات رفح
يواصالن الفوز في كأس السلة
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الشجاعية يواصل التجريف وشباب جباليا يفشل في التجديف 
التفاح والهالل والجالء .. نظرة للسماء على أمل البقاء

شباب رفح يلوح بلقب جديد 
واتحاد خانيونس يبتعد بعيًدا 

غزة/ عالء شاميل: 
رفــع شــباب رفــح لــواء الســلطان وتعمــق يف صدارة 
ترتيــب دوري الدرجــة املمتــازة بينــام حــاد اتحــاد 
بتعــره  قليــاًل  املنافســة  ميــدان  عــن  خانيونــس 
بالتعــادل أمــام جــاره الشــباب مــع ختــام منافســات 

الجولة السادسة عرشة من الدوري املمتاز. 
وحقــق  القويــة  نتائجــه  الشــجاعية  اتحــاد  وواصــل 
فــوزه الرابــع تواليــًا واحتــل املركــز الثالــث بــداًل مــن 
املنافســة  رحلــة  تراجــع يف  الــذي  جباليــا  شــباب 

بعد خسارته من شباب رفح. 
وال زالــت منافســة النجــاة مــن الهبــوط بصورة قوية 
أمــل  عــى  والجــالء  والهــالل  التفــاح  الثــاليث  بــن 
البقــاء والحفــاظ عــى مكانــة أحدهــام يف الدرجــة 

املمتازة. 
• فوائد وأضرار

وكســب شــباب رفــح عــدة فوائــد مشــركة بحصــد 
ثالث نقاط ومواصلة الصدارة والفوز عى شباب 
جباليا الذي ترضر من عدم االقراب من الصدارة 
واالبتعــاد عنهــا مبقدار )8( نقــاط والراجع للمركز 

الرابع. 
التــي  االنتصــارات  أهــم  مــن  الفــوز  هــذا  ويعتــر 
حققهــا شــباب رفــح والــذي أثبت فيه قوتــه الكبرية 

غــري  خانيونــس  لشــباب  التعــادل  نقطــة  أن  ورغــم 
كافيــة لتصويــب أوضاعــه عى جــدول الرتيب إال 
أنهــا جيــدة إىل حــد كبــري خاصة مــع تعر أصحاب 
املراكز األخرية وبقاء حاله عى ما هو عليه، لكن 
الخطــر ال زال يحــدق بالفريــق الــذي يبتعد مبقدار 

)5( نقاط فقط عن املراكز املؤدية للهبوط. 

• قطار متواصل
وواصــل قطــار اتحــاد الشــجاعية طريقه نحــو مراكز 
خــالل  تواليــًا  الرابعــة  املحطــة  بتجــاوز  املقدمــة 
مرحلــة اإليــاب األمــر الــذي وضــع الفريــق يف حالــة 
اســتقرار وتصاعــد يف األداء والنتائــج واملحافظــة 
عــى فــارق النقــاط الســبعة مــع املتصــدر شــباب 

رفح. 
هــذا  باللقــب  الفــوز  صعوبــة  الشــجاعية  ويــدرك 
املوســم رغــم إميانــه بإمكاناتــه يف االســتمرار يف 
األداء  يف  التدريجــي  التصاعــد  نتيجــة  املنافســة 
وتكامــل خطــوط الفريــق ومعالجــة أخطــاء مرحلــة 

الذهاب.
• المراكز الوسطية

ورغــم أن خدمــات رفــح تــداوى بفــوز معنوي حققه 
عــى الجــالء إال أنــه يــدرك خروجــه مــن حســابات 
املنافســة عى اللقب بابتعاده عن جاره الشــباب 

التتويــج  ملنصــات  بالوصــول  الجامحــة  ورغبتــه 
مــع  خاصــة  مثــن  بــأي  الــدوري  بــدرع  واالحتفــال 
مثــل  واملالحقــن  املنافســن  تســاقط  اســتمرار 

اتحاد خانيونس وشباب جباليا. 
شباب جباليا خرس الخطوة األخرية التي كادت أن 
تبقيه يف رصاع الصدارة بشكل كبري جدًا لو حقق 
الفــوز عــى شــباب رفــح لكــن ما حدث هــو العكس 
متامــًا، وابتعــد الثــوار عــن املنافســة بتعــر جديــد 
يــدرك مــن خاللــه صعوبــة العودة ملربع املنافســة 

مع بقاء 6 جوالت عى النهاية. 
• تراجع اضطراري

واضطــر اتحــاد خانيونــس للراجع االضطراري بعد 
التعر بالتعادل أمام جاره الشــباب وزيادة الفارق 
 6 قبــل  رفــح  شــباب  املتصــدر  مــع  نقــاط   4 إىل 

أسابيع عى النهاية. 
كبــري  بشــكل  خانيونــس  التحــاد  التعــر  هــذا  وأثــر 
يأمــل  كان  الــذي  للفريــق  املنافســة  شــكل  عــى 
الصعــود  واســتغالل  رفــح  شــباب  تعــر  وينتظــر 
أنــه  لصــدارة الرتيــب لكــن ذلــك مل يحــدث رغــم 
وتحقيــق  أوضاعــه  معالجــة  بأمــل  يتمســك  زال  ال 
جميــع االنتصــارات املتبقيــة عــى أمــل أن يتعــر 

شباب رفح. 

10 نقــاط وهــو مــا ســيجعله يبحــث عــن  مبقــدار 
أفضل مركز ميكن أن يحققه يف هذا املوسم. 

أمــا الصداقــة فــكان يأمــل أن يتقدم أكر ويســتثمر 
جديــد  مــن  تعــر  لكنــه  للفريــق  املعنويــة  الحالــة 
بالتعــادل أمــام الهــالل، وهو ما جعل الفريق يبقى 
يف وســط جــدول الرتيــب والبــدء برحلــة البحــث 

عن مركز متقدم.
وحصــل الشــاطئ عــى راحة تامــة بعد الفوز الذي 
املراكــز  يف  وجــوده  وتأمــن  التفــاح  عــى  حققــه 
تحســن  محاولــة  ســوى  ضغــوط  أي  بــال  الدافئــة 

مكانته يف جدول الرتيب.
حانــون  بيــت  اتحــاد  عــى  الخســارة  تؤثــر  ومل 
الــذي يحــاول إنهــاء موســمه بنتائــج جيــدة وأفضــل 
مركــز ميكــن الوصــول لــه عــى اعتبــار ابتعــاده عــن 
املنافســة يف املقدمــة وتأمــن وجــوده يف مراكــز 

بعيدة عن املؤدية للهبوط. 
• أمل البقاء

وال زالــت أنديــة الجــالء والهــالل والتفــاح تتمســك 
يف  أحدهــام  مكانــة  عــى  والحفــاظ  البقــاء  بأمــل 
مــع  بينهــم  تشــتد  املنافســة  لكــن  األضــواء  دوري 
الهبــوط  تفــادي  عــى  وحرصهــم  الجــوالت  تقــادم 

والعودة للدرجة األوىل. 

