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الخليل/ فلسطني:
أمــس،  الخليــل،  وفعاليــات  األرسى  ذوو  شــارك 
عــن  األرسى املرضبــني  مــع  تضامنيــة  وقفــة  يف 

الطعام؛ رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.
اللجنــة  مقــر  أمــام  الوقفــة  املشــاركون يف  ورفــع 
صــور  الخليــل،  يف  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 

األرسى املرضبني عن الطعام من أبناء املدينة، 
البالغ عددهم 10 أرسى، وهم: )جيفارا النمورة، 
ورأفــت  الفســفوس،  وكايــد  محمــود  واألخــوان 
العمــور،  وفــادي  زيــدات،  وســامل  الدراويــش، 

ســل،  أبــو  وأحمــد  ربعــي،  وحســام 
ومحمد أبو سل، ومقداد القواسمة(.

الدعليس: زيادة عدد المسافرين 
عرب معرب رفح بدًءا من اليوم

 غزة فلسطني:
أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، أن السلطات املرصية 
ا عرب معرب رفــح الربي، مبقدار 100  قــررت زيــادة أعــداد املســافرين اليوميــة تدريجيًّ

ا، وذلك بدًءا من اليوم الثالثاء. مسافر إضافة إىل العدد الحايل يوميًّ
وأكد الدعليس يف ترصيح مكتوب، أمس، أن ذلك يأيت يف إطار التواصل املستمر 
مع األشقاء املرصيني من أجل تحسني العمل يف معرب رفح الربي، والتسهيل عىل 
املســافرين، مشــًرا إىل أن مــرص قــررت تخفيــف اإلجــراءات عــىل الطريــق يف أثنــاء 
السفر.  وشكر رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة األشقاء يف جمهورية مرص عىل 

جهودهم يف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة.

تتجه لتصعيد متدرِّج من أجل اإلعمار ورفع الحصار

بدران: فصائل المقاومة ستستخدم 
لك الوسائل للضغط عىل االحتالل

الدوحة/ فلسطني:
أكد عضو املكتب الســيايس لحركة حامس حســام بدران، أن فصائل املقاومة 
إعــادة  أجــل  مــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  عــىل  الضغــط  وســائل  كل  ستســتخدم 

اإلعامر ورفع الحصار عن غزة.
وقــال بــدران: إن الســبب الرئيــس يف تعــر مفاوضــات التهدئــة هــو تغــر حكومــة 
االحتــالل اإلرسائيليــة التــي تعــاين نقــص الخــربة السياســية، وخالفاتها املوســعة 

الداخليــة. وأضــاف رئيــس مكتــب العالقــات الوطنيــة يف حــامس يف 
حوار عرب تطبيق كلوب، أن تغر الحكومات اإلرسائيلية ال يعني حركة 

غزة/ جامل غيث:
مل يــرك أهــايل أرسى قطــاع غــزة طريًقــا 
عــن  املرضبــني  ملســاندة  وســلكوه  إال 
الطعــام رفًضــا لسياســة اعتقالهــم اإلداري 
األعــراف  لــكل  املخالــف  التعســفي 

واملواثيــق الدوليــة يف ســجون االحتــالل 
القطــاع  أرسى  أهــايل  وردد  اإلرسائيــي. 
اعتصامهــم  خــالل  معهــم،  ومتضامنــون 
األسبوعي مبقر اللجنة الدولية للصليب 
منهــا  هتافــات  أمــس،  غــزة،  يف  األحمــر 

"مطالبنــا رشعيــة.. حتــى نيــل الحريــة مــن 
ســر  ســر  أســر  "يــا  النازيــة"،  الســجون 
صــوًرا  رافعــني  املصــر"،  تحقيــق  حتــى 

لعدد من األرسى املرضبني.
إرضابهــم  أســًرا   14 ويواصــل 

اعتقال 11 مواطًنا يف الضفة

استشهــــاد 
فـىت متأثرًا 
بجراحه يف رام 
هللا واالحتالل 
يقمع وقفة 
مـــع "الشيخ 
جراح" بالقدس
محافظات/ محمد األيويب:

استشهد، أمس، فتى متأثًرا بإصابته برصاص قوات 
االحتالل اإلرسائيي قبل نحو شهرين، يف مدينة 
رام الله، وسط الضفة الغربية املحتلة، يف حني 
قمعت قوات االحتالل وقفة تضامنية مع أهايل 
حي الشيخ جراح يف مدينة القدس املحتلة. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يف بيان صحفي، 
استشهاد الفتى يوسف نواف محارب، يف مجمع 
فلسطني الطبي برام الله. وقالت الوزارة: إن 
محارب استشهد "متأثًرا بإصابته برصاص قوات 

االحتالل بتاريخ 14 مايو/أيار املايض يف 
بلدة سنجل )شاميل رام الله(".

الكســـــــواين: تكثيــــف 
اقتحامــات األقىص محاولة 

لتكريـــس واقع جديد
القدس املحتلة/ األناضول:

تكثيــف إن  األقــى:  املســجد  مديــر  الكســواين،  عمــر  الشــيخ   قــال 
 االقتحامــات اإلرسائيليــة للمســجد املبــارك محاولــة لتكريــس 
وكالــة  مــع  حديــث  يف  الكســواين  وحــذر  فيــه.  جديــد  واقــع 

ر  "أوقاف القدس" ُيحذِّ
من مخطط إرسائييل 

لمصادرة أمالك وقفية
القدس املحتلة/ فلسطني:

مدينــة  يف  اإلســالمية  واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  قــال 
القــدس املحتلــة: إن مــروع "مركز املدينة" تهويدي تفرضه 
ســلطات االحتالل اإلرسائيي بحجة التطوير وإعادة التنظيم، 

أهايل شهداء عدوان
2014.. سيل من الوعود 

وسنوات المماطلة
غزة/ جامل غيث:

أوقف أهايل شهداء العدوان اإلرسائيي عىل قطاع غزة صيف عام 
2014 إرضابهــم املفتــوح عــن الطعام، الذي اســتمر أحد عر يوًما 
عــىل التــوايل، بعــد حصولهــم عــىل وعــود جديــدة ثالــث أيــام عيــد 

األضحى املبارك، باالستجابة ملطالبهم.
وهدد األهايل بالعودة إىل اإلرضاب بداية األسبوع املقبل 
مــن داخــل مقــر مفوضيــة حركــة "فتــح" مبدينــة غــزة، إذا مل 

زبارقة 
لـ"فلسطني": 

ب  االحتالل يعذِّ
الشيخ صالح 

بمواصلة عزله 
انفراديًّا

النارصة-غزة/ أدهم الريف:
قال خالد زبارقة محامي األسر 
رئيــس  صــالح  رائــد  الشــيخ 
الحركــة اإلســالمية يف األرايض 
املحتلة عام 1948، املحظورة 
ــا : إن االحتــالل ميــارس  إرسائيليًّ
باســتمرار  ضــده  التعذيــب 

خلــف  ــا  انفراديًّ عزلــه 
القضبان.

"عني الحلوة" باألغوار 
الشمالية.. أراٍض زراعية يف 

مرمى استهداف المستوطنني
األغوار الشاملية-غزة/ نور الدين صالح:

لهجمــة رشســة  الشــاملية  األغــوار  الحلــوة يف  عــني  نبــع  تتعــرض منطقــة 
مــن املســتوطنني بحاميــة مشــددة مــن جيــش االحتــالل اإلرسائيــي، عــرب 
إىل  الوصــول  مــن  والرعــاة  املزارعــني  ومنــع  الزراعيــة،  أراضيهــا  مصــادرة 

أراضيهم.
وعــىل مــدار أقــل مــن شــهر يواصــل املســتوطنون تســييج منطقــة 
تأهيــل  عــىل  والعمــل  اســتيطانية،  غرفــة  وبنــاء  الحلــوة"،  "عــني 

متظاهرون 
يمنعون تفريغ 

سفينة إرسائيلية 
يف ميناء 
نيوجرييس

واشنطن/ فلسطني: 
منــع متظاهرون مؤيدون لفلســطني، 
الحاويــات  ســفينة  تفريــغ  أمــس، 

"زيــم"  لركــة  التابعــة 
"كوينجــداو"  اإلرسائيليــة 

قيادي 
بالشعبية 

يدعو لتحالف 
شبايب دويل 

يعزز رفض 
ممارسات 

االحتالل

ة  المقاومة ُتسقط طائرة ُمسيَّ
وتصيب مصنًعا بمستوطنة "ني عوز"

غزة/ فلسطني:
متكنــت املقاومــة مــن إســقاط طائــرة مســّرة إرسائيليــة يف أجــواء بلدة 

فجــر  غــزة  قطــاع  يونــس جنــويب  خــان  خزاعــة رشقــي محافظــة 
خــالل  الحربيــة  االحتــالل  لطائــرات  أثنــاء تصديهــا  أمــس، يف 

أهايل أرسى القطاع يتضامنون 
مع المرضبيــن عــــن الطعـــام

وقفة أمام "الصليب األحمر" يف 
الخليل تضامًنا مع األرسى المرضبني 

غزة/ يحيى اليعقويب:
تحــرف حكومــة االحتــالل األنظــار عــن مشــاريعها 
االســتيطانية الكبــرة يف املســتوطنات القامئــة 
يف الضفــة الغربيــة والقدس املحتلة، من خالل 
دفــع املســتوطنني بإنشــاء البــؤر العشــوائية كــام 

يحدث يف قرى "بيتا" جنوب نابلس، و"نعلني" 
قضاء رام الله، و"بيت دجن" يف األغوار.

االحتــالل  ســعي  مراقبــني،  وفــق  واضًحــا  وبــات 
يجــري  عــام  العــامل  أنظــار  لتشــتيت 
اإلرسائيليــة  املســتوطنات  داخــل 

غزة/ أدهم الريف:
هــو  أوســلو  اتفــاق  أن  محللــون سياســيون  يــرى 
أســاس الوجــود اإلرسائيــي يف القــارة اإلفريقيــة 
وانضــامم دولــة االحتــالل إىل االتحــاد اإلفريقــي 

بصفة عضو مراقب.

وأرجــع هــؤالء متكــن دولــة االحتــالل يف الوصــول 
املســتمر  األمريــي  الدعــم  إىل  املرحلــة  لهــذه 
عــرات  مــع  عالقــات  نســج  مــن  ومتكنهــا  لهــا 

االقتصــاد  مســتغلة  اإلفريقيــة  الــدول 
يف سياســتها، وقدراتهــا التكنولوجيــة، 

تونس/ األناضول:
قــرارات  التونســية  األحــزاب  غالبيــة  رفضــت 
بتجميــد  القاضيــة  ســعيد،  قيــس  الرئيــس 
اختصاصــات الربملــان، وإقالــة رئيــس الحكومــة، 

يف حني أعربت أخرى عن تأييدها لها.
عقــب  ســعيد،  الرئيــس  أعلــن  األحــد،  ومســاء 

وأمنيــة،  عســكرية  قيــادات  مــع  طــارئ  اجتــامع 
رئيــس  وإعفــاء  الربملــان،  اختصاصــات  تجميــد 
الحكومــة هشــام املشــييش مــن مهامــه، عىل أن 
التنفيذيــة مبعاونــة  الســلطة  بنفســه  يتــوىل هــو 

حكومة يعني رئيسها.
وزيــر  بإعفــاء  قــراًرا  أمــس  أصــدر  كــام 

"البــؤر العشوائيـــة".. االحتــالل يشتـــت 
األنظار عن مشاريعه االستيطانية الكربى

تحليــل: الوجود اإلرسائييل يف 
إفريقيـا أساسه اتفاق )أوسلو(

الغنويش: الشعب التونيس وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة

غالبية األحزاب التونسية ترفض 
ها خرًقا للدستور قرارات سعّيد وتعدُّ
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اعتصام أهايل األرسى األسبوعي يف غزة أمس  ) تصوير / محمود أبو حصرية (

 تشييع جثمان الشهيد يوسف محارب يف رام هللا أمس    ) فلسطني ( 
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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 شــال 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 النــرا 2018 اوتومتــك 
لــزوم بلديــة جباليــا النزلــة، فعــى من يرغب بدخول عطاء املناقصة املشــار 
اليهــا أعــاه التوجــه اىل دار البلديــة- قســم املشــريات يف ســاعات الــدوام 
الرســمي للحصــول عــى نســخة عطــاء مناقصــة توريــد ســيارة والتــي تحتــوي 
عى جدول الكميات والرشوط الخاصة باملناقصة وذلك مقابل مبلغ 100 

شيكل غري مسردة للنسخة الواحدة.
علــا أن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح مظاريــف يف متــام الســاعة 

الثانية عرشة 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

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

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه 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 اجتاع متهيدي وذلك يوم االربعاء املوافق 2021/08/04 
وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم الثاثاء املـوافـق  
2021/07/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- 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 اإلعان )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

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

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 32/ 2021

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن تمديد 

موعد تسليم وفتح المظاريف 
الخاص بالعطاء رقم )2021/27 ( 

الخاصة:- شراء وحدات قياس ضغط متوسط هوائية
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 

مظاريف العطاء أعاه حسب املواعيد التالية:-  
املوافــق   االثنــني  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد    -

2021/08/09 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/08/09 املوافــق   االثنــني   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599498293
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عطاء توريد قرطاسية 
جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .

ترغــب جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/26 
والخــاص توريــد قرطاســية  ضمــن مــرشوع تقديــم خدمــات الدعــم النفــيس 
االجتاعــي الكــر الفئــات تــرضرا خــال العــدوان االخــري عــى قطــاع غــزة – 

الجرحي بتمويل مؤسسة انقاذ الطفل الدولية    
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث سيكون االستام بدءًا من يوم الثاثاء املوافق 27.07.2021 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسردة 

• رسوم اعان العطاء عى من يرسو عليه العطاء .
• عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• يجــب عــى الــرشكات املشــركة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل 
وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتســليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم االحد املوافق 

01.08.2021 الساعة  12:30مساًء 

 01.08.2021 املوافــق  االحــد  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:00 مساء

إدارة الجمعية 

متظاهرون مينعون 
تفريغ سفينة إرسائيلية 

يف ميناء نيوجرييس
واشنطن/ فلسطني: 

منــع متظاهــرون مؤيــدون لفلســطني، أمــس، تفريــغ ســفينة الحاويات 
مدينــة  مينــاء  يف  "كوينجــداو"  اإلرسائيليــة  "زيــم"  لرشكــة  التابعــة 

إليزابيث بوالية نيوجرييس األمريكية.
ونجــح املتظاهــرون الذيــن تجمعوا قرب مدخل امليناء بإقناع العال 
بالتغيب عن عملهم وعدم تفريغ حمولة السفينة، حيث انضم عدد 

من عال امليناء لصفوف املتظاهرين.
وشــهدت التظاهــرة مشــاركة واســعة مــن حركــة "حيــاة الســود مهمــة"، 
حيــث  إفريقيــة،  أصــول  مــن  لألمريكيــني  سياســية  حركــة  وهــي 
الحركــة منارصيهــا إىل االنضــام للفعاليــات املؤيــدة للحــق  دعــت 
الفلســطيني. يذكــر أن تحالــف "أوقفــوا الســفن اإلرسائيليــة" أنشــئ 
عــام 2014 وأعيــد تنشــيطه مؤخــرا، وحقــق نجاحــات عديــدة يف منع 
الســفن اإلرسائيليــة مــن التفريــغ والتحميــل يف عــدة مــواين أمريكيــة 

وكندية ويف دولة جنوب إفريقيا.
إن  األمريكيــة:  املتحــدة  الواليــات  انطلــق يف  الــذي  التحالــف  وقــال 
تحالفــا يحمــل االســم نفســه يف كنــدا نجــح يف منــع تفريــغ ســفينة 
إرسائيليــة مؤخــرا يف مينــاء "األمــري روبــرت"، بعــد أن تضامــن عــال 
نقابــة املينــاء مــع املتظاهريــن؛ مــا اضطــر الســفينة إىل املغادرة دون 

تفريغ حمولتها.
تفريــغ  مــن  إرسائيليــة  ســفن  منــع  يف  نجــح  التحالــف  أن  إىل  وأشــار 
حمولتها يف عدة مدن بجنوب إفريقيا منها مدينة دوربان، يف حني 
أعلــن الناشــط الســيايس الجنــوب إفريقــي مانديــا نلســون مانديــا 
منــع  حملــة  تأييــده  منديــا،  نلســون  التاريخــي  القائــد  حفيــد  وهــو 

السفن اإلرسائيلية من التفريغ يف املواين العاملية.

ج من أجل اإلعمار ورفع الحصار تتجه لتصعيد متدرِّ
بدران: فصائل املقاومة ستستخدم كل الوسائل للضغط عىل االحتالل

ر من مخطط إرسائييل ملصادرة أمالك وقفية "أوقاف القدس" ُيحذِّ

قيادي بالشعبية يدعو 
لتحالف شبايب دويل يعزز 

رفض مامرسات االحتالل
غزة/ فلسطني:

عــوض  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبّية  للجبهــة  املركزّيــة  اللجنــة  عضــو  ــد  أكَّ
الصهيــوين  املــرشوع  لطبيعــة  الواقعيــة  القــراءة  "رضورة  الســلطان، 
االســتعاري، وأن مســؤولية الشــباب تحديــًدا هــي تعميــم هــذا الفهــم عــى 
كل الحركات الشبابية من أجل أن ُتشّكل دليًا ومرجًعا يساهم يف تصويب 
اتجاهــات الــرأي وتعزيــز وتوســيع رقعــة النضــال مــن أجــل فلســطني والعــامل 
الحــر". وأوضــح أن هــذا الفهــم ال بــد أن يعــزز إطــاق العنــان للمقاومــة بــكل 
األشــكال باعتبارهــا الرافعــة األساســية، وأن يكــون عادهــا الشــباب ليــس يف 
فلسطني واملنطقة، "بل يف كل بقعة تطؤها أقدام اإلمربيالية والصهيونية".

وجــاءت كلمــة الســلطان خــال مؤمتــر الشــباب الــدويل الــذي حمــل عنــوان 
املناهــض  العاملــي  الشــباب  "اتحــاد  نظمــه  الــذي  املســتقلة"  "فلســطني 

لإلمربيالية".
وأشــار الســلطان إىل "حالة الصحوة التي تعيشــها املنطقة، وتعاظم قدرات 
املقاومــة، ومــا حققتــه مــن معادالت ردع ضــد العدو الصهيوين خصوًصا يف 
معركة سيف القدس األخرية، ويف ظل تصاعد أشكال حالة الرفض للوجود 

الصهيوين يف املنطقة رغم حالة التطبيع".

تكتيك إسرائيلي في السيطرة والتفاوض
"البؤر العشوائية".. االحتالل يشتت األنظار عن مشاريعه االستيطانية الكربى

الدوحة/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
حســام بدران، أن فصائل املقاومة ستســتخدم 
كل وســائل الضغــط عــى االحتــال اإلرسائييل 

من أجل إعادة اإلعار ورفع الحصار عن غزة.
تعــر  يف  الرئيــس  الســبب  إن  بــدران:  وقــال 
مفاوضــات التهدئــة هــو تغــري حكومــة االحتــال 
الخــربة  نقــص  تعــاين  التــي  اإلرسائيليــة 

السياسية، وخافاتها املوسعة الداخلية.

وأضــاف رئيــس مكتــب العاقــات الوطنيــة يف 
حــاس يف حــوار عــرب تطبيــق كلــوب، أن تغــري 
الحكومــات اإلرسائيليــة ال يعنــي حركــة حاس، 
"وكلا شعرنا أن هناك نوعا من الردد والتلكؤ 
وتعطيــل مفاوضــات تثبيــت وقــف إطــاق النــار 
مــع  بالتوافــق  ســنلجأ  غــزة،  عــن  الحصــار  ورفــع 
مختلفــة  آليــات  الســتخدام  غــزة  يف  الفصائــل 

للضغط عى االحتال".
وأكــد أن حــاس ســتقوم بــكل مــا يلــزم مــن أجل 

أن يعيــش شــعبنا بحريــة وكرامة، مشــرًيا إىل أن 
الفلســطينية  الوحــدة  مــن  األدىن  الحــد  غيــاب 
أضعــف مــن القــدرة عــى االســتثار الســيايس 
األمثــل النتصــار معركــة ســيف القــدس، مطالبــا 
مبــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بإصــاح 
ونبــه  فيهــا.  الســيايس  الــكل  مشــاركة  يضمــن 
بــدران إىل أن الطــرف املســيطر عــى املنظمة، 
يرفــض حتــى اآلن أي محاولــة إلصاحها، وأقدم 
القــدس،  بحجــة  االنتخابــات  تعطيــل  عــى 

وأوقــف مســار الوحــدة الفلســطينية الــذي كان 
يستبرش به شعبنا وفصائله.

اإلعــار  إلعــادة  الضخمــة"  "الوعــودات  وبشــأن 
قــال بــدران: إن تجربــة غــزة يف الحروب الســابقة 
تعهداتهــا  تلتــزم  ال  الــدول  مــن  عــدًدا  أن  تؤكــد 
لإلعــار، مؤكــدا أن حكومــة االحتــال الجديــدة 
تعــوق عمليــة اإلعــار. وأكــد أن الحركة لن تقبل 
بأن تحاول أي دولة يف العامل أن تستغل تربعها 
إلعادة إعار قطاع غزة للضغط عى املقاومة.

وأوضح أن حاس عززت من مكانتها السياسية 
يف املحيــط العــريب، حيــث زار رئيس املكتب 
الســيايس للحركــة إســاعيل هنيــة دوال عربيــة 
املرحلــة  يف  أخــرى  دوال  وســيزور  عديــدة، 
الفلســطينيني  القادمــة. وبشــأن ملــف اعتقــال 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، أكد بدران أنه 
ال يوجــد حتــى اآلن أي تقــدم حقيقــي لإلفــراج 
عنهــم، مؤكــدا أن كل املحــاوالت مســتمرة مــن 

أجل إنهاء هذا امللف "املؤسف واملحزن".

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات 
إن  املحتلــة:  القــدس  مدينــة  يف  اإلســامية 
تفرضــه  تهويــدي  املدينــة"  "مركــز  مــرشوع 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل بحجــة التطويــر 
دور  يف  تأثــريه  إىل  مشــرية  التنظيــم،  وإعــادة 
النابــض  القلــب  يعــد  الــذي  املدينــة  مركــز 
بالحياة من تجارة وســياحة. ويشــمل املخطط 
الذي قدمته اللجنة املركزية للتخطيط والبناء 
اإلرسائيليــة، منطقــة تصل مســاحتها إىل 655 
دومنا تحيط بالبلدة القدمية يف رشقي مدينة 
القدس، ويحدد سياسات البناء يف املنطقة.

آالف  عــرشات  عــى  املــرشوع  ويؤثــر 

صــاح  شــوارع  يف  وبخاصــة  الفلســطينيني، 
الديــن والســلطان ســليان والزهــراء، وأحيــاء، 
بينهــا الشــيخ جــراح ووادي الجــوز. وتعــد هــذه 
املناطــق "القلــب التجــاري والحيــوي" لرشقــي 
قدمــت  قــد  اللجنــة  وكانــت  القــدس.  مدينــة 
املــرشوع نهايــة العــام املــايض، وبعــد تقديــم 
املواطنــني  قبــل  مــن  اعراضــات  سلســلة 
الفلسطينيني، تم تأجيله؛ ولكن اللجنة عادت 
فرصــة  الســكان  ممهلــة  الشــهر،  هــذا  لطرحــه 

حتى نهاية الشهر الجاري لاعراض عليه.
يف  القــدس،  يف  األوقــاف  مجلــس  وأشــار 
"ســلطات  أن  إىل  أمــس،  مكتــوب  ترصيــح 
رصاع  يف  اليــوم  نفســها  وضعــت  االحتــال 

مبارش مع تواجدنا العريب املقديس عرب أحد 
أخطــر املخططــات وأكرها تدمريًا واســتهدافًا 
والحضاريــة  الثقافيــة  املراكــز  أهــم  الحــد 

والتجارية يف مدينة القدس".
ولفــت إىل أن املنطقــة تشــمل "شــارع صــاح 
املحيطــة  الشــالية  املنطقــة  وعمــوم  الديــن 
االمتــداد  تشــكل  والتــي  القدميــة  بالبلــدة 
واإلســامي  العــريب  لتواجدنــا  الطبيعــي 

واملسيحي يف هذه املدينة".
وتابــع: "بعــد مناقشــة املخطــط وتدارســه مــع 
والفعاليــات  والهندســية  القانونيــة  الجهــات 
واملؤسســات املقدســية ذات العاقة، خلص 
املخطــط  هــذا  حقيقــة  إىل  األوقــاف  مجلــس 

التهويــدي املغلــف واملنمــق، بحجــج التطويــر 
وإعادة التنظيم".

وأضــاف: "جوهــر املخطــط وأهدافــه ال ميثــل 
إال مــرشوع تقييــد آخــر للبنــاء عى ما مســاحته 
665 دومنا، ومتتلك دائرة األوقاف اإلسامية 

الكثري من العقارات داخل حدوده".
وأكمــل مجلــس األوقــاف: "عــى الرغــم مــن أن 
املخطــط  هــذا  أهــداف  مجمــل  يف  الخطــورة 
التجــاوزات تتمثــل  نــرى أن ذروة هــذه  أننــا  إال 
بنيــة اعتبــار بعض األمــاك الوقفية حيزًا عامًا، 
وهذا أمر ال ميكن السكوت عنه أو القبول به".

هــذا  "تأثــري  إىل  األوقــاف  مجلــس  لفــت  كــا 
املخطــط عــى دور مركــز املدينــة الــذي يعــد 

وســياحة  تجــارة  مــن  بالحيــاة  النابــض  القلــب 
وتوظيــف وريــادة أعــال ورشكات ومؤسســات 
العامــة  املؤسســات  مــن  وعــدد  تعليميــة 

املتنوعة".
وأوضــح أن املنطقــة املســتهدفة هــي "املركــز 
ســكانها  يخــدم  الــذي  الوحيــد  الحيــوي 
املقدســيني الذيــن يتجــاوز عددهم 400 ألف 
األرايض  كافــة  مــن  املواطنــني  وســائر  نســمة 
الفلسطينية وما يفد لها من زوارها املسلمنِي 

واملسيحيني من كافة انحاء العامل".
كافــة،  القــدس  مدينــة  أبنــاء  املجلــس،  ودعــا 
وإلغائــه  وإبطالــه  املخطــط  "لهــذا  للتصــدي 

بالطرق املرشوعة".

غزة/ يحيى اليعقويب:
عــن  األنظــار  االحتــال  حكومــة  تحــرف 
يف  الكبــرية  االســتيطانية  مشــاريعها 
الضفــة  يف  القامئــة  املســتوطنات 
الغربيــة والقــدس املحتلــة، مــن خــال 
البــؤر  بإنشــاء  املســتوطنني  دفــع 
العشــوائية كــا يحــدث يف قرى "بيتا" 
رام  قضــاء  و"نعلــني"  نابلــس،  جنــوب 

الله، و"بيت دجن" يف األغوار.
ســعي  مراقبــني،  وفــق  واضًحــا  وبــات 
االحتــال لتشــتيت أنظــار العــامل عــا 
يجري داخل املستوطنات اإلرسائيلية 
الكــربى مــن أعــال توســعة وشــق طرق 
األنظــار  وتركيــز  األرايض،  ومصــادرة 
بالبــؤر  تتعلــق  احتــكاك  نقــاط  عــى 

العشوائية.  
املواجهــات الجاريــة يف محيــط البــؤر 
مســاحة  لاحتــال  توفــر  العشــوائية، 
باملســتوطنات  مشــاريعه  لتوســيع 

القامئة، فقبل أسبوعني نرش "مجلس 
مســتوطنة  يف  االســتيطاين"  التكتــل 
"غــوش عتصيــون" مخططــا لبنــاء 510 
جديــدة  اســتيطانية  ســكنية  وحــدات 
عــى أرايض بيــت لحــم جنــوب الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، فضــا عــن اســتمرار 
 "E1" االســتيطاين  املــرشوع  إنشــاء 
الذي يهدف إىل إقامة آالف الوحدات 
واســعة  مســاحات  عــى  االســتيطانية 
لغــرض  الفلســطينية  األرايض  مــن 
مــع  ربــط مســتوطنة "معاليــه أدوميــم" 

القدس.
دولــة  رشعــت   ،1982 عــام  ومنــذ 
اســتيطانية  بــؤر  بإقامــة  االحتــال 
لتصبــح  الكبــرية  املســتوطنات  حــول 
اســتيطانية  بــؤرة   230 نحــو  حتــى اآلن 
ثابتــة  غــري  وهــي  الغربيــة،  بالضفــة 
ســلطات  تباركهــا  إذ  زيادتهــا،  وميكــن 
االحتــال وتعمــل عــى تثبيتهــا ومّدهــا 

بالخدمات.
تغيير مفهوم الصراع

بحســب الخبــري يف مجــال االســتيطان 
يحــاول  االحتــال  فــإن  خليليــة  ســهيل 
تغيــري مفهــوم الرصاع بــأن ينقل الركيز 
عــى البــؤر الجديــد كمحــور للمواجهــة 
الفلســطينيني  بــني  االحتــكاك  ونقــاط 
بدعــم  اإلرسائيليــني  واملســتوطنني 
خفي وغري مبارش من جيش االحتال، 
وذلك بهدف إيصال رسائل للعامل أن 
بــني  "تحــدث  املوجــودة  املواجهــات 

مدنيني فلسطينيني وإرسائيليني".
لصحيفــة  حديثــه  يف  خليليــة  يعتقــد 
يتبعــه  تكتيــك  هــذا  أن  "فلســطني" 
جانــب  ومــن  الســيطرة،  يف  االحتــال 
آخر يريد اإلشارة إىل أن املستوطنات 
أمر واقع، وأن الخاف فقط عى البؤر 
عــا  االنتبــاه  شــد  بهــدف  العشــوائية، 
مــن  القامئــة  يجــري يف املســتوطنات 
قبــل، التــي تشــهد أعــال تطويــر وبنــاء 

وتوسعة.
شــتت  قــد  االحتــال  يكــون  بذلــك 
يجــري  عــا  خليليــة،  وفــق  األنظــار، 
محــور  ويكــون  املســتوطنات  داخــل 

التفاوض عى البؤر.

قســمني،  إىل  البــؤر  خليليــة  ويقســم 
الفصــل  جــدار  خلــف  الواقعــة  األول 
والخــط  الجــدار  بــني  )مــا  العنــرصي 
األخــرض(، وهــذه أصبحــت أمــًرا واقًعــا 
ألنهــا تقــع ضمــن املخططــات الهيكليــة 
والتجمعــات  القامئــة  للمســتوطنات 
موديعــني  مثــل  الكــربى  االســتيطانية 
وهــذه  "عتصيــون"،  وغــوش  "عليــت" 
املســتوطنات  لتوســعة  تكــون  البــؤر 
مستقبا. أما القسم الثاين وهي البؤر 
الواقعــة رشق الجــدار ومنطقــة األغوار، 
أنهــا  معلنــة  مبناطــق  موجــودة  وهــي 
بإخائهــا،  االحتــال  ويقــوم  عســكرية 
مبينا أن االحتال يحاول رشعنة وجود 
وإعطاءهــا "صبغــة  االســتيطانية  البــؤر 

قانونية".
ومــن خــال البــؤر العشــوائية، حســبا 
عــدة  االحتــال  يربــط  خليليــة،  ذكــر 
تجمعات وتكتات استيطانية ببعضها 
بحيــث تصبــح كالسلســلة، مشــريا إىل 
يبلــغ  الغربيــة  بالضفــة  البــؤر  عــدد  أن 
بــؤرة   120 منهــم  بــؤرة،   220-230
ووضــع  واقــع  كأمــر  االحتــال  فرضهــا 
عــدد  أن  إىل  الفتــا  مخططــات،  لهــا 
تبلــغ  بالضفــة  القامئــة  املســتوطنات 

نحو 198 مستوطنة.
فــإن  االحتــال  تصنيــف  وحســب 
عــدد  يبــدأ  التــي  املســتوطنات 
آالف   3 مــن  فيهــا  املســتوطنني 
عليهــا  يطلــق  وأكــر  مســتوطن 
التــي  "مســتوطنة"، يف حــني أن تلــك 
يقطنهــا مــن 100 إىل أقــل مــن 3 آالف 

مستوطن تسمى بؤرة استيطانية.
ولفت خليلية إىل أن االحتال يصادر 
البــؤر  خــال  مــن  الدومنــات  آالف 
العشــوائية فــكل بــؤرة متتــد عــى قرابــة 
مســاحة  عــزل  ويتــم  دونــم،   50-100
الفلســطينية  األرايض  مــن  ضخمــة 

ومصادرتها لصالح البؤر.
صّدقــت   2021 أيــار  مايــو/  يف 
للكنيســت"  املنظمــة  اللجنــة 
تقديــم  عــى  )الربملــان(،  اإلرسائيــيل 
"تســوية  قانــون  مــرشوع  وعــرض 
البــؤر  أي  الصغــرية"؛  املســتوطنات 
االســتيطانية العشــوائية للبــدء بإقــراره 
إىل  يقــود  مــا  وهــو  الكنيســت،  يف 
الفلســطينيني  حلــم  عــى  القضــاء 
بإقامة دولتهم، وتقطيع الضفة الغربية 

وجعلها "كانتونات".
تســوية  "قانــون  أن  خليليــة  ورأى 
ســُتعطى  أنــه  يعنــي  املســتوطنات، 
تحديــد  ثــم  ومــن  لوجودهــا،  رشعيــة 
البــؤر،  وشــكل  ومخططــات  ميزانيــات 
وســُتمَنح تدريجيــا كل مــا يلــزم من بنى 

ميــاه وكهربــاء  تتضمــن خطــوط  تحتيــة 
ومركز حكومي وتعليمي وخدمات".

قانون رشعنة املستوطنات
لكن الخبري يف الشأن اإلرسائييل عادل 
شــديد يلفــت إىل أن القانــون يشــمل 
خــارج  ســكنية  وحــدة  آالف   4 رشعنــة 
حدود املستوطنات، وهذه الوحدات 
مقامة عى مناطق فلسطينية مسجلة 
تعــرف  مــا  لــدى  فلســطينيني  بأســاء 

بـ"هيئة األرايض اإلرسائيلية".
لصحيفــة  حديثــه  يف  شــديد  وأشــار 
العمــل  بــدأ  االحتــال  أن  "فلســطني" 
بعــد   2003 عــام  العشــوائية  بالبــؤر 
تطمينات تلقاها من الرئيس األمرييك 
حينهــا  االبــن،  بــوش  جــورج  الســابق 

اعرف باملستوطنات كأمر واقع.
وقــال: إن "االحتــال اســتغل ذلــك يف 
وتوســيعها،  العشــوائية  البــؤر  زيــادة 
الضفــة  أرايض  كل  عــى  متتــد  وهــي 
عــدد  أكــرب  عــى  واالســتياء  الغربيــة، 

من األرايض".
البــؤر  التوســع يف  أن وراء  ولفــت إىل 
هدًفــا  االحتــال  يخفــي  العشــوائية 
سياسًيا يف املستقبل، بهدف مبادلة 
بالداخــل  مناطــق  مــع  األرايض  هــذه 
إرسائيليــة  خطــط  وفــق  املحتــل، 
الشــعب  أبنــاء  تهجــري  يف  ممنهجــة 
هادئــة  نــار  عــى  تســري  الفلســطيني 

وبشكل مدروس.
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تحسن العالقات 
األردنية اإلرسائيلية 
ال يلغي مخاوفهام

يراقــب اإلرسائيليــون مــا يعّدونــه دفئــًا يف عالقاتهم مع األردن، 
بلقــاء  ذلــك  ومتثــل  املتوتــرة،  العالقــات  مــن  ســنوات  بعــد 
رئيس الوزراء نفتايل بينيت فيام كان يفرتض أن تكون زيارة 
رسيــة للملــك عبــد اللــه يف عــامن، واجتــامع وزيــر الخارجيــة 
يائري البيد بنظريه األردين أمين الصفدي، وزيادة الصادرات 
األردنيــة إىل الضفــة الغربيــة، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه 
هــذه  املهمــة يف  القصــة  ليســت  فإنهــا  البينيــة،  التطــورات 

العالقة، عى األقل من وجهة النظر اإلرسائيلية.
العالقــة  مــن  البــادي  التحســن  يف  اإلرسائيــي  االســتدراك 
لــو كانــت هنــاك فائــدة سياســية  أنــه حتــى  يــرى  مــع األردن 
معينــة للجانبــن مــن اســتئناف العالقــات، لكنهــا تشــري إىل 
تطــور مثــري للقلــق يف اســرتاتيجيتهام يف الــرق األوســط، 
فقــد مــرت عالقاتهــام بالعديــد مــن التغيــريات، لكــن العامــل 
الثابــت الــذي طاملــا أثــر فيهــا، وشــكل صورتهــا، هــو القضيــة 

الفلسطينية.
منــذ أن أعلــن األردن، وأكــر مــن نصــف ســكانه فلســطينيون، 
انفصالــه عــن الضفــة الغربيــة عــام 1988، طــورت اململكــة 
عــى  الدولتــن،  حــل  منــوذج  لدفــع  تســعى  اســرتاتيجية 
افــرتاض أن تحقيــق التطلعــات الوطنيــة للحركــة الفلســطينية 
الفلســطينية  تــرب املؤثــرات  الغربيــة ســيمنع  الضفــة  يف 

للمملكة، وتقويض استقرارها الداخي. 
ولذلــك ال عجــب يف أن اتفاقيــات أوســلو عــام 1993 بــن 
)إرسائيــل( وعرفــات، ســمحت للملــك حســن بالتوقيــع يف 
عــام 1994 عــى اتفاقيــة ســالم رســمية مــع )إرسائيــل(، بعد 
كان  الدولتــن،  حــل  مفهــوم  مبوجــب  بأنــه  مقتنًعــا  كان  أن 
مضموًنا أال تكون مملكته جزًء من حل القضية الفلسطينية، 
وأدى إزالــة هــذه الســحابة إىل ازدهــار العالقــات اإلرسائيليــة 

األردنية خالل التسعينيات.
أوســلو،  اتفــاق  وانهيــار  األقــى،  انتفاضــة  انــدالع  لكــن 
التصــور  وفــق  االســرتاتيجية،  املخــاوف  لواقــع  األردن  أعــاد 
حــل  لنمــوذج  الكامــل  االنهيــار  مــع  وبالتزامــن  اإلرسائيــي، 
يف  فلســطينية  دولــة  إقامــة  بفرضيــة  دفــع  الــذي  الدولتــن 
الضفــة الغربيــة، فقــد ظهــرت حقيقــة مفادهــا أن )إرسائيــل( 
األردن  جعــل  بفكــرة  ارتبطــت  ميينيــة  حكومــات  حكمتهــا 
"الوطن البديل" للفلسطينين، مام زاد من مخاوف عامن.

لالتجاهــات  مــؤرشا  ذلــك  شــكل  فقــد  لــأردن،  بالنســبة 
السلبية، مقابل ما ظهر من )إرسائيل( من تناٍم لعالقاتها مع 
ها قوة  جريانها من الدول الغنية واملتقدمة يف الخليج، بعدِّ
نشــطة وتكنولوجيــة واقتصاديــة، وبفضــل ذلــك انخرطت يف 
العديــد مــن التعــاون مــع هــذه الــدول، عــى حســاب األردن، 
املشــرتكة  املصلحــة  خلفيــة  عــى  األمنــي  بالبعــد  ناهيــك 

ملواجهة إيران.
لكــن اليــوم مــع مجــيء إدارة بايــدن، واحتــامل تراجــع عمليــة 
التطبيع مع دول الخليج، لصالح إنجاز اتفاق نووي مع إيران، 
لهــذا  املحتمــل  التوقــف  أن  يــرى  اإلرسائيــي  االنطبــاع  فــإن 
التطبيع الذي شهده الرق األوسط خالل العقد املايض، 
تركيــز  يعيــد  قــد  اإلرسائيــي،  العــريب  التطبيــع  عــى  وتركــز 
الحديث عى جوهر الرصاع يف املنطقة، ويف هذه الحالة 
قــد يصبــح األردن البوابــة املتجــددة التــي ســتوجه )إرسائيل( 

للمسار القديم املألوف لعملية التسوية.

Vacancy Announcement 
The Médecins Du Monde- France is currently looking for 
qualified candidates to fill the position of:
Administrative Assistant, Gaza Base (1 Position)
Full Time
Starting Date - September 1st, 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/ Administrative 
Assistant /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 Monday, August 02nd  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.

إعالن صادر عن جمعية الهيئة الفلسطينية للتنمية
يعلــن مجلــس ادارة جمعيــة الهيئــة الفلســطينية للتنميــة عــن عقــد االجتــامع 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك   )2021( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2021/08/03م الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة الكائــن بديــر 
البلــح – حــي البصــة ، وذلــك ملناقشــة التقرير املــايل واالداري لعام 2020م 

وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت :
1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021( وذلك حتى تاريخ 2021/07/28م. 
2. فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك ملــدة يومــن من تاريخ 

2021/7/29م اىل تاريخ 2021/07/31م. 
والجمعيــة  االدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

تاريــخ  حتــى  2021/08/01م  تاريــخ  مــن  يومــن  ملــدة  وذلــك  العموميــة 
2021/08/02م.

ومع فائق االحرتام والتقدير ،،،
مجلس ادارة الجمعية

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
23/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهالل 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 الثالثــاء 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 الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني عى األرقام التالية : 

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

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
24/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهالل 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 الثالثــاء 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 الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء
3.  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية :

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

هنية واملفّكر "بشارة" 
يبحثان التطورات السياسية

الدوحة/ فلسطن:
بحــث رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة "حــامس" إســامعيل هنيــة مع 
الكاتــب واملفكــر الفلســطيني عزمــي بشــارة التطــورات السياســية يف 
أعقــاب معركــة "ســيف القــدس" وتداعياتهــا متعــددة الجوانــب وطنًيــا 

وعربًيا وإقليمًيا.
وأفــاد مكتــب هنيــة يف بيــان بــأّن رئيــس املكتــب الســيايس لحــامس 
وبشــارة بحثــا ســبل تعزيــز اإلنجــاز الوطنــي الكبــري، والجهــود التي تقوم 
الوطنــي، واإلقليمــي،  قيــادة حركــة "حــامس" عــى املســتويات:  بهــا 

والدويل؛ الستثامر نتائج االنتصار.
وشــددا عــى أّن "املعركــة شــّكلت تحــواًل يف امليــزان اإلســرتاتيجي، 
وأعــادت قضيــة القــدس، بــل القضيــة الفلســطينية إىل الواجهــة"، وفق 

البيان.

املقاومة ُتسقط طائرة 
ة وتصيب مصنًعا  ُمسيَّ

مبستوطنة "ني عوز"
غزة/ فلسطن:

متكنــت املقاومــة مــن إســقاط طائرة مســرّية إرسائيليــة يف أجواء بلدة 
خزاعــة رشقــي محافظــة خــان يونــس جنــويب قطــاع غــزة فجــر أمــس، يف 
أثناء تصديها لطائرات االحتالل الحربية خالل قصفها مناطق متفرقة 

بالقطاع.
وذكــرت مواقــع إخباريــة عربيــة أن املقاومــة أطلقــت نــريان دفاعاتهــا 
الناريــة  األعــرية  وأصابــت  الحربيــة،  االحتــالل  طائــرات  تجــاه  األرضيــة 
مصنًعــا يف مســتوطنة "نــري عــوز" ومنــازل يف املســتوطنات املحاذيــة 
للقطــاع. وأفــادت مصــادر خاصــة لوكالــة "صفــا" بنجــاح املقاومــة يف 
إســقاط الطائــرة املســرية يف أثنــاء تحليقهــا يف أجــواء بلــدة خزاعــة، 
بالتزامن مع شن طائرات االحتالل الحربية غارات عى أماكن متفرقة 

يف خان يونس وغزة.
وتداولــت مواقــع عربيــة صــوًرا تظهــر إصابة املصنــع اإلرسائيي بأعرية 

نارية عر عى شظاياها يف املكان.

كاتـــب إرسائيلــي يحــّذر مــن استفــزاز
 املسلميــن عبــر املســاس بـ"األقصــى"

عمـــرو موســـى: فلسطيـــن أمـــام 
فرصـــة أخيـــرة إلنقـــاذ "إقامـــة الدولــة"

النارصة/ فلسطن:
مــن  االحتــالل  حكومــة  إرسائيــي  كاتــب  حــذر 
املســاس  عــرب  املســلمن  اســتفزاز  مواصلــة 
اقتحامــات  وتســهيل  األقــى  باملســجد 
التلموديــة  طقوســهم  وإقامــة  املســتوطنن 
ذلــك  شــأن  مــن  أن  إىل  منبهــا  باحاتــه،  داخــل 

إشعال الرق األوسط بأكمله.
اإلرسائيــي  الســالم  "برنامــج  مديــر  وقــال 
للسياســة  "ميتافيــم"  معهــد  الفلســطيني" يف 
اإلقليميــة اإلرسائيليــة ليئــور الهــارس، يف مقال 
"عــريب  ترجمتــه  إرسائيــل"،  "زمــن  موقــع  عــى 
وقعــت  التــي  األحــداث  غــرار  عــى  إنــه   :"21
يتعلــق  التوتــر  فــإن   ،2015  2014- عامــي 
"الكنيســت"  ألعضــاء  املتكــررة  باالقتحامــات 
املــرة  وهــذه  األقــى،  املســجد  اإلرسائيــي 
أداء الجامعــات اليهوديــة طقوســا تلموديــة يف 

انتهاك للوضع الراهن يف املسجد.
ليونــارد  مبعهــد  الباحــث  الهــارس،  وأشــار 
ديفيــس للعالقــات الدوليــة بالجامعــة العربيــة، 
ومؤلف دراسات حول تاريخ النزاعات والسالم 
والدبلوماســية، إىل أن الخصائــص التــي ظهــرت 
يف الجوالت السابقة بشأن األقى تظهر خطر 
التقاطع الحساس بن األعياد الدينية اليهودية 
ألعضــاء  املشــهورة  واالقتحامــات  واإلســالمية، 
املقدســة  األماكــن  أن  يؤكــد  مــا  "الكنيســت"، 
يف القدس املحتلة مصدر تصعيد يف الرصاع 

اإلرسائيي الفلسطيني عى مر السنن.
التــي  التاريخيــة  األحــداث  مــن  العديــد  ورصــد 
شــهدتها األرايض الفلســطينية املحتلــة حــول 
 ،1929 عــام  مــن  بــدًءا  األقــى،  املســجد 
عــام  الغــريب  الحائــط  نفــق  يف  واملواجهــات 
 ،2000 عــام  الثانيــة  واالنتفاضــة   ،1996
عــام 2017، وخــالل  والبوابــات املغناطيســية 
بنيامــن  حكــم  أثنــاء  يف  املــايض  العقــد 
نتنياهــو، إذ وقعــت عــدة جــوالت مــن التصعيــد 
والوســاطة  الحــوار  لكــن جهــود  األقــى،  حــول 
بــن االحتــالل واألردن، أحيانــا بتدخــل أمرييك، 

نجحت يف إنهاء األزمة.
وأضــاف أنــه كجــزء مــن التفاهــامت اإلرسائيليــة 
وزيــر  عــرب  األردن  مــع  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي 
كــريي،  جــون  الســابق  األمريــيك  الخارجيــة 
أكــد االحتــالل أن الوضــع الراهــن يعتمــد عــى 
صــالة املســلمن يف املســجد األقــى، وغــري 
أوضــح  وبذلــك  فقــط،  "يزورونــه"  املســلمن 
نتنياهــو أن هــذا مبــدأ ســيايس ثابــت وواضــح، 

وليس قيًدا عى أحد.
التقــى  التفاهــامت،  هــذه  ضمــن  أنــه  وكشــف 
رئيــس حكومــة االحتــالل نفتــايل بينيــت مؤخــًرا 
وكذلــك  اللــه،  عبــد  امللــك  األردين  بالعاهــل 
التقــى وزيــر خارجية االحتالل يائري لبيد بنظريه 
مــن  املزيــد  لكــن  الصفــدي،  أميــن  األردين 
األحــداث يف املســجد األقــى وقعــت عشــية 

زيــارة العاهــل األردين البيــت األبيــض، بوصفــه 
أول زعيــم عــريب يلتقــي الرئيــس جــو بايــدن منذ 
تــويل األخــري منصبــه يف ينايــر/ كانــون الثــاين 
املــايض، وأكــد لــه أهمية الــدور الخاص لأردن 

يف املقدسات اإلسالمية بالقدس.
وأشــار إىل أن ترصيــح بينيــت املفاجــئ بشــأن 
"حريــة الصــالة لليهــود" يف املســجد األقــى 
بشــكل  وإشــكايل  حســاس  وقــت  يف  ظهــر 
عــى  االحتــالل  حكومــة  تعمــل  حيــث  خــاص، 
التــي عانــت  بنــاء العالقــات مــع األردن،  إعــادة 
أزمــة عميقــة يف الســنوات األخــرية، لكــن ردود 
الفعــل اإلقليميــة والدوليــة مل تتأخر عى إعالن 
عومــر  الداخــي  األمــن  وزيــر  دفــع  مــا  بينيــت، 
بارليــف ووزيــر الخارجيــة البيــد إلصالح األرضار، 
باإلعــالن أن )إرسائيــل( ملتزمــة بالوضــع الراهــن 
يف األقــى، ومفــاده حريــة "الزيــارة" لليهــود، 

وللمسلمن حرية العبادة.
وأكــد الكاتــب اإلرسائيــي أن حكومــة االحتــالل 
تهدئــة  سياســة  صياغــة  عــى  بالعمــل  مطالبــة 
العاصفة يف املســجد األقى ومنع التصعيد 
فيه، والتأكيد بوضوح التزامها بالوضع الراهن، 
وتعزيز جهود إعادة الحوار والتنسيق مع األردن 
وهيئــة األوقــاف، ملنــع األزمــات واالشــتباكات، 
وإنهــاء أي أزمــة قــد تنشــب، ألن قضيــة األقــى 
لهــذه  االختبــار  لحظــات  مــن  املزيــد  تثــري  قــد 

الحكومة.

القاهرة/ فلسطن:
قال األمن العام السابق لجامعة 
الــدول العربيــة عمــرو مــوىس: إن 
الســاعات  يف  تعيــش  فلســطن 
تبــدد  موقــف  إلنقــاذ  األخــرية 
فرصة إقامة الدولة الفلســطينية، 
بإنهــاء  فلســطيني  موقــف  عــرب 

االنقسام وتحقيق املصالحة.
وأضاف موىس يف كلمة له خالل 
مؤسســتا  نظمتهــا  عمــل  ورشــة 
وبــال  واإلعــالم،  للفكــر  "زوايــا 
ثينــك للدراســات االســرتاتيجية، 
الكتــاب  مــن  نخبــة  مبشــاركة 
الفلســطينين  والصحفيــن 
والعــرب، أن فرصــة إقامــة الدولــة 
أكــر يف  الفلســطينية تضاءلــت 
الرئيــس األمريــيك الســابق  عهــد 
دونالــد ترامب باعرتافه بالقدس 
مزعومــة  عاصمــة  املحتلــة 
ونقــل  اإلرسائيــي،  لالحتــالل 
وســامحه  إليهــا،  بــالده  ســفارة 

لسياسة الضم اإلرسائيي.
تتحقــق  مل  إذا  أنــه  وتابــع 
املصالحة والوحدة الفلســطينية 
خلــف موقــف موحــد "فقد يفقد 
األخــرية  الفرصــة  الفلســطينيون 
الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  يف 
وننتقــل لخيــار الدولــة الواحــدة"، 
صــدم  "الجميــع  أن  إىل  مشــريا 

وال يــزال مصدومــا مــن االنقســام 
الــذي  املؤســف،  الفلســطيني 
عــن  البعــض  ســؤال  إىل  أدى 
الفلســطينين،  ميثــل  فريــق  أي 
الدولــة  سيشــكل  وأيهــام 
يجــري  التــي  الفلســطينية 

الحديث عنها".
وأوضــح مــوىس الــذي عمل وزيرا 
عهــد  يف  املرصيــة  للخارجيــة 
الرئيــس الراحــل حســني مبــارك، 
يواجــه  الفلســطيني  املوقــف  أن 
تحديــن كبرييــن، هــام االحتــالل 
واالنقســام، وإذا عولــج االنقســام 

ميكن معالجة االحتالل.
ولفــت إىل أنــه بــرصف النظر عام 
حــدث مــن تطبيــع للعالقــات بن 

لــو  فإنــه  واالحتــالل،  عربيــة  دول 
ُأنهــي االنقســام الفلســطيني فــإن 
أمــورا كثــرية ســتعود إىل مكانهــا 
االنقســام  أن  مؤكــدا  الطبيعــي، 

موضوع خِطر جدا.
الفلســطينية  "القيــادات  وحمــل 
مســؤولية االنقســام الــذي يجعــل 
جبهــة  تشــكيل  الصعــب  مــن 
القضيــة  تدعــم  موحــدة  عربيــة 
مــا  إىل  وأدى  الفلســطينية، 
حــدث من عمليــات تطبيع"، وفق 

تقديره.
وحــول عدم كشــف جامعــة الدول 
املعطــل  الطــرف  عــن  العربيــة 

"نريــد  مــوىس:  قــال  للمصالحــة، 
أحــد  كشــف  نريــد  وال  مصالحــة 
الطــرف  حســاب  عــى  األطــراف 
الثــاين، فــال يصــح إضافــة متاعــب 
بالوقــوف  للفلســطينين  جديــدة 
مــع طــرف مــا"، محمــال مســؤولية 
تحقيــق املصالحــة للفلســطينين 

وحدهم.
مــرص  إعــالن  ظــل  أنــه يف  وأردف 
عــى  املصالحــة،  جهــود  دعمهــا 
كل الفلســطينين انتهــاز الفرصــة 
جلــوس  تســهيل  عــى  والرتكيــز 
وأن  معــا،  الفلســطينية  األطــراف 
يدركــوا أن الزمــن رسيــع اآلن وقــد 
الفلســطينية،  القضيــة  يتجــاوز 
منعــه  يجــب  الــذي  األمــر 

باملصالحة.
وشــدد مــوىس عــى رفــض مــرص 
غــزة،  قطــاع  مســؤولية  تحمــل 
موضحــا أنــه ميكنهــا فقــط تقديــم 
"أمــا  املعابــر  وفتــح  املســاعدات 
القطــاع فهــي مســؤولية  مســؤولية 
ميكــن  ال  بحتــة  فلســطينية 
ألن  مســؤوليته،  تحمــل  ملــرص 
دولــة  هــو  الفلســطينين  طلــب 
فلســطينية، وغــزة يجــب أن تكــون 

جزءا من هذه الدولة".

عمرو موىس

السفي اإلرسائييل لدى 
اإلمارات معروف بتغريدات ضدها

النارصة/ فلسطن:
كشــفت مصــادر إعالميــة عربيــة أن الســفري اإلرسائيــي املعــن لــدى 
اإلمــارات أمــري حايــك، معــروف بتغريداتــه املناوئــة لدولــة اإلمــارات، 
الدولــة  مــع  لالتفــاق  شــديد  انتقــاد  عــن  عــرب  األخــرية  األشــهر  ويف 

الخليجية.
وحســب صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة فقــد عــارض حايــك 

الصفقة األمريكية بتزويد اإلمارات بطائرات "إف 35".
ويشــغل حايــك منصــب رئيــس جمعيــة الفنــادق اإلرسائيليــة، ورئيــس 

مجلس إدارة رشكة ايال إلعادة التدوير.
والتجــارة  الصناعــة  لــوزارة  العــام  املديــر  منصــب  ســابًقا  شــغل  كــام 
وخبــري  محاســب  وهــو  املصّنعــن،  التحــاد  عاًمــا  ومديــًرا  والتوظيــف 

اقتصادي من حيث املهنة.
ويأيت تعيينه عى حساب حصة التعيينات السياسية، إذ ال يأيت من 

بن موظفي وزارة الخارجية.
كــام هاجــم الســفري املعــن، الــذي يخضــع تعيينــه ملوافقــة الحكومــة، 
زيارات اإلرسائيلين لديب، عادا أنها أدت إىل زيادة أعداد املصابن 
بـ"كورونــا" يف أرايض الـــ48، كــام انتقــد إخــراج دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مــن قامئــة الــدول الحمــراء بســبب الضغــط الســيايس، وعــد 

ذلك "عارا وخزيا".
كــام انتقــد اتفاقيــة النفــط مــع اإلمــارات، التــي تتضمــن )قبــل تجميــد 
االتفاقيــة( نقــل كميــات ضخمــة من النفــط من اإلمارات إىل أوروبا عرب 

"إيالت" وعسقالن.
ووصفتــه  حايــك،  تعيــن  عــى  أثنــت  إماراتيــة  صحــف  وكانــت 

باالقتصادي والسيايس املحنك.
وتوصلــت اإلمــارات و)إرسائيــل( يف 13 آب/أغســطس 2020، إىل 
اتفــاق لتطبيــع العالقــات بينهــام تــم توقيعــه رســميا منتصــف أيلــول/

سبتمرب من العام ذاته يف البيت األبيض.
وكان وزيــر خارجيــة االحتــالل يائــري البيــد، قــد افتتــح الشــهر املــايض 
سفارة )إرسائيل( يف أبو ظبي، إضافة إىل قنصلية إرسائيلية يف ديب.
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أهالي شهداء عدوان 2014.. سيل من الوعود وسنوات المماطلة
بدوي: األهايل يهددون بالعودة لإلرضاب األسبوع 

املقبل إذا مل ُيستَجب ملطالبهم

»عني الحلوة«.. أراٍض زراعية يف مرمى استهداف املستوطنني

تحليل: الوجود اإلرسائييل يف إفريقيا أساسه اتفاق )أوسلو(

األغوار الشاملية-غزة/ نور الدين صالح:
تتعرض منطقة نبع عني الحلوة يف األغوار 
الشــاملية لهجمــة رشســة مــن املســتوطنني 
االحتــال  جيــش  مــن  مشــددة  بحاميــة 
اإلرسائييل، عرب مصادرة أراضيها الزراعية، 
ومنــع املزارعــني والرعــاة مــن الوصــول إىل 

أراضيهم.
يواصــل  شــهر  مــن  أقــل  مــدار  وعــى 
"عــني  منطقــة  تســييج  املســتوطنون 
الحلــوة"، وبنــاء غرفــة اســتيطانية، والعمــل 
للوصــول  اســتيطانية  طريــق  تأهيــل  عــى 
متنزهــًا،  حولهــا  أقامــوا  كــام  للمنطقــة، 
إضافــة إىل االعتــداءات املتكــررة يف تلــك 

املنطقة.
ســلب  إىل  االحتــال  ســلطات  وتســعى 
الحلــوة"  "عــني  أرايض  مــن  دونــم  آالف   3
وترشيد سكانها، عى الرغم من امتاكهم 
لــأرايض  ملكيتهــم  تثبــت  رســمية  وثائــق 
الزراعية يف املنطقة قبل وجود االحتال.

املالــح  قــروي  مجلــس  رئيــس  ويؤكــد 
الشــاملية  األغــوار  البدويــة يف  واملضــارب 
أقامــوا  املســتوطنني  أن  دراغمــة،  مهــدي 
عى أرايض "عني الحلوة" بؤرة استيطانية، 
مــن   2005 عــام  يف  تحويلهــا  تــم  بعدمــا 

منطقة عسكرية إىل استيطانية.
وقال دراغمة يف حديث خاص مع صحيفة 
"فلســطني"، إن ســكان املنطقــة يتعرضــون 
املســتوطنني،  مــن  يوميــة  العتــداءات 
إضافة إىل تدمري املزروعات وقتل األغنام 
واألبقــار، الفتــًا إىل أن 22 عائلــة فلســطينية 

تسكن يف تلك املنطقة.
حيــاة  يعيشــون  "الســكان  أن  عــى  وشــدد 

املســاكن  انعــدام  مــع  الصعوبــة،  بالغــة 
امليــاه  نبــع  ومصــادرة  التحتيــة،  والبنــى 
أن  موضحــًا  املنطقــة"،  يف  الوحيــد 
عــني  أرض  عــى  يوجــدون  املســتوطنني 
5 ســنوات، ويقيمــون شــعائر  منــذ  الحلــوة 
لاســتياء  وهميــة  ذرائــع  تحــت  تلموديــة 

عى النبع.
وبــنّي أن املســتوطنني يوجــدون باســتمرار 
وصــول  ويعيقــون  املنطقــة،  تلــك  يف 
الســكان لنبع "عني الحلوة" الوحيد، تزامنًا 
والتوســع  االســتيطاين  البنــاء  اســتمرار  مــع 
يف املستوطنات املقامة فيها، إضافة إىل 

إصدار إخطارات بالهدم للسكان.
بدوره أكد مدير اإلغاثة الزراعية يف األغوار 
الشــاملية عــازم حــج محمــد، أن منطقة عني 
الحلــوة يف األغــوار تتعــرض لهجمــة رشســة 
واعتــداءات متكــررة مــن املســتوطنني، يف 

محاولة لاستياء عليها بشكل كامل.
لصحيفــة  حديثــه  يف  محمــد  حــج  وأوضــح 
يواصلــون  املســتوطنني  أن  "فلســطني"، 
تســييج املنطقــة تحــت حاميــة مشــددة من 
الســيطرة  بســط  بهــدف  االحتــال،  جيــش 
أنهــا  إىل  مشــريًا  املنطقــة،  عــى  املطلقــة 
تعد من املناطق الســياحية املهمة لكونها 

تضم الينابيع واألرايض الزراعية وغريها.
وأوضح أن املستوطنني أداة تنفيذ لسياسة 
االحتــال، إذ إنهــم يحاولون االســتياء عى 
أنهــم  الينابيــع املوجــودة هنــاك، عــدا عــن 
رسقــوا األرايض الزراعيــة ومنعوا املزارعني 
والتنكيــل  فيهــا  الوجــود  مــن  الفلســطينيني 

بهم يوميا.
الحلــوة"  "عــني  فــإن  حــج محمــد  وبحســب 

متتلــك  لكونهــا  واســعة  بأهميــة  تحظــى 
اســتثامرها  وُيكــن  للزراعــة،  خصبــة  تربــة 
يف مجــال الســياحة، إضافــة إىل أنهــا تضــم 

مياها كربيتية.
وشــدد عــى أن ســكان املنطقــة يواجهــون 
مامرسات املستوطنني بصدورهم العارية 
تقــع  املنطقــة  أن  إىل  الفتــًا  وصمودهــم، 
الواقعــة تحــت ســيطرة  ضمــن مناطــق "ج" 
االحتال، ويطلق عليها محميات طبيعية.

الحكومــي  الدعــم  قلــة  حــج محمــد  وانتقــد 
ومؤسســات املجتمعــات املــدين، مشــريًا 
إىل أن الدعم املقدم "إغايث فقط"، وهذا 

ال يعزز صمود السكان يف املنطقة.
وتعــد عــني الحلــوة مــن التجمعــات البدويــة 
وتبعــد  املالــح،  وادي  منطقــة  تتبــع  التــي 
عــن محافظــة طوبــاس 20 كيلومــرا، وكان 
األصــل يف تســميتها موقعهــا الــذي يتميــز 
حلــوة  مــاء  عــني  ووجــود  الدافــئ  باملنــاخ 

فيها.
يف  امليــاه  وفــرة  فــإن  ذلــك  إىل  إضافــة 
عــني حلــوة جعلتهــا مــن املناطــق الزراعيــة 
والرعوية املرغوبة عند كثري من املزارعني 

يف املحافظة.
مســتوطنتا  الــرشق  مــن  حلــوة  عــنَي  وتحــد 
الشــامل  ومــن  و"مســكيوت"،  "مخــوال" 
وعــدة  "روتــن"  مســتوطنة  الرشقــي 

معسكرات للتدريب.
ويعيش ســكان املنطقة حياة بائســة وســط 
ظــروف بدائيــة وبســيطة، بســبب سياســات 
مشــددًة  قيــودًا  يفــرض  الــذي  االحتــال 
عليهم، ويرفض منحهم تصاريح بناء، حتى 

لو كانت خيمة ُتهدم.