وازديــاد  الخســائر  ملربــع  جديــد  مــن  عــاد  الجــالء 
نتائــج  تحســن  ظــل  يف  الفريــق  عــى  الضغــوط 
ينافــس  أنــه  خاصــة  القلــق  مســتوى  ورفــع  الهــالل 

عى بطاقتن للهبوط من أصل 3 فرق. 
نتائــج  عــدة  تحقيــق  يف  دخــل  الهــالل  أن  ويبــدو 
إيجابية بشكل تدريجي األمر الذي مينحه القدرة 
عى االستمرار يف ذلك لو حقق مزيد من النتائج 

واستغالل تعر الجالء والتفاح. 
أمــا فريــق التفــاح فقــط خــرس مباراتــه الرابعــة عــى 
جولــة  يف  الفــوز  حقــق  قــد  كان  أن  بعــد  التــوايل 
افتتاح مرحلة اإلياب، وهو ما يعطي دلياًل واضحًا 
وعودتــه  النواحــي  كل  يف  الفريــق  ضعــف  عــى 
وصعوبــة  الرتيــب  جــدول  عــى  األخــري  للمركــز 
مهمة تأمن مكانته يف املمتازة إال إذا حقق عدة 

انتصارات واستغالل تعر الجالء والهالل.
• النبريص يبتعد

النريــص  اتحــاد خانيونــس خالــد  وال زال مهاجــم 
يقــدم مســتويات هجوميــة ومعــدل تهديفــي قــوي 
جعلــه يســتمر يف صــدارة هــدايف دوري الدرجــة 
املمتــازة رافعــًا رصيــده إىل )15( هــدف، مبتعــدًا 
عطيــة  عــالء  مالحقــه  أقــرب  عــن  أهــداف  بـــ)5( 

مهاجم الشجاعية.

حصاد الجولة السادسة عشرة لدوري "ooredoo" الممتاز
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روما/ وكاالت:
كشــف مــدرب يوفنتــوس، ماســيمليانو اليغــري أنــه رفــض تدريــب 

ريال مدريد من أجل العودة لقيادة السيدة العجوز.
وأوضــح أليغــري يف مؤمتــر صحفــي: "أشــعر بالســعادة والبهجــة 
بالعــودة إىل يوفنتــوس، وأشــكر كل األنديــة التــي قدمــت عرضــًا 
كانــت  عــوديت،  عــى  واتفقنــا  والتقينــا،  يب  اتصــل  أنييــي  يل، 

رغبتي ورغبة النادي متوافقة".
برييــز،  فلورنتينــو  مدريــد  ريــال  رئيــس  أشــكر  أن  "أود  وأضــاف: 
بالفعــل تواصــل معــي لتدريــب الفريــق، أحــب يوفنتــوس، لذلــك 
إنــه  البيانكونــريو،  إىل  العــودة  وفضلــت  مدريــد،  ريــال  رفضــت 

رشف كبري االرتباط بهذا الفريق".
وختــم أليغــري: "مــا فعلنــاه ســيبقى يف التاريــخ، قبــل عامني قررنا 
االنفصــال، واليــوم نبــدأ مــن الصفــر لتحقيق أهدافنــا، أنا فخور بأن 
اآلن  وتفاعلهــم،  الجامهــري  بحــب  وفخــور  يب،  اتصــل  يوفنتــوس 

نحتاج للعمل عى أرضية امللعب فقط".

رفضت تدريب ريال مدريد مرتين
أليغري

اتفـاق مبــدئـي بيــن ريـال مـدريـد
فارانومانشستر يونايتد بشأن انتقال 

روما/ وكاالت:
أعلــن أندريــا أنييــي، رئيــس نــادي يوفنتــوس اإليطــايل، أن املدافــع املخرضم 
وبطل أوروبا مع »األتزوري«، جورجيو كيلليني، سيوقع خالل األيام القليلة 

املقبلة عقدًا جديدًا مع النادي.
كمــدرب  أليغــري  ماســيمليانو  لتقديــم  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  أنييــي  وأكــد 
جديــد للفريــق »قــرأت أن كيللينــي تعــرض إلهانــة ألنــه مل يتواصــل معــه أحــد 
)لتوقيــع عقــد جديــد(. تحدثــت معــه االثنــني املــايض، وهــو معنــا منــذ 20 

عامًا. أعتقد أنه من غري املنطقي أن يقطع إجازته لتوقيع العقد«.
وشدد »ليست هناك أي مشكلة يف هذا األمر«.

ومــن املنتظــر أن ينتظــم قائــد »البيانكونــريي« وإيطاليــا يف معســكر الفريــق 
األســبوع املقبــل بعــد حصولــه عــى أيــام إضافيــة يف اإلجازة عقب املشــاركة 

مع إيطاليا يف التتويج بلقب بطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
ويلعب صاحب الـ36 عامًا يف صفوف يوفنتوس منذ 2005، وخاض 535 
مبــاراة، كــام أنــه تــوج بتســعة ألقــاب يف الــدوري و5 يف كأس إيطاليــا، ومثلها 

يف كأس السوبر.

ُمستمر مع 
يوفنتوس بقرار 

من أنييلي 

ينضم إلى صفوف 
الدحيل القطري

كيلليني 

ألدرفيرلد

الدوحة/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي الدحيــل القطــري أمــس ضــم املدافــع البلجيــي الــدويل تــويب 

ألدرفريلد من نادي توتنهام االنجليزي بعقد ملدة ثالثة مواسم.
بنــود  عــى  لالتفــاق  األســبوع  نهايــة  الدوحــة يف  اىل  توجــه  الدحيــل  وكان 
العقــد قبــل أن يعلــن الدحيــل عــى حســابه عى موقــع تويرت "انضامم تويب 
ألدرفريلــد اىل صفوفــه" ونــر صــورة لالعبــه الجديــد بألــوان النــادي وشــاله 

وعبارة "مرحبا بك".
مــع  اتفــاق  اىل  توصلنــا  "لقــد  فيــه  جــاء  بيانــا  توتنهــام  اصــدر  املقابــل  يف 

الدحيل بشأن انتقال تويب الدرفريلد اىل صفوفه".
32 عاًمــا خــرة واســعة يف  العمــر  مــن  البالــغ  البلجيــي  وميلــك املدافــع 
أمســرتدام  أياكــس  أنديــة  ألــوان  عــن  دافــع  أن  بعــد  االوروبيــة  املالعــب 
الهولندي )2013-2008( وأتلتيكو مدريد اإلسباين )2015-2013 أعري 
خاللها اىل ســاومثبتون موســم 2015-2014( وتوتنهام وخاض مع االخري 

نهايئ دوري ابطال اوروبا عام 2019 الذي خرسه امام ليفربول صفر2-.

لندن/ )أ ف ب(:
كشــفت الصحف االنجليزية أّن ناديي ريال مدريد االســباين ومانشســرت 
يونايتــد االنجليــزي توصــال اىل اتفــاق مبديئ يقيض بانتقال مدافع االّول 
الــدويل الفرنــي رافايــل فــاران اىل الثــاين، مشــرية اىل أّن قيمــة الصفقــة 

ستكون بحدود 50 مليون يورو.
وينتهــي عقــد فــاران مــع النــادي امللــي يف 30 يونيــو العــام 2022، لكــن 
املدافع الفرني أعرب عن عدم رغبته يف تجديد عقده وخوض تجربة 

جديدة يف صفوف ناٍد آخر.
وتحدثت الصحف عن أّن فاران ســيتقاىض اجرًا مقداره 12 مليون يورو 

مقابل 6.5 مليون كان يتقاضاها يف صفوف ريال مدريد.
وميلــك فــاران الفائــز بــكأس العــامل مــع منتخــب “الديــوك” عــام 2018 
بخرة كبرية، وسجاًل مظفرًا يف صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطاًل 
لدوري أبطال أوروبا 4 مرات باإلضافة اىل العديد من االلقاب املحلية.

فــاران اىل صفــوف  انتقــال  الخــارس األكــر مــن صفقــة  الظــن أن  وأغلــب 
الن  ليندلــوف،  فيكتــور  الســويدي  املدافــع  هــو  الحمــر”،  “الشــياطني 
الفرني سيكون رشيك املدافع العمالق هاري ماغواير يف هذا الخط.

وكان مانشســرت أبرم صفقة كبرية من خالل تعاقده مع الجناح االنكليزي 
صفقــة  يف  االملــاين  دورمتونــد  بوروســيا  مــن  سانشــو  جايــدون  الــدويل 
بلغــت 73 مليــون جنيــه اســرتليني )حــوايل 87 مليــون يــورو( تــم االعــالن 
عنها االسبوع املايض رسميًا، قبل أن يعلن يف وقت الحق متديد عقد 
مدربه الحايل الرنوجي أويل غونار سولشــاير لثالثة أعوام إضافية )حّتى 

عام 2024(، مع خيار التجديد لعام إضايف.
وســيتوجه فــاران اىل مدينــة مانشســرت خــالل االســبوع الحــايل مــن أجــل 
الخضوع للفحص الطبي متهيدًا النتقاله رسميًا بعقد الربع سنوات حتى 

يونيو عام 2025 مع امكانية تجديده لسنة اضافية.
ويضــم مانشســرت يونايتــد العبــني فرنســيني هام العب الوســط بول بوغبا 

واملهاجم انتوين مارسيال.

باريس/)أ ف ب(:
املخــرضم  االســباين  املدافــع  يكــد  مل 
ســان  إىل  انتقالــه  يعلــن  رامــوس  ســريخيو 
مدريــد،  ريــال  مــن  قادمــًا  الفرنــي  جرمــان 
حّتــى طاردتــه لعنــة اإلصابــة بعدمــا أعلن نادي 
العاصمة اصابته يف ربلة الساق، ما سيحرمه 
من املشاركة يف مباراة كأس األبطال يف كرة 

القدم.
وأوضــح النــادي الباريــي يف بيــان أن قلــب 
التعــايف  مرحلــة  "يف  اإلســباين  دفاعــه 
ربلــة  يف  لهــا  تعــرض  إصابــة  بعــد  التدريجــي 
للتامريــن  خضوعــه  خــالل  اليــرسى  الســاق 

نهاية األسبوع املايض".
وتابــع "مــن املتوقــع عودتــه للتدريــب خــالل 

أسبوع".
كأس  مبســابقة  الفائــز  جرمــان  ســان  ويواجــه 
الــدوري  فرنســا يف املوســم املنــرم، بطــل 

املحي ليل األحد خالل كأس األبطال.
إىل  الســابق  مدريــد  ريــال  مدافــع  وانتقــل 
يوليــو   8 يف  برانــس"  دي  "بــارك  ملعــب 

مقابــل صفقــة حــرة بعد انتهاء عقده مع نادي 
العاصمة مدريد.

ووقــع املدافــع، يف ســن الخامســة والثالثني، 
والفائــز بــدوري أبطــال أوروبــا أربــع مــرات مــن 
بــني عــدة ألقــاب مــع النــادي امللــي، عقــدًا 
ســريتدي مبوجبــه قميــص ســان جرمــان ملــدة 

موسمني، وتحديدًا حتى عام 2023.
وســيغيب رامــوس، الفائــز مبونديــال 2010 
عــن  أيضــًا  و2012،   2008 أوروبــا  وبــكأس 
لســان  التحضرييــة  الخامســة  الوديــة  املبــاراة 
جرمــان الــذي يرف عــى تدربيه األرجنتيني 
الســابق  فريقــه  أمــام  بوكيتينــو  ماوريســيو 

إشبيلية.
وانضــم رامــوس إىل الئحة طويلة من الغائبني 
والرازيــي  مبــايب  كيليــان  املهاجــم  أمثــال 
نيــامر واإليطــايل ماركــو فــريايت واألرجنتينــي 
أنخيــل دي ماريــا حيــث مــا زال بعضهــم يف 
اآلخــر  البعــض  يكمــل  مل  حــني  يف  إجــازة، 
اســتعداداته ومــا زال غــري حــارض بدنيــًا قبيــل 

انطالق املوسم الجديد.

يغيب عن باريس سان 
جيرمان في كأس األبطال راموس

هاالند: أتمنى أن يكون عرض تشيلسي شائعة
برلني/ وكاالت:

رد الرنويجــي الــدويل إرلينــغ هاالند العب نادي بوروســيا 
دورمتونــد األملــاين لكــرة القــدم بابتســامة عــى تكهنــات 
ضمــه  اإلنجليــزي  تشــيلي  نــادي  عــرض  عــن  تحدثــت 

مقابل 175 مليون يورو.
التدريبــي  املعســكر  يف  دورمتونــد  حربــة  رأس  وقــال 
للفريــق يف مدينــة بــاد راغاتــس الســويرسية:" هــذا مــال 
كثــري جــدا لشــخص مبفــرده، ولــي أكون أمينــا فإنني آمل 

أن تكون هذه مجرد شائعات وليست حقيقية".
وأشــار هاالنــد "21 عامــا" إىل أن عقــده مــع دورمتونــد ال 
يزال مستمرا ملدة ثالثة أعوام: "وأنا مستمتع بوقتي هنا 

وال ميكنني أن أقول أكرث من ذلك".
وال تــزال الشــائعات قامئــة حــول هاالنــد والنــادي اللنــدين 

الذي ميوله امللياردير رومان إبراموفيتش، وعلق هاالند 
عــى هــذه الشــائعات قائــال:" ال أقــرأ كل يشء وليــس كل 
أعــاميل  مديــر  مــع  تحدثــت  أكــن  أمــس مل  وحتــى  يــوم. 
منــذ أكــرث مــن شــهر، وال أنشــغل كثــريا بهــذا األمــر وأضــع 
كل تركيزي يف التحضري من أجل املنافســة يف املوســم 

الجديد".
وأعرب هاالند عن سعادته باالنضامم الوشيك للمهاجم 
قبــل  وقــال  لدورمتونــد  مالــني  دونيــل  الــدويل  الهولنــدي 
عــى  مداعبــا  الفريــق  تدريــب  يف  ملالــني  مشــاركة  أول 
النجاحــات املشــرتكة لهــام:" وأمتنــى أن يتطلــع هــو إىل 
أن  عليــه  إن  لــه  قلــت  وقــد  امللعــب  يف  معــي  الوقــوف 
ســأغضب  وإال  أهدافــا  منهــا  أحــرز  متريــرات  يل  يرســل 

منه".
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السفري املرصي:  ... 

"الداخلية" تعلن  ... 

فلسطينيون يطالبون  ... 

وفاة  ... 

ضهري: الوضع ... 

االحتــالل يعــدم ... ارتفاع نسبة ... 

حملة منسقة  ... 

إن  األقــى":  لـ"صــوت  ترصيحــات  يف  ضهــري  وقــال  القادمــة. 
ــا، لكنــه مهــدد بالصعــود  املنحنــى الوبــايئ يف قطــاع غــزة مســتقر حاليًّ
يف األســابيع القادمــة لثالثــة أســباب: أولهــا عــدم التــزام املواطنــن 
إجراءات الســالمة، وتعاملهم مع الواقع وكأن الوباء اختفى، والثاين 
وجــود ســالالت جديــدة رسيعــة االنتشــار يف األرايض املحتلــة عــام 
نســبة  تــدين  والثالــث  املجــاورة،  والــدول  الغربيــة  والضفــة   1948

اإلقبال عىل تلقي اللقاح.
وأشــار إىل أن األســباب املذكــورة جميعهــا عوامــل تجعــل غــزة عرضــة 
للدخــول يف موجــة ثالثــة يف األســابيع القادمــة، و"هــو مــا قــد يقودنــا 

حتًم للعودة إىل اإلجراءات املشددة عىل األرض واإلغالق".
واعترب اللقاح املالذ الحقيقي للخروج من جائحة كورونا، والحصول 
عــىل نســب مرتفعــة مــن املطعمــن وصــواًل إىل املناعــة املجتمعية، 
موضًحا أن اللقاح يتوفر يف مخازن وزارة الصحة بكميات كافية عىل 

أنواعها املختلفة.
التــزام إجــراءات الســالمة والتباعــد والنظافــة  وجــدد تأكيــده رضورة 
العامــة، مــا دام هنــاك حــاالت ال تــزال عرضــة للوباء يف القطاع، داعًيا 
املواطنن لتلقي اللقاح للحصول عىل أكرب عدد ممكن املطعمن.

التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفاة الجديدة سجلت يف قطاع 
غزة، ومل تسجل وفيات جديدة يف محافظات الضفة.

وقالــت: إن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــىل النحــو اآليت: نابلــس 
)12(، جنــن )5(، ضواحــي القــدس )2(، طولكــرم )2(، الخليــل )4(، 

رام الله والبرية )1(، قطاع غزة )113(.
اآليت:  حســب  توزعــت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وأضافــت 
نســبة  أن  إىل  الفتــة   ،)59( غــزة  قطــاع   ،)1( الخليــل   ،)2( جنــن 
حــن  عــىل   ،98.6% بلغــت  فلســطن  يف  الفــريوس  مــن  التعــايف 
بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %0.3 ونســبة الوفيــات %1.1 مــن 
مجمــل اإلصابــات. ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 9 مصابــن يف 
غــرف العنايــة املكثفــة، عــىل حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا 
يف مستشــفيات الضفــة 12 مصاًبــا، بينهــم مصــاب واحــد عىل جهاز 

التنفس االصطناعي.
وفيم يخص املواطنن الذين تلقوا الطعومات املضادة للفريوس، 
فقد بلغ عددهم اإلجميل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 578,364، 

بينهم 409,862 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

الفلســطينية،  أجــل تحقيــق املصالحــة  مــن  الجهــات  مــع كل  تعمــل 
ومــن أجــل إمتــام عمليــة تبــادل األرسى بــن املقاومــة بغــزة وســلطات 
قــدٍم وســاق مــن أجــل  االحتــالل. وأشــار إىل أن مــرص، تعمــل عــىل 
إعــادة إعــمر غــزة بعــد العــدوان األخري عــىل القطاع، وذلك من خالل 
املهندســن املرصيــن واآلالت واملاكينــات املرصيــة التــي دخلــت 

القطاع من أجل إزالة الركام الذي خّلفه العدوان.

رام الله/ فلسطن:
اقتحمــت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون 
واملتســادا،  )درور،  اإلرسائيــي  االحتــالل 
يقبــع  الــذي  الوحيــد  القســم  أمــس،  واليــّمز(، 
فيــه األرسى يف ســجن "عســقالن"، وعددهــم 

37 أسريا.

أّن  صحفــي،  بيــان  يف  األســري،  نــادي  وأوضــح 
القســم فجــرا ونّكلــت  اقتحمــت  القمــع  قــوات 
بــاألرسى، ودمــرت مقتنياتهــم، واعتــدت عــىل 
5 بعــد مواجهــة جــرت  أحدهــم يف غرفــة رقــم 
بــن األرسى والقــوات، حيــث اســتمرت عمليــة 
ســاعات  ســبع  ملــدة  والتفتيــش  االقتحــام 
متتاليــة، ُقّيــد خاللهــا كل األرسى وأُخرِجــوا إىل 
ســاحة الفــورة، بعــد تفتيشــهم. ولفــت إىل أّن 
غالبية األرسى القابعن يف ســجن "عســقالن" 
ُيعــاين  هــم مــن األرسى املــرىض، ومنهــم مــن 

للتعليمت.
ثالثــًا: يف تطابــق بــن إفــاديت ســائق املركبــة، 
وعنرصي حمة الثغور، فإن الســائق مل ميتثل 

إىل الوقوف للحاجز، وهرب من املكان.
رابعــًا: بعــد هــرب املركبــة مــن الحاجــز، أطلــق 
عنــرصا حــمة الثغــور النــار إليقافهــا، وحســب 
تقريــر األدلــة الجنائيــة تبــن أن طلقتــن أصابتا 
إحداهــم  الخلفــي"،  "الصــدام  يف  املركبــة 
انحرفــت عــن مســارها بعــد اصطدامهــا بجســم 
معــدين مــن أجــزاء املركبــة، وأصابــت الفقيــد 

يف منطقة الحوض أسفل البطن.
الــذي  الفقيــد،  رفيــق  إفــادة  حســب  خامســًا: 
فقــد  الخلفــي،  املقعــد  يف  يجلــس  كان 
التفــت إىل الخلــف لحظــة هــرب املركبــة مــن 
إصابتــه  إىل  أدى  مــا  النــار،  وإطــالق  الحاجــز 
يف أســفل البطــن، وهــو مــا يتوافــق مــع تقريــر 
الطــب الرشعــي بــأن الطلقة دخلــت من البطن 

وخرجت من الظهر.

غزة/ فلسطن:
الفلســطيني  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  طالــب 
باإلنابــة د.أحمــد بحــر، جــمل بــوراس رئيــس الربملــان 
منــح  قــرار  عــن  الفــوري  بالرتاجــع  باإلنابــة،  اإلفريقــي 
االحتــالل الصهيــوين صفــة عضــو مراقــب يف االتحاد 

اإلفريقي.
اإلفريقــي،  للربملــان  وجههــا  رســالة  يف  بحــر  وقــال 
منــح  بقــرار  فوجــئ  الفلســطيني  شــعبنا  إن  أمــس: 
االحتــالل صفــة عضــو مراقــب يف االتحــاد اإلفريقــي 
الترشيعــي  املجلــس  اســتهجان  عــن  معــرّبًا  مؤخــًرا، 

الفلسطيني الشديد لهذا القرار.
ارتــكاب  عــىل  االحتــالل  يشــّجع  القــرار  أن  وأكــد 
وشــعبنا  أرضنــا  ضــد  والجرائــم  املجــازر  مــن  املزيــد 
ومقدســاتنا، ويعــّد مخالفــة صارخــة للقيــم واملبــادئ 
للحقــوق  الداعمــة  والدوليــة  اإلفريقيــة  والقــرارات 
ا خِطًرا  الفلســطينية، فضاًل عن كونه اخرتاًقا صهيونيًّ
ا لنضال  للدول اإلفريقية التي تشّكل امتداًدا تاريخيًّ

شعبنا من أجل الحرية واالستقالل.
ودعــا الربملــان اإلفريقــي الــذي ميثــل إرادة الشــعوب 

الخليل/ فلسطن:
وافقت أمس، الذكرى الخامسة الستشهاد املجاهد 
القســامي محمــد جبــارة الفقيــه، بعــد اشــتباك مســلح 
قــرب  االحتــالل  قــوات  مــع  خاضــه  ســاعات   7 ملــدة 

منطقة "عتنائيل".
 والشــهيد الفقيــه مــن مواليــد 14 يوليو/متــوز 1987 
االبتــدايئ  تعليمــه  تلقــى  حيــث  الخليــل  مدينــة  يف 
واإلعــدادي والثانــوي يف بلــدة بــدورا، وبعدهــا درس 
اعتقالــه  وحــال  الوطنيــة،  النجــاح  عامــن يف جامعــة 
بتهمــة  2006م  ســبتمرب/أيلول  يف  االحتــالل  لــدى 
خاليــا  وتشــكيل  مقــاوم  فلســطيني  لفصيــل  االنتــمء 
عســكرية ملــدة تقــارب الخمــس ســنوات، دون إمتامــه 

الدراسة.

أمراًضــا مزمنــة وخِطــرة، وعــىل ضــوء ذلك أرجع 
األرسى وجبات الطعام.