غزة/ جامل غيث:
عــى  اإلرسائيــيل  العــدوان  شــهداء  أهــايل  أوقــف 
2014 إرضابهــم املفتــوح  قطــاع غــزة صيــف عــام 
عــن الطعــام، الــذي اســتمر أحــد عــرش يوًمــا عــى 
جديــدة  وعــود  عــى  حصولهــم  بعــد  التــوايل، 
باالســتجابة  املبــارك،  األضحــى  عيــد  أيــام  ثالــث 

ملطالبهم.
بدايــة  اإلرضاب  إىل  بالعــودة  األهــايل  وهــدد 
مــن داخــل مقــر مفوضيــة حركــة  األســبوع املقبــل 
"فتح" مبدينة غزة، إذا مل تنتِه معاناتهم املتفاقمة 
منذ مثانية أعوام، وفق األمني العام للجنة الوطنية 

ألهايل الشهداء والجرحى ماهر بدوي.
وعى مدار سنوات، حصل أهايل شهداء وجرحى 
بإنهــاء  الوعــودات  مــن  ســيل  عــى   2014 عــدوان 
معاناتهــم ورصف رواتبهــم ومخصصاتهــم املاليــة، 

ولكنها مل تطبق عى أرض الواقع.
 2014 بــدوي: علــق أهــايل شــهداء عــدوان  وقــال 
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، الــذي اســتمر 11 
يوما عى التوايل بعد ضغط عدد من قيادة حركة 
"فتح" من أجل نقل امللف لرئيس السلطة محمود 

عباس والعمل عى حله.
ألهــايل  الوطنيــة  للجنــة  العــام  األمــني  وأضــاف 
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  والجرحــى  الشــهداء 
تيســري  فتــح  لحركــة  الثــوري  املجلــس  عضــوي 
اللجنــة  مــن  "تســلام  النحــال،  ومحمــد  الربدينــي، 
الشــهداء  عائــات  مــن  اســاًم   450 يحمــل  كشــًفا 
أن  عــى  واإلرضاب،  االعتصــام  يف  شــاركوا  ممــن 
ا مــع 100 اســم، عــى طريــق إنهــاء  ُيتعاَمــل شــهريًّ

معاناة جميع األهايل ورصف رواتبهم".
واســتغرب بــدوي عــدم حــل امللــف للعــام الثامــن 
للوقــوف  املعنيــني  كل  داعًيــا  التــوايل،  عــى 
الخافــات  عــن  وتحييدهــم  األهــايل  جانــب  إىل 
واملناكفــات السياســية، ورصف رواتبهــم وضــامن 
حياة كرية لهم أسوة بغريهم من ذوي الشهداء.

ولنحــو 60 يوًمــا لجــأ أهــايل شــهداء عــدوان 2014 
الشــهداء  أهــايل  مؤسســة  مقــر  أمــام  للمبيــت 
والجرحــى مبدينــة غــزة، يف حــني علــق 16 فرًدا من 
ذوي وأرامــل الشــهداء إرضابهــم عــن الطعــام ثالــث 

أيام عيد األضحى بعد 11 يوًما عى خوضه.

آبــاء  عــى  األمــر  بــادئ  يف  املبيــت  واقتــر 
وإخــوة الشــهداء، ومــع اســتمرار مامطلــة الســلطة 
يف  للمبيــت  الشــهداء  أرامــل  لجــأت  وتســويفها 
الخيمــة يف محاولــة منهــن للضغــط عــى مؤسســة 

رعاية أرس الشهداء والجرحى.
معاناة مستمرة

من جانبه، أعرب عضو املكتب السيايس للجبهة 
الديقراطيــة لتحريــر فلســطني طــال أبــو ظريفــة، 
عن رفضه الستمرار معاناة شهداء عدوان 2014.

وقــال أبــو ظريفــة لصحيفــة "فلســطني": "ال يجــوز 

بــأي شــكل مــن األشــكال اســتمرار معانــاة مــن قــدم 
أغى ما يلك ألجل الوطن، فبدل أن يكرم أهايل 
الشهداء والجرحى، يكتوون بنريان وعذابات عدم 

رصف رواتبهم وتأمني مقومات الحياة".
وحــذر مــن مغبــة اســتمرار معانــاة أهــايل الشــهداء 
عى خلفية االنقســام، داعًيا لوقف هذه السياســة 
 ،2014 وجرحــى  شــهداء  أهــايل  ملــف  واعتــامد 
وكذلك شــهداء العدوان األخري عى غزة يف مايو 
2021، مشــدًدا: "ال نقبل بأي شــكل من األشــكال 
اســتمرار هــذه املعانــاة التــي تــر بالــكل الوطنــي 

الفلسطيني".
مــن  العديــد  عــى  حصلــوا  األهــايل  أن  وبــنّي 
الوعــودات بإنهــاء معاناتهــم ورصف رواتبهــم، لكــن 
دون جدوى، داعًيا منظمة التحرير العتامد ملفهم 
عبــاس،  الرئيــس  يتحمــل  وأن  رشط،  أو  قيــد  دون 
مســؤولياته باتجاه الشــعب الفلســطيني بعيًدا عن 
أي سياســة مــن السياســات التــي ال تخــدم تعزيــز 
مقومات صمود أهايل الشهداء، واستمرار شعبنا 

يف مواجهة االحتال والحصار.
وينتظر نحو 1833 عائلة شهيد من أهايل شهداء 
محمــود  الســلطة  رئيــس  توقيــع   2014 عــدوان 
عبــاس، قــراًرا يقــي بــرف رواتبهــم املســتحقة 

التي كفلتها اللوائح الداخلية ملنظمة التحرير.
رصف  عــن  اللــه  رام  يف  الســلطة  ومتتنــع 
املخصصــات املاليــة ألهــايل شــهداء عــدوان عــام 
موازنــة  توفــر  عــدم  بحجــة  غــزة،  قطــاع  يف   2014
راتًبــا  فيــه  تــرف  الــذي  الوقــت  يف  لهــم،  ماليــة 

شهرًيا لذوي كل شهيد يرتقي بالضفة الغربية.

أبو ظريفة: عىل عباس أن 
يتحمل مسؤولياته واعتامد 

ملفهم دون قيود

غزة/ أدهم الرشيف:
هــو  أوســلو  اتفــاق  أن  يــرى محللــون سياســيون 
أســاس الوجــود اإلرسائيــيل يف القــارة اإلفريقيــة 
وانضــامم دولــة االحتــال إىل االتحــاد اإلفريقــي 

بصفة عضو مراقب.
وأرجــع هــؤالء متكــن دولــة االحتــال يف الوصــول 
لهذه املرحلة إىل الدعم األمرييك املستمر لها 
ومتكنهــا مــن نســج عاقــات مــع عــرشات الــدول 
سياســتها،  يف  االقتصــاد  مســتغلة  اإلفريقيــة 
وقدراتهــا التكنولوجيــة، بعــد سلســلة اتفاقيــات 
تطبيــع مــع دول عربيــة حصلــت يف عهــد رئيــس 

الحكومة السابق بنيامني نتنياهو.
ورأى أستاذ العلوم السياسية يف جامعة األزهر 
بغــزة د. مخيمــر أبــو ســعدة، أن توقيــع "أوســلو" 
إفريقيــا  مــن  عربيــة  وغــري  عربيــة  دواًل  شــجع 
وغريهــا عــى تطبيــع العاقــات، مشــرًيا إىل أن 
هــذه الــدول تنظــر إىل مصالحهــا وعــدم إمكانيــة 
مواصلــة املقاطعــة، يف حــني تطبــع الســلطة مع 

ا منذ 27 سنة. االحتال وتنسق أمنيًّ
وإذ يؤكــد أبــو ســعدة لـــ "فلســطني"، أن موضــوع 
تطبيــع العديــد مــن الــدول العربيــة يف األعــوام 
األخــرية مــع االحتــال فتــح الطريــق أمــام انضامم 
إىل  ــه  ينبِّ فإنــه  اإلفريقــي،  لاتحــاد  االحتــال 
تتحمــل  أن  يفــرض  كان  العربيــة  األنظمــة  أن 
املســؤولية، وأن تحــول دون انضاممهــا لاتحــاد 

بطلب من إثيوبيا.
بعــض  إن  ســعدة:  أبــو  يقــول  ودبلوماســًيا، 

تقــوم  العــامل  حــول  الفلســطينية  الســفارات 
بدورها يف كشف جرائم االحتال وعرضها، يف 
املقابــل ال تــؤدي ســفارات أخــرى دورها املنوط 

عى اإلطاق.
يرتبــط  بعضهــا  عــدة عوامــل،  ذلــك إىل  وأرجــع 
وصلــت  الســفراء  بعــض  وأن  الزمنــي،  بالعامــل 
65 عاًمــا، وهــذا ال يســمح  أعامرهــم ألكــر مــن 

للسفري بالقيام بالدور املطلوب.
ومن ضمن عوامل ضعف الســفارات، االنقســام 
الفلســطيني الداخــيل، وفهــم األطــراف الدوليــة 
انتقاَد السفراء لـ )إرسائيل( بأنه دفاع عن فصائل 

املقاومة وتعاطف معها، كام قال.
انعكاسات سلبية

وقال منسق الحملة الشعبية ملقاطعة االحتال 
خالــد منصــور: إن "دخــول الكيــان عضــًوا مراقًبــا 
انعكاســات  لــه  ســيكون  اإلفريقــي  االتحــاد  يف 
لصالــح  الفلســطينية  القضيــة  عــى  ســلبية 
االحتــال، فبعــد أن كانــت القارة الســمراء ملعًبا 
للفلسطينيني أصبحت حديقة لإلرسائيليني".

ونقــل موقــع "املركــز الفلســطيني لإلعــام"، عــن 
إفريقيــا  العربيــة يف شــامل  الــدول  أن  منصــور، 
إىل  مشــرًيا  للكيــان،  اإلفريقيــة  الســاحة  تركــت 
ووزنهــا  ثقلهــا  لهــا  كان  التــي  العربيــة  الــدول  أن 
تراجعت عن دورها وانشغلت بذاتها ورضخت 
لإلمــاءات األمريكيــة، حيــث إن املغــرب طبــع 
ومــر لهــا عاقــات مع االحتــال، وليبيا تدمرت 
مبشــكاتهام  مشــغولتان  والســودان  وتونــس 

الداخلية.
أن  املفــرض  مــن  كان  الــدول  هــذه  أن  وأوضــح 
تواجــه الوجــود اإلرسائيــيل يف إفريقيــا، وتحــول 
دون الوصــول ألن تصبــح )إرسائيــل( دولــة مراقبــة 

يف االتحاد اإلفريقي.
وأكــد رضورة أن يكــون لدينــا نحــن الفلســطينيني 
الســامح  وعــدم  القــرار  هــذا  منــع  كبــري يف  دور 

بتغوله يف باد أخرى.
وقال: "لدينا سفارات يف هذه الدول اإلفريقية 
وجاليــات يف العديــد مــن هــذه الــدول، ولدينــا 
أصدقاء وحركات تحرر وتعاطف شعبي إفريقي 

لكون إفريقيا عانت بسبب االستعامر".
ه إىل أن ذلك يتطلب اآلن حراًكا دبلوماسًيا  ونبَّ
الفلســطينية  الســفارات  وتنشــيط  فلســطينًيا 
املوجــودة يف هــذه الــدول، الفًتــا إىل أننــا نحــن 
الفلســطينيني لدينــا ســفارات يف إفريقيــا أكــر 

من االحتال.
هــذه  بعمــل  النظــر  إعــادة  رضورة  إىل  وأشــار 
وموظفيهــم،  الســفراء  وشــخوص  الســفارات 
مشــدًدا عــى رضورة أن يكــون هنــاك ممثليــات 
وســفارات مناضلــة تعمــل عى كســب تعاطف 

الشعوب وتأييدها.
كل  عــى  يتحركــون  "اإلرسائيليــون  وأضــاف: 
عاقــات  وبنــوا  واألقطــار،  والــدول  الجبهــات 
اقتصادية وسياســية وصواًل إىل تطبيع عاقتها 
مــع القــارة الســمراء التــي كانــت ســندا للقضيــة 

الفلسطينية".

وســحب  )إرسائيــل(  مقاطعــة  حركــة  أن  وأكــد 
عليهــا  العقوبــات  وفــرض  منهــا  االســتثامرات 
ولــن  الســاحات،  كل  تقاتــل يف  أس"  "يب دي 
تستســلم لهــذا القــرار، الفًتــا إىل أنــه يوجــد يف 
واتحــادات  ومؤسســات  تحــرر  قــوى  إفريقيــا 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  عــن  تدافــع 

املظلوم.
حسابات خاطئة

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  قــال  جهتــه،  مــن 
ترتبــط  الدبلوماســية  إن  عــوكل:  طــال 
الــراع  وطبيعــة  الفلســطينية  باالســراتيجية 
ا إىل أن )إرسائيل( تســتمد  مع االحتال، مشــريً
قوتهــا مــن الدعم والحامية الكاملة التي توفرها 

أمريكا ودول أوروبية لها.
وعــى الرغــم مــن قبــول )إرسائيــل( عضــًوا مراقًبا 
مــن  ذلــك  ســبق  ومــا  اإلفريقــي  االتحــاد  يف 
بــدأ  الــدويل  املجتمــع  فــإن  تطبيــع،  عمليــات 
يتعامــل معهــا عــى أنهــا دولــة متييــز عنــري، 

كام يقول عوكل لـ "فلسطني".
وانضــامم  تطبيــع  مــن  حصــل  مــا  أن  وأوضــح 
لضعــف  يعــود  اإلفريقــي  لاتحــاد  االحتــال 
وليــس  الخاطئــة،  العــرب وخوفهــم وحســاباتهم 

بسبب قوة رواية االحتال.
مكاســب  اســتثامر  أهميــة  إىل  عــوكل  ونبــه 
تغــريات  أحدثــت  التــي  القــدس  ســيف  معركــة 
والروايــة  الصــورة  صعيــد  عــى  اســراتيجية 

الفلسطينية.

القدس املحتلة/ األناضول:
مديــر  الكســواين،  عمــر  الشــيخ  قــال 
تكثيــف  إن  األقــى،  املســجد 
للمســجد  اإلرسائيليــة  االقتحامــات 
املبــارك محاولــة لتكريــس واقــع جديد 

فيه.
وحذر الكسواين يف حديث مع وكالة 
أداء  مــن تصاعــد محاولــة  "األناضــول" 
االقتحامــات  خــال  تلموديــة  طقــوس 
وأشــار  االحتــال.  مــرأى رشطــة  تحــت 
يف  بــدأت  االحتــال  رشطــة  أن  إىل 
الســامح باالقتحامــات أحاديــا يف عــام 

2003 بأعداد كبرية، وهي مستمرة.
برعايــة  تتــم  االقتحامــات  إن  وقــال: 
رشطــة االحتال مــن جانب املتطرفني 
وبأعــداد كبــرية مــن أجــل تكريــس واقــع 
األقــى،  املســجد  داخــل  جديــد 
االقتحامــات  هــذه  خــال  مــن  وذلــك 
والقيــام  التلموديــة،  الطقــوس  وأداء 
ســاحات  يف  اســتفزازية  مبســريات 

املسجد األقى املبارك.
منــع رشطــة  أن  إىل  الكســواين  ولفــت 
االحتال حراس املسجد من االقراب 
اقتحاماتهــم  خــال  املســتوطنني  مــن 
أداء طقــوس  يشــجع املتطرفــني عــى 

تلمودية.
مراقبــة  مــن  الحــراس  "منــع  أن  وعــد 
هــؤالء املتطرفــني يف أثنــاء اقتحامهــم 
املســجد األقــى، أو االقــراب منهــم 
ملنعهــم مــن أداء طقــوس يف ســاحاته، 
املريــر  الواقــع  تكريــس  إىل  يهــدف 

داخل حرم املكان املقدس".

مــن  حراســنا  إبعــاد  "يتــم  وأضــاف: 
لفــرات  االحتــال  ســلطات  جانــب 
تتفاوت من 4 إىل 6 أشهر، وأيضا يتم 
مــن  إبعــاد املصلــني واملرابطــني وكل 
يعــرض عــى هــذه االقتحامــات التــي 

تتم بقوة الساح".
وأشــار إىل أن "أعضاء كنيســت ووزراء 
أيضــًا  يقومــون  االحتــال  حكومــة  يف 
بحاميــة  األقــى،  املســجد  باقتحــام 
"بالتــايل  وأردف:  االحتــال".  رشطــة 
قــوات  جانــب  مــن  مربمــج  أمــر  هــو 
االحتــال لتكريــس هــذا الواقــع وفرضه 
عــى املســجد األقــى، ولكــن ذلك ال 
التــي  لاقتحامــات  رشعيــة  أي  يعطــي 

تتم بقوة االحتال وقوة الساح".
مضايقات االحتالل

إىل  األقــى  املســجد  مديــر  ولفــت 
للمصلــني  االحتــال  "مضايقــات 
والحــراس وكل مــن يوجد يف املســجد 
ســواء  االقتحامــات،  فــرات  خــال 
بالفرة الصباحية أو بعد الظهر، وذلك 
واملــكاين  الزمــاين  التقســيم  لتكريــس 
الرشقيــة  املنطقــة  اســتهداف  يف 
املصــى  مــن  األقــى  املســجد  مــن 
املرواين وحتى مصى باب الرحمة".

مــن  االقتحامــات  هــذه  "تبــدأ  وقــال: 
بــاب املغاربــة، وتســري باتجاه املصى 
والحقــا  الرحمــة،  بــاب  ثــم  املــرواين 
وامللــك  وحطــة  األســباط  أبــواب 
وأخــريا  واملجلــس  والغوامنــة  فيصــل 
بــاب السلســلة". وأضــاف: "جامعــات 
متطرفــة تدعــو إىل االقتحامــات وهــدم 

الهيــكل  وإقامــة  األقــى  املســجد 
تثــري  الدعــوات  هــذه  وكل  املزعــوم، 

النعرات وتفجر رصاعا".
أن  عــى  الكســواين  الشــيخ  وشــدد 
خالــص  حــق  األقــى  "املســجد 
للمسلمني وحدهم، وهو حق ال يقبل 
ومهــام  الرشاكــة.  يقبــل  وال  القســمة 
تصاعدت االقتحامات، فالذين يبقون 
وحــراس  واملرابطــون  املســلمون  هــم 
دائــرة  وموظفــو  األقــى  املســجد 

األوقاف اإلسامية".
وقــال: "ننظــر بخطــورة إىل االقتحامــات 
وتكثيفهــا ومحاولة تحويل االقتحامات 
منظــر  إنــه  نقــول  ولكننــا  عاديــا،  أمــرا 
شــاذ وســيبقى شــاذا إىل أن يــأذن اللــه 
ســبحانه وتعــاىل بتحريــر املســجد مــن 

االحتال".
أداء  مســتوطنني  محــاوالت  وبشــأن 
اقتحامهــم  خــال  تلموديــة  طقــوس 
الشــيخ  قــال  األقــى،  املســجد 
الكســواين إنهــا محــاوالت فردية ولكنها 

آخذة باالتساع.
مــن  الحــراس  ُمنــع  "بعدمــا  وأضــاف: 
فــإن  املتطرفــني،  هــؤالء  مــن  االقــراب 

محاوالتهم ازدادت".
وأوضــح أن "املتطرفــني تقدمــوا بعــدة 
ملنــع  االحتــال،  محاكــم  إىل  دعــوات 
بهــدف منعهــم  مــن مراقبتهــم  حراســنا 

من أداء طقوس تلمودية وغريها".
وأشــار إىل أن رشطــة االحتــال أبعــدت 
 ،2017 عــام  منــذ  املســجد  حــراس 
ومنعتهم من االقراب مســافة أقل من 

60 مرا من املستوطنني".
هــذه  "أصبحــت  الكســواين:  وتابــع 
صلــوات  تــؤدي  املتطرفــة  الجامعــات 
داخــل  حريــة  بــكل  وتتجــول  تلموديــة 
املســجد األقــى، ونحــن ننظــر بعــني 
مــن  اإلجــراءات  هــذه  إىل  الخطــورة 

جانب سلطات االحتال".
وشــدد عــى أن "إقامــة تلــك الصلوات 

أمــر يغضــب كل املســلمني، ولذلــك 
املســؤولية  االحتــال  ســلطات  نحمــل 

كاملة عن هذا االستفزاز الديني".
وحذر الشيخ الكسواين من الحفريات 
املســجد  محيــط  يف  اإلرسائيليــة 
األقــى، والتــي يقوم بها االحتال يف 
الــرباق وحــول أساســات  ســاحة حائــط 
املنطقــة  يف  وبخاصــة  املســجد، 

الغربية من املسجد األقى".
فرض واقع جديد

كامــل  االحتــال  حكومــة  وحّمــل 
املسؤولية عن أي رضر يكن أن يلحق 
ســقط  ســنوات،  "فقبــل  باملســجد، 
ســاحة  إىل  الغــريب  الســور  مــن  حجــر 
الــرباق، وقــام االحتــال برسقــة الحجــر. 
وحتــى اآلن، مل تتــم إعادتــه، ال بــل منــع 
الغــريب  الســور  ترميــم  مــن  األوقــاف 

الذي هو حق خالص لأوقاف".
وقــال إن "الســور الغــريب هــو جــزء مــن 
رفــض  مؤكــدًا  األقــى"،  املســجد 
االحتــال  "ســلوك  الفلســطينيني 
مــن  األوقــاف  ومنــع  الواقــع  فــرض  يف 
القيام بدورها يف حامية املقدســات، 
شــؤون  يف  اإلرسائيــيل  والتدخــل 

املسجد األقى".
مــن  قــرار  هنــاك  "كان  أنــه  إىل  وأشــار 

املتحــدة  األمــم  )منظمــة  اليونســكو 
مبنــع  والثقافــة(  والعلــم  للربيــة 
بالحفريــات  االســتمرار  مــن  )إرسائيــل( 
ولكــن  الغــريب.  الســور  ترميــم  أو 
االحتــال رد باالنســحاب مــن املنظمــة 
عــرض  قراراتهــا  كل  ورضب  الدوليــة، 
الحائط، واستمر يف االعتداءات سواء 

بالحفريات أو ترميم السور".
ســلطات  الكســواين  حّمــل  كــام 
االحتــال املســؤولية كاملــة عــام آلــت 
إليــه األمــور يف التلــة املؤديــة إىل بــاب 
املغاربــة يف الجــدار الغــريب للمســجد 

األقى.
دائــرة  االحتــال  حكومــة  ومنعــت 
ثــم  ومــن  التلــة،  ترميــم  مــن  األوقــاف 
يســتخدمه  خشــبيا  جــرسا  وضعــت 
املســجد  إىل  للوصــول  املســتوطنون 

األقى خال اقتحاماتهم.

إرسائيليــة  إعــام  وســائل  ولكــن 
وشــك  عــى  الجــرس  أن  إىل  أشــارت 
السقوط، وأن حكومة االحتال تدرس 
الكســواين  الشــيخ  وقــال  اســتبداله. 
التلــة  تحــت  تســتمر  "الحفريــات  إن 
التــي يعلــن االحتــال اآلن أنهــا توشــك 
وأضــاف:  االنهيــار".  أو  الهبــوط  عــى 
مســؤولية  االحتــال  حكومــة  "نحمــل 
هــذه املخالفــات التــي قــام ويقــوم بهــا 

)االحتال( عى مرأى من العامل".
وشــدد الكســواين عــى أن "االحتــال 
املقدســات  بحــق  بانتهاكاتــه  يســتمر 
واآلثــار اإلســامية والعربيــة والعامليــة. 
لذلــك يجــب إيقاف هذا االحتال من 
جانب ليس فقط العرب واملســلمني، 
وإمنــا مــن دول العــامل أجمــع، وبخاصــة 
وســاحة  الــرباق  حائــط  يف  يجــري  مــا 

الرباق

الكسواين: تكثيف اقتحامات األقىص محاولة لتكريس واقع جديد
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

معركة الدميقراطية 
يف تونس هي معركة 

كل الشعوب العربية
الدميقراطيــة،  عــى  ســعيد  بــن  قيــس  التونــي  الرئيــس  انقلــب 
وألقى القبض عى كل الصالحيات بيد من حديد، وأغلق أبواب 
الربملــان أمــام النــواب، بعــد أن حــل املجلــس النيــايب املنتخــب، 
وترك البالد فريســة بني يدي املســاعدات الخارجية والتدخالت 

األجنبية.
يؤكــد  العــرب  بــالد  يف  االنقالبــات  مــن  املألــوف  الشــكل  هــذا 
أن مــا يجــري يف تونــس هــو انعــكاس ملــا يجــري يف بقيــة البــالد 
العربيــة،  الشــعوب  مســتقبل  عــى  ســرتد  نتائجــه  وأن  العربيــة، 
فالشعب التوني الذي قاد الربيع العريب يقود معركة التصدي 
لالنقالبيــني، ويقــف اليــوم أمام االختبــار األكرب يف تاريخ املنطقة 
ككل، فهل سينترص الشعب التوني للدميقراطية، وملستقبل 
ويتمكــن  االنقــالب،  هــل ســينجح  أو  املؤامــرة؟  ويفشــل  أجيالــه، 
مــن تصفيــة الدميقراطيــة يف تونــس، عــى طريــق تصفيــة األمــل 
بإمكانية تغيري األنظمة الدكتاتورية من خالل صناديق االقراع؟ 

مصالحــه  ولديــه  الوطنيــة،  هويتــه  لديــه  التونــي  الشــعب 
السياســية  أحزابــه  ولديــه  االنقــالب،  مواجهــة  يف  اإلســراتيجية 
التــي رفضــت االنقــالب، ومــن بينهــا حــزب قلــب تونــس، رشيــك 
حــزب النهضــة يف الحكــم، إضافــة إىل التيــار الدميقراطــي أشــد 
معــاريض النهضــة، وهــذه األحــزاب الرافضــة لالنقالب هي مصدر 
قوة للشــعب التوني، وهي قادرة عى تحريك الشــارع، وفرض 
إرادة الجامهري عى املنقلبني يف تونس، عى الرغم من ترتيب 
وثيقــا،  تعاونــا  بينهــم  فيــام  وتعاونهــم  أوراَقهــم جيــدًا،  املنقلبــني 
وعــى الرغــم مــام لديهــم مــن قــوى أمنيــة ملــا تــزل تســيطر عــى 
مفاصــل الحيــاة، ولديهــم دعــم ســيايس ومايل مــن معظم األنظمة 

العربية التي رتبت االنقالب.
نجاح الشعب التوني يف وأد االنقالب يشجع الشعوب العربية 
عــى املحــاكاة، ويبعــث فيهــم األمل ليعــاودوا الكرة عى األنظمة 
الدكتاتوريــة مــرة أخــرى، أمــا إذا نجــح االنقــالب، واســتتب لقادتــه 
قــادة  الفــرة الالحقــة عــى  القبــض يف  األمــر يف تونــس، وألقــى 
األحزاب املعارضة، فذلك يعني غرق األمة العربية كلها يف بحر 

من الظلامت إىل أن يأذن رب العباد بالتغيري.
وما أكرب املؤامرة عى الثورة التونسية! إنها بحجم التحالف العريب 
الدميقراطيــة  بــني  والحيلولــة  العــريب،  الربيــع  ملحاربــة  والــدويل 
واألمة العربية، والسيام أن نتائج االنتخابات الدميقراطية النزيهة 
يف كل بــالد العــرب قــد أوصلــت اإلســالم الســيايس إىل الحكــم، 
وقــد تــم االنقــالب عــى نتائــج صناديــق االقــراع يف أكــر مــن بلــد 

التــي  املحتلــة،  فلســطني  أرض  ذلــك  يف  مبــا  عــريب، 
فــازت فيهــا حركــة حــامس، قبــل أن يتــم االنقــالب عــى 

إعالن طرح عطاء 
بالظرف المختوم

توريد حقيبة الكرامة 
 (19/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 عى 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  عــى  القائــم  العنــف  لخدمــات  املتكاملــة  االســتجابة  مــروع   .2

لالحتياجــات  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والــرصف  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 مسردة  ، 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 عى من يرسو عليه العطاء.
 : رقــم  هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -

2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

اعالن تمديد طرح عطاء
بتمويــل كريــم مشــرك مــن جمعيــة اإلرشــاد واإلصــالح الجزائريــة- إدارة الهيئــة العربيــة 
الدينيــة،  والشــئون  األوقــاف  وزارة  مــع   وبالتنســيق  فلســطني،  يف  لإلعــامر  الدوليــة 

تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني للمشاركة يف عطاء 
)اعـمــــار مسـجـد البيان بمدينــة خانيونس جنوب قطــاع غزة-

وقــف ال عمران الجزائر( وذلك حســب جــدول الكميات واملواصفات والروط 
العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-

جهــات  لــدى  مســجل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  املقــاول  عــى  يجــب   .1

االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني يف االبنيــة درجــة 
ثانية عى االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة .

2. األســعار شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املقــاول تقديــم شــهادة 

عدم خصم منبع وخلو طرف من رضيبة الدخل واملضافة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد 

USD .لتسليم العطاء
4. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني 

لدخول العطاء بقيمة )USD 6,000  ( بالحروف )ستة االف دوالر امرييك فقط 
ال غري( عى شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية 
الســتالم  موعــد  آخــر  مــن  يومــا   120 ملــدة  وســاريًا  غــزة،  قطــاع  يف  ويعمــل 

العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من 

العطاء عيل العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  
عامرة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني ( مقابل 
مبلــغ غــري مســرد وقــدره 100 دوالر أمريــيك  للعطــاء مــن يــوم األربعــاء املوافق 

(2021/07/14 ( وحتى يوم الخميس  املوافق ) 2021/07/29 ) .

6. ستعقد زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات املشاركني 

يف العطاء يوم اإلثنني املوافق 2021/08/02 م الساعة الحادية عر ظهرًا .
7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الواحدة من ظهر يوم االثنني املوافق 

(2021/08/09م (  مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال 

تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
8. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عيل العنوان التايل )غزة- 

الرمــال - جنــوب وزارة الخارجيــة الفلســطينية-  عــامرة الــدويل 1 -   مكتــب 
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني(.

9. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني غــري ملزمــة بالرســية عــى 

اقل االسعار دون ابداء األسباب.
11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة 

لإلعامر يف فلسطني( وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى 
هاتف 2884598 أو جوال رقم 0592176176

إعالن طرح عطاء  بالظرف المختوم
توريد حقيبة مدرسية  وقرطاسية لألطفال 

 (20/AI/2021) رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف طرح مناقصة بالظرف املختوم لتوريد 
حقيبة مدرسية وقرطاسية لألطفال وذلك بتمويل من مروع CCFD، فعيل 
من يرغب يف املشاركة من الركات واملكاتب املرخصة واملصنفة  حسب 
األصول، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي األمل – خلف الهالل األحمر 
الفلسطيني – مدينة خـــان يونس، لراء  وثائق العطــــاء خالل سـاعـــات الدوام 
الرسميـــة  مــن الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك 
ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 2021/07/27م وحتى يوم الثالثاء  املوافق 

2021/08/03م مقابل 100 شيكل رسوم غري مسردة  ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرا مــن يــوم 
األربعاء 2021/08/04م.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 
2021/08/11م الساعة الواحدة والنصف ظهرا مبقر الجمعية .