نــوارة  محمــد  األســري  أن  األســري،  نــادي  وأّكــد 
الطعــام  عــن  إرضاب  يف  رشع  اللــه،  رام  مــن 
يف  االنفــرادي  لعزلــه  رفضــا  أيــام،  ثالثــة  منــذ 
ســجن  زنازيــن  يف  ومأســاوية  قاســية  ظــروف 
 ،2001 عــام  منــذ  معتقــل  وهــو  "عســقالن"، 
ومحكوم بالّسجن مدى الحياة، وحينم اعُتقل 

كان قارصا.
االحتــالل  ســجون  إدارة  األســري  نــادي  وحّمــل 
ســجن  يف  األرسى  عــن  املســؤولية  كامــل 
االحتــالل  ســجون  إدارة  أّن  الفتــا  "عســقالن"، 
االقتحــام  عمليــات  عــرب  تصعيدهــا  تواصــل 
فــرض  خاللهــا  مــن  تحــاول  التــي  والتفتيــش، 
األرسى،  عــىل  والرقابــة  الســيطرة  مــن  املزيــد 

وسلب أي حالة "استقرار".

مــن  التعــازي  بأحــر  الداخليــة  وزارة  وتقدمــت 
أن  مؤكــدًة  فقيدهــم،  بوفــاة  زايــد  أبــو  عائلــة 
ل لزيارة العائلة وإطالعها عىل نتائج  وفًدا ُشكِّ

التحقيق.
تتحمــل  الثغــور  حــمة  قــوة  أن  أكــدت  كــم 
املســؤولية عــن الحــدث ووفاة الفقيــد، وتلتزم 
مســؤوليات،  مــن  ذلــك  عــىل  يرتتــب  مــا  كل 
ملنــع  الالزمــة  التدابــري  اتخــاذ  عــىل  مشــددة 

تكرار ما حدث.
واملحلــل  الكاتــب  أشــاد  الســياق،  ويف 
الســيايس ذو الفقــار ســويرجو، مبوقــف وزارة 
الداخلية بتحملها املســؤولية واالعتذار ودفع 

مثن تبعات ذلك.
وقــال ســويرجو يف تغريــدة عــىل موقــع "فيــس 
بــوك": إن "موقــف وزارة الداخلية فيم يتعلق 
بتحملهــا  الكــرام،  زايــد  آل  مــن  الشــاب  بقتــل 
املســؤولية واالعتذار ودفع مثن تبعات ذلك، 

هو موقف مسؤول ومحرتم.

نظــام  الصهيــوين  تــرى يف االحتــالل  التــي  اإلفريقيــة 
فصــل عنــرصي إىل تحمــل مســؤولياته عــرب الضغــط 
هــذا  عــن  الفــوري  للرتاجــع  اإلفريقــي  االتحــاد  عــىل 

القرار وطرد االحتالل الصهيوين من االتحاد.
وطالــب الربملانــات اإلفريقية باتخــاذ إجراءات رادعة 
وقــرارات شــجاعة ملعاقبــة االحتــالل الصهيــوين عــىل 
جرامئــه بحــق الشــعب الفلســطيني، وترشيــع قوانــن 
تجــرّم التطبيــع مع االحتالل وتعزز مقاطعته، والعمل 
عــىل عزلــه ومالحقتــه يف مختلف املحافل اإلقليمية 
والدوليــة، والضغــط الفاعــل مــن أجــل محاكمتــه عىل 

جرامئه.
وأعــرب عــن أملــه يف أن تتكلــل املســاعي والجهــود 
ويف  العادلــة  القضايــا  نــرصة  يف  بالنجــاح  اإلفريقيــة 
للــدول  متمنيــًا  الفلســطينية،  القضيــة  مقدمتهــا 
اإلفريقية الشقيقة كل خري ونهضة وتقدم وازدهار.

الــدول  مــن  ينتظــر  الفلســطيني  شــعبنا  أن  وبــن 
وإســنادها  دعمهــا  مواصلــة  الشــقيقة  اإلفريقيــة 
لنضالــه املســتمر ضــد االحتــالل الــذي يحتــل األرض 

الفلسطينية ويقتل اإلنسان ويهّود املقدسات.

وانضــم الفقيــه إىل حركــة حــمس خــالل فــرتة ســجنه، 
اإلدارة  بتخصــص  دراســته  أكمــل  عنــه  اإلفــراج  وبعــد 

املالية املحوسبة يف جامعة الخليل.
 60 رقــم  شــارع  وعــىل   2016 يوليــو  مــن  األول  ويف 
االســتيطاين كانــت رصاصــات الفقيــه ترســم مشــهًدا 
مختلًفــا هــذه املــرة، فالشــخصية التــي قتلهــا مــن أبــرز 
الحاخامــات املتطرفــة وزاد عــىل ذلــك أنــه متكــن مــن 
االحتــالل  إجــراءات  تعيقــه  أن  دون  املــكان  مغــادرة 
عىل امتداد شوارع الخليل. وفجر 27 يوليو 2016، 
وبعــد )28 يوًمــا( مــن املطــاردة ارتقــى الفقيــه يف إثــر 
اشتباك مسلح دام ألكرث من سبع ساعات، مع قوات 
كبــرية مــن قــوات االحتالل حارصتــه داخل منزل ببلدة 

"صوريف" يف الخليل.

 االحتالل يف املنطقة
ويف وقــت ســابق مــن مســاء أمــس، أصيــب 
49 مواطنــا، بينهــم شــاب بالرصــاص الحــي 

و"املطاطــي"، خــالل مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل عــىل جبــل صبيــح يف بلــدة بيتــا، 

جنوب نابلس.
بجمعيــة  والطــوارئ  اإلســعاف  مديــر  وقــال 
أحمــد جربيــل،  نابلــس  األحمــر يف  الهــالل 
إن شــابا أصيــب بالرصــاص الحــي يف القــدم 
وبرصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط خلــف 
أذنــه، نقــل يف إثرهــا للمستشــفى، يف حن 
أصيــب 43 مواطنــا بحــاالت اختنــاق بالغــاز 
املســيل للدمــوع، ومواطــن بحــروق، وأربعــة 

من جراء السقوط.
صحفــي،  بينهــم  مواطنــن،  خمســة  وكان 
بالرصــاص  املاضيــة  قبــل  الليلــة  أصيبــوا 
املعــدين املغلــف باملطــاط، خــالل اقتحام 
ملقــام  واملســتوطنن  االحتــالل  قــوات 

يوسف رشق نابلس.
بــأن  ومحليــة،  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل  قــوات  بحميــة  مســتوطنن 
اقتحمــوا مقــام يوســف، مــا أدى إىل انــدالع 
شــبان  خمســة  خاللهــا  أصيــب  مواجهــات، 
بالرصــاص املطاطــي بينهــم الصحفــي عبــد 
مستشــفى  إىل  ُنِقــل  حيــث  بحــش،  اللــه 

رفيديا، يف حن ُعوِلج اآلخرون ميدانيا.
يف غضــون ذلــك، قمعــت قــوات االحتــالل، 
رافضــة  جمهرييــة  مســرية  أمــس،  مســاء 
لالســتيطان، قــرب منطقــة عــن الحلــوة يف 

األغوار الشملية.  
واعتــدت قــوات االحتــالل عــىل املشــاركن 
يف املســرية، بالــرب وبــرش غــاز الفلفــل، 
باالختنــاق  إصابتــه  بعــد  شــابا  واعتقلــت 
واإلغــمء نتيجــة رشــه بغــاز الفلفــل مبــارشة 

عىل الوجه.  
وقالــت مصــادر يف جمعيــة الهــالل األحمــر 
مــع  تعاملــت  طواقمهــا  إن  طوبــاس:  يف 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  إصابــة   20

بالغــاز  باالختنــاق  إصابــة  و92  باملطــاط، 
املسيل للدموع، و42 إصابة بغاز الفلفل، 
إضافة إلصابة أربعة أفراد من الهالل األحمر 

بغاز الفلفل.
عــىل  يســتولون  املســتوطنن  أن  يذكــر 
منــذ  الشــملية  باألغــوار  الحلــوة  عــن  نبــع 
أشــهر، ورممــوه يف اآلونــة األخــرية، ووضعــوا 
املواطنــن  ومنعــوا  محيطــه،  يف  املقاعــد 
مواشــيهم،  لســقاية  مياهــه  مــن  االســتفادة 
الليلــة  أحــروا  حــن  يف  ســيَّجوه،  كــم 

املاضية مواد بناء. 
قــوات  برصــاص  أمــس،  أصيــب شــاب،  كــم 

االحتــالل، خــالل مواجهــات اندلعــت عقــب 
اعتقــال  تخللهــا  جنــن،  مدينــة  اقتحــام 
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت  مواطنــن. 
قــوات  اقتحــام  عقــب  اندلعــت  مواجهــات 
االحتــالل املدينــة فجــرا، مــا أدى إىل إصابــة 

شاب بالرصاص الحي يف القدم.
وأضافــت أن تلــك القــوات دهمــت منزلــن 
يعــودان  نابلــس،   – جنــن  شــارع  عــىل 
وعبــد  الــكادو،  أحمــد  عــمد  للمواطنــن 
جمل أبو ناعســة، واعتقلتهم، بعد تفتيش 
وتحطيــم  اســتفزازية  بطريقــة  منزليهــم 

محتوياتهم.
كم اعتقلت قوات خاصة إرسائيلية، مساء 
أمــس الشــاب معتــز مصطفــى البــدوي، بعد 
أن دهمت محال تجاريا باملنطقة الصناعية 

يف املدينة.
مســتوطنون  اقتحــم  منفصــل،  ســياق  ويف 
تحــت  املبــارك،  األقــى  املســجد  أمــس 

حمية مشددة من رشطة االحتالل.
 194 بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
عــرب  األقــى  باحــات  اقتحمــوا  مســتوطنا 
اســتفزازية  ونفــذوا جــوالت  بــاب املغاربــة، 
يف باحاتــه، وتلقــوا رشوحــات عــن "الهيــكل 
بــاب  مــن  يغــادروه  أن  قبــل  املزعــوم"، 

السلسلة.

لــوزارة  قانونيــة  مبذكــرة  طبيــب  رشــيدة  ميشــيغان 
الخزانــة األمريكيــة كشــفت فيهــا أن املنظــمت 
األمريكيــة التــي متول املســتوطنات اإلرسائيلية 
غري القانونية املقامة يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة عام 1967 تحصل عىل إعفاء رضيبي 
مــن الحكومــة األمريكيــة بحيــث تخصــم تربعات 
مــن  االرسائيليــة  املســتوطنات  يدعمــون  مــن 
قيمــة الرائــب التي تجبيها الحكومة األمريكية 

منهم مبا يخالف القوانن املحلية والدولية.
أعدهــا  التــي  مذكرتهــا  يف  طليــب  وقالــت 
محامــون متخصصــون: إن االعفــاءات الريبيــة 
التــي تحصــل عليهــا هــذه املؤسســات الداعمة 
لالســتيطان هي انتهاك واضح للقانون الدويل 

ولقانون الرائب الفيدرايل األمرييك.
وأضافــت أنــه يجــب عــىل وزارة الخزانــة التحرك 
هــذه  وإغــالق  األمــرييك،  القانــون  لفــرض  فــورا 

املؤسسات ومحاكمة القامئن عليها.
وتزامنــت ترصيحــات طليــب وهــي فلســطينية 
مدينــة  يف  أمــس  نظمــت  تظاهــرة  مــع  األصــل 
نيويورك للمطالبة بإغالق املنظمت االمريكية 

الداعمة لالستيطان.
تحالــف  نظمهــا  التــي  التظاهــرة،  وطالبــت 
أمــام  الفلســطيني  الحــق  أنصــار  ملؤسســات 
مكتــب املدعيــة العامة ملدينــة نيويورك التيتا 
جونــز، باتخــاذ إجــراءات قانونيــة إلغالق مكاتب 
والتــي  االســتيطانية  األمريكيــة  املنظــمت 
يقــع مقرهــا يف نيويــورك، وبضمنهــا منظمتــان 
"عطــريات  لحركــة  التربعــات  وتجمعــان  متــوالن 
كوهانيــم" التــي متــول االســتيالء عــىل عقــارات 
متــول  اخــرى  ومنظمــة  املحتلــة  القــدس  يف 

البؤرة االستيطانية يف الخليل.
ويريد املنظمون الضغط عىل املدعية العامة 

القامئــن  ومحاكمــة  بإغــالق  إجــراءات  التخــاذ 
مــن  تتخــذ  اســتيطانية  منظــمت  أربــع  عــىل 
نيويــورك مركــزا لهــا، وهــي منظــمت: املوازنــة 
"عطــريات  وأصدقــاء  لـ)إرسائيــل(،  املركزيــة 
كوهانيــم"، ومنظمــة متويــل البؤرة االســتيطانية 

يف الخليل، ومنظمة "أصدقاء ديفيد".
أن  مــن  مخاوفهــا  عــن  طليــب  رســالة  وعــربت 
ماليــًا  تدعــم  األمريكيــة  الخرييــة  الجمعيــات 

املنظمت اإلرسائيلية غري الرشعية.
عــىل  التمويــل  هــذا  تأثــري  وأوضحــت 
الســلطات  "تســتخدم  الفلســطينين، 
واألرايض  اإلســكان  أنظمــة  اإلرسائيليــة 
واملــربرات  التمييزيــة  القانونيــة  واملمتلــكات 
ملكيــة  لنــزع  بهــا  املســموح  غــري  العســكرية 
أو تدمــري منــازل  الفلســطينين عــن أراضيهــم، 
التحتيــة  والبنيــة  وممتلكاتهــم  الفلســطينين 

املدنية األساسية".
حملة لإلغالق

ويف الســياق، أشــار الناشــط الفلســطيني سنان 
التقدميــن  املحامــن  نقابــة  أن  إىل  قديــح 
األمريكيــن تقدمــت مبطالعــة قانونيــة تؤكــد أن 
عمليات جمع التربعات ومتويل املستوطنات 
املمولــة  املؤسســات  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي 

لالستيطان مخالفة للقانون األمرييك.
وتوقــع شــقديح أن أي قــرار بالتحقيــق يف عمــل 
هــذه املؤسســات ســيقود إلغالقهــا ومحاكمــة 
القامئــن عليهــا، مؤكــدا رضورة تضافــر الجهــود 
ضمــن حملــة منســقة إلغــالق هــذه املنظــمت، 
التــي توفــر متويــال لجرائــم يرتكبهــا مســتوطنون 
األرايض  يف  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  متطرفــون 
جرميــة  بينهــا  مــن  كان  املحتلــة،  الفلســطينية 

إحراق عائلة دوابشة.