- سيتم فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2021/08/11م الساعة الواحدة 
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 حســن تنفيذ بقيمة %10 من قيمة العطاء إما بشــيك 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 الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

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 عى من يرسو عليه العطاء.
  : رقــم  هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  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.
عى الراغبني باالشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية 

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

املعتز – الطابق االريض.    الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى 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 عــرصًا  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  عــى  الحصــول   .1

.2021/07/27

2. االجتامع التمهيدي للرد عى 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 )عــى شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

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

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

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

7. عى 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 عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح عطاء مطبوعات
 )SYFS2021 /23( رقم 
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زبارقـــة لـ"فلسطيـــن": االحتـــالل يعــذِّب
ا الشيـــخ صـــالح مبواصلـــة عزلـــه انفــراديًّ

تقديم التامس للطعن 
يف قرار اعتقال األسري 

املرضب "حامد" إداريًّا
رام الله/ فلسطني:

قدمت هيئة شــؤون األرسى واملحررين أمس التامًســا ملحكمة االحتالل 
اإلرسائييل العليا، للطعن يف قرار االعتقال اإلداري الصادر بحق األســري 
مجاهد حامد من بلدة سلواد مبحافظة رام الله بالضفة الغربية املحتلة، 
الذي يواصل إرضابه عن الطعام لليوم الـ14 توالًيا رفضا العتقاله اإلداري. 
وبينت الهيئة يف بيان لها أن جلســة محاكمة األســري حامد ســتعقد غًدا 
األربعاء للنظر يف االلتامس املقدم منها، الفتة إىل أنه محتجز حاليا يف 
زنازين سجن "النقب". وكان االحتالل قد اعتقل حامد يف 22 سبتمرب/ 
أيلول املايض، وأصدر بحقه أمري اعتقال إداري ملدة 6 أشهر، علام أنه 
أسري سابق أمىض 9 سنوات يف سجونه، وبعد عام و3 أشهر من اإلفراج 
عنه أعاد اعتقاله إداريا، وهو متزوج وأب لطفل. يشار إىل أنه إىل جانب 

األسري حامد يواصل 13 أسريا إرضابهم رفضا العتقالهم اإلداري.

النارصة-غزة/ أدهم الريف:
رائــد  الشــيخ  األســري  محامــي  زبارقــة  خالــد  قــال 
األرايض  يف  اإلســالمية  الحركــة  رئيــس  صــالح 
إن  1948، املحظــورة إرسائيليــا:  عــام  املحتلــة 
االحتالل ميارس التعذيب ضده باســتمرار عزله 

انفراديا خلف القضبان.
بصحيفــة  خــاص  ترصيــح  يف  زبارقــة  وأضــاف 
"فلســطني" أن الشــيخ صــالح يتعــرض لتعذيــب 
محــرم قانونيــا متارســه ســلطات االحتــالل ضــده 
عــى خلفيــة دوره ومنهجــه الــذي يحملــه وثوابتــه 

التي يدافع عنها.
وبنيَّ أن االحتالل يرص عى استمرار عزل الشيخ 
النقــب  صــالح بســجن "رميــون" الصحــراوي يف 
املحتل، منذ دخوله الســجن يف 16 أغســطس/ 

آب 2020.
لتضييــق  يتعــرض  صــالح  الشــيخ  أن  إىل  وأشــار 
عزلــه  ا  عــادًّ االحتــالل،  ســجون  إدارة  مــن  دائــم 
أشــكال  أحــد  شــهًرا   11 قرابــة  منــذ  املســتمر 
ُســجن  أنــه  مضيفــا  قانونيــا،  املحــرم  التعذيــب 
ســالحا  الــرأي  يعــد  االحتــالل  وأن  رأيــه،  بســبب 
لقمــع  اإلجــراءات  كل  ويســتعمل  سياســيا 
السياســيني الفلســطينيني يف الداخــل املحتــل 

أمثال الشيخنْي رائد صالح وكامل الخطيب.
ولفــت زبارقــة إىل أن رئيــس لجنــة الحريــات يف 
لجنــة املتابعــة العربيــة الشــيخ كــامل الخطيــب، 
بعــد  عــن املنــزل  اإلبعــاد  لقيــود  يــزال يخضــع  ال 
مقيــدة  ورشوط  شــهر،  نحــو  قبــل  عنــه  اإلفــراج 
وقاســية متنعــه مــن التواصــل وااللتقــاء بالجمهور 

يف  املشــاركة  أو  الخطــب  وإلقــاء  الفلســطيني 
املهرجانــات، أو القيــام بــدوره القيــادي الشــعبي 
إىل  صوتــه  وصــول  منــع  بهــدف  والجامهــريي، 

الجامهري.
يف  متــارس  بــدأت  االحتــالل  ســلطات  أن  وبــني 
ليســت  الكلمــة  مبعنــى  حربــا  املحتــل  الداخــل 
عــى األرض أو يف امليــدان وإمنــا عــى الوعــي 
واملفاهيــم واإلدراك والقناعــات بهــدف صهينــة 

العقل العريب والفلسطيني.
ويكشــف  االحتــالل  روايــة  يفهــم  مــن  إن  وقــال 
األرض  يف  االنتهــاكات  وحقيقيــة  حقائقهــا 
الفلسطينية، ويحمل خطابا توعويا يحافظ عى 
الهويــة الفلســطينية والثوابــت الحقيقية وينترص 

للمسجد األقىص، يصبح عرضة للمالحقة.

أهايل أرسى القطاع يتضامنون مع املرضبني عن الطعام
غزة/ جامل غيث:

غــزة  قطــاع  أرسى  أهــايل  يــرك  مل 
ملســاندة  وســلكوه  إال  طريًقــا 
املرضبــني عــن الطعام رفًضا لسياســة 
اعتقالهم اإلداري التعسفي املخالف 
لــكل األعــراف واملواثيــق الدوليــة يف 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
وردد أهايل أرسى القطاع ومتضامنون 
معهــم، خــالل اعتصامهــم األســبوعي 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مبقــر 
األحمــر يف غــزة، أمــس، هتافــات منها 
"مطالبنــا رشعيــة.. حتــى نيــل الحريــة 
مــن الســجون النازيــة"، "يــا أســري ســري 
ســري حتــى تحقيــق املصــري"، رافعــني 

صوًرا لعدد من األرسى املرضبني.
ويواصل 14 أســرًيا إرضابهم املفتوح 
عن الطعام يف سجون االحتالل رفًضا 
العتقالهم إداريا. واألرسى املرضبون 
اعمــر،  محمــد  زيــدات،  ســامل  هــم: 
الفســفوس،  مجاهــد حامــد، محمــود 
كايــد الفســفوس، رأفــت الدراويــش، 
جيفــارا النمــورة، ماهــر داليشــة، عــالء 
الديــن عــيل، أحمــد أبــو ســل، محمــد 
أبو سل، حسام ربعي، فادي العمور، 
ســجون  يف  موزعــني  نــزال،  أحمــد 
"النقب، رميون، عوفر، مجدو"، وفق 

نادي األسري.
جرائم إسرائيلية

التضامــن  خيمــة  جنبــات  إحــدى  يف 
مع األرسى جلســت نجاة األغا، والدة 
األســري ضيــاء األغا، أقــدم أرسى قطاع 
غزة، إذ أمىض ما يزيد عى 29 عاًما 
يف الســجون، مــرددة هتافــات لدعــم 

وإسناد املرضبني عن الطعام.
وتدعــو األغــا عرب صحيفة "فلســطني" 
إىل زيادة التضامن مع املرضبني عن 
قضيتهــم،  خلــف  والتوحــد  الطعــام، 
االحتــالل  ســلطات  عــى  والضغــط 
وإطــالق  ملطالبهــم  لالســتجابة 
املامرســة  الجرائــم  ووقــف  رساحهــم، 

بحقهم.
وتقــول: إن أوضــاع األرسى املرضبــني 
عن الطعام ال تبر بخري يف ظل تنكر 
ســلطات االحتــالل لحقوقهــم، كالحــق 

يف الحياة.
والــدة  االحتــالل  ســلطات  وتحــرم 
األسري األغا، زيارته يف سجن "نفحة" 
"املنــع  بذريعــة  أعــوام،  ثالثــة  منــذ 

كورونــا،  فــريوس  وتفــي  األمنــي" 
وفق قولها.

وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت 
األغــا عــام 1992 بزعم تنفيذه عملية 
"غــوش  مســتوطنة  داخــل  فدائيــة 
عــى  مقامــة  كانــت  التــي  قطيــف" 
يونــس  خــان  يف  املواطنــني  أرايض 
جنــويب القطــاع، وأدت إىل قتــل أحــد 
والخبــري  "املوســاد"  ضبــاط  كبــار 
"إميتــاس  اإللكرونيــة  املجــاالت  يف 

حاييــم"، وحكــم عليــه بالســجن مــدى 
الحياة.

قرار اإلضراب
وال يختلــف الحــال كثــرًيا لــدى ســمرية 
رائــد  األســري  والــدة  أحمــد،  الحــاج 
الــكل  دعــت  التــي  أحمــد،  الحــاج 
والتضامــن  الوقــوف  إىل  الفلســطيني 
لحــني  الطعــام  عــن  املرضبــني  مــع 
إنهــاء معاناتهــم واالســتجابة ملطالبهم 

العادلة.

إىل  "فلســطني"  عــرب  ســمرية  وتشــري 
أن األســري منــذ اللحظــة األوىل إلعالن 
الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب  خــوض 
ُينقــل وُيعــزل عــن األرسى يف محاولــة 

إرسائيلية لكرس إرضابه.
وتؤكــد أن اإلرضاب عــن الطعــام ليــس 
قرارا سهال، بل يلجأ إليه األرسى عى 
الرغم من خطورته، توًقا للحرية بكرس 
أي  دون  املتجــدد  اإلداري  اعتقالهــم 

تهمة أو سقف زمني.
وحــذرت مــن خطــورة األوضــاع الصحيــة 
لألرسى املرضبني عن الطعام، مطالبة 
خلــف  بالتوحــد  الفلســطيني  الــكل 
املؤسســات  متــارس  وأن  قضاياهــم 
والحقوقيــة واإلنســانية دورهــا  الدوليــة 
لوقــف  االحتــالل  عــى  الضغــط  يف 

سياسة االعتقال اإلداري.
وتداوم سمرية عى حضور االعتصام 
يف  األرسى،  ألهــايل  األســبوعي 
نجلهــا  أوضــاع  عــى  لالطــالع  محاولــة 
األســري يف ســجن "نفحــة" الصحــراوي 
إليــه،  ومحبــة  شــوق  رســائل  وإرســال 
عــى  والعــامل  الفصائــل  وحــث 

نرصتهم.
الحــاج  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
أحمد قرب حاجز بيت حانون )إيريز( 
مــن  األول  يف  غــزة،  قطــاع  شــاميل 
أكتوبــر/ تريــن األول 2004، خــالل 

استشــهادية،  تنفيــذ عمليــة  محاولتــه 
وحكم عليه بالسجن 20 عاًما.

أوضاع مأساوية
األســري  والــدة  اللــوح،  آمــال  وتقــول 
حكــاًم  يقــي  الــذي  اللــوح  حســني 
بالســجن مــدى الحيــاة: إن املرضبــني 
أوضاعــا  يعانــون  باتــوا  الطعــام  عــن 
صحيــة صعبــة وبدت قواهــم تخور مع 

مواصلة إرضابهم.
أن  لـ"فلســطني"  آمــال  وأكــدت 
يتخلــوا  لــن  القطــاع  أرسى  أهــايل 
الطعــام  عــن  املرضبــني  عــن 
وسيســتخدمون كل الوسائل املتاحة 
وحــث  قضيتهــم  تدويــل  أجــل  مــن 
جانبهــم  إىل  الوقــوف  عــى  العــامل 

لحني االستجابة ملطالبهم.
 24 يف  اللــوح  االحتــالل  واعتقــل 
أثنــاء  يف   ،2002 نيســان  أبريــل/ 
عودته إىل قطاع غزة، بعد انتهاء فرة 
مرافقتــه الرئيــس الراحــل يارس عرفات 
يف مقــر املقاطعــة بــرام اللــه، وحكــم 

عليه بالسجن مدى الحياة.
وتدعــو أمهات األرسى اللجنة الدولية 
واملؤسســات  األحمــر  للصليــب 
الدولية الحقوقية واإلنسانية واملعنية 
الضغــط  ملامرســة  األرسى  بقضايــا 
عــى االحتالل لوقف إجراءاته بحقهم 

وإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.

جانب من االعتصام األسبوعي ألهايل األرسى بغزة      )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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اإلخوان املسلمون 
والحجاج غري املسلمني 

خرج وزير أوقاف عريب يف لقاء عىل إحدى الفضائيات 
ليحــذر مــن جامعــة اإلخــوان املســلمني، وادعــى أنهــا 
دون  العربيــة  والشــعوب  األوطــان  دمــار  يف  الســبب 
أن يســتحرض أي دليــل عــىل مزاعمــه، ولكــن اللــه عــز 
أن  وهــي  الوزيــر،  قالهــا  واحــدة  بجملــة  وجــل فضحــه 
العــام غالبيتهــم مــن  اللــه الحــرام هــذا  بيــت  "حجــاج 
املســلمني"، حتــى أصبــح ُأضحوكــة املوســم، ولكــن 
بقيــة  ونصــدق  أمــور  يف  ــا  غبيًّ نعــده  أن  يجــوز  هــل 
مــن  طبيعــة  لنــا  يظهــر  واحــد  مثــال  وهــذا  أكاذيبــه؟ 
اإلســامية  الشــعوب  يتصــدرون املشــهد ويحاربــون 

ويعرقلون نهضة األمة.
الخافــة  ســقوط  بعــد  ظهــرت  اإلخــوان  جامعــة 
اإلســامية ووصول األمة إىل الحضيض، وتحتاج إىل 
مــن يرفعهــا، اإلخــوان ظهــروا يف وطــن يحكمــه أذنــاب 
الــذل  الشــعوب  جرعــت  ودكتاتوريــات  االســتعامر 
يدعــي  حتــى  متقدمــة  دول  يف  تظهــر  ومل  والهــوان، 
مدمــرة  أوطــان  ألنهــا  األوطــان،  دمــرت  أنهــا  البعــض 
أصــا، ومنهوبــة ثرواتهــا ومعطلــة نهضتهــا، فالقــول أن 
اإلخــوان دمــروا األوطــان ال يختلــف عــن قــول أن غالبية 

حجاج بيت الله الحرام من املسلمني.
أعداء الشعوب حكموا الوطن العريب عقودا من الزمان 
والرجعيــة  التخلــف  يف  للمثــل  مرضبــا  أصبحنــا  حتــى 
الحمقــى،  ســوى  الحــال  هــذا  ينكــر  وال  والظاميــة، 
ولذلــك ظهــرت الثــورات العربيــة من أجــل تغيري الواقع 
األليم، ولكن التغيري يقتيض رصاعا مريرا مع التخلف 
ومــع أذنــاب االســتعامر ومــع أعــداء الديــن مــن العــرب، 
الشــعوب  ثــورة  عــىل  الكونيــة  املؤامــرة  رأينــا  ولهــذا 
العربيــة، ونحــن ال نســتطيع أن نقنــع العــامل بــأال يتآمــر 
علينا ولكن علينا أن نحاول إقناع املخدوعني من أبناء 
جلدتنا أنهم عىل خطأ وأن املضللني منهم جعلوا من 

أنفسهم عونا ألعدائهم يف مترير املؤامرة.
عــىل العــريب أن يفهــم أن الهــدف مــن االنتخابات ليس 
رفع حزب أو إسقاط حزب، بل الهدف هو إنقاذ العريب 
مــام هــو فيــه، وإنقــاذ الوطــن مــام هــو فيــه، واألصــل أن 
يكون ذلك بطريقة دميقراطية راقية، وقد قال الرئيس 
التونــي الســابق الدكتــور منصــف املرزوقــي تعليقــا 
عــىل مــا فعلــه الرئيــس قيــس ســعيد: إن تونــس حــازت 
تذكــرة الدخــول إىل منظومــة الــدول املتقدمــة بثورتهــا 
فقــدت  ولكنهــا  بالدميقراطيــة،  وبقبولهــا  املباركــة 
تلــك التذكــرة باالنقــاب عــىل الثــورة وعــىل الدســتور 
تحــل  املتخلفــة  الــدول  إن  أيضــا:  وقــال  والقانــون، 
خافاتها السياسية بالعنف والقمع والقتل، أما الدول 

املتقدمة فتحلها بالقانون والدستور واالنتخابات.

إعالن طرح عطاء رقم 2020/44-2021م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/44-2021م(
 والخــاص بشــراء وتوريــد ألــواح خشــب وكرســي 

مختبر ومستلزمات أخرى للجامعة. 
فعــىل الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
–دائــرة اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 
مســردة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم األربعــاء 

املوافق 2021/07/28م ، الساعة الواحدة  ظهرا.
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم األحــد 

املوافق 2021/08/01م الساعة الثانية عرش ظهرًا بالظرف املختوم.
ماحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدًا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك 

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .3

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة األقىص 

إعالن طرح عطاء رقم 45 / 2020-2021م
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/45-2021م(

 والخاص بشراء وتوريد سوالر للجامعة .
فعىل الراغبني يف االشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – 
دائرة اللوازم واملشريات-الفرع الرئيي الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري مســردة 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم األربعــاء املوافــق 

2021/07/28م ،  الساعة الواحدة ظهرا .

علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األحد املوافق 
2021/08/01م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 2000 دوالر نقدًا أوكفالة أو شيك بنيك مصدق .

3. سيتم عقد جلسة متهيدية يوم الخميس 2021/07/29م الساعة الحادية 

عرش صباحًا يف مكتب الدائرة الهندسية -  بحرم الجامعة غزة الحرازين.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .4

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة األقىص

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/29

 توريد أدوية وفيتامينات
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة و بالرشاكــة مــع جمعية العون الطبي 
للفلســطينيني)MAP(,تعلن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء 

توريد أدوية وفيتامينات لألطفال املصابني بسوء التغذية.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرق شــارعي النــر 
والثورة خال ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
ماحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

• رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم اإلثنني املوافــق 2021/7/26 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2021/8/4 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستام العروض.
• ســيتم فتــح العطــاءات يــوم األربعــاء املوافق 2021/8/4 الســاعة الواحدة 

و النصف ظهرا .
• رسوم العطاء  200شيكل غري مسردة.

• يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة 
العطاء املقدم.

• اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفســارات املوردين ســيعقد يوم الثاثاء 
املوافق 2021/8/3 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

• جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .
• يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعان ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

إعالن العطاء رقم )  12 /2021(
الخاص / ببناء قبور  الطوارئ وبالطات-يف محافظات 

الجنوب والشامل لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية
تعلــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن طــرح عطاء ملــرشوع بناء قبور يف 
ببناء قبور  الطوارئ وباطات-يف محافظات الجنوب والشامل التابعة لوزارة 

األوقاف والشئون الدينية، وذلك وفق الرشوط التالية:
- العطــاء مفتــوح للمقاولــني املحليــني املصنفني لــدى لجنة التصنيف الوطنية 
يف مجــال األبنيــة والذيــن يحملــون شــهادة تصنيــف ســارية املفعــول، وميكــن 
رشاء وثائق العطاء من اإلدارة العامة للشئون املالية – دائرة املشريات مبقر 
الــوزارة مبدينــة غــزة – أنصــار – بجــوار مســجد الكتيبــة، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم 
يــوم الثاثــاء، املوافــق:  االثنــني ، املوافــق:2021/7/26 وحتــى نهايــة دوام 

2021/8/3 وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )200 شيكل( غري مسردة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرشة ظهرًا، يوم االربعاء، املوافق: 2021/8/4.

وزارة  لحســاب  شــيكل(   8000( بقيمــة  دخــول عطــاء  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   -
األوقــاف والشــئون الدينيــة، وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة) 60 يومــا( 
من تاريخ تقديم العطاء وصادرة من البنك الوطني اإلسامي او بنك االنتاج .

الهندســة  دائــرة  مقــر  يف  للمتناقصــني  متهيــدي  اجتــامع  يعقــد  ســوف   -
واإلنشــاءات بــوزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة- أنصــار- الطابــق الخامــس، يــوم 
الثاثاء، املوافق: 2021/8/3 الساعة العارشة صباحا ، تتبعها زيارة املوقع.

- يجب أن يكون املقاول مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم بتقديم 
شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية وسلطة االرايض سارية املفعول.

- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللوزارة الحــق يف إلغاء العطاء دون 
ذكر األسباب أوتجزئة العطاء .

- أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل الرقم 2623116

اإلدارة العامة للشئون املالية/ وزارة األوقاف والشئون الدينية

دولــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــن
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

جوجل تحظر أداة وتطبيق "بال فلتر"
مطالبات صحفية بحامية املحتوى الفلسطيني عىل منصات التواصل االجتامعي

ل االحتـــالل  نــادي األسيـــر ُيحمِّ
املسؤوليــة عن حيـــاة "اللحـــام"

تجديد "اإلداري" لألسير أبو السباع وتمديد اعتقال آخر
أحكام متفاوتة عىل ثالثة أرسى من نابلس

توتُّر يف "عوفر".. ونقل مسؤولون: تأخر التحقيق يف قضية "بيغاسوس" سُيلحق رضرًا بـ)إرسائيل(
أرسى مرضبني من "رميون"

رام الله/ فلسطني:
القمــع  قــوات  اقتحــام  عقــب  "عوفــر"  ســجن  داخــل  التوتــر  مــن  حالــة  تســود 

اإلرسائيلية قسم )14( يف السجن، وعزل أحد األرسى القابعني فيه.
وقابــل األرسى الحملــَة القمعيــة بإغــاق أقســام الســجن، يف خطــوة احتجاجيــة، 

وسط حالة من التوتر الشديد بني األرسى.
وبالتزامــن مــع ذلــك نقلــت إدارة ســجون االحتــال أربعــة أرسى مرضبــني عــن 

الطعام من سجن "رميون" إىل عدة سجون بعد التنكيل بهم.
لت بأربعة أرسى مرضبني  وقال نادي األســري الفلســطيني إن إدارة الســجون نكَّ

يف "رميون" منذ 12 يوًما، ثم فرقتهم إىل عدة سجون.
واألســري  الســبع"،  "بــر  عــزل  إىل  ُنقــل  الفســفوس  محمــود  هــم  واألرسى 
جيفــارا النمــورة ُنقــل إىل عــزل "عســقان"، ورأفــت الدراويــش ُنقــل إىل عــزل 

"أوهليكدار"، يف حني ُنقل األسري كايد الفسفوس إىل عزل "الرملة".
ويواصــل إىل جانــب هــؤالء األرسى 10 أرسى إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، 
رفًضــا لسياســة االعتقــال اإلداري. واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو 
محاكمــة، تحــت ذريعــة "ملفــات رسيــة"، مينــع املعتقــل أو محاميــه من معاينة 
املــواد الخاصــة باألدلــة، وعليــه ال يعــرف املعتقــل مــدة محكوميتــه، وال حتــى 

التهم املوجهة إليه، يف خرٍق واضح ورصيح لبنود القانون الدويل اإلنساين.

غزة/ فلسطني:
الدميقراطــي،  الصحفــي  ــع  التجمُّ أكــد 
ولجنة دعم الصحفيني، أن محاربة إدارات 
املحتــوى  االجتامعــي  التواصــل  منصــات 
االحتــال  ســوى  يخــدم  ال  الفلســطينيَّ 

اإلرسائيي وسياساته العنرية.
بيــان،  يف  الصحفــي  التجمــع  واســتنكر 
أمــس، اســتمرار إدارات منصات التواصل 
املحتــوى  محاربــة  يف  االجتامعــي 
موقــع  إدارة  وبخاّصــة  الفلســطيني، 
"فيســبوك"، التــي أقدمــت عــىل تغييــب 
صفحــة "شــبكة قــدس" اإلخباريــة، تحــت 
ســوى  تخــدم  ال  واهيــة  وحجــج  ذرائــع 

االحتال وسياساته العنرّية.
وأعرب عن تضامنه مع الزماء يف "شبكة 
قدس" ووسائل اإلعام الفلسطينّية التي 
بســبب  املمنهــج  لاســتهداف  تتعــرّض 
فضحها جرائَم االحتال ومساندتها دامًئا 

شــعَبنا ومقاومتــه يف وجــه االحتال الذي 
يهــدف لتغييــب الصــورة الفلســطينّية عــن 

أنظار العامل.
ودعــا التجّمــع الصحفــي الحكومــة يف رام 
الله واملؤّسسات الحقوقّية للضغط عىل 
إدارات هــذه املواقــع التــي تنفــذ سياســة 
يف  الفلســطيني  للحــق  األفــواه  تكميــم 
الدفــاع عــن شــعبنا وقضيتنــا العادلــة أمــام 

الرواية اإلرسائيلية.
الصحفيــني  دعــم  لجنــة  اســتنكرت  كــام 
االجتامعــي  التواصــل  منصــة  إغــاق 
"فيســبوك" صفحــَة "شــبكة قــدس" التــي 
تعمــل مبهنيــة ومســؤولية يف نــرش األخبار 
بالشــأن  تهتــم  التــي  الصحفيــة  والتقاريــر 

الفلسطيني والعريب.
وأكــدت لجنــة دعــم الصحفيــني يف بيــان، 
أمس، أن حذف صفحة شبكة قدس التي 
يتابعهــا املايــني مــن جميــع دول العــامل 

يأيت يف ســياق محاربة املحتوى والرواية 
التــي  املؤثــرة  للصفحــات  الفلســطينيني 
تنقل هموم وقضايا الشعب الفلسطيني 

للعامل.
ويــأيت هــذا االســتهداف بعــد أيــام قليلــة 
شــهاب،  وكالــة  صفحــة  اســتهداف  مــن 

بحسب اللجنة.
هــذا  أن  يعنــي  مــا  اللجنــة:  وقالــت 
اإلجــراء يــأيت ضمــن سياســة ممنهجــة مــن 
"فيســبوك" ملحاربــة الروايــة الفلســطينية 
الصفحــات  أمــام  املجــال  وفتــح  وخنقهــا 
اإلرسائيليــة التــي متــارس التحريــض ونرش 

خطاب الكراهية.
اإلجــراءات  هــذه  أن  اللجنــة  وعــدت 
لحريــة  صارخــا  انتهــاكا  تعــد  التعســفية 
لاحتــال  وانحيــازا  والتعبــري،  الــرأي 
املحتــوى  يحــارب  الــذي  اإلرسائيــي 

والرواية الفلسطينية وكل صوت حر.

منــذ  الصحفيــني  دعــم  لجنــة  وســجلت 
مــن  أكــر   2021 الحــايل  العــام  بدايــة 
التضييــق  بهــدف  رقميــًا  انتهــاكًا   )194(

عىل حرية العمل الصحفي.
الصحفيــني  دعــم  لجنــة  وطالبــت 
املنظــامت والهيئــات الدوليــة التــي تعنــى 
بوقــف  والتعبــري  الــرأي  حريــة  بحاميــة 
فيســبوك،  إدارة  مــن  املســعورة  الحملــة 
الفلســطيني  الرقمــي  املحتــوى  وحاميــة 
مــن  املؤثــرة  اإلعاميــة  والصفحــات 

القرصنة التي تتعرض لها.
يف ســياق متصــل، حظــرت رشكــة جوجــل 
أداة وتطبيــق "بــال فلــر"Pal Filter" مــن 
متجــري "جوجــل بــاي" و"جوجــل كروم"، 
اإلعامــي  الشــبايب  املركــز  طــوره  الــذي 
لتجــاوز حظــر املحتــوى الفلســطيني عــىل 

منصات التواصل االجتامعي.
الحظــر  إن  أمــس:  بيــان  يف  املركــز  وقــال 

فاعليتــه  التطبيــق  أثبــت  أن  بعــد  يــأيت 
ونشاطه عند النرش خال مرحلة العدوان 
وحــذف  املحتــوى  محاربــة  ومواجهــة 

الحسابات من منصات التواصل.
نســبة  عــىل  حصــل  التطبيــق  أن  وذكــر 
إىل  وصلــت  كبــرية  وتنزيــل  اســتخدام 
الجمهــور  قبــل  مــن  املســتخدمني  آالف 
مــن  عــدد  تســتخدمه  كــام  الفلســطيني، 
عمليــة  خــال  الفلســطينية  الصفحــات 

النرش اليومي عىل مواقع التواصل.
فلــرة  عــىل  يعمــل  التطبيــق  أن  وأوضــح 
املنشــور وتشــفري الكلامت املحظورة مبا 
يتوافــق مــع معايــري وسياســات فيســبوك 
ومنصات التواصل االجتامعي املختلفة.

وقال املركز: "يحاول طاقم الرمجة التابع 
عــىل  املرتبــة  اإلشــكاالت  حــل  للمركــز 
حتــى  ممكــن،  وقــت  أقــرب  يف  الحــذف 

يعود التطبيق للعمل من جديد".

نابلس/ فلسطني:
أحكامــا  العســكرية  االحتــال  محاكــم  أصــدرت 
بالســجن والغرامــة املاليــة عــىل ثاثــة أرسى مــن 
بلديت بيتا وأورصين جنوب نابلس شامل الضفة 

الغربية املحتلة.
محكمــة  بــأن  أمــس،  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
داود  فالــح  عــامد  األســري  عــىل  حكمــت  "ســامل" 
بني شمســة بالســجن ملدة شــهرين، وغرامة مالية 

قدرها 2000 شيقل.
بحبــوح  خلــف  غيــث  األســري  عــىل  وحكمــت 
دويــكات بالســجن ملــدة 5 أشــهر، وغرامــة ماليــة 

قدرها 2000 شيقل، وكاهام من سكان بيتا.
وأصــدرت محاكــم االحـــتال حكــام بالســجن ملــدة 
3 ســنوات عــىل األســري ســامر حمــدي مفلــح مــن 

ونصــف  عــام  منــذ  معتقــل  وهــو  أورصيــن،  بلــدة 
العام.

االحتــال  ســلطات  جــّددت  آخــر،  جانــب  مــن 
اإلرسائيــي، أمــس، االعتقــال اإلداري ألســري مــن 
مدينــة جنــني للمــرة الثانية عــىل التوايل، ومددت 

توقيف أسري آخر للمرة الثالثة عىل التوايل.
مــن  الســباع  أبــو  أمجــد  وأفــاد ذوو األســري صامــد 
مخيم جنني، بأن إدارة سجون االحتال يف سجن 
النقــب حولــت نجلهــا إىل االعتقــال اإلداري للمرة 

الثانية عىل التوايل ملدة ستة أشهر.
ســامل  معســكر  يف  االحتــال  محكمــة  ومــّددت 
اعتقــال األســري فيصــل ســهل نفــاع شــقيق األســري 
الجريــح عزمــي، للمــرة الثالثة عــىل التوايل؛ بحجة 

استكامل التحقيق للشهر املقبل.

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســلطات  الفلســطيني  األســري  نــادي  حّمــل 
رامــز  األســري  حيــاة  عــن  كاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
اللحــام )24 عاًمــا( مــن بيــت لحــم، الــذي تفاقــم وضعــه 
الصحــي مؤخــًرا، مــع مامطلة وإهامل من إدارة الســجون 
بيــان  نــادي األســري، يف  يف متابعتــه صحًيــا.   وأوضــح 
صحفــي أمــس، أّن األســري اللحــام املعتقــل إدارّيــا منــذ 
لوعكــة صحيــة يف  أيــام  ثاثــة  قبــل  تعــرض  شــهًرا،   18

الوعــي  فقدانــه  إىل  أدت  الصحــراوي  "النقــب"  ســجن 
وإصابته بتشنجات.

ووفًقا للرواية املتوفرة حول ما جرى مع األسري اللحام، 
يف  ســاعة  ملــدة  ماطلــت  "النقــب"  ســجن  إدارة  فــإن 
االســتجابة لطلــب لــألرسى املتمثــل بتقديــم اإلســعاف 
العاجل له، وحينام حرض السجانون لنقله أمروا بتقييده 

عىل الرغم مام يعانيه من تشــنجات، األمر الذي رفضه 
األرسى، حيث ُتشــكل عمليات تقييد األرسى املرىض 

أبرز أشكال عمليات التنكيل التي يتعرضون لها.
ُيشــار إىل أّن األســري اللحــام أحــد األرسى الذيــن عانــوا 
اإلدارّي،  االعتقــال  عمليــات  مــن  ســنوات  مــدار  عــىل 
الصحــي،  وضعــه  متابعــة  االحتــال  ســلطات  وأعاقــت 

وكذلك استكامل مسريته التعليمية.
وعــىل  االختصــاص  جهــات  كل  األســري  نــادي  وطالــب 
رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر برضورة التدخل 
لوضــع حــد ملعانــاة األســري اللحــام وكل رفاقــه املــرىض، 
الوقــت  ويف  لهــم  الــازم  العــاج  يف  حقهــم  وضــامن 
املناســب، إذ إّنه ووفًقا للمتابعة فإن الحاالت املرضية 
بــني صفــوف األرسى يف ازديــاد، وبخاصــة بــني صفــوف 

األرسى الذين أمضوا سنوات طويلة داخل األرس.

النارصة/ فلسطني:
طالب مسؤولون أمنيون سابقون 
يف دولة االحتال أمس، حكومة 
كيانهــم بتشــكيل لجنــة للتحقيــق 
 )  N S O( رشكــة  قضيــة  يف 
بيــع  عــن  املســؤولة  اإلرسائيليــة 
التجســي،  بيغاســوس  برنامــج 
يف  التأخــري  أن  مــن  وحــذروا 
تشــكيل  عــن  الرســمي  اإلعــان 
سيســبب  اللجنــة  هــذه  مثــل 

املزيد من الرضر لـ)إرسائيل(.
األمنيــون  املســؤولون  وزعــم 
دوليــة  هيئــات  أن  الســابقون 
القضيــة  هــذه  تســتغل  مختلفــة 

الصناعــات  أنشــطة  ملهاجمــة 
وفقــا  اإلرسائيليــة،  العســكرية 
العريــة  "معاريــف"  لصحيفــة 

الصادرة أمس.
مــن  التجســي  الرنامــج  ومّكــن 
رسقــة معلومــات خاصــة بزعــامء 
دول وصحفيــني وسياســيني يف 

العديد من البلدان.
وخــال عطلــة نهاية األســبوع ورد 
إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  أن 
وزراء  برئيــس  اتصــل  ماكــرون 
االحتــال نفتــايل بينيت، وأعرب 
عن غضبه من أن األجهزة األمنية 
الرنامــج  اســتخدمت  املغربيــة 

ملراقبة هاتفه.
ضابــط  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
كبــري  احتياطــي  اســتخبارات 
ترفــت  إذا  أنــه  امليــدان،  يف 
الرشكة، وفًقا للتصاريح الصادرة 
االحتــال،  أمــن  وزارة  مــن  لهــا 
توفــر  أن  الدولــة  عــىل  "فيجــب 
وكذلــك  والحاميــة،  الدعــم  لهــا 
األخــرى  اإلرسائيليــة  الــرشكات 
الهجــامت  يف  املنخرطــة 

السيرانية".
"ترتكــب  الضابــط:  وقــال 
)إرسائيــل( خطــًأ فادًحــا يف عــدم 
لفحــص  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل 
ورشكات  الرشكــة  كانــت  إذا  مــا 
قــد  األخــرى  اإللكــروين  الهجــوم 
الــذي  التريــح  عــن  انحرفــت 
حصلــت عليــه مــن قســم مراقبــة 
الصادرات بوزارة الجيش. يجب 

تفتيش هذه الرشكات". 
دوليــة،  إعــام  وســائل  وكانــت 
كشفت قبل أيام، النقاب عن أن 
برنامــج التجســس "بيغاســوس"، 
يتيــح اخــراق الهواتف املحمولة 
دون علم املستخدمني، ما يتيح 
للعمــاء قــراءة كل رســالة وتتبــع 
واالســتفادة  املســتخدم  موقــع 
من كامريا الهاتف وامليكروفون.

عــر  دول  عــدة  اســتخدمته  كــام 
عــىل  التجســس  يف  العــامل 
املعارضني السياســيني ونشطاء 

حقوق اإلنسان والصحفيني.
أمميــة  منّظــامت  ونــّددت 
وحقوقية ووسائل إعام واالتحاد 
برنامــج  وحكومــات،  األورويب 
الــذي  اإلرسائيــي،  التجســس 
استهدف نشطاء وصحفيني عر 

برنامج "بيغاسوس".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املتخصصني اإلرسائيليني إىل إفريقيا، وهذه األهداف عىل النحو التايل:
األهداف السياسية:

- استكامل مسلسل التطبيع، أو كرس ما كان قامًئا سابًقا تحت اسم "الحصار السيايس 
العــريب"، مــن خــالل إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع الــدول الجديــدة يف إفريقيــا، وهــو مــا 
عّب عنه مسؤول إرسائييل بقوله: "كان الطوق العريب الخانق حولنا، وقفزنا من فوقه من 

خالل الصداقة مع األفارقة".
- تغيــر أمنــاط تصويــت الــدول اإلفريقيــة يف األمــم املتحــدة، انطالًقــا مــن كــون الــدول 
اإلفريقيــة املســتقلة تشــّكل نحــو ربــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، وهــو عــدد أكب 

من عدد دول أمريكا الالتينية أو آسيا.
ويرشح هذا الهدف أكرث، قول جولدا مائر يف إحدى املقابالت: "يف 1957 و1958، 
كنــت أنظــر حــويل يف األمــم املتحــدة وأفكــر يف نفــي: ليــس لدينــا هنــا أرسة وال حتــى 
رشيك لنا يف اللغة واملايض". وتقصد باملايض الدول التي عانت االستعامر والتفرقة 
العنرصيــة واإلهانــة". ثــم أضافــت: "هــل دخلنــا إىل إفريقيــا ألننــا رغبنــا يف أصــوات األمــم 

املتحدة؟ أجل، بالطبع، هذا أحد دوافعنا، مل أُخفه أبًدا عن نفي أو عن األفارقة".
- خلــق صــورة إيجابيــة لنفســها مــن خــالل تقديــم املســاعدات للــدول الناميــة، يف ظــل 

الصورة الدموية لها يف الرصاع العريب اإلرسائييل.
القضيــة  لدعــم  رســمية-  غــر  أو  -رســمية  إفريقيــة  مســاهامت  أو  مبــادرات  أي  منــع   -

الفلسطينية، ومساندة الحق الفلسطيني.
- توظيف حقيقة أن ثلث سكان إفريقيا هم من املسلمني، يف منع تحّول الرصاع العريب 

اإلرسائييل إىل رصاع ذي طابع ديني بني )إرسائيل( والعامل اإلسالمي.

فضيحــة التجســس اإللكــروين الواســع التــي كشــفها تحقيــق اســتقصايئ أجرته منظمة 
"قصص محظورة" بالتعاون مع ســبع عرشة مؤسســة إعالمية، ومشــاركة فريق صحفي 
ــا مــن عــرش دول عــب العــامل، يؤكــد مــن جديــد بــأن دولــة  ضــّم أكــرث مــن مثانــني صحفيًّ
لحقــوق  واســعة  انتهــاكات  ملامرســة  واالقتصاديــة  التقنيــة  أدواتهــا  تســّخر  االحتــالل 
اإلنســان، واالعتــداء عــىل خصوصيــة األفــراد واملجتمعات، وتشــجيع األنظمــة القمعية 

املعارضــني  عــب مالحقــة  الــدويل  القانــون  انتهــاك  عــىل  العــامل  عــب  والديكتاتوريــة 
السياسيني بطرق غر مرشوعة.

مــا كشــفه التحقيــق مــن قيــام رشكــة "NSO" اإلرسائيليــة املالكة لبمجية "بيغاســوس" 
مبســاعدة العديــد مــن األنظمــة الدكتاتوريــة يف اخــراق أكــرث من خمســني ألف هاتف 
خلــوي عــب العــامل، دق ناقــوس الخطــر مــن سياســات االحتــالل الراميــة إىل اســتخدام 
وتكميــم  وابتزازهــم،  اآلخريــن،  خصوصيــات  عــىل  التعــّدي  يف  الحديثــة  التقنيــات 
أفواههــم، ويف ذات الوقــت جمــع أكــب كــم ممكــن مــن املعلومــات الرسيــة والخاصــة، 

وتوظيفها لتعزيز قدرات االحتالل األمنية واالقتصادية والسياسية عب العامل.
اإلعــالن عــن اســتخدام بعــض األجهــزة االســتخبارية لبمجيــة "بيغاســوس" يف اخــراق 
هواتــف زعــامء وسياســيني بارزيــن مثــل الرئيس الفرني، وامللــك املغريب، والرئيس 
العراقــي، ومســؤويل التكتــالت واألحــزاب اللبنانيــة، وعــدد من الصحفيني، والنشــطاء، 
واملعارضني السياسيني يف مختلف الدول، يشر إىل أن ما ُنرِش حتى اللحظة ميثل 
الصفحــة األوىل مــن فضيحــة دوليــة قــد نّطلــع عــىل تفاصيلهــا وتداعياتهــا السياســية 
والدبلوماســية خــالل األشــهر املقبلــة مــع نــرش املزيــد مــن املعلومــات حــول الجهــات 

التي تعرضت لالخراق والتنصت طيلة السنوات املاضية.
تلــك  مثــل  أنشــأت  التــي  الخصبــة  البيئــة  عــن  للبحــث  "بيغاســوس" تدفعنــا  فضيحــة 
البمجيــات الخبيثــة، وهنــا نجــد أنفســنا أمــام رشكــة "NSO" اإلرسائيليــة، التي أنشــأها 
خريجو الوحدة "8200" التابعة لشــعبة االســتخبارات العســكرية اإلرسائيلية "أمان"، 
إىل جانــب مئــات الــرشكات املتخصصــة يف مجــال التكنولوجيــا وأمــن املعلومــات، 
التــي تــروج لهــا دولــة االحتــالل بأنهــا األكــرث قــدرة عــىل توفــر الحاميــة التقنيــة، وجمــع 
املعلومــات األمنيــة، واخــراق أنظمــة الحامية اإللكرونية عىل الحواســيب، والهواتف 
الخلويــة باســتخدام برمجيــات متقدمــة مــا زالــت تجهــل طبيعتهــا أجهــزة االســتخبارات 

الدولية وكبى الرشكات التقنية الدولية. 
ُتعد الوحدة االستخبارية "8200" التي متتلك قاعدة تجسس إلكروين متقدمة يف 
منطقــة النقــب مبنزلــة الــذراع التقنيــة الضاربــة لدولة االحتالل، وهــي تقف وراء الحرب 
ها دولة االحتالل عىل أعدائها يف املنطقة،  اإللكرونية الخفية واملتواصلة التي تشــنّ
وهي تضم اآلالف من النخب اإلرسائيلية الشــابة املتفوقة دراســيًا، التي تتمتع بذكاء 
اجتامعي، وُتختار بعناية وفق اختبارات معقدة وتقنيات أشبه باأللغاز، وُتخَضع طيلة 
سنوات إىل برامج تدريبية تقنية متخصصة، تؤهلها المتالك قدرات عالية يف مجال 

الرصد، واالخراق اإللكروين، والتنصت، وجمع املعلومات وتحليلها.
نجحــت دولــة االحتــالل عــىل مــدار الســنوات املاضيــة يف تخريــج آالف املجنديــن من 
الوحدة "8200"، الذين أضحوا خباء تقنيني يف أنظمة الحامية وجمع املعلومات، 
ونجحــوا يف إنشــاء رشكات تقنيــة، وتصميــم برمجيــات إلكرونيــة متقدمــة، مــا جعــل 
كــبى الــرشكات التقنيــة عــب العــامل تتنافــس يف التعاقــد معهــم واســتيعابهم، بعدهــم 
كنوزًا تقنية متتلك الخبة اإللكرونية واملعلومات االستخبارية الرسية، وهي عوامل 
ساعدت دولة االحتالل عىل اخراق كبى رشكات التقنيات العاملية، واالطالع عىل 
برمجياتهــا الخفيــة املتقدمــة، وعــادت بالنفــع االقتصــادي واألمنــي والدبلومــايس عىل 

دولة االحتالل.
وبالعــودة إىل برنامــج "بيغاســوس" يجــدر بالذكــر أننــا نتحــدث عــن برمجيــة واحدة فقط 
مــن بــني مئــات البمجيــات التقنيــة الخفيــة التــي أنتجهــا خريجو الوحــدة "8200" التي 
تنترش عب العامل، ولكنها ما زالت مجهولة بالنسبة إىل الكثرين، وهي برمجية تسلط 
الضــوء عــىل الــدور األمنــي الخبيــث الــذي تقوم به دولــة االحتالل ومجندوهــا التقنيون 
يف مختلــف الــدول، فجميــع املعلومــات التــي نجحــت مختلــف األجهــزة االســتخبارية 
واألنظمــة القمعيــة يف الحصــول عليهــا مــن خــالل برمجيــة "بيغاســوس"، هــي أضحــت 

موجــودة لــدى دولــة االحتــالل مــن خــالل الخــوادم الرئيســة لرشكــة "NSO" اإلرسائيليــة 
كــبى  يف  العاملــني  اإلرسائيليــني  الخــباء  وجميــع  "بيغاســوس"،  لبمجيــة  املالكــة 
الــرشكات التقنيــة عــب العــامل باتــوا مّطلعني عىل التقنيــات اإللكرونية املتقدمة التي 
تجهلهــا دولــة االحتــالل، مبــا يعــزز مــن قدراتهــا التقنيــة واألمنيــة، وجميــع املنتجــات 
التقنيــة التــي قامــت الــرشكات اإللكرونيــة اإلرسائيليــة ببيعهــا لــرشكات تقنيــة دوليــة 
باتــت متتلــك القــدرة عــىل الوصــول إىل املنتجــات التقنيــة لتلــك الــرشكات الكــبى، 
ويف املحصلــة نجــد أن دولــة االحتــالل باتــت يف مصــاّف الــدول التــي متتلــك تقنيــات 

إلكرونية متقدمة، مبا يحقق لها إيرادات سنوية ُتقّدر مبليارات الدوالرات.
الدوليــة  الفضيحــة  هــذه  تداعيــات  نتابــع  ونحــن  الفلســطينيني  نحــن  بنــا  يجــدر  رمبــا 
عــىل دولــة االحتــالل أن نســلط الضــوء عــىل انتهاكهــا خصوصيــة جميــع أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، فهــي تســتطيع وبســهولة الوصــول إىل جميــع املعلومــات يف الهواتــف 
هــا تســيطر عــىل الخــوادم الرئيســة  الذكيــة والحواســيب العاملــة يف الضفــة وغــزة، بعدِّ
يســتدعي  وهــذا  الفلســطينيون،  يســتخدمها  التــي  واإلنرنــت  االتصــال  لشــبكات 
مــن الجهــات الرســمية والحقوقيــة الفلســطينية املطالبــة باالنفصــال التقنــي عــن دولــة 

االحتالل، والبحث عن بدائل إلكرونية وتقنية من خالل الدول العربية املحيطة.
ختامــًا ومــع توقعــايت بــأن دولــة االحتــالل التــي اعتــادت انتهــاك القانــون الــدويل، أن 
والدبلوماســية  السياســية  تداعياتهــا  امتصــاص  يف  وتنجــح  الفضيحــة  هــذه  تتجــاوز 
مــن خــالل التكتــالت اليهوديــة واليمينيــة املســيحية الداعمــة لالحتــالل يف الواليــات 
املتحــدة وأوروبــا، التــي تتمتــع بثقــل ســيايس واقتصــادي كبــر، فــإن هــذه الفضيحــة 
تكشــف زيــف دولــة االحتــالل التــي لطاملــا رّوجــت لنفســها بأنها واحــة الدميقراطية يف 
املنطقة، فهذه الفضيحة كشفت بوضوح بأن كيان االحتالل ما هو إال برمجية خبيثة 
تنرش فسادها وإفسادها ليس يف املنطقة العربية فقط، بل ويف جميع دول العامل. 

جــت الجهــود الدبلوماســية اإلرسائيليــة بانضــامم الكيان رســمًيا لالتحــاد اإلفريقي، بعد  ُتوِّ
نحــو عقديــن مــن فقــدان وضعــه مراقًبــا، يف أعقــاب حّل منظمة الوحــدة اإلفريقية يف عام 

2002 وإنشاء االتحاد اإلفريقي.
تعــود )إرسائيــل( إىل إفريقيــا بنشــوة بالغــة بعــد نجاحهــا يف إقامــة عالقــات مــع 46 دولــة 
"يــوم لالحتفــال  بأنــه  الحــدث  الــذي وصــف  يائــر البيــد،  إفريقيــة، وفــق وزيــر خارجيتهــا 

بالعالقات اإلرسائيلية اإلفريقية".
إن تقديــر معــاين انضــامم )إرسائيــل( إىل االتحــاد اإلفريقــي وصياغــة املواقــف السياســية 
عىل ضوئها، يجب أن يبدأ باملرور عىل الخلفيات الكاملة واألهداف الحقيقية لوجودها 
 ،)Donor( يف إفريقيا عىل أنها دولة متبعة )يف القارة السمراء، فقد عملت )إرسائيل

وكانت من أوائل الدول التي ساعدت الدول اإلفريقية فور حصولها عىل استقاللها.
عــىل  دولــة حصلــت  أول  هــا  بعدِّ  ،1957 غانــا  لهــا يف  أول ســفارة  )إرسائيــل(  افتتحــت 
اســتقاللها يف ذلــك العــام، حيــث تحــرص )إرسائيــل( عــىل إقامــة ســفارة لهــا يف كل دولــة 
إفريقيــة فــور حصولهــا عــىل اســتقاللها، وال تركــز فقــط عــىل الــدول الكــبى واملهمــة، إىل 
جانــب الزيــارات لرؤســاء حكومــات ووزراء وكبــار موظفــي الكيــان، إىل الــدول اإلفريقيــة 

للغرض اإلعالمي وتوطيد العالقات.
وبينــام مل تســتطع دول إفريقيــة إقامــة ســفارات لهــا يف )إرسائيــل( ألســباب مادية، بادرت 

"تل أبيب" إىل تخصيص بعض األرايض أو املنازل لها ومشاركتها يف تغطية نفقاتها.
تتحرك )إرسائيل( نحو إفريقيا بدافع وهدف اســراتيجي وســيايس واقتصادي، وكذلك 
أيديولوجي، وقرار انضاممها لالتحاد اإلفريقي هو نتيجة عمل دبلومايس حثيث وممتد 
منذ املساهامت األوىل لوزيرة الخارجية "جولدا مائر" التي أرشفت عىل إرسال مئات 

 األهداف االقتصادية:
واكتشــاف  األملــاس،  وأبرزهــا  الثمينــة  اإلفريقيــة ورسقــة معادنهــا  القــارة  ثــروات  نهــب   -
املزيد من مصادر النفط وزيارة وإرداتها؛ بغرض تقليل ارتباطها بنفط الرشق األوسط.

- فتــح أســواق جديــدة للبضائــع اإلرسائيليــة، وتوســيع نشــاط الــرشكات اإلرسائيليــة يف 
األمنيــة  الصــادرات  جانــب  إىل  وغرهــا،  التحتيــة  والبنيــة  واالتصــاالت  الزراعــة  مجــاالت 

ومبيعات السالح.
- توسيع نشاط ميناء إيالت من خالل توسيع حجم التجارة مع دول رشق إفريقيا خاصة.

 األهداف االستراتيجية:
- تعــد دولتــا إثيوبيــا وإريريــا اللتــني تقعــان عــىل ســاحل البحــر األحمــر وبــاب املنــدب، 
قريبتــني جغرافًيــا مــع الكيــان اإلرسائيــيل، ومــن ثــم فهــام مهمتــان يف تأمــني طــرق الطــران 

واملالحة اإلرسائيلية.
وشــؤونهم  الشــعوب  مبصائــر  والتحكــم  واإلســالمي،  العــريب  القومــي  األمــن  اخــراق   -

الداخلية.
ال بد أن )إرسائيل( بعد هذه الخطوة ترقص "رقصة التابوت" اإلفريقية الشــهرة، وتحمل 
عــىل أكتافهــا جثــة املوقــف العــريب؛ احتفــااًل مبوتــه، الــذي كان يف وقــت ســابق ســبًبا 
الــدول اإلفريقيــة ومنعهــا مــن اســتئناف العالقــات مــع )إرسائيــل(؛ مــن خــالل  يف إقنــاع 
املســاعدات وبرامــج التنميــة عــب الصناديــق العربيــة؛ ألجــل "صــّد التوّغــل الصهيــوين"، 
وربــط إعــادة العالقــات بتنفيــذ جميــع القــرارات الدوليــة املتعلقة بالحقــوق العربية، وحّل 

القضية الفلسطينية.
ويّتســع التابــوت أيًضــا للدبلوماســية الفلســطينية التــي يتهمهــا البعــض بالضعــف، رغــم 

فضيحة "بيغاسوس" تكشف سوأة االحتالل

)إرسائيل( ترقص "رقصة التابوت"

ماجد الزبدة

يجدر بنا نحن الفلسطينيين ونحن نتابع تداعيات 
هذه الفضيحة الدولية على دولة االحتالل أن نسلط 

الضوء على انتهاكها خصوصية جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني، فهي تستطيع وبسهولة الوصول إلى 
جميع المعلومات في الهواتف الذكية والحواسيب 

ها تسيطر على الخوادم  العاملة في الضفة وغزة، بعدِّ
الرئيسة لشبكات االتصال واإلنترنت التي يستخدمها 

الفلسطينيون.

أحمد الكومي

تتحرك )إسرائيل( نحو إفريقيا بدافع وهدف 
استراتيجي وسياسي واقتصادي، وكذلك 

أيديولوجي، وقرار انضمامها لالتحاد 
اإلفريقي هو نتيجة عمل دبلوماسي حثيث 

وممتد منذ المساهمات األولى لوزيرة 
الخارجية »جولدا مائير« التي أشرفت على 
إرسال مئات المتخصصين اإلسرائيليين إلى 

إفريقيا.

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/31

 توريد دقيق خايل من جلوتني القمح مصنوع من الذرة
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة  وبالرشاكــه مــع جمعية العون الطبى 
للفلســطينيني)MAP(,تعلن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء 

توريد دقيق خايل من جلوتني القمح مصنوع من الذرة.
 عــيل ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــب التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــرص / مفــرق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني.

 2021/7/26 املوافــق  اإلثنــني  يــوم  مــن  اعتبــارا  العطــاء  كــراس  رشاء   •
وحتى يوم األربعاء 2021/8/4 من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة 

الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• ســيتم فتــح العطــاءات يــوم األربعــاء املوافق 2021/8/4 الســاعة الواحدة 

والنصف  ظهرا.
• رسوم العطاء 100 دوالر غر مسردة.

• يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 
قيمة العطاء املقدم.

• جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار.
• اإلجتامع التمهيدي للرد عيل إستفســارات املوردين ســيعقد يوم الثالثاء 

املوافق 2021/8/3 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
• يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــيل 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء.

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عيل من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/30 

 توريد بسكويت مدعم مخصص لألطفال املصابني بسوء التغذية
يف  ســنوات   5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
املحافظات الجنوبية - غزة  و بالرشاكة مع جمعية العون الطبى للفلسطينيني)MAP(,تعلن 
جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء توريــد بســكويت مدعــم بالعنــارص الغذائيــة 
الغنية باملعادن والفيتامينات و مخصص لألطفال املصابني بسوء التغذية.

 عــيل ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــب التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــرص / مفــرق شــارعي النــرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني.

• رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يوم اإلثنني املوافق 2021/7/26  وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2021/8/4 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الواحدة  ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العطاءات يوم األربعاء  املوافق 2021/8/4  الساعة الواحدة 

والنصف ظهرا .
• رسوم العطاء 100 دوالر غر مسردة.

• يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بني لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة 
العطاء املقدم.

• اإلجتامع التمهيدي للرد عيل إستفســارات املوردين ســيعقد يوم الثالثاء 
املوافق 2021/8/3 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

• جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــيل 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2021/33

 توريد مستلزمات مخربية
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظات الجنوبية – غزة وبالرشاكة مع جمعية العون الطبي 
للفلســطينيني )MAP( ,تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطرح عطاء 

توريد مستلزمات مخبية.
 عــيل ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــب التوجه إيل  
مقر جمعية ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النرص / مفرق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

• رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يوم اإلثنني املوافق 2021/7/26 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2021/8/4 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العطاءات يوم األربعاء املوافق 2021/8/4  الساعة الواحدة 

و النصف ظهرا.
• رسوم العطاء  100شيكل غر مسردة.

• يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 
قيمة العطاء املقدم.

• اإلجتامع التمهيدي للرد عيل إستفسارات املوردين سيعقد يوم الثالثاء 
املوافق 2021/8/3 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

• جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــيل 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2021/32

 توريد مواد غذائية جافة
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة  وبالرشاكــة مــع جمعية العون الطبي 
للفلســطينيني )MAP( ,تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطاء 

توريد مواد غذائية جافة لألطفال املصابني  بسوء التغذية و لعائالتهم.
 عــيل ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــب التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــرص / مفــرق شــارعي النــرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

• رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم اإلثنني املوافــق 2021/7/26 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2021/8/4 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• ســيتم فتح العطاءات يوم األربعاء املوافق 2021/8/4  الســاعة الواحدة 

و النصف ظهرا.
• رسوم العطاء  200شيكل غر مسردة.

• يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بني لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة 
العطاء املقدم.

• اإلجتامع التمهيدي للرد عيل إستفســارات املوردين ســيعقد يوم الثالثاء 
املوافق 2021/8/3  الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

• جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــيل 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

أن الحقيقــة هــي أنهــا غائبــة كلًيــا، وليســت مؤثــرة أو فاعلــة يف مســار العالقــات العربيــة 
اإلفريقــي  االتحــاد  يكــون  لــن  التــي  اإلرسائيليــة،  الخارجيــة  بنشــاط  مقارنــة  واإلســالمية، 
محطتها األخرة يف منظومة املؤسســات العربية واإلســالمية، لتقّدم بذلك شــهادة وفاة 

حقيقية للدبلوماسية الفلسطينية، أو ترصيًحا بالدفن.
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مذكرة حضور
املســتدعي/ ســمري زيك محمــد أبــو كاشــف مــن ســكان/ غــزة شــارع البحــر 
الدكتــور:  املحامــي  وكيلــه    907900898 رقــم  هويــة  الشــاليهات  مقابــل 

محمد سمري حمدونه.
 املستدعى ضـدهم/ ورثة املرحـوم كامـل خورشید سعید ساق الله- ميثلهم 
باألصالــة واالضافــة الســيدة/ ملــك كامــل خورشــید ســاق اللــه مــن غــزة الرمــال 

شارع خالد بن الوليد مقابل مرطبات كاظم. مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نوع الدعوي: أثبات صحة عقود بيع ونفاذها.

 قيمة الدعوي: تزيد عن مائة ألف دينار اردين.
مذكرة تبليغ مبوعد جلسة بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2021/434
يف الطلب رقم 2021/1361 )نرش مستبدل(

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن اعــاه مبــا أن املســتدعي يف القضية املذكورة 
وموضوعهــا  اعــاه  املرقومــة  بالقضيــة  غــزة  بدايــة  محكمــة  لــدى  تقــدم  قــد  أعــاه 
)اثبــات صحــة عقــود بيــع ونفاذهــا( اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه، ونظــرا 
ألنكــم مجهولــن محــل االقامــة وحســب اختصــاص محكمة البداية بغــزة يف نظر هذا 
الطلــب وعمــا باملــادة )20( مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 
2 لســنة 2001م وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب رقــم 
)2021/1361 ( بالساح لنا بتبليغكم عن طريق النرش املستبدل. لذلك يقتىض 
عليكــم أن تحــروا لهــذه املحكمــة املوافــق 2021/10/6م التاســعة صباحــا، كــا 
يقتيض عليكم الحضور بصفتكم أو بواسطة وكائكم أو من ينوب عنكم يف الجلسة 

املنظرة امام محكمة بداية غزة حسب األصول. تحريرا يف 2021/7/26
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ:عار قنديل

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة ... املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 2021/434 

يف الطلب رائم 2021/1361 )نرش مستبدل(

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة .. املوقرة
يف القضية رقم 2019/2520 - يف الطلب رقم 2021/551

املســتدعن/ 1. مفتيــة حمــدان حســن عطــا اللــه - ســكان غــزة – شــارع الريمــوك  
بالقــرب مــن مســجد الريمــوك. 2. عزیــز محمــد حســن عطــا اللــه - مــن ســكان غــزة – 
شارع الريموك – بالقرب من مسجد الريموك.3. أحمد محمد حسن عطا الله - من 
سكان غزة – شارع الريموك - بالقرب من مسجد الريموك.4. محمود محمد حسن 
عطا الله - سكان غزة - شـارع الريموك – بالقرب من مسجد الريموك.5. رزق محمد 
حســن عطــا اللــه - مــن ســكان غــزة - شــارة الريمــوك - بالقــرب من مســجد الريموك.6. 
منــى محمــد حســن عطــا اللــه - مــن ســكان غــزة - شــارع الريمــوك - بالقرب من مســجد 
الريموك. 7. هناء محمد حسن عطا الله - من سكان غزة - شارع الريموك – بالقرب 

من مسجد الريموك.  وكيلهم املحامي : شادي عبد الحليم الكردي – غزة.
شــارع   - عــرة  ســكان  مــن  حــرز-  طالــب  حلمــي  نــارص   .1 ضدهــا  املســتدعى 
الريموك – بالقرب من كلية غزة )خارج الباد حاليا( . 2. صبحية حلمي طالب 

حرز سكان غزة - شارع الريموك – بالقرب من كلية غزة )خارج الباد حاليا(.
قيمة الدعوى : )تزيد عن خمسائة ألف دينار أردين(.

مذكـرة حضور بالنرش املستبـدل 
يف القضية رقم 2520 / 2019  - يف الطلب رقم 2021/551

القضيــة  أقامــوا  قــد  املذكوريــن  املســتدعن  أن  مبــا  املذكــوران  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
والطلــب املرقومــن أعــاه حســب مــا يدعونــه يف الئحــة دعواهــم ونظــرا ألنكــا مجهوالن محل 
اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذه القضيــة والطلــب وعمــًا باملــادة 
20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء عى قرار السيد 

قــايض محكمــة صلــح عــزة يف الطلــب رقــم )2021/551( بالســاح لنــا بتبليغكــم عــن طريــق 
النــرش املســتبدل وذلــك حســب األصــول لذلــك يقتــيض عليكــم أن تحــروا لهــذه املحكمــة 
يــوم ) األربعــاء املوافــق 2021/9/15 ( الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــيض عليكــا ابــداع 
جوابكــا التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النرش وليكن معلومــًا لديكا أنكا إذا 
تخلفتا عن ذلك فسينظر يف القضية والطلب باعتباركا حارضان. حرر يف 2021/7/13
رئيس قلم محكمة صلح غزة/  األستاذ: اكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

 بشأن بناء منزل املواطن/ جالل شحادة عبد الله عيىس
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنن 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن جــال شــحادة عبــد اللــه عيــى يحمــل 
الهويــة رقــم )918997602 ( بطلــب الحصــول عــى منــح خدمــات ملنزلــه 
القائــم والــذي يتكــون مــن دور أريض ودور أول يف أرض القســيمة )20( مــن 
ارض القطعــة رقــم )1755( عــى مــا مســاحته )230( مــرا مربعــا الواقعــة 
ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا بالقــرب مــن مقــرة بيــت الهيــا والتــي يحدهــا مــن 
الــرشق/ منــزل الســيد ماجــد شــاهن ومــن الغــرب شــارع بعــرض 8 مــر ومــن 
الشــال شــارع بعــرض 6 مــر ومــن الجنــوب أرض الســيد ســامي الشــيخ وفقــًا 

ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله .
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاه  املذكــور 
باعراضــه خــال )15( يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان أو خــال مرحلــة 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاه لــدى املحكمــة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــراض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعــاه مرة أخرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية.
م. عاء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية التنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

أعلن أنا/ امل جال حسن السيد عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    931560478 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )6621( 
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/10 املنعقدة بتاريخ 2021/3/31م عن إيداع املخطط التفصييل 

ملســار الشــارع رقــم )6621( ضمــن الزيتــون الغــريب بعــرض )12( مــر بــدون 
ارتــداد واملحصــور بــن الشــارع رقــم )1466( والشــارع رقــم )1430( واملــار 

بالقسائم رقم )5-21( من القطعة رقم )683(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف االرايض واألبنيــة واالمــاك 
االخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــاع عى خارطة املــرشوع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لابنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

فقــد هويتــي  عــن  ريحــان  عبداللــه محمــد  غاليــة  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   918481672 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود اكرم منر شــاهن عــن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801833385 الرقــم   

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

غزة/ رامي رمانة:
وزارة  يف  للمشــاريع  العــام  املديــر  أعلــن 
زيــادة  الغريــز،  زهــدي  م.  املحــيل  الحكــم 
إىل  الــواردة  الصحــي  الــرف  ميــاه  كميــة 
محطة املعالجة املركزية رشق مخيم الريج 
لـــ)60( ألــف مــر مكعــب يوميــًا، وذلــك يف 
غضــون األســبوعن املقبلــن، مــا سيســاعد 
يف التخلــص مــن مياه الــرف املوجهة إىل 
وادي غزة وشــاطئ البحر، التي تتســبب يف 

مكرهة صحية وبيئية.
وقال الغريز لصحيفة "فلسطن": إن محطة 
املعالجــة املركزيــة رشق الريــج تعمــل يف 
الوقت الراهن بصورتها التجريبية، إذ تعالج 
أنــه  30 ألــف مــر مكعــب يوميــًا، الفتــا إىل 

ســتتم زيــادة هــذه الكميــة إىل 60 ألــف مــر 
مكعب يوميا.