"خــراب  يســمى  مــا  إحيــاء  صادفــت  التــي  األخــرية  الثالثــة  األســابيع 
 ،% 50 إىل  بنســبة وصلــت  لألقــى  االقتحامــات  زادت  الهيــكل"، 

مقارنًة باألعوام القليلة املاضية.
ويف األسابيع الثالثة األخرية، اقتحم نحو 4 آالف مستوطن األقى، 

بزيادة 1400 عن العام املايض، ونحو 400 يف عام 2019.
تحــت  األقــى املبــارك،  اقتحــم مســتوطنون املســجد  أمــس،  يــوم 

حمية مشددة من رشطة االحتالل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عــرشات املســتوطنن اقتحمــوا باحــات 
ــذوا جــوالت اســتفزازية يف باحاتــه،  األقــى عــرب بــاب املغاربــة، ونفَّ
وتلقــوا رشوحــات عــن "الهيــكل املزعــوم"، قبــل أن يغــادروه مــن بــاب 

السلسلة.
أكــرث  اقتحــام  يف  الجــاري  الشــهر  مطلــع  منــذ  املســتوطنون  ورشع 
مــن منطقــة داخــل ســاحات األقــى، يف ســابقة خِطــرة، وعــىل غــري 
املعتــاد، مــا يجعــل املســجد بالكامــل مســتباًحا القتحاماتهــم. وألول 
مــرة وصلــوا إىل منطقــة الســور الشــميل للمســجد بحميــة القــوات 

الصهيونة، علم أّن االقتحامات مل تكن متر من هذه املنطقة.
 1500 مــن  أكــرث  اقتحــام  الجــاري  الشــهر  مــن  عــرش  الثامــن  وشــهد 
مستوطن ساحات األقى، وتزامن ذلك مع ما يسمى "ذكرى خراب 

الهيكل"، كم يزعم املستوطنون.
فهــم  والســبت  الجمعــة  -عــدا  ــا  يوميًّ األقــى  املســجد  ويتعــرض 
وانتهــاكات  اقتحامــات  لسلســلة  االحتــالل-  لــدى  رســمية  عطلــة 
االحتــالل  رشطــة  وتســمح  االحتــالل.  وقــوات  املســتوطنن  مــن 
للمســتوطنن باقتحام املســجد عىل فرتتْن؛ الصباحية من الســاعة 
07:30 بتوقيت القدس املحتلة حتى الســاعة 11:00، واملســائية 

تستمر ملدة ساعة من بعد صالة الظهر.

عن الطعام منهم.
بشــؤون  ُتعنــى  مؤسســات  لهــا  دعــت  التــي  الوقفــة،  يف  املشــاركون  ورفــع 

األرسى، صور املربن عن الطعام، والفتات تطالب باإلفراج عنهم.
ويواصــل 14 معتقــاًل يف ســجون االحتــالل، إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، 
أقدمهــم ســامل زيــدات مــن الخليــل، املــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ16، رفًضا 

العتقاله اإلداري، بحسب نادي األسري الفلسطيني.
ورددوا  األرسى،  بحــق  االحتــالل  مبمرســات  الوقفــة،  يف  املشــاركون  ونــدد 

شعارات مطالبة بتدخل دويل لإلفراج عن املربن.
وقال رئيس نادي األسري قدورة فارس: إن "معركة اإلرضاب عن الطعام رفضا 
لالعتقال اإلداري متصاعدة، ولن تغلق إال بإحداث صدع يف هذا القانون".

ولفــت يف حديــث لوكالــة األناضــول، عــىل هامــش الوقفــة، إىل أن ســلطات 
االحتــالل "تنــكل بــاألرسى املربــن لكــر إرادتهــم، وكــر إرضابهــم، عــرب 

العزل االنفرادي، واالعتداء عليهم".
وتوّقــع فــارس أن يصــل عــدد املربــن عــن الطعــام رفضــا لالعتقــال اإلداري، 

يف األسبوعن القادمن، إىل العرشات.
بــإرضاب شــبه  بــن األرسى اإلداريــن للبــدء  وأضــاف: "هنــاك حــراك واســع 
االعتقــال  سياســة  بكــر  مطالبــن  العــرشات،  فيــه  يشــارك  قــد  جمعــي، 

اإلداري".
واالعتقــال اإلداري هــو حبــس بأمــر عســكري إرسائيــي، مــن دون توجيــه الئحــة 

اتهام، وميتد لستة أشهر، قابلة للتمديد.
يف اإلطار نفسه، شارك ذوو األرسى وفصائل العمل الوطني، أمس الثالثاء، 
يف وقفــة إســناد لــألرسى يف ســجون االحتــالل، خاصــة املربــن عن الطعام 

واملرىض، أمام مكتب الصليب األحمر يف مدينة طولكرم.
وطالب املشــاركون جمهري شــعبنا، مبســاندة األرسى والوقوف إىل جانبهم 
رفًضــا  الطعــام  عــن  إرضاًبــا  بعضهــم  فيهــا  يخــوض  التــي  املرحلــة  هــذه  يف 
العتقالهم اإلداري، مشددين عىل رضورة أن يكون هناك حراك شعبي أكرث 

وتوسيع التضامن مع األرسى ودعم صمودهم يف معركة األمعاء الخاوية.
وقــال القيــادي يف حــمس وصفــي قبهــا: "نقــف اليوم انتصــاًرا لقضايا األرسى 
ودعــم وإســنادا لهــم يف مطالبهــم، خاصــة املربــن عن الطعــام، واملرىض، 
وقدامــى األرسى وكبــار الســن وتحديــدا فــؤاد الشــوبيك الــذي أنهتكــه أمــراض 
الجســد والكهولــة وبطــش الســجان، واألســريات، الذيــن نأمــل أن يتــم اإلفــراج 

عنهم قريًبا وينعمون بالحرية".
من جهته، أشار والد األسري رامي فودة الذي يقبع يف سجن "الجلمة" إىل أن 
ل اإلفراج عن ابنه رامي الذي أنهى مدة محكوميته أمس والبالغة  االحتالل أجَّ
أربــع ســنوات، وكانــوا ينتظرونــه بفــارغ الصــرب، ليتــم إبالغهــم برفــض االحتــالل 

اإلفراج عنه، معرًبا عن أمله أن يتنفس ابنه الحرية قريًبا وجميع األرسى.
يونيــو/  30 الفلســطينين يف ســجون االحتــالل حتــى  عــدد األرسى  ويقــّدر 

حزيــران املــايض بنحــو 4850 أســرًيا، منهــم 41 أســرية، و225 طفــاًل، و540 
ا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون األرسى. معتقاًل إداريًّ

قوات القمع تقتحم قسم األرسى 
ل بهم يف سجن "عسقالن" وُتنكِّ

بحر يطالب االتحاد اإلفريقي بالرتاجع 
عن منح االحتالل صفة عضو مراقب 

خمسة أعوام عىل استشهاد 
بطل عملية "عتنائيل"
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رسالة: الغائب كالغازي 
شريك في الجريمة

لعبــة البحــر يف قطــاع غــزة. دولــة االحتــالل تالعــب غــزة يف البحــر. لعبة 
ا.  البحر فيها خيارات: إغالق شــامل. فتح البحر ملســافة ١٢ مياًل بحريًّ
فتــح البحــر ملســافة ٩ أميــال، فتــح البحــر ملســافة ٦ أميــال بحريــة. لعبــة 
البحــر تجــري إجراءاتهــا مــن طــرف واحــد، هــو طرف االحتــالل. االحتالل 
ميلك الترصف ببحر غزة فتًحا وإغالًقا، وباملسافة التي يقررها. وليس 

لغزة القدرة عىل املشاركة يف اللعبة واختيار املسافة التي تريد.
ا، أمس  قبل يومني كان الصيادون يصطادون عىل مسافة ١٢ مياًل بحريًّ
ودون تحذيــر مســبق قلــص االحتــالل املســافة إىل ٦ أميــال، الصيــادون 
خرجــوا مــن املنطقــة تحــت وابــل الرصــاص دون شــباكهم؟! لقمــة عيش 
الصيــاد عــادت نقمــة، إذ خــر شــباكه، وعــاد دون لقمــة عيــش أبنائــه. 
املصــادر اإلحصائيــة تقــول: عــدد الصياديــن الــذي يعتاشــون مــن صيــد 
األســاك يف غــزة يبلــغ )٤٠٠٠( صيــاد، يعيلــون )٤٠٠٠٠( نســمة. هــذا 
الــذي  بــال طعــام كاٍف ألنهــم محرومــون مــن رزق البحــر  العــدد الكبــر 

سخره الله لعباده!
العــدد الكبــر هــذا ذهــب إىل البحــر مســرزًقا ألنــه ال يجــد عمــاًل يف بــر 
غزة، حيث البطالة متفشــية بني الســكان، هم ذهبوا للبحر مضطرين، 
الحقــوق  وتلــك  اإلنســانية،  املعــاين  هــذه  تعنيــه  ال  االحتــالل  ولكــن 
ا،  الشــخصية، بــل هــو يعمل متعمًدا عــىل إفقار غزة وضغطها اجتاعيًّ

والبحر واحدة من لعبه لضغط غزة واالنتقام منها؟!
ا،  ا أو خطــًرا أمنيًّ البحــر ال ميثــل مبســاحة الصيــد الضئيلــة هدًفا عســكريًّ
فلــاذا لعبــة الفتــح واإلغــالق؟ وكلــا حــك الكــوز بالجــرة أغلــق العــدو 
البحــر بعســكره ورصاصــه؟! إذا كان املجتمــع الــدويل يعجــز عــن فتــح 
البحــر للــرزق، أمــام صيــادي غــزة، فكيــف للمجتمــع الــدويل أن يعالــج 
وقــف  املقاومــة  مــن  الــدويل  املجتمــع  يطلــب  وملــاذا  االحتــالل؟! 
أنشطتها؟! إن غيبة املجتمع الدويل عن مشهد البحر والصيادين يف 

غزة هو رشاكة من الغائب للغازي املتعدي بتعمد الغيبة.
ا؟! هذا مــا تقوله أرس الصيادين  متــى ســتتوقف لعبــة البحــر توقًفــا نهائيًّ
يف غزة. أرسة الصياد رزقها يوم بيوم، إن صاد أكلت األرسة، وإن منع 
مــن الصيــد جاعــت األرسة؟! دولــة االحتالل تعلــم هذه الحقيقة ولكنها 
تعمــل عــىل تجويــع غــزة وإفقارهــا، واملؤســف أن املجتمــع الــدويل ال 
ينظر إىل أعاق مشكلة الصيادين، ويظل واقًفا عند السطح بال عمل 

مفيد!

هل يرفع كورونا 
نسبة اإلصابات 
بالسكري حــول 

العـــالــــم؟
روما/ وكاالت:

توقعــت دراســة إيطاليــة زيــادة كبــرة يف أعــداد مــرىض الســكري، وقالــت 
إن ذلك "قد يرجع إىل تأثر البنكرياس بفروس كورونا املستجد"..

"نيتــر  دوريــة  مــن  األخــر  العــدد  نــرت يف  التــي  الدراســة،  ووجــدت 
الذيــن  املــرىض  نصــف  نحــو  أن   Nature Metabolism ميتابوليــزم" 
ُأدِخلوا إىل املستشفى بسبب كوفيد19- خالل بداية الوباء كان لديهم 

مستويات عالية من السكر يف الدم.
ويقــول املؤلــف الرئيــي للدراســة، باولــو فيورينــا، مــن جامعــة "ميالنــو" 
لألطفــال  بوســطن  مبستشــفى  الــكىل  أمــراض  بقســم  الباحــث  بإيطاليــا 
بأمــركا، يف تقريــر نــره املوقــع اإللكروين للمستشــفى: "مل يكن هؤالء 
األشخاص مصابني مبرض السكري قبل إصابتهم بـكوفيد19-. ويف أثناء 
دخــول املستشــفى، كان نحــو %46 منهــم يعانــون مــن ارتفــاع ســكر الــدم 
الجديد. ويف حني عولج عالج بعضهم، ظل نحو %35 يعانون من مرض 

ارتفاع السكر يف الدم ملدة 6 أشهر عىل األقل بعد اإلصابة".
وقيمــت هــذه الدراســة صحــة 551 شــخصًا ُأدخلــوا إىل املستشــفى يف 
إيطاليــا مــن مــارس/آذار حتــى مايو/أيــار 2020، وشــملت فــرة املتابعــة 

ستة أشهر بعد دخول املستشفى

أمريكية تحقق حلمها بارتداء فستان 
زفاف بعد 69 عاًما من زواجها

   واشنطن/ وكاالت:
تاكــر  مــاي  مارثــا  ُتدعــى  أمريكيــة  حققــت 
الدائــم  عامــًا حلمهــا   94 العمــر  مــن  تبلــغ 
بارتــداء فســتان الزفــاف التقليدي بعد 69 

عامًا من زواجها يف 1952.
وفاجــأت أنجيــال ســروزييه، حفيــدة تاكــر، 
جدتهــا بفســتان زفــاف بعــد أن حكــت لهــا 
واليــة  يف  العنــرصي  الفصــل  قوانــني  أن 
أالباما يف الخمسينات من القرن املايض 
البــرة  أصحــاب  مــن  وغرهــا  منعتهــا 
مســتلزمات  متاجــر  دخــول  مــن  الســوداء 

الزفاف.

أجــرب  أن  أردت  »لطاملــا  تاكــر:  وقالــت 
فســتان الزفــاف، ومل يكــن لــدي القــدرة أنــا 
ومثيــاليت مــن ذوات البرة الســوداء عىل 
الوقــت،  ذلــك  يف  زواجنــا،  عنــد  ارتدائــه 
كان الفصل العنرصي هو أسلوب الحياة؛ 
أمريكيــة ســوداء، مل  لكــوين  ونظــرًا  لذلــك 
املؤسســات  إىل  بالدخــول  يل  ُيســمح 

البيضاء ورشاء فستان«. 
تاكــر  ليــان  الراحــل  مــن  زواجهــا  وعنــد 
أزرق  فســتانًا  األمريكيــة  املســنة  ارتــدت 
مــع  جونــز«  »كارمــن  باســم  يعــرف  أصبــح 
ذيــل الســمكة أو تصميــم »حورية البحر«، 

حسب سروزيه. 
»كارمــن  فــإن  »فــوج«،  ملجلــة  ووفقــًا 
التــي  الشــخصية  مــن  املأخــوذ  جونــز«، 
فيلــم  يف  داندريــدج  دورويث  جّســدتها 
»أوتــو برميينجــر« يف تلــك الفرة، ال يزال 

مؤثرًا. 
وقالت الحفيدة: إن جدتها اعتمدت عىل 
املرأة البيضاء التي عملت يف منزلها يف 

ذلك الوقت لراء هذا الفستان لها. 
وأضافــت: إن تاكــر، وهــي أم ألربعــة أبنــاء، 
يف  نشــطة  كانــت  حفيــدًا،   29 ل  وجــدة 

الكفاح من أجل الحقوق املدنية.

خبري أمين: أرقام هواتف 3.8 
مليارات مستخدم لـ "كلوب 

هاوس" معروضة للبيع
برن/ وكاالت:

قــال خبــر أمنــي ســويري إن قاعــدة بيانــات هواتــف مســتخدمي تطبيــق 
"كلــوب هــاوس" معروضــة للبيــع يف "الــدارك ويب"، مشــرا إىل أن هذه 

القاعدة تحتوي عىل 3.8 مليار رقم هاتف.
التواصــل  موقــع  عــىل  حســابه  عــر  تغريــدات  يف  ريــف  مــارك  وذكــر 
مســتخدمي  أرقــام  تتضمــن  ال  األرقــام  قامئــة  أن  "تويــر"،  االجتاعــي 
مزامنــة  متــت  أشــخاص  أرقــام  أيضــا  تتضمــن  ولكــن  فحســب،  التطبيــق 

معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.
ولفــت الخبــر األمنــي إىل أن هنــاك احتــاالت كبــرة يف إدراج أشــخاص 

يف القامئة ولو مل يكن لديهم حسابات يف التطبيق.
وتقــول تقاريــر إعالميــة إن تغريــدات مــارك ريــف تكشــف خطــورة "كلــوب 
هاوس" عىل خصوصية مستخدميه وهو أمر حذر منه خراء يف املجال.