إىل  الغريــز  أشــار  الزيــادة  تلــك  أثــر  وعــى 
العادمــة  امليــاه  مــن  التخلــص  ســيتم  أنــه 
التــي كانــت توجــه إىل وادي غــزة، ومــن ثــم 
يف  اســتخدامها  ســيتم  حيــث  البحــر،  إىل 
مــن  التخلــص  وســيتم  الزراعيــة،  األغــراض 
تســبب  التــي  والحــرشات  الكريهــة  الرائحــة 
أرقــًا وتذمــرًا للمواطنــن وبخاصــة القاطنــن 

حول الوادي.
الســاحل  بلديــات  مصلحــة  أن  إىل  ونبــه 

رشعت يف ردم الحفر واملساحات العميقة 
التي أقيمت بالقرب من شاطئ البحر سابقًا 
الســتيعاب ميــاه الــرف الصحــي، بعــد أن 
بدأت محطة املعالجة املركزية يف عملها.

ونبــه الغريــز إىل أن ســبب التأخــر يف انتهــاء 
إغــاق  النهائيــة  بصورتهــا  املحطــة  عمــل 
أبــو ســامل"،  "كــرم  ســلطات االحتــال معــر 
وأجهــزة  معــدات  إدخــال  دون  حــال  الــذي 

الزمة لعمل املحطة.
القاطنــن  املواطنــن  بتذمــر  يتعلــق  وفيــا 

بجــوار محطــة املعالجة، من الرائحة الكريهة 
يتــم  التــي  الصلبــة  النفايــات  عــن  املنبعثــة 
أوضــح  املعالجــة  عمليــة  مــن  اســتخراجها 
الغريــز أن النفايــات بســبب العــدوان األخــري 
عى غزة تراكمت يف نطاق املحطة وتعذر 

عى العاملن التخلص منها.
تــم  كاملــة  املشــكلة  حــل  ألجــل  وأضــاف: 
ملحطــة  املمولــة  الجهــة  مبوافقــة  التعاقــد 
املعالجــة مــع رشكة محلية ملعالجة مشــكلة 
النفايــات  تجميــع  ســيتم  حيــث  النفايــات، 

إىل  املحطــة  مــن  وترحيلهــا  يوميــًا  الصلبــة 
مكب النفايات يف منطقة جحر الديك.

املحــيل  الحكــم  وزارة  أن  الغريــز  وذكــر 
الوســطى  املحافظــة  بلديــات  مــع  بالتعــاون 
تدارســت عــدة حلــول للتخلــص مــن ظاهــرة 
الوســطى،  املنطقــة  يف  البعــوض  انتشــار 
البعــوض،  تكاثــر  أماكــن  رش  يف  فنجحــت 
تــزال  مــا  البلديــات  جهــود  أن  إىل  مشــريًا 

مستمرة يف هذا الصدد.
تخــدم  املركزيــة  املعالجــة  محطــة  أن  وبــن 

محافظتي غزة والوســطى، وُأنشئت بتمويل 
مــن بنــك االئتــان األملــاين إلعــادة التنميــة 
مليــون   100 مــن  أكــر  بتكلفــة   "KfW"
ميــاه  مصلحــة  وإرشاف  بتنفيــذ  دوالر، 

بلديات الساحل.
وذكر املسؤول الحكومي أن املياه املعالجة 
ســتضخ يف وادي غــزة، وبإمــكان املزارعــن 
زراعــة األشــجار وليــس النباتــات املوســمية، 
كــا أن الخــزان الجــويف سيســتفيد من تلك 
الحاصــل يف  العجــز  إعــادة ســد  امليــاه يف 

مخزونه.
تجدر اإلشــارة إىل أنه يف عام 2025 ســيتم 
املــرشوع  مــن  الثانيــة  املرحلــة  يف  البــدء 
ألــف   )120( إىل  لتصــل  املحطــة  بتوســعة 
مــع  يتــم  بحيــث  اليــوم،  يف  مكعــب  مــر 
كل  ومعالجــة  نقــل  الثانيــة  املرحلــة  إنجــاز 
ميــاه الــرف الصحــي مــن غــزة إىل املحطــة 
الشــيخ  محطــة  إغــاق  يف  والبــدء  املركزيــة 

عجلن.
خايــا  إنشــاء  أيضــا  املــرشوع  وســيضمن 
شمسية بقدرة 2 ميغاواط لتغذية الخطوط 
وربــط محطــات ضــخ ميــاه الــرف الصحــي 
الطاقــة  بشــبكة  غــزة  لــوادي  املحاذيــة 
املعالجــة  مبحطــة  الخاصــة  الكهربائيــة 

املركزية رشق الريج.

رام الله/ فلسطن:
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
البنــاء  تكاليــف  أســعار  إن  الفلســطيني 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الســكنية  للمبــاين 
%1.70 خــال  ســجلت ارتفاعــًا نســبته 
مقارنــة   2021 حزيــران  يونيــو/  شــهر 
ارتفــع  إذ   ،2021 أيــار  مايــو/  بشــهر 
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
113.03 مقارنــة  للمبــاين الســكنية إىل 
الســابق )ســنة  الشــهر  بـــ111.14 خــال 

األساس 2013=100(.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
واملــواد  الخامــات  مجموعــة  أســعار 
األولية ســجلت ارتفاعًا نســبته 2.30%، 
وأســعار مجموعــة تكاليــف وأجور العال 
وأســعار   ،0.85% نســبته  ارتفاعــًا 
ارتفاعــًا  املعــدات  اســتئجار  مجموعــة 

نسبته %0.15 مقارنة بالشهر السابق.
وســجلت أســعار تكاليــف البنــاء للمبــاين 
غــري الســكنية يف الضفــة الغربيــة ارتفاعًا 
حزيــران  شــهر  خــال   1.69% نســبته 
2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع 

البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
 112.57 إىل  الســكنية  غــري  للمبــاين 

مقارنــة بـــ 110.70 خال الشــهر الســابق 
)سنة األساس 2013=100(.

الرئيســية،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
واملــواد األوليــة ارتفاعــًا نســبته 2.23%، 
وأســعار مجموعــة تكاليــف وأجور العال 
وأســعار   ،0.85% نســبته  ارتفاعــًا 
ارتفاعــًا  معــدات  اســتئجار  مجموعــة 

نسبته0.17 % مقارنة بالشهر السابق.
البنــاء  تكاليــف  أســعار  ســجلت  كــا 
ملباين العظم يف الضفة الغربية ارتفاعًا 
حزيــران  شــهر  خــال   2.13% نســبته 
إذ   ،2021 أيــار  بشــهر  مقارنــة   2021

تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع 
 114.33 إىل  العظــم  ملبــاين  البنــاء 
مقارنــة بـــ 111.95 خال الشــهر الســابق 

)سنة األساس 2013=100(.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
واملــواد األوليــة ارتفاعــًا نســبته 2.66%، 
وأســعار مجموعــة تكاليــف وأجور العال 
وأســعار   ،1.26% نســبته  ارتفاعــًا 
ارتفاعــًا  املعــدات  اســتئجار  مجموعــة 

نسبته .%150 مقارنة بالشهر السابق.

وســجلت أســعار تكاليــف إنشــاء الطــرق 
الغربيــة  الضفــة  يف  املختلفــة  بأنواعهــا 
شــهر  خــال   0.83% نســبته  ارتفاعــًا 
حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، 
العــام ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ 
بـــ  109.09 مقارنــة  الطــرق إىل  تكاليــف 
)شــهر  الســابق  الشــهر  خــال   108.19

األساس كانون أول 2008=100(.
الرئيســة،  املجموعــات  مســتوى  وعــى 
سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات 
 ،2.20% نســبته  ارتفاعــًا  وصيانــة 
واملــواد  الخامــات  مجموعــة  وأســعار 
األوليــة ارتفاعــًا نســبته %1.42، وأســعار 
نســبته  ارتفاعــًا  املعــدات  اســتئجار 
أســعار  ســجلت  حــن  يف   ،100%.

تكاليــف وأجــور العــال انخفاضــًا مقداره 
%63.0 مقارنة بالشهر السابق.

تكاليــف  العــام ألســعار  املــؤرش  وســجل 
إنشــاء شــبكات املياه يف الضفة الغربية 
شــهر  خــال   02.0% نســبته  ارتفاعــًا 
حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، 
إذ ارتفــع املــؤرش العــام ألســعار تكاليــف 
 122.84 إىل  امليــاه  شــبكات  إنشــاء 
الشــهر  خــال   120.43 بـــ  مقارنــة 

الثــاين  كانــون  األســاس  )شــهر  الســابق 
.)100=2010

ســجل  امليــاه،  خزانــات  مســتوى  وعــى 
الرقــم القيــايس ارتفاعــًا نســبته 2.58%، 
 118.37 القيــايس إىل  الرقــم  ارتفــع  إذ 
الشــهر  خــال   115.40 بـــ  مقارنــة 
الثــاين  كانــون  األســاس  )شــهر  الســابق 

.)100=2010

ســجل  امليــاه،  شــبكات  مســتوى  وعــى 
الرقــم القيــايس ارتفاعــًا نســبته 1.75%، 
 124.86 القيــايس إىل  الرقــم  ارتفــع  إذ 
الشــهر  خــال   122.72 بـــ  مقارنــة 
الثــاين  كانــون  األســاس  )شــهر  الســابق 

.)100=2010

ألســعار  العــام  املــؤرش  عــى  ارتفــاع 
تكاليف إنشاء شبكات املجاري:

ســجلت أســعار تكاليــف إنشــاء شــبكات 
ارتفاعــًا  الغربيــة  الضفــة  يف  املجــاري 
حزيــران  شــهر  خــال   0.55% نســبته 
إذ   ،2021 أيــار  بشــهر  مقارنــة   2021

 110.11 إىل  القيــايس  الرقــم  ارتفــع 
الشــهر  خــال   109.51 بـــ  مقارنــة 
الثــاين  كانــون  األســاس  )شــهر  الســابق 

.)100=2010

في غضون األسبوعين المقبلين

ا خالل جوالت عيد األضحىالغريز: محطة معالجة "البريج المركزية" ستستوعب 60 ألف متر مكعب يوميًّ
مباحث التموين ُتغلق 

مطعًما وُتحرر 50 
محضر ضبط وإتالف

غزة/ فلسطن:
أغلقــت دائــرة مباحــث التموين التابعــة للمباحث العامة 
بغــزة مطعــًا بســبب وجــود حــاالت تســمم  يف الرشطــة 
عيــد  خــال  داخلــه  الطعــام  تناولــوا  املواطنــن  لبعــض 

األضحى املبارك.
وأكــد املقــدم أحمــد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين، 
يف تريح مكتوب، أمس، أن املباحث أحالت صاحب 
املطعــم امُلغلــق لجهــات االختصــاص التخــاذ املقتــىض 

القانوين بحقه.
كا أخطرت مباحث التموين 10 مطاعم أخرى مل تلتزم 
رشوط النظافــة والصحــة العامــة، وأمهلتهــم وقتــًا لتســوية 

أوضاعهم قبل اإلغاق.
وأشــار قنيطــة إىل أن املباحــث حــررت 50 محــر ضبــط 
وإتاف لســلع فاســدة وأخرى منتهية الصاحية وأحالت 

أصحابها للدائرة القانونية بوزارة االقتصاد.
ولفت إىل أن مباحث التموين ضبطت وأتلفت أكر من 
10 أطنان من الســلع الفاســدة بســبب انتهاء صاحيتها، 

مبينًا أن إتاف هذه الكميات تم مبحارض رسمية بوجود 
جهات مختصة.

رام الله/ فلسطن:
مّلح االتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف 
إىل عدم قدرة املطابع عى تسليم الكتب املدرسية 
حكومــة  رصف  عــدم  بســبب  املحــدد،  موعدهــا  يف 
اشتية مستحقاتها املالية، األمر الذي قد يتسبب يف 

تأخر إطاق العام الدرايس الجديد -2021 2022.
كبــري  بقلــق  يتابــع  إنــه  أمــس،  بيــان،  االتحــاد يف  وقــال 
التــي  األزمــة املتفاقمــة للمطابــع يف فلســطن عامــة، 
دأبــت عــى طباعــة الكتــب املدرســية واملواظبــة عى 
قــرن،  ربــع  عــى  يزيــد  مــا  منــذ  الوطنيــة  املهمــة  هــذه 
وذلــك مــن جــّراء "املاطلــة والتســويف والوعــود التــي 

ال تجد لها طريقا".
تعــود  والتســويف  املاطلــة  هــذه  أن  إىل  وأشــارت 
للجهــات ذات االختصــاص يف وزارة املاليــة بــرام اللــه، 
وأصحــاب القــرار يف رصف مســتحقات هــذه املطابــع 
التــي تراكــم منــذ مــا يزيــد عــى 3 ســنوات، ومبــا يزيــد 

عى 80 مليون شيقل.
وأضــاف: هــذه املطابــع مل تعــد قــادرة حتــى عى رشاء 
املــواد الخــام الازمــة لطباعــة وتوريــد الكتــب املحالــة 
املوعــد  يف   2022  2021- الــدرايس  للعــام  عليهــا 
املخصــص وفــق رشوط العطــاء. ونبــه إىل أن تحذيرهــا 

يــأيت بعــد سلســلة من االجتاعات مــع أصحاب القرار 
الرســمية ذات  وذوي العاقــة يف الحكومــة والجهــات 
الربيــة  وزيــر  مــع  الشــهر  هــذا  آخرهــا  وكان  الصلــة، 
والتعليــم، ومســؤول الخزينــة العامــة يف وزارة املاليــة 
الذي قطع عى نفســه وعًدا بتســديد ما نســبته 20% 
مــن هــذه املســتحقات للمطابــع قبــل عطلــة العيد وهو 
املطابــع  هــذه  أن  إىل  االتحــاد  وأشــار  يحصــل.  مــا مل 
مل تعــد قــادرة عــى تحمــل األعبــاء املاليــة التــي باتــت 
عــى  مســتحقات  مــن  لهــا  مــا  بســبب  طاقتهــا  فــوق 
الحكومــة ومــع اضطــرار بعضهــا إىل االســتغناء عــن جزء 
مــن عالتهــا، وصــل يف بعــض الحــاالت إىل %30 مــن 

كوادرها الفنية ذات الخرة والكفاءة.
وأكد أنه بناء عى ما ســبق فإن هذه املطابع مجتمعة 
وبتأييــد مــن االتحــاد مل يعــد بإمكانهــا طباعــة وتوريــد 
الكتــب املدرســية للعــام الــدرايس -2021 2022 مــا 
املطابــع  هــذه  تجــاه  بالتزاماتهــا  املاليــة  وزارة  تــِف  مل 

وسداد كامل مستحقاتها.
الورقيــة  للصناعــات  الفلســطيني  االتحــاد  وحمــل 
هــذه  وتوريــد  طباعــة  توقــف  عــن  التامــة  املســؤولية 
الكتــب إىل وزيــر املاليــة ومســؤول الخزينــة العامــة يف 

الوزارة وأصحاب القرار كافة.

المتراكمة منذ 3 سنوات
اتحاد الصناعات الورقية يطالب حكومة 

اشتية بصرف مستحقاته المالية

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء بالضفة في يونيو
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دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ عبد القادر 
عبــد الرحمــن ديــاب األشــقر ويحمــل هويــة رقــم 910832013 لنقــل ملكيــة 
مــا مســاحته )295م2( املقســم )145( املربــع )66( القســيمة )1375( مــن 
القطعــة )978( مــن اســم ســيادة الحاكــم العــام اىل اســمه والتــي آلــت اىل 
الســيد/ عبــد القــادر عبــد الرحمــن ديــاب األشــقر بالتعاقــد مــع الحكومــة زمــن 

االحتالل )عقد اتفاق تطوير وايجاره طويلة( مرشوع الشيخ رضوان.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه اىل اإلدارة العامــة ألمالك 
15 يومــا مــن تاريــخ هــذا  الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.

التاريخ 2021/7/26م.
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو
ســكان  مــن  األســطل  محمــد  ناهــض  محمــد  الســيد  بــأن  للجميــع  معلومــا  ليكــن 
خانيونس هوية رقم/804685287 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم مورثة موكله 

واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم/ مريم بنت مصطفى سالمه.

إلى االسم الصحيح له/ مريم مصطفى سالمة األسطل .
لــه  الطلــب، فمــن  بهــذا  الجميــع علــاًم  اللجنــة املختصــة تحيــط  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
خالل مدة أقصاها خمسة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح 

يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

القسيمةالقطعة
3922

جمعية الفالح الخرييـة
إعالن طرح عطاء توريد سيارة 

 بحالة ممتازة للجمعية الستخدامها سيارة اسعاف
مع تجهيزها باألجهزة واالدوات واملستلزمات الطبية الالزمة

تعلن جمعية الفالح الخريية– شامل قطاع غزة عن طرح عطاء لتوريد سيارة 
نــوع فلوكــس واجــن عــى ان ال تقــل عــن موديــل 2012 و تكــون بحالــة ممتــازة 
وذلك الستخدامها سيارة اسعاف للمجمع الطبي التابع للجمعية وتجهيزها 
باألجهزة واالدوات الطبية الالزمة ، حيث ميكن الحصول عى كراسة العطاء 
مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف شــامل قطــاع غــزة خلف الدفــاع املدين ، وذلك 
اعتبــارا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/07/26م أثناء الدوام الرســمي من 
الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة الثانية مســاًء , مقابل رســم مايل غري 

مسرتد  بقيمة 200 شيكل فقط وفق الرشوط التالية :- 
- الرشكات املشاركة:

-  يجــب عــى املشــارك ان يكــون مصنفــا ومشــتغال مرخصــا ، ولديــه رخصــة 
مزاولة مهنة ، وان يرفق بعطائه رقم هذا املشتغل. وأن تكون مسجلة رسميا 

لدى دوائر الرضيبة وتقدم خلو طرف رضيبي.
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري رضيبية وسندات قبض .

- كفالــة دخــول العطــاء : يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا %5 مــن 
قيمــة العطــاء و تكــون عــى شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك مصدق و تكون 

سارية املفعول لفرتة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم    -
املوافــق 2021/07/29 م الســاعة الواحــدة ظهــرا يف مقــر الجمعيــة الكائــن 
يف محافظــة شــامل غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة – خلــف الدفــاع املــدين ولــن 

ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريف الســاعة الواحدة والنصف 
ظهرا من يوم الخميس املوافق 2021/07/29 يف مقر الجمعية  و بحضور 

املتقدمني أو مندوبيهم .
- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــى أكــر مــن مــورد , كــام أن الجمعيــة غــري 

ملزمة بأقل األسعار .
- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .

* لالستفسار واملراجعة - هاتف : 2474454   فاكس :  2474453 جوال : 0599404014 
                  االستاذ / محسن طنبورة "أبو أحمد "

                  رئيس جمعية الفالح الخريية - غزة – فلسطني 

     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 الكبــري 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 ( غري 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   60 عــن  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 معايري 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

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الدعوى رقم 2020/697
يف الطلب رقم 2020/963

املستـدعـــيـــــة/ زيـنـب خلــيـل سلـــيمــان أبو ظـريفــــة واملشــــهــــورة )أبو خليل( 
                     هوية رقم )700106362( وكيله املحامي/ ركان حمدان.

املستدعى ضدهم/1. احمد خليل سليامن أبو ظريفة املشهور )أبو خليل( 
سكان عبسان الكبرية- حارة أبو ظريفة سابقا- املقيم خارج البالد حاليًا.

2. مــروان محمــد خليــل ســليامن املشــهور )أبــو خليــل( باألصالــة عــن نفســه 
أبــو  ســليامن  خليــل  محمــد  املرحــوم/  والــده  وتركــة  ورثــة  لباقــي  وباإلضافــة 

ظريفة- سكان عبسان الكبرية بجوار الكلية سابقا- املقيم خارج البالد.
نوع الدعوى/ وضع يد باالشرتاك.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2020/697
يف الطلب رقم 2020/963

اىل املدعى عليه املذكور بعاليه مبا أن املدعي قد تقدم بالدعوى 2020/697 
لذلــك يقتــي عليــك الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن 
ردك  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  أن  يقتــي  كــام  املذكــرة  هــذه  تبليغــك  تاريــخ 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام أنه قد 

تحدد لها جلسة الثالثاء املوافق 2021/9/7م للنظر يف القضية.
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف 

الدعوى حسب األصول. حرر يف 2021/7/11م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
صديق عبد الرازق الرقب

هويتــي  فقــد  عــن  العطــار  محمــد  هاشــم  ســيد  أنــا/   أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   925869083 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الســلطان عــن فقــد  أنــا/  أحمــد محمــد يحيــى أحمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  801285289 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

تونس/ األناضول:
قــرارات  التونســية  األحــزاب  غالبيــة  رفضــت 
بتجميــد  القاضيــة  ســعيد،  قيــس  الرئيــس 
اختصاصات الربملان، وإقالة رئيس الحكومة، 

يف حني أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومســاء األحــد، أعلــن الرئيــس ســعيد، عقــب 
اجتــامع طــارئ مــع قيــادات عســكرية وأمنيــة، 
تجميــد اختصاصــات الربملــان، وإعفــاء رئيــس 
الحكومــة هشــام املشــييش مــن مهامــه، عــى 
التنفيذيــة  الســلطة  بنفســه  هــو  يتــوىل  أن 

مبعاونة حكومة يعني رئيسها.
الدفــاع  وزيــر  بإعفــاء  قــرارا  أمــس  أصــدر  كــام 
بالنيابــة،  العــدل  ووزيــرة  الربتاجــي،  إبراهيــم 

حسناء بن سليامن، من مناصبهام.
وأفــاد بيــان للرئاســة التونســية، بـ"إعفاء هشــام 
بــإدارة  واملكلــف  الحكومــة  رئيــس  مشــييش، 
شــؤون وزارة الداخليــة، ووزيــر الدفــاع الوطنــي 
بالنيابــة  العــدل  ووزيــرة  الربتاجــي،  إبراهيــم 
حســناء بــن ســليامن مــن مناصبهــم اعتبــارا من 

يوم األحد 25 يوليو/متوز الجاري".
الكتــاب  تــويل  "تقــّرر  أنــه  البيــان  وأوضــح 
اإلداريــة  بالشــؤون  املكلفــون  أو  العامــون 
واملالية برئاسة الحكومة والوزارات املذكورة 
ترصيــف أمورهــا اإلداريــة واملاليــة إىل حــني 
تســمية رئيــس حكومــة جديــد وأعضــاء جــدد 

فيها".
بهــذا الصــدد، اعتــرب رئيــس حركــة "النهضــة" 
)53 نائبــا مــن أصــل 217( راشــد الغنــويش، 
قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد األخــرية "انقالبا 

عى الثورة والدستور".
صحفيــة،  ترصيحــات  يف  الغنــويش  وشــدد 
عــى أن الشــعب التونــي وأنصــار "النهضة" 

سيدافعون عن الثورة.

أن  تونــس"  "قلــب  كتلــة  اعتــربت  بدورهــا، 
القــرارات املتخــذة مــن الرئيــس قيس ســعيد، 
"خــرق جســيم للدســتور"، ورجــوع بالبــالد إىل 

"الحكم الفردي".
عــن  بيــان،  يف  نائبــا(   29( الكتلــة  وعــربت 
واملؤسســات،  القانــون  بدولــة  متســكها 
االنتخابيــة  الرشعيــة  "تحــرتم  أنهــا  وأضافــت 
مخرجاتهــا  مــع  يتنــاىف  قــرار  أي  وترفــض 

املؤسساتية".
فيــام، أعــرب حــزب "التيــار الّدميقراطــي" عــن 
ســعيد  قيــس  الرئيــس  "تأويــل  مــع  اختالفــه 
للفصــل 80 مــن الدســتور"، رافضــا مــا ترتــب 

عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.
وقــال الحــزب )22 نائبــا( يف بيــان، إنــه "ال يرى 
الدســتور"، ودعــا  إطــار  )لألزمــة( إال يف  حــال 

عــن  التعبــري  إىل  والتونســيني  "التونســيات 
آرائهم بكل سلمية".

مــن جهتــه، عــرب "ائتــالف الكرامــة"، عــن رفضــه 
القطعي للقرارات األخرية التي أعلنها الرئيس 
قيــس ســعيد، ودعــا الشــعب إىل الدفــاع عــن 

حريته وثورته.
وقــال ســيف الديــن مخلوف، الناطق الرســمي 
باسم االئتالف )18 مقعدا( إن "مجلس نواب 

الشعب ليس مجمدا ولن ُيجّمد".
يف   ) ممثــل  )غــري  العــامل  حــزب  اعتــرب  كــام 
بيــان، مــا أقــدم عليــه رئيــس الدولة مــن الناحية 
وألحــكام  للدســتور  واضــح"  "خــرق  القانونيــة 

الفصل 80 الذي اعتمده.
فيــام، رفــض الحــزب الجمهوري التوني )غري 
بيــان، قــرارات الرئيــس  ممثــل بالربملــان(، يف 

سعيد، بتجميد أنشطة الربملان وإعفاء رئيس 
"انقــالب"  أنهــا  معتــربا  مهامــه،  مــن  الحكومــة 

عى الدستور.
االتحــاد  لحــزب  العــام  األمــني  قــال  مــن جانبــه 
لطفــي  ممثــل(  )غــري  الجمهــوري  الشــعبي 
املرايحــي، أمــس إن "القــرارات التــي اتخذهــا 
قيــس ســعيد تتجــاوز أحــكام الدســتور و متثــل 

انقالبا ال غبار عليه".
انقــالب  ســعّيد  أتــاه  "مــا  أن  املرايحــي  وتابــع 
تفعيــل  ألن   ،80 للفصــل  تطبيقــا  وليــس 
الفصــل 80 ال يقتــي حــل الربملــان وتعطيــل 

الحكومة".
أحزاب مؤيدة

مــن جانــب آخــر، أعلــن حــزب التيــار الشــعبي 
)غــري ممثــل بالربملــان(، عــن دعمــه للقــرارات 

واعتربهــا  الجمهوريــة  رئيــس  اتخذهــا  التــي 
"خطــوة مهمــة تفتــح أفــق سياســيا أمــام شــعبنا 
الســرتجاع وطنــه وإنقــاذ مؤسســات دولتــه مــن 

عبث االئتالف الحاكم".
خارطــة  إعــالن  إىل  بيــان،  يف  الحــزب  ودعــا 
زمنــي  أفــق  تحديــد  فيهــا  يتــم  واضحــة  طريــق 
أحــكام  إطــار  يف  القــرارات  لهــذه  وســيايس 
والحريــات  الحقــوق  يضمــن  ومبــا  الدســتور 

ويجسد اإلرادة الشعبية.
أما حركة الشعب )15 نائبا بالربملان( اعتربت 
أّن "ســعيد، مل يخــرج بالقــرارات الّتــي اتخذها 
عــن الدســتور، بــل تــرصف وفــق ما متليــه عليه 
مســؤوليته يف إطــار القانــون والدســتور حفظــا 
لكيــان الوطــن وأمن البالد واســتقاللها وضامن 

السري العادي لدواليب الدولة".
أحزاب صامتة

احتجاجــات  إثــر  ســعيد،  قــرارات  وجــاءت 
شــهدتها عــدة محافظــات تونســية بدعــوة مــن 
املنظومــة  بإســقاط  طالبــت  والتــي  نشــطاء؛ 
الحاكمة واتهمت املعارضة بالفشل، يف ظل 

أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وصباح أمس، شهد محيط الربملان التوني، 
عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بني املئات 

من مؤيدي ومعاريض قرارات الرئيس.
العربيــة  الدولــة  أنهــا  عــى  تونــس  إىل  وُينظــر 
عمليــة  إجــراء  يف  نجحــت  التــي  الوحيــدة 
انتقــال دميقراطــي مــن بــني دول عربيــة أخــرى 
شهدت أيًضا ثورات شعبية أطاحت باألنظمة 

الحاكمة فيها، ومنها مرص وليبيا واليمن.
لكــن منــذ ينايــر/ كانــون ثــان املــايض، تعيــش 
ســعيد  بــني  سياســية  أزمــة  وقــع  عــى  تونــس 
أجــراه  وزاري  تعديــل  بســبب  واملشــييش؛ 

األخري ورفضه الرئيس.

تونس/ وكاالت:
اختبــار  أكــرب  تونــس  يف  الدميقراطيــة  تواجــه 
منــذ ثــورة 2011 بعــد أن أقــال الرئيــس قيــس 
يف  الربملــان  عمــل  وعلــق  الحكومــة  ســعيد 
وقــت متأخــر مــن مســاء األحــد مــام أدى إىل 

مواجهة بني أنصاره ومعارضيه.
مبوجــب  الطــوارئ  ســلطات  الرئيــس  وفعــل 
املــادة 80 يف الدســتور إلقالــة رئيــس الــوزراء 
الربملــان  عمــل  وتعليــق  املشــييش  هشــام 
أعضــاء  عــن  الحصانــة  ورفــع  يومــا  لثالثــني 
الربملــان ونصــب نفســه نائبــا عامــا. وســاعده 

الجيــش بتطويــق الربملــان ومقــر الحكومــة لكن 
بينهــا  ومــن  الربملــان  يف  الرئيســية  األحــزاب 
وصفــت  املعتــدل  اإلســالمي  النهضــة  حــزب 
خطوته بأنها انقالب وقالت إن املادة 80 من 

الدستور ال تسمح مبا أقدم عليه.
املحتملــة  الســناريوهات  بعــض  يــيل  وفيــام 
التــي قــد تشــهدها األيــام املقبلــة يف تونــس، 

بحسب وكالة رويرتز:
عنف في الشوارع ومواجهات

مســتقل  وهــو  الرئيــس،  أنصــار  يحتشــد  قــد 
يف  الشــوارع  يف  النهضــة  وأنصــار  سياســيا، 

أنحــاء البــالد مــام قــد يــؤدي ملواجهــات عنيفــة 
بــني الجانبــني قــد تدفــع قــوات األمــن للتــورط 
وبــدء عهــد مــن االضطرابــات أو تدفــع الجيــش 

لالستيالء عى السلطة.
تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد

قد يعني الرئيس ســعيد برسعة رئيســا جديدا 
للــوزراء ليتعامــل مــع ارتفــاع حــاد يف حــاالت 
اإلصابــة بكوفيــد19- واألزمــة املاليــة الوشــيكة 
الربملــان  صالحيــات  ذلــك  إثــر  عــى  ويعيــد 
ويســمح  يومــا  لثالثــني  التعليــق  انتهــاء  بعــد 
مبامرســته أعاملــه الطبيعيــة. وقــد يــيل ذلــك 

إجراء انتخابات برملانية مبكرة.
سيطرة ديكتاتورية

مفاصــل  عــى  قبضتــه  الرئيــس  يحكــم  قــد 
األمنيــة  األجهــزة  وكذلــك  البــالد  يف  الســلطة 
الدســتوري  للنظــام  العــودة  يلغــي  أو  ويؤجــل 
والتجمــع  التعبــري  حريــة  عــى  حملــة  ويشــن 
ثــورة  بعــد  الشــعب  اكتســبها  حقــوق  وهــي 

.2011

تعديالت دستورية واستفتاء وانتخابات
قــد يســتغل ســعيد األزمــة للدفــع مبــا يصفــه 
بأنه التســوية الدســتورية املفضلة لديه وهي 

بنــاء  البــالد لنظــام رئــايس  النظــام يف  تحويــل 
عــى انتخابــات لكــن مع تضــاؤل دور الربملان. 
عــى  اســتفتاء  التغيــريات  تلــك  يــيل  قــد 

الدستور وانتخابات جديدة.
حوار واتفاق سياسي جديد

الــذي اتبعتــه التيــارات  قــد يتــم تكــرار النمــط 
السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة 
عــى  واالتفــاق  الحافــة  عــن  الرتاجــع  تقــرر  إذ 
الســعي لحل وســط عرب الحوار يشــمل العبني 
آخريــن مثــل اتحاد الشــغل الــذي يتمتع بنفوذ 

كبري وسط الناس.

السيناريوهات المحتملة لألزمة السياسية التونسية

الغنوشي: الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة

ها خرًقا للدستور غالبية األحزاب التونسية ترفض قرارات سعّيد وتعدُّ
زيادة كبيرة على إيرادات النيل األزرق من المياه

انهيار 115 منزًل في 
ولية الجزيرة بالسودان 

بسبب األمطار
الخرطوم/ األناضول:

أعلنــت الســلطات الســودانية، أمــس، انهيــار 115 منــزال "بشــكل 
جزيئ" بوالية الجزيرة )وسط( جراء األمطار.

ونقلــت وكالــة األنبــاء الســودانية الرســمية، عن مديــر االدارة العامة 
للطــوارئ الصحيــة ومكافحــة األوبئــة بــوزارة الصحــة بواليــة الجزيــرة 
هنــادي الرشــيد، قولهــا إن األمطــار تســببت يف انهيــار 115 منــزاًل 

جزئيًا و3 مرافق حكومية وإصابة شخص واحد.
اآلثــار  الحتــواء  توضحهــا(  )مل  محكمــة  خطــة  "وضعنــا  وتابعــت: 
الســالبة لفصــل الخريــف وتوفــري املطلوبــات واالحتياجــات الالزمــة 

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة".
ويبــدأ موســم األمطــار الخريفيــة يف الســودان مــن يونيو/حزيــران، 
ويستمر حتى أكتوبر/ ترشين األول، وتهطل عادة أمطار قوية يف 

هذه الفرتة، وتواجه البالد فيها سنويا فيضانات وسيوال واسعة.
وأعلنــت وزارة الــري واملــوارد املائيــة الســودانية أن إيــرادات النيــل 
األزرق ارتفعــت مــن 100 مليــون مــرت مكعــب إىل 400 مليون مرت 

مكعب يف اليوم خالل األسبوع املايض.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان أمــس أن "إيــراد النيــل األزرق تزايــد مــن 
100 مليــون مــرت مكعــب إىل 400 مليــون مــرت مكعــب يف اليــوم 
بالهضبــة  األمطــار  معــدالت  وازديــاد  الخريــف  فصــل  اقــرتاب  مــع 

اإلثيوبية".
مناســيب  يف  كبــري  ارتفــاع  إىل  أدى  "هــذا  الــري:  وزارة  وتابعــت 
النيــل األزرق يف محطــات الروصــريص وســنجة وســنار وودمــدين 

والخرطوم".
وتوقعت الوزارة اســتمرار زيادة املناســيب اليوم الثالثاء مبعدل" 

نصف مرت "من مدينة سنار )جنوب رشق( إىل الخرطوم.
ودعــت املواطنــني إىل أخــذ الحيطــة والحــذر حفاظا عى أرواحهم 

وممتلكاتهم.
والجمعــة، أعلنــت الســلطات الســودانية حالــة الطــوارئ يف منطقة 
ســد "مروي" شــاميل البالد؛ تحســبا لحدوث فيضان عقب وصول 
كميات كبرية "فوق املتوقعة" من مياه النيل األزرق لبحرية السد.

وتــأيت هــذه الزيــادة الكبــرية يف امليــاه الــواردة مــن إثيوبيــا بالتزامــن 
مــع إعــالن إثيوبيــا يف 20 يوليو/متــوز الجــاري أنهــا أكلمــت بنجــاح 

عملية امللء الثاين لسد "النهضة".
وبينام اعتربت أديس أبابا الزيادة يف وارد املياه الواصل إىل مرص 
والســودان مــن النيــل األزرق دليــال عــى حرصهــا عــى عــدم إلحــاق 
أذى بدولتي املصب، شــككت وســائل إعالم مرصية يف صحة ما 

أعلنته أديس أبابا بشأن نجاح عملية امللء.
وكانــت مــرص والســودان أعربــت عــن رفضهــا لعمليــة املــلء الثــاين 
قالــت  فيــام  الجانــب"،  أحــادي  "إجــراًء  باعتبارهــا  بامليــاه،  للســد 
يوليو/متــوز   8 ويف  أحــدا.  تــرض"  "لــن  الخطــوة  إن  أبابــا  أديــس 
الجــاري، طالــب مجلــس األمــن الــدويل، بــرضورة إعــادة مفاوضــات 
مكثــف،  بشــكل  اإلفريقــي  االتحــاد  رعايــة  تحــت  النهضــة"  "ســد 

لتوقيع اتفاق قانوين ملزم يلبي احتياجات الدول الثالث.
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األســر يف ســجون االحتــال إســام عيــى 
مامح الحب له ال تزال واضحة عند كل من 
أولئــك  وأصدقــاؤه،  وإخوتــه  والدتــه،  عرفــه، 
الذين وصل بهم الوفاء إىل زيارة والدته يف 

كل عيد مير عليهم عىل مدار 11 سنة.
وهــو  محمــد،  قريتــه  وابــن  طفولتــه  صديــق 
عــدم  طلــب  الــذي  للشــاب  مســتعار  اســم 
مــن  ســامته  عــىل  حرصــا  هويتــه،  كشــف 
مضايقــات االحتــال اإلرسائيــي، يعــد زيــارة 
"فرضــا  العيديــن  إســام يف  والــدة صديقــه 

أنــه منــذ أرس ابنهــا كانــت ألصدقائــه مواقــف 
تجاهلهــا،  أو  إنكارهــا  عــز ال ميكــن  ووقفــات 
تجــده  أحدهــم  تقابــل  مــكان  كل  ففــي 
أي  ويلبــي  جانبهــا  إىل  ويقــف  يســاعدها 

طلب تطلبه.
تقــول لصحيفــة فلســطني: "أصدقــاء إســام 
يحرصــون عــىل زيــاريت يف كل وقــت ولكــن 
أجمــل تلــك الزيــارات هــي التــي يقومــون بهــا 
يف أيــام العيــد، ســواء الفطــر أو األضحــى، إذ 
إنهــم يتجهــون ملنــزيل بعد االنتهــاء من صاة 

عليــه وعــىل بقية األصدقاء يجب تأديته كل 
عام".

يقــول:  فلســطني  صحيفــة  مــع  حديــث  يف 
اتخذت أنا وبقية أصدقاء إســام عهدًا عىل 
بيــت  مــن  إال  العيــد عندنــا  يبــدأ  أال  أنفســنا 
والدة صديقنا، لذلك فإننا بعد صاة العيد 
نتوجه جامعة إىل بيته ونهنئ والدته وأرسته 

ونقف بجانبهم يف هذا اليوم".
ويضيف: غياب إسام ترك وجعا يف قلوب 
الجميــع وبخاصــة والدتــه التــي نعدهــا أمــا لنا 

العيد مبارشة".
منــذ  منــزيل  بــاب  أفتــح  وأنــا  ســنة   11 "منــذ 
الصباح الباكر يف كل عيد ألستقبل أصدقاء 
إسام الذين يأتون ملنزيل بعد أدائهم صاة 
يريــدون  معــي،  والجلــوس  لتهنئتــي  العيــد 
تعويــي عــن غيابــه، وأنــا أرى فيهــم أبنــايئ 

الذين مل أنجبهم"، تتابع حديثها.
وتشر إىل أنها تستعد كل عام الستقبالهم، 
أن  دون  عندهــا  مــن  يخرجــوا  أن  وترفــض 
يفطــروا كعادتهــم الســابقة مع إســام يف كل 

بجانبهــا وأال  نكــون  أن  ومــن واجبنــا  جميعــًا، 
نتخىل عنها يف مثل هذه األيام املباركة.

جــاء  بجانــب عائلتــه  إســام  وقــوف أصدقــاء 
منذ أرس االحتال اإلرسائيي له سنة 2010 
حــني كان يبلــغ 21 عامــا، بزعــم تنفيذ عملية 
دهس يف )تل أبيب( أدت ملقتل مستوطن 
وإصابــة آخريــن، وبعــد ســنوات صــدر بحقــه 
إىل  إضافــة  املؤبــد،  بالســجن  يقــي  حكــم 

40 عاما أخرى.

عطــاف عيــى والــدة األســر إســام، توضــح 

تكــون  أن  ويــرون  يبقــون  لهــا  ووفــاء  عيــد، 
أوىل زياراتهــم بعــد صــاة العيــد ملنزلها قبل 

أي بيت آخر.
وترجــو والــدة األســر إســام أن يوضــع اســم 
ابنهــا ضمــن األســامء املطالــب باإلفــراج عنها 
ضمــن أي صفقــة قادمــة لتبــادل األرسى مــع 
األمــل  أن  مؤكــدًة  اإلرسائيــي،  االحتــال 
االحتــال  ســجون  مــن  ابنهــا  لخــروج  الوحيــد 
املقاومــة  تربمهــا  مرشفــة  "صفقــة  عــرب  هــو 

الفلسطينية".

يزورونها منذ 11 سنة يف العيدين..
 وفاُء أصدقاء األسري إسالم عيىس ألمه

غزة/ صفاء عاشور:
كان الســند مــن بعــد اللــه لعائلتــه. شــاب 
فــي مقتبــل العمر يعيــش في قريــة كفر 
قاســم في األراضي المحتلة سنة 1948، 
لديــه من األحالم ما جعله يقبل أن يعمل 
ســائقا ليوفر المال ليعتــاش هو وعائلته، 
فهو االبن األكبر والمعيل الوحيد للعائلة، 

كان له في قلوب من حوله حب كبير.

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

لعــدم  "عمــو"،  عليــه  وتنــادي  اللقــاء،  بحــرارة  تشــعر  فلــم 
تعرفهــا إىل صوتــه الــذي اعتــادت عليــه وهــي جنــني لكونــه 
يصــل إليهــا عــرب ســامعات الهاتــف، ونطقــت كلمــة "بابــا" 
العامــني. بعمــر  مــرة  أول  باحتضانــه  لهــا  ُســِمح  أن  بعــد 

رشق  الســواحرة  قريــة  مــن  عاًمــا(   19( مشــاهرة  شــهادة 
والدتهــا  لحظــة  منــذ  والدهــا  غيــاب  املحتلــة،  القــدس 
دوريــا  زيارتــه  أن  إال  واألمل،  والحــزن  بالنقــص  يشــعرها 
متدهــا بالطمــوح وترفــع مــن معنوياتهــا لتقــدم لــه العديــد 
من اإلنجازات والنجاحات التي كان آخرها حفظها القرآن 

الكريم كامًا.
أبرت ابنته شــهادة النور بعد أرسه بشــهرين بزعم صلته 
بعملية فدائية يف مستوطنة "جيلو" عام 2002م، وحكم 
عليــه االحتــال بالســجن 20 مؤبــًدا، لتعيــش طفولتهــا بني 

املساجد والسجون لزيارة والدها برفقة أمها. 
تقــول شــهادة لصحيفــة فلســطني: "عــىل الرغــم مــن بعــده 
مرحلــة  خــال  وبخاصــة  بــأول،  أواًل  يتابعنــي  فإنــه  عنــي 
حفظــي القــرآن الكريــم، فهــو بجانــب والــديت كانــا الدافــع 
األســايس لتحقيــق النجــاح، ففــي بدايــة كل زيــارة لــه وقبل 
أن يرسقنــا الوقــت يف معرفــة كل واحــد منــا أخبــار اآلخــر 
واالطمئنــان عليــه، يــرشع والــدي يف تســميع مــا حفظــت 
مــن ســور قرآنيــة، عــىل الرغــم مــن متابعتــي يف الحفــظ مع 

األوقاف يف املسجد األقىص".
وتضيــف شــهادة: "ال أخفــي عليكــم أين أفتقــد والــدي يف 
الكثــر مــن املناســبات التــي أمتنــى فيهــا أن يكــون بجانبــي 
ويف  العامــة،  الثانويــة  يف  كالنجــاح  فرحتــي،  ويشــاركني 

حفظــي القــرآن كامــًا، ورغــم غيابــه جســدًيا فــإن تواصلــه 
معنــا بطــرق مختلفــة كان لــه أثر كبــر، ففي أغلب لحظات 
الخاصــة  بأمــوري  أجــده معــي معنوًيــا فأستشــره  حيــايت 

ويساعدين".
كذلــك  بــل  فقــط،  شــهادة  عــىل  متابعتــه  تقتــر  ومل 
يتابــع  فهــو  بعامــني  تكربهــا  التــي  سلســبيل  شــقيقتها 
أمورهــا، وكان يكلفهــام يف كل زيــارة بواجــب يف الحفــظ 
لتســميعه وتاوته يف الزيارة القادمة من خلف القضبان، 

وشجع زوجته عىل دراسة املاجستر. 
هــو  توضــح-  -كــام  القــرآن  لحفــظ  توجههــا  ســبب  كان 
تحقيــق رضــا اللــه، وتقديــم هديــة لوالديهــا، وهــي هديــة 
مثــرة  نتيجــة  فحصــدا  الوقــار،  تــاج  بإلباســهام  لآلخــرة 
غرســهام، ذاكــرة أن والدهــا بصــدد إصــدار كتــاب تحــت 
عنــوان "مصحــف الحفــاظ يف ضبــط وتوجيــه فواصل اآلي 
ومتشــابه األلفــاظ"، وكان مبنزلــة الطريــق املمهــد للحفــظ 
أنــه  كــام  والتثبيــت،  الــواردة  النصائــح  مــن  واالســتفادة 

مسئول مركز النور للتحفيظ يف السجون".
وبعد إنجازها حفظ سور قرآنية وأجزاء يخط لها شهادات 
ويرسلها لها ليشجعها عىل إكامل طريقها، لتحوز شعورا 
جميــا ال يزاحمهــا بــه أحــد، وكأنهــا شــهادات وصلتهــا مــن 

أعىل املستويات، فتشعر بالبهجة والرسور.
أمــا عــن شــعورها بإمتــام حفظهــا القــرآن وشــعور والديهــا 
فكانــت ســعادتهام ال توصــف، ليتجــدد األمــل يف قلــب 
شــهادة بــأن يتضمــن اســم والدهــا يف صفقــة تبــادل أرسى 

جديدة، تحرره من سجون االحتال.

واشنطن/ فلسطني:
متكن علامء من جامعة إلينوي بالواليات املتحدة من قتل -95

100 باملئــة مــن خايــا رسطــان الثــدي، وفــق موقــع "الكونســلتو" 

الطبي اإللكرتوين.
وتشــر مجلــة )Science Translational Medicine( ، إىل 
الــذي يقتــل جميــع   )ErSO( أن علــامء الجامعــة، ابتكــروا عقــار

األورام األولية والنقائل.
وقد أظهرت االختبارات التي أجريت يف املخترب عىل الفرئان، 
أنهــا تتحمــل حتــى الجرعــات الكبــرة مــن هــذا العقــار وأن عــدد 
الخايــا الرسطانيــة تقلــص يف املتوســط بعــد مــي بضعــة أيــام 

عىل بداية االختبار بنسبة 99 باملائة.
وتكمــن الســامت الفريــدة لهــذا العقــار يف عــدم وجــود أي آثــار 
جانبيــة لــه، وتعتمــد فاعليــة )ErSO( عــىل مســتقبات هرمــون 

االسرتوجني املوجودة يف غالبية أورام الثدي. 
 ،)a-UPR ( وعنــد التحــام العقــار بهــا، ينشــط املســار الخلــوي
الذي يهيئ الخايا املصابة للنمو الرسيع ويحميها من اإلجهاد. 
ويقــول عــامل الكيميــاء الحيويــة ديفيــد شــابرو، "حتــى عنــد نجاة 
بضــع خايــا رسطانيــة مــن تأثــر العقــار، مــا يســمح بنمــو األورام 
للعقــار  تبقــى هــذه األورام حساســة جــدا  أشــهر،  خــال بضعــة 

وميكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية".
ويخطــط الباحثــون الختبــار فاعليــة 

كان  إذا  ومــا  البــرش  عــىل  الــدواء 
هذا العقار فعاال ضد أنواع أخرى 

من الرسطان.

دواء جديد قد يقيض 
عىل 95 % من خاليا

 رسطان الثدي

شهادة مشاهرة..
 بدعم والدهـا األسري ُتتمُّ حفظ القرآن

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:
أبصرت عيناها فضاء الدنيا، ولم تر إال وجه والدتها 
أمامها، بعد أن غيب األسر أباها، لتصطحبها أمها 
معها في زياراتها له، ويفصل بينهم الزجاج البارد، 
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"قهروين وعلَِّمت عليهم".. أم الفدايئ
 بالل أبو غانم تروي قصة "عبارته المزلزلة"

الّسالم عليَك يا صاحبي،
ُكاًل يف  تنــا  الدنيــا، وصيَّ بنــا  نــأْت 

بلد،
أتنفــَس  أن  عــيَّ  اســتكرثْت  لقــد 

هواًء مرَّ من َقبل برئتيك،
ولفحتــك  ســبق  نســمًة  وأشــمَّ 

فجاءتني محملًة برائحتك،
أال وإن املحبني يتعزون بالروائح!

عليــه  يعقــوب  قــال  قبــل  ومــن 
الّسالم: إين ألجُد ريح يوسف!

والعــذب،  الوســيم،  يوســفي  فيــا 
والرقيق،

ليــَت يل قــوًة لكنُت أبقيُتَك معي، 
ووفرُت عيَّ وعليَك عناء الِفراق!

تركتهــم  مــا  بيــدي  األمــر  كان  لــو 
يطرحونك أرضًا،

فكل أرٍض أنَت لسَت فيها أنا فيها 
غريب!

ولــو كان األمــر بيــدي حــني ألقــوَك 
فر، يف ُجبِّ السَّ

لكنُت سبقُت السيارة إليَك،
وألقيُت دلوي وانتشلُتَك،

ومل أكن ألبيعك بثمٍن بخٍس!
يــا  لــَك  بخــٌس  مثــٌن  الدنيــا  كل 

صاحبي!
كنُت سأنتشلك،

وآخذك إىل صدري وأقول لَك:
ال بأس أنا هنا!

مبــاء  املبتلــة  روحــك  وأجفــف 
الفراق،

وآخذك إيلَّ وأقول لَك:
أنا إخوتك كلهم،

نيابًة عن إخوتك الذين تركوَك!
أنا أمَك التي تشتاق إليها،

أنا أبوَك املكلوم عىل فقدَك،
أنا كل هؤالء معًا، ألين أحبَك أكرث 

منهم معًا!
تركتهــم  مــا  بيــدي،  األمــُر  كان  لــو 

ُيغلقون عليَك األبواب،
يتهمــوَك  أن  لهــم  ســمحُت  ومــا 

فأنت عندي فوق التهمة!
لــو كان األمــر بيــدي لواســيُتَك يف 

السجن،
واللــِه  صاحبــي،  يــا  ســجن  الغربــة 

سجن!
ولكنــُت ســنابلَك الُخــر كلهــا وما 

مّسَك معي من يباس!
يا صاحبي،

صدقنــي حــني أخربَك أنه يكفي أن 
يرحَل شخٌص واحد عنَك،

حتى تستوحش من نفسَك،
ثقــب  كأنــك  مهــول  بفــراغ  وتشــعُر 

أسود،
لــو ابتلعــَت كوكبًا كاماًل فلن تســدَّ 

جوعك!
شــخص  إال  يســده  ال  جــوع  مثــة 

واحد،
وأنا جائع إليَك!

والّسالم لقلبَك.

الُم  السَّ
عليَك يا 
صاحيب

أدهم شرقاوي 
فيسبوك

ِمــت عليهــم" عبارتــه املزلزلــة هذه قالها  "قهــروين.. وعلَّ
يل يف زيــاريت األوىل لــه يف األرس، جعلتنــي أســتحر 
يف ذاكــريت كل عنــاد بــالل وإرصاره وكل ســنوات القهــر 
الذي عايشه يف الوطن املبتىل باالحتالل، الذي كنت 
أملحــه حزنــًا يف عينيــه وأملــًا يتســلل بــني حــروف كلامته 
أُعــدُّ  بــل كنــت  أبــدًا،  ُأفاجــأ مبــا فعلــه  لــذا مل  وصمتــه؛ 

نفيس الستقباله منذ مدة طويلة. 
أمــام  يثــور  جيــدًا..  ذلــك  أعــرُف  حامــي"  دمــه  "بــالل 
مشاهد االعتداء عىل املرابطات يف املسجد األقىص 
وعــىل األطفــال يف القــدس.. يف اليــوم الــذي أحرق فيه 
املســتوطنون عائلــة دوابشــة يف قريــة دومــا تأكــدُت أن 
بــالل ســينتقم لدمائهــم بطريقتــه الخاصــة، أمــا الشــعرة 
البعــي ودفعتــه إىل املــيِّ ُقدمــًا  التــي قصمــت ظهــر 
صــورة  فهــي  عليــان،  بهــاء  صديقــه  برفقــة  فعــل  فيــام 
الطفــل أحمــد منــارصة ابــن الثالثة عــر عامًا وهو ُملقى 
عــىل األرض حيــًا غارقــًا بدمائــه، يشــتمه املســتوطنون 
بأرجلهــم  ويربونــه  لقتلــه  االحتــالل  جيــش  ويدعــون 
بعد أن دعســته ســيارة مســتوطن، ومرت عربة ما تسمى 
أن  دون  أمامــه  مــن  لإلســعاف  الحمــراء"  داود  "نجمــة 
تقــوم مبــا عليهــا مــن تقديم اإلســعاف األويل له ورعايته 
طبيــًا ونفســيًا.. وكأنــه ليــس ببــر! ويوجهــون لــه اتهامــًا 
بأنــه كان بصــدد تنفيــذ عمليــة طعــن برفقــة ابــن عمــه، ثم 
ترسيب مقطع فيديو للمحقق يضغط عليه ويرصخ به 
لدفعــه لالعــراف مبــا يريــد، وهــذا الشــبل يــرصخ باكيــًا 
وهو يضع يديه عىل رأسه ويقول:" مش متذكر.. مش 

متأكد".
مــرات عــدة  بوابــات األقــىص  الجنــود عــىل  بــالل  رضب 
خالل دفاعه عن املصلني واملرابطني، األمر الذي قاده 
لألرس ليمي فيه 14 شهرًا، ولكن ذلك مل يخلف لديه 
إال مزيــدًا مــن اإلرصار. أحيانــًا كنت أحذره من االندفاع، 

فيحلف يل محاواًل بثَّ الطأمنينة يف لهجته، فتداخلني 
الهواجــس؛ ألننــي أعرفــه أكــرث مــام يعــرف نفســه، وأثــق 
متامــًا بأنــه لــن يتوقــف عــن العمــل! مــا معنــاه بأنــه مقبــل 

عىل الشهادة هذه املرة!!
يف املســاء ســألني عــن بلوزتــه الخــراء، وطلــب منــي 
أن أغســلها، فقلــت لــه: خــذ غيهــا.. فقــال: ال، أريدهــا 
غدًا ملشوار رضوري. غسلتها وتركتها تجف دون أسأله 
عن املشــوار الروري، ومل أكن أعلم أن هذا املشــوار 

سيغي حياة بالل! 
الكوكتيــل  محــل  يقصــد  الصبــاح  يف  ســبيله  يف  خــرج 
الــذي يعمــل فيــه، أو هكــذا طننــْت! كنــت خــارج البيــت 
أيضًا لقضاء بعض الحاجيات حني تناهت إىل ســمعي 
قلبــي  وخــزين  املكــرب،  جبــل  يف  مقاومــة  عمليــة  أنبــاء 
مــن  بــأن لألمــر عالقــة يب، أخرجــت املوبايــل  وشــعرت 
حقيبتي واتصلت ببالل.. املرة األوىل مل يرد، وكذلك 
الثانية، والثالثة... حتى الخامسة.. ليتيقن قلبي حينها 

من هوية املنفذ. 
وقفــت أمــام أحــد املحــالت أرقــب البــث املبــارش عــىل 
الداخــل، رشطــة  شاشــة مثبتــة عــىل جــدار املحــل يف 
إســعاف،  ســيارات  العمليــة،  مــكان  متــأل  االحتــالل 
صحافــة تصــور الحــدث، وصحفيــون ُيقدمون تقارير عن 
شــابان  الصحفــي:  قــال  اإلخباريــة،  لشــبكاتهم  العمليــة 
مســتوطنة  يف   78 رقــم  الحافلــة  دخــال  فلســطينيان 
املكــرب،  جبــل  أرايض  عــىل  املقامــة  هنتســيف  أرمــون 
الباصــات  الحافلــة إىل محطــة  تتجــه  أن  كان املفــرض 
املركزية يف القدس، حمل أحدهام سكينًا أخذ يطعن 
بــه املســتوطنني داخــل البــاص، واآلخــر كان يطلــق النــار 
مــن مســدس يحملــه! الصحفــي مــا يــزال يتحــدث، حــني 
اتجهــت عدســة الكامــيا إىل داخــل البــاص مبثــل ملــح 
البرص.. دماء عىل أرضية الباص، وشاب ُملقى أرضًا.. 

ابتعــدت عدســة الكامــيا بالرسعــة ذاتهــا التــي تســللت 
مل  ولكنهــا  البــاص،  خــارج  إىل  وعــادت  للداخــل،  بهــا 
تغــادر تالفيــف ذاكــريت.. أيكــون هــو؟؟ إنه يرتــدي بلوزة 

خراء!! أنا متأكدة أنه هو وال أحد غيه!
أفــكاري  خَلــط  غريــب  بتضــارب  شــعرُت  متاســكُت.. 
ــف يف أعــامق روحــي مزيجــًا غامضــًا مــن  مبشــاعري وخلَّ
اإلحســاس بالضيــاع والفــراغ والفخــر يف الوقــت ذاتــه.. 
ســارعت بالعودة إىل البيت أبحث عام ُيســكن روحي: 

فعلها بالل إذن؟!
وبــدأت الفضائيــات تبــثُّ تفاصيــل العملية.. استشــهد 
الســكني  يحمــل  كان  الــذي  وهــو  عليــان  بهــاء  رفيقــه 
يطعــن بهــا املســتوطنني داخــل البــاص، وأصيــب بــالل 
يطلــق  مسدســًا  يحمــل  كان  الــذي  وهــو  بالغــة،  بجــراح 
 3 قتــل  للعمليــة:  األوليــة  الحصيلــة  الرصــاص..  منــه 

مستوطنني وجرح أكرث من 20. 
علمــت الحقــًا أنهــم ســحلوه وهــو غــارق بدمائــه، شــظايا 
الزجــاج تنغــرس يف جلــده ورصاصــات أربــع تســتقر يف 
أماكن مختلفة من جسده إحداها استقرت داخل رئته. 
واستشــهد رفيقــه بهاء عليــان وصودرت جثته واحتجزت 
مها االحتالل  يف الثالجــات )مقابــر األرقــام( قبل أن ُيســلِّ
لوالــده بعــد ســنة تقريبــًا ويفــرض عليــه دفنهــا يف مقــربة 
الظــالم  جنــح  تحــت  القدميــة  البلــدة  يف  املجاهديــن 

وبحضور عدد قليل جدًا من املشيعني. 
قــال بــالل للصحافيــني يف املحكمــة: مــا فعلنــاه كان ردًا 
عــىل اعتداءاتهــم عــىل نســائنا وأقصانــا. وعندمــا طلــب 
منــه القــايض أن يقــف للجنــة القضــاء قبــل تــالوة الحكم، 
قائــاًل: ال يســتطيع كيانكــم أن يجعلنــي  الوقــوف  رفــض 
أقف ملحكمة عسكرية ال أعرف برعيتها، األمر الذي 
أثــار حنــق القــايض، فأصــدر بحقــه حكــاًم جائــرًا بالســجن 
ثالثــة مؤبــدات و60 ســنة إضافيــة )أي مــا مقــداره 257 

عامًا(، وغرامة مالية مقدارها مليون و900 ألف شيقل 
يدفعها للضحايا وأهلهم وتعويضًا لسائق الحافلة، كام 
صــدر عليــه ُحكــم بســحب هويــة القــدس منــه، وإخالئنــا 
نســكن  التــي  العــامرة  يف  نســتأجره  الــذي  البيــت  مــن 
للســكن يف  ننتقــل  أن  الثالــث، فاضطررنــا إىل  طابقهــا 

بيت بسيط سقفه من املعدن.
مل  نحــن  بــالل:  قــال  ســجنه  داخــل  مــن  لــه  رســالة  يف 
بــل حرصنــا عــىل أال يكــون القتــل  نقتــل ملجــرد القتــل، 
عشــوائيًا، لقــد أنزلنــا مجموعــة مــن األطفــال وكبــار الســن 
قبــل الــروع يف تنفيــذ العمليــة.. عمليتنــا جــاءت للــرد 
عــىل اقتحامــات املســجد األقىص، واســتهداف النســاء 
مــن قــوات االحتــالل ومســتوطنيه الذيــن اســتهدفناهم 

يف الحافلة. 
والــده  أن  تفوتنــي، وبخاصــة  بــأن  بــالل  لزيــارة  أســمح  ال 
وإخوتــه ممنوعــون مــن زيارتــه، أتحمل مشــقة الســفر من 
الســاعة الخامســة صباحًا حتى الســاعة التاســعة مســاًء، 
وأصــرب عــىل التفتيــش املهــني املرهــق؛ ألراه ملــدة 45 
دقيقة شهريًا من خالل زجاج سميك وأتحدث معه عرب 

هاتف ُيسمعني صوته الحبيب.
مــه   يف األرس ُيعلــم بــالل أصحابــه القــرآن، كــام كان يعلِّ
مه عىل بالط األقىص  ألشــبال جبــل املكــرب، بعــد أن تعلَّ
لــه  ِقَبــل  لــه، ال  بــه محبــًا  يف طفولتــه؛ مــا جعلــه مرتبطــًا 

باالبتعاد عنه.. مؤمنًا بأن االحتالل إىل زوال.  
ســتتكرر حكايــة بــالل عــىل أيــدي أبطــال ال يستســلمون 
ورشاســته  عدوانــه  ميــارس  البغيــض  االحتــالل  دام  مــا 
عىل فلســطني وأهلها، ويحارص غزة ويخنقها، ويدنس 
عــىل  ويعتــدي  حرمتــه،  وينتهــك  األقــىص  املســجد 
األطفــال والحرائــر.. أمــا بــالل فســيخرج مــن األرس عــىل 
أيــدي املقاومــة الطاهــرة التــي ال تغمــض عينيهــا مــا دام 

األرسى ميلؤون سجون املحتلني.

مها لألحرار  "ســيرة األبطال ليســت ملكًا لهم أو لذويهم وأحبائهم.. بل هي لفلسطين تعلِّ
الشــرفاء، تلقنهــا لألشــبال يــرون من خاللها العــزة والكرامة أمثلة مضيئة تحيا بشــموخ ال 
يعرف االستســالم.. وبالل أبو غانم ابني مدرســة أتركها بين أيديكم لتتعلموا منها، ليس 

د. زهرة خدرجألنه ابني، بل ألنه نموذج ُيحتذى به وقدوة لمن يريد االقتداء".
كاتبة وروائية



Tuesday 27 July 2021 الثالثاء 17 ذو الحجة 1442هـ 27 يوليو/ تموز

كان الشعب الفلسطيني وال يزال وسيبقى ينتظر الدعم 
العــريب لــه ولقضيتــه العادلــة يف كل املجــاالت واملواقع، 
تحظــى  التــي  العامليــة  الرياضيــة  األحــداث  ســيام يف  ال 
العــامل  بتســليط إعالمــي دويل كبــر عليهــا، مثــل كأس 
جميــع  يف  العامليــة  والبطــوالت  األوملبيــة  والــدورات 

األلعاب.
إن مثــل هــذا الدعــم العــريب لفلســطني لــه مــردود وتأثــر 
إيجايب يف الشعب الفلسطيني، فهو دعم معنوي ُيعزز 
قناعة أبناء الشــعب الفلســطيني أنهم ليســوا وحدهم يف 
مواجهة االحتالل، وأن لهم عمقا وجدارا عربيا يستندون 

إليه يف مواجهتهم مع دولة غاصبة ألرضهم العربية.
للقضيــة  العــريب  والتأييــد  الدعــم  مواقــف  هــي  وكثــرة 
الفلسطينية عىل الساحة الرياضية الدولية، فهي مواقف 
يف  الجزائــري  البطــل  قــرار  وآخرهــا  ُتحــى،  وال  ُتعــد  ال 
لعبــة الجــودو فتحــي نوريــن االنســحاَب مــن دورة األلعــاب 

األوملبية الحالية امُلقامة يف العاصمة اليابانية طوكيو.
فقــد جــاء قــرار الجزائــري فتحــي نوريــن بطــل إفريقيــا يف 
الجــودو عــدم مواجهــة خصمــه اإلرسائيــي ليكــون مبنزلــة 
العادلــة  وقضيتــه  الفلســطيني  للشــعب  الغاليــة  الهديــة 
وتقــف  وقفــت  التــي  العــزة  وغــزة  القــدس،  وعاصمتــه 
وآخرهــا  وانتهاكاتــه،  االحتــالل  ضــد  الباســلة  مبقاومتهــا 
العــدوان اإلرسائيــي األخــر؛ بســبب موقف املقاومة من 

قضية القدس.
كام أن هذا الرفض الجزائري الوقوَف أمام خصم إرسائيي 
يــأيت تأكيــدًا أن الجزائــر مــا زالت تتصــدر قامئة الداعمني 
لفلســطني كــام تــأيت لتكــون صفعــة قويــة لالحتــالل أواًل، 
ولــكل دعــاة التطبيــع املجــاين مــع دولــة االحتــالل، وهــي 
بحد ذاتها رسالة أن التطبيع الرسمي لن يصل إىل ساحة 
الشــعوب، وأن الشــعوب العربيــة مــا زالــت ســليمة وقويــة 

ولن تقبل التطبيع.
وملــن ال يعلــم حجــم تأثــر االنســحاب الريــايض العــريب 
يف  املشــاركة  وفرقــه  الصهيــوين  الكيــان  العبــي  أمــام 
العــام  الــرأي  عــىل  أوملبيــة،  ودورات  عامليــة  بطــوالت 
الفلســطيني والعــريب والــدويل، فــإن ذلــك ُيجــدد مكانــة 
ظــل  يف  الدوليــة  الســاحة  عــىل  الفلســطينية  القضيــة 
يف  بريقهــا  تفقــد  وجعلهــا  إعالميــًا  تغييبهــا  محــاوالت 
الوقــت، فإنــه يجــب علينــا أن  مــرور  مــع  وســائل اإلعــالم 
نقيــس األمــور مبقيــاس دقيــق يركــز يف البداية عىل حجم 

الخسارة والربح من هذا االنسحاب.
والــدورات  العــامل  لبطــوالت  العــريب  االســتعداد  إن 
بطــل  إعــداد  أجــل  مــن  طويــاًل  وقتــًا  يســتغرق  األوملبيــة 
لُيمثــل وطنــه، ويضعــه عــىل  عــىل مــدار ســنوات طويلــة 
منصــات التتويــج، ويرفــع علــم بــالده، ويرفــع رصيــد بــالده 

من امليداليات واأللقاب. 
كام أن عملية االستعداد واإلعداد للمشاركة يف بطوالت 
العامل والدورات األوملبية ُتكلف الكثر من املال للتأهل 

إىل النهائيات. 
وأمام هذه التضحيات العربية من أجل قضية فلســطني، 
عاتقهــا  عــىل  تقــع  وأحزابــًا  وشــعبًا  قيــادة  فلســطني  فــإن 
األبطــال  هــؤالء  تجــاه  كبــرة  ووطنيــة  أخالقيــة  مســؤولية 
وإســناد  دعــم  أجــل  مــن  بجهدهــم  ضحــوا  الذيــن  العــرب 
املحافــل  أكــر  يف  الواجهــة  يف  ووضعهــا  فلســطني 

الرياضية الدولية.
وبشــعوبهم  بهــم  يليــق  مبــا  األبطــال  هــؤالء  تكريــم  يجــب 
ودولهــم وتضحياتهــم، مــن خــالل تكرميهــم خــر تكريــم، 
رســمية  برســائل  الرســمي  الشــكر  بتوجيــه  فقــط  ليــس 
الفلســطينية  الجنســية  مبنحهــم  بــل  وحزبيــة،  وشــعبية 
أمــام  لتكرميهــم  كبــر  وطنــي  مهرجــان  وإقامــة  الرشفيــة، 

شعبنا وشعوبهم.
وُيســاند  ُيســاندها  مــن  كل  وعــاش  فلســطني،  عاشــت 
هــذا  يكــون  أن  ونأمــل  ومقاومتهــا،  وعاصمتهــا  قضيتهــا 
مواجهــة  بعــدم  رســميًا  عربيــًا  قــرارًا  واملســاندة  الدعــم 
املحافــل  يف  الصهاينــة  نظراَءهــم  العــرب  الرياضيــني 

الرياضية الدولية.

بالعربي الفصيح
المواقف أغلى 
من الميداليات

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/ مؤمن الكحلوت:
احتكم فريقا األهي وبيت حانون األهي 
للتعادل االيجايب بهدف ملثله، يف اللقاء 
الرمــوك  ملعــب  عــىل  جمعهــام  الــذي 
الجولــة  مباريــات  ختــام  يف  غــزة،  مبدينــة 
السادسة عرش من دوري الدرجة األويل.

يف  لألهــي  املقادمــة  أدهــم  وســجل 
الكفارنــة  ناجــي  وتعــادل   ،  "١٠" الدقيقــة 

لحوانني يف الدقيقة "٤٥"، ليفقد األهي 
 ٢٨ برصيــد  ثانيــا  ويبقــي  الصــدارة  فرصــة 
نقطــة، وبقــي أهي بيت حانون يف املركز 

التاسع برصيد ١٩ نقطة.
وضغــط أصحــاب األرض بــكل قــوة بهــدف 
تسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق بهدف 
أدهــم املقادمــة الــذي اســتغل كــرة داخــل 
ميــني  عــي  باتقــان  وضعهــا  الصنــدوق 

قــوة، وأنقــذ القائــم الحوانــني مــن هدفــني، 
األويل مــن رأســية حاتــم نصــار والثانيــة مــن 

رأسية حامدة صالح.
اعتمــد الحوانــني عــىل الهجــامت املرتدة، 
والتي شكلت خطورة كبرة، ومل يستغلها 
البديــل بــالل مقبــل، فأهــدر انفــرادا ، فيام 

سدد كرة فوق العارضة.
ويف أخطــر الفــرص، مــرت الكــرة مــن أمــام 

الحارس أحمد عليان.
حــاول األهــي تعزيــز النتيجــة لكــن جميــع 
محاوالتــه بــاءت بالفشــل، بعدهــا انتفــض 
هــدف  تســجيل  مــن  ومتكنــوا  الحوانــني 
التعــادل عــر ناجــي الكفارنــة مــن تســديدة 
قويــة مــن داخــل الصندوق ســكنت شــباك 

الحارس أبو دياب.
ويف الشــوط الثــاين، ضغــط األهــي بــكل 

الصنــدوق  داخــل  األهــي،  مهاجمــي 
لتنتهــي  امللعــب،  خــارج  الكــرة  وذهبــت 

املباراة بالتعادل االيجايب.
مــع  األقــى  تعــادل  ثانيــة،  مبــاراة  ويف 
فرفــع  أهــداف،  بــدون  القادســية  ضيفــه 
األول رصيــده إىل )18( نقطــة يف املركــز 
العــارش، فيــام رفــع القادســية رصيــده إىل 

)14( نقطة يف املركز الحادي عرش.

طوكيو/فلسطني:
أكــد كــوزو تاشــيام رئيــس االتحــاد اليابــاين لكــرة القــدم، 
مجــال  الفلســطيني يف  نظــره  مــع  للتعــاون  اســتعداده 
الفلســطينية،  الرياضيــة  واملنشــآت  الكــوادر  تطويــر 
يف  الرياضــة  شــهدته  الــذي  الكبــر  بالتطويــر  وأشــاد 

فلسطني مؤخرًا.
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي جمــع بــني الفريــق جريــل 
الرجــوب رئيــس االتحاد الفلســطيني لكرة القدم واللجنة 
العاصمــة  يف  اليابــاين  ونظــره  الفلســطينية،  األوملبيــة 
اليابانيــة طوكيــو عــىل هامــش منافســات دورة األلعــاب 
األوملبية "طوكيو 2020"، بحضور القائم بأعامل سفارة 
لــدى طوكيــو هشــام نصــار واملستشــار  دولــة فلســطني 

االول يف السفارة اياد الهندي.

الفلســطيني  للحــق  اليابــان  دعــم  عــىل  تاشــيام  وشــدد 
بتطويــر ومامرســة الرياضــة عــىل أرض الفلســطينية دون 
أي مضايقــات أو محــاوالت لعرقلــة دوران عجلــة التطوير 

الريايض يف فلسطني.
االتحــاد  رئيــس  وضــع  الرجــوب،  جريــل  الفريــق  وكان 
الريــايض  الوضــع  صــورة  يف  تاشــيام  كــوزو  اليابــاين 
الخصــوص،  القــدم عــىل وجــه  الفلســطيني عامــة وكــرة 
االتحاديــن،  بــني  التعــاون  تعزيــز  ســبيل  معــه  وبحــث 
يف  الرياضــة  تواجههــا  التــي  العقبــات  عــىل  للتغلــب 
الرياضــة  ضــد  اإلرسائيــي  االحتــالل  مامرســات  ظــل 
الفلسطينية من خالل استهداف الرياضيني واعتقالهم 
اســتهداف  جانــب  إىل  حركتهــم  حريــة  مــن  والحــد 

املنشآت الرياضية.

غزة /فلسطني:
صبــاح  والرياضــة  للشــباب  األعــىل  املجلــس  اختتــم 
االســراتيجي  للتخطيــط  تدريبيــة  دورة  أمــس، 
الريــايض بحضــور عبــد الســالم هنيــة مســاعد أمــني 
روقــة،  إبراهيــم  الخبــر  واملــدرب  املجلــس،  عــام 
وبــالل  واالتحــادات،  األنديــة  مديــر  حلــس  ومحمــد 
الشاعر مدير دائرة إعداد القادة الرياضيني، وغسان 

محيسن مدير العالقات العامة.
أن  الــدورة  تخريــج  خــالل  هنيــة  الســالم  عبــد  وأكــد 
التخطيط االسراتيجي جزء مهم من نجاح املنظومة 
الــدول  أن  وأضــاف  اإلنجــازات،  وتحقيــق  الرياضيــة 
األلعــاب  دورات  تنظيــم  عــىل  تتنافــس  العظمــى 

العائــد  لتحقيــق  العــامل،  كأس  وبطــوالت  األوملبيــة 
وبنــاء  الرياضيــة  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  املــادي 

األبطال.
التخطيــط االســراتيجي ميثــل حجــر   منوهــا إىل أن 
الريــايض  والتقــدم  التطــور  إىل  للوصــول  األســاس 

الحاصل حاليا.
بدورهــم شــكر املتدربون جهــود املجلس األعىل يف 
التدريــب وتلبيــة احتياجــات األنديــة  تنظيــم دورات 
املجــال  يف  النوعيــة  التخصصــات  يف  واالتحــادات 

الريايض.
ويف ختــام الــدورة تــم توزيــع شــهادات اجتيــاز الــدورة 

عىل املتدربني.

غزة/وائل الحلبي:
حــرم الرضــوان نظــره املشــتل مــن اســتعادة 
صــدارة ترتيــب دوري الدرجــة الثانيــة لفــرع 
غــزة والشــامل، بعــد فــوزه عليــه بهــدف دون 
الفريقــني  جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  رد، 

عىل ملعب، بيت حانون.
أوقفــت  الرضــوان  أمــام  املشــتل  خســارة 
الثــاين  املركــز  نقطــة يف   20 عنــد  رصيــده 
جباليــا  خدمــات  عــن  واحــدة  نقطــة  بفــارق 

متصــدر الرتيــب، وتقــدم الرضــوان للمركــز 
الخامس برصيد 12 نقطة.

ويديــن الرضــوان بهذا الفــوز الثمني لالعبيه 
عــالء أبــو جيــاب الــذي متكــن مــن تســجيله 
هــدف املبــاراة الوحيــد يف الدقيقــة )96(، 
فيام شــهدت املباراة إهدار الرضوان لركلة 
جــزاء عــر العبــه أحمــد فضــل عبيــد بعدمــا 
متكــن الحــارس شــعبان عفانــة مــن التصــدي 

لها.

الثانيــة  الجولــة  مباريــات  اليــوم  وتتواصــل 
الثانيــة  الدرجــة  مــن  عــرش  والرابعــة  عــرش 
يلتقــي  أن  املقــرر  مــن  حيــث  للفرعــني، 
الزيتون وفلسطني عرص اليوم عىل ملعب 
غــزة  فــرع  لحســاب  فلســطني  ملعــب  عــىل 

والشامل.
يســتقبل  والجنــوب  الوســطى  فــرع  ويف 
املبــاراة  العطــاء يف  عــىل  املصــدر ضيفــه 

التي تجمعهام عىل ملعب الدرة.

سليمسليم  يصل إلى رام الله يصل إلى رام الله 
لقيادة األمعريلقيادة األمعري

غزة/ مؤمن الكحلوت:
وصل املدرب األردين مؤيد سليم إىل مدينة رام الله, لقيادة فريق مركز شباب 

األمعري, يف بطوالت املوسم الجديد 2021-2022.
وســيبدأ األمعــري تدريباتــه يــوم األحــد القــادم, اســتعدادًا لبطولــة كأس أبــو عامر, 

والتي ستكون باكورة البطوالت يف منتصف شهر أغسطس املقبل.
الخطيــب  وأنــس  ُجــدد, هــم: ســاري جاداللــه  مــع "4" العبــني  وتعاقــد األمعــري 

وأحمد خليفة ومحمد عصفور, فيام يتطلع سليم لجلب العبني من األردن.
وجدد األمعري عقود العبيه باسل األشقر وهامم أبو حسنني وخالد مهدي وعبد 

الحميد أبو حبيب, حيث ُيعتر الالعبون األربعة من الركائز األساسية للفريق.

األهلـــياألهلـــي  يفقـــد صـــدارة دوري يفقـــد صـــدارة دوري 
الدرجــة األولــى بتعادلــه مــع الحوانيــنالدرجــة األولــى بتعادلــه مــع الحوانيــن

االتحاد الياباني لكرة القدم مستعد االتحاد الياباني لكرة القدم مستعد 
للتعاون مع نظيره الفلسطينيللتعاون مع نظيره الفلسطيني

المجلس األعلى للرياضة يختتم دورة المجلس األعلى للرياضة يختتم دورة 
التخطيط اإلستراتيجي الرياضيالتخطيط اإلستراتيجي الرياضي

األقصى يتعادل مع القادسية

الرضوانالرضوان يحرم  يحرم المشتلالمشتل استعادة  استعادة 
صدارة دوري الدرجة الثانيةصدارة دوري الدرجة الثانية
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دوري "" للدرجة الممتازة 2021-2020

شباب رفح يواصل العزف منفرًدا في القمة الزرقاءشباب رفح يواصل العزف منفرًدا في القمة الزرقاء

شباب خانيونس ُيبعد جاره االتحاد أكثر عن المتصدر بتعادل مثيرشباب خانيونس ُيبعد جاره االتحاد أكثر عن المتصدر بتعادل مثير

بطاقة المباراة:

• بطاقة المباراة

* شباب رفح

• شباب خانيونس 

* شباب جباليا

• اتحاد خانيونس 

• الجولة )16(
• امللعب: رفح البلدي

• التاريخ: 26/7/2021
• الفريقان: شباب رفح × شباب جباليا

• النتيجة: )0-1(
• أصحاب األهداف:

الجولة: )16(
النتيجة: )2-2(

امللعب: خانيونس
التاريخ: 26/7/2021

الفريقــان: شــباب خانيونــس ×  اتحاد 
خانيونس

أصحاب األهداف:
مطــر،  خليــل  خانيونــس:  شــباب 

عبــد اللــه شــقفة، أحمــد الشــاعر، محمــد الســدودي، رأفــت 
اللــه  عبــد   ،)46 الحــويل  )فهــد  العيــد  شــيخ  محمــود  القــن، 
عبيــد، جمعــة الهمــص )محمــد الشــاعر 61(، وليــد أبــو دان، 
محمــد أبــو دان )أحمــد صبــاح 70(، مهنــد أبــو زيــد )ســعيد 

السباخي 70(، عامد فحجان )نارص أبو قرشني 61( 
* الكابتن: رأفت القن

* المدرب: رأفت خليفة

هيثــم فتيحــة، محمــد البطــراوي، عبــد اللــه املجايــدة، معــاذ 
أبــو مــوىس، رأفــت الربدويــل  أبــو ســل، محمــد  عــواد، معتــز 
بهــاء الســباخي، خليــل مطــر )أســامة   ،)60 )أســامعيل جــرب 
البيطار 60( )رشف محسن 96(، سليامن أبو عبيدة )محمد 

بركات45(، خالد القوقا )رفيق عاشور 54(.
- قائد الفريق: هيثم فتيحة  - مدرب الفريق: محمود عواد 

 غزة/ وائل الحلبي: 
اجتيــاز ضيفــه شــباب جباليــا  مــن  رفــح  متكــن شــباب 
املبــاراة  يف  رد،  دون  بهــدف  عليــه  الصعــب  بفــوزه 
التــي جمعتهــام عــى ملعــب رفــح البلــدي، يف ختــام 
منافســات الجولــة السادســة عــر مــن دوري الدرجــة 

املمتازة.
مــن  الكثــر  خفــف  للزعيــم  والثمــني  الصعــب  الفــوز 
بصــدارة  ابتعــد  وأنــه  خاصــة  العبيــه  عــى  الضغــوط 
ترتيــب الــدوري بفــارق 4 نقــاط عــن اتحــاد خانيونــس 
 35 إىل  رصيــده  رفــح  شــباب  ورفــع  مالحقيــه،  أقــرب 
تــرر  جباليــا  شــباب  لكــن  األول،  املركــز  يف  نقطــة 

عــن  يتنــازل  جعلتــه  التــي  الخســارة  مــن  كبــر  بشــكل 
 27 بتوقــف رصيــده عنــد  الرابــع  نحــو  الثالــث  املركــز 

نقطة.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

كالهــام  وحــاول  الفريقــني  بــني  قويــة  بــدأت  املبــاراة 
تبــادل الهجــامت مبكــرًا لكــن مــع حــذر دفاعــي واضــح 
خشية تلقي األهداف، سيطر بعدها شباب رفح عى 
الكــرة بشــكل نســبي ونجــح يف امتــالك األفضليــة بحثًا 
عن الوصول ملرمى الثوار، إال أن الوافد الجديد عامد 

فحجان واجه صعوبة كبرة يف اخرتاق الدفاعات.

تعــدد  مــن  االســتفادة  جباليــا  شــباب  حــاول  بــدوره 
الــركالت الثابتــة التــي تحصــل عليهــا، وحــاول تهديــد 
مرمــى شــباب رفــح بكــرة رأســية مــن مصطفــى شــاهني 
علــت املرمــى بقليــل، قبــل أن يتمكــن جمعــة الهمــص 
مــن اســتغالل تقــدم حــارس شــباب جباليــا ويضــع كــرة 

رائعة للغاية لتسكن الشباك )24(.
اندفــع شــباب جباليــا بعدهــا مــن أجــل التعديــل قبــل 
نهايــة الشــوط األول، وســدد مؤمــن زيــدان كــرة علــت 
بتســديدة  ريالــة  أبــو  محمــد  زميلــه  تبعــه  املرمــى، 
عشــوائية وصلــت للحــارس بســهولة، إال أن أصحــاب 
األرض حافظــوا عــى خطورتهــم وكاد مهنــد أبو زيد أن 

يعــزز النتيجــة بهــدف ثــاين مــن تســديدة زاحفة حولها 
الحارس أحمد عفانة إىل ركنية، لينتهي الشوط األول 

بتقدم شباب رفح.
الشوط الثاني

الشــوط  يف  وضوحــًا  أكــر  أصبحــت  الثــوار  خطــورة 
الثــاين خاصــة وأنهــا ظهــرت مبكــرًا عــرب البديــل حــريب 
السويريك الذي وضع كرة قوية جاورت مرمى شباب 
ثابتــة مل  عــدة ركالت  عــى  الضيــوف  رفــح، وتحصــل 
يتمكــن مــن االســتفادة منهــا خاصــة يف ظــل التمركــز 

الدفاعي املميز لالعبي األزرق.
اعتمــد شــباب رفــح عــى الهجــامت املرتــدة يف ظــل 

دفــع  بعدمــا  خاصــة  الثــوار،  دفــاع  يف  املســاحات 
بالثنايئ ســعيد الســباخي وأحمد صباح، وكاد األخر 
أن يضــع الهــدف الثــاين لــوال براعــة الحــارس يف ابعــاد 

الكرة إىل ركنية.
استمرت خطورة شباب رفح عى مرمى الثوار والحت 
الفرصــة أمــام عبــد اللــه عبيــد الــذي مل يتعامل بشــكل 
جيــد مــع كــرة مــن ركلــة ركنية للســباخي، ليقــوم األخر 
بتســديد كــرة قويــة تصــدى لهــا الحــارس بثبــات، فيــام 
مل ُتجــدي محــاوالت الضيــوف نفعــًا مــن أجل التعديل 
يف الدقائــق املتبقيــة مــن املبــاراة، التــي انتهــت بفوز 

الزعيم بهدف دون رد لشباب جباليا.

غزة/ عالء شاميل:
ــل فريــق شــباب خانيونــس جــاره االتحــاد من طريق  عطَّ
لــكل  بهدفــني  التعــادل  بعــد  اللقــب  عــى  املنافســة 
فريق يف املباراة التي جمعت الفريقني عى ملعب 
السادســة  الجولــة  منافســات  ختــام  يف  خانيونــس، 

عرة من الدوري املمتاز.
ســجل هــديف شــباب خانيونــس، خليــل مطــر )23(، 
هــديف  ســجل  فيــام   ،)28( عبيــدة  أبــو  وســليامن 
االتحــاد، خالــد النربيــص )45+41(، لرفــع النشــامى 
فيــام  التاســع،  املركــز  يف  نقطــة   )15( إىل  رصيــده 
رفــع االتحــاد رصيــده إىل )31( نقطــة وبقــي يف املركز 

الثاين. 
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

كاد اتحاد خانيونس أن يحقق أقوى انطالقة هجومية 
لــوال أن القائــم منــع رأســية خالد النربيــص من الوصول 
املحــاوالت  بعــض  مــع  دقيقتــني،  أول  يف  للشــباك 
مل  التــي  خانيونــس  شــباب  مــن  الخجولــة  الهجوميــة 
تحمــل الخطــورة الكافيــة لهــز الشــباك قبــل أن يســدد 

خليل مطر كرة زاحفة مرت بجوار القائم. 
اكتسب شباب خانيونس ثقة كبرة يف تناقل الكرات 
ومحاولــة الســيطرة عــى وســط امللعــب وخلــق عــدة 

فــرص ومحــاوالت هجوميــة ترجــم خليــل مطــر إحداهــا 
لهدف أول للنشامى )23(.

أفضليــة شــباب خانيونــس مل تتوقــف وواصــل هجومــه 
أبــو  ســليامن  طريــق  عــن  ثــاِن  بهــدف  االتحــاد  وفاجــأ 
الدفــاع  بــني  مشــرتك  خطــأ  اســتغل  الــذي  عبيــدة 

والحارس )28(. 
ببعــض  توازنــه  واســتعاد  اتحــاد خانيونــس  ييــأس  ومل 
واســتعاد  الالعبــني  توظيــف  الداخليــة يف  التغــرات 
خالــد  ومتكــن  الهجوميــة  املحــاوالت  يف  خطورتــه 
النتيجــة بهــدف أول مــن ركلــة  النربيــص مــن تقليــص 

جزاء )41(. 

املنتــي  خانيونــس  التحــاد  األفضليــة  وانقلبــت 
أن  قبــل  الهجــوم  تكريــس  بســبب  النتيجــة  بتقليــص 
يخطف خالد النربيص هدف التعادل من رأسية قوية 
ويعيــد املبــاراة لنقطــة البداية مع نهاية الشــوط األول 

بهدفني لكل فريق. 
• الشوط الثاني

بالنتيجــة  التقــدم  اســتعادة  خانيونــس  شــباب  كاد 
لــوال أن خالــد القوقــا وضــع الكــرة بجــوار امللعــب، يف 
وقــت انحــرت فيــه املــرة يف وشــط امللعــب بتبــادل 

محاوالت بناء الهجامت والوصول ملرمى اآلخر.
مالت األفضلية التحاد خانيونس يف السيطرة وتعدد 

مــن  املبــاراة  نقــاط  يف  طمعــًا  الهجوميــة  املحــاوالت 
أجل ضامم املنافسة عى اللقب.

واالندفــاع  خانيونــس  اتحــاد  ســيطرة  اســتمرار  مــع 
الهجــامت  عــى  خانيونــس  شــباب  اعتمــد  الهجومــي 
املرتــدة التــي شــكلت خطــورة وكاد أن يخطــف نقــاط 
املبــاراة خاصــة مــع ظهــور مســاحات يف دفــاع االتحاد 

املتقدم.
تســارعت الخطــوات الهجوميــة التحــاد خانيونــس مــع 
تقادم الدقائق وحاول إحداث تغيرات هجومية لكن 
مل تحــدث أي فــارق عــى مســتوى الخطــورة والنتيجــة 

التي بقيت عى حالها بهدفني لكل فريق. 

أحمــد عفانــة، إبراهيــم أبــو املعــزة، أحمــد عمــرة، مصطفــى 
شاهني )إبراهيم شاهني 83(

نائــل شــاهني، )فــادي أبــو حصــرة 83(، أدهــم خطــاب مؤمــن 
زيدان )وجدي عودة 83(

العطــار،  طــارق   ،)46 الســويريك  )حــريب  إســامعيل  مؤيــد 
محمد أبو ريالة )هيثم النجار 70(، محمد عبيد.

* الكابتن: أدهم خطاب  * المدرب: أحمد عبد الهادي

عبــد   ،)80 الخــر  أبــو  )بــراء  النربيــص  عــالء  البيــوك،  هشــام 
الرحمــن الحــاج، أدهــم القــايض، مصطفــى حســب اللــه، أنــور 
عمــران )عــز الديــن أبــو جامــوس 63( ، أحمــد كالب، مــروان 
الرتابــني، محمــد اللــوح، خالــد النربيــص، راغــب فــارس )عيد 

العكاوي 45(. 
- قائد الفريق: محمد أنور عمران  - مدرب الفريق: احميدان بربخ

- شباب رفح: جمعة الهمص )24(
- شباب جباليا: ال يوجد

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )0(
• بطاقة حمراء:  )0(

• طاقم الحكام واملراقبني

إسامعيل أبو عبيدة.
اتحاد خانيونس: خالد النربيص )هدفني(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )5(

معــاذ  البطــراوي،  محمــد  خانيونــس:  شــباب 
عواد، معتز أبو سل. 

اتحاد خانيونس: أحمد كالب، خالد النربيص 
بطاقة حمراء:  )0(

- حكم ساحة: عامد مرجان
- مساعد أول: محمد الغول

- مساعد ثان: محمد خطاب
- حكم رابع: خالد أبو الخر

- مراقب املباراة: أمين املغاري
- ُمقيم الُحكام: إبراهيم أبو العيش

• طاقم الُحكام واملراقبني:
حكم ساحة: عاهد املري 

حكم مساعد أول: حسام الحرازين 
حكم مساعد ثان: محمود الصواف

حكم رابع: هاين مسمح
مراقب املباراة: إياد حامد

ُمقيم الُحكام: سعيد محسن

شباب جبالياشباب رفح 10

اتحاد خانيونسشباب خانيونس 22
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طوكيو/ )أ ف ب(:طوكيو/ )أ ف ب(:
جــاءت غلــة العــرب وافــرة أمــس ضمــن اليــوم الثالــث مــن جــاءت غلــة العــرب وافــرة أمــس ضمــن اليــوم الثالــث مــن 
أبرزهــا  ميداليــات  أربــع  مــع  الصيفــي،  طوكيــو  أبرزهــا أوملبيــاد  ميداليــات  أربــع  مــع  الصيفــي،  طوكيــو  أوملبيــاد 

فضية العب التايكواندو األردين صالح الرشبايت.فضية العب التايكواندو األردين صالح الرشبايت.
وإىل جانــب فضيــة الرشبــايت يف وزن وإىل جانــب فضيــة الرشبــايت يف وزن 80-80- كلــغ، أحــرز  كلــغ، أحــرز 
عينــه، املرصيــة  الــوزن  برونزيــة  عيــى  ســيف  عينــه، املرصيــة املــرصي  الــوزن  برونزيــة  عيــى  ســيف  املــرصي 
يف  تــّوج  فيــا  كلــغ،  يف   تــّوج  فيــا  كلــغ،   -57-57 وزن  برونزيــة  مــاك  وزن هدايــة  برونزيــة  مــاك  هدايــة 
الرماية املخرضم الكويتي عبدالله الرشــيدي مع برونزية الرماية املخرضم الكويتي عبدالله الرشــيدي مع برونزية 

السكيت للمرة الثانية تواليا.السكيت للمرة الثانية تواليا.
أحــرز  قــد  الحفنــاوي  أحمــد  الشــاب  التونــي  أحــرز وكان  قــد  الحفنــاوي  أحمــد  الشــاب  التونــي  وكان 
ذهبيــة ســباق ذهبيــة ســباق 400400 م حــرة األحــد ومواطنــه محمــد خليــل  م حــرة األحــد ومواطنــه محمــد خليــل 

الجندويب فضية وزن الجندويب فضية وزن 58-58- كلغ يف التايكواندو. كلغ يف التايكواندو.
توج الرشبايت املصنف سادًســا عاملًيا بفضية توج الرشبايت املصنف سادًســا عاملًيا بفضية 80-80- كلغ  كلغ 
بعد خسارته يف النهايئ أمام متصدر التصنيف العاملي بعد خسارته يف النهايئ أمام متصدر التصنيف العاملي 
علــم  تحــت  املشــارك  خرامتشــوف  ماكســيم  علــم الــرويس  تحــت  املشــارك  خرامتشــوف  ماكســيم  الــرويس 

محايد بنتيجة محايد بنتيجة 20-920-9..
وأهــدى الرشبــايت بــاد النشــامى ثــاين ميدالياتهــا عــى وأهــدى الرشبــايت بــاد النشــامى ثــاين ميدالياتهــا عــى 
أحمــد  باكورتهــا  حصــد  أن  بعــد  األوملبيــاد  يف  أحمــد اإلطــاق  باكورتهــا  حصــد  أن  بعــد  األوملبيــاد  يف  اإلطــاق 
يف  األعــى،  مثالــه  الرشبــايت  يعتــره  الــذي  غــوش  يف أبــو  األعــى،  مثالــه  الرشبــايت  يعتــره  الــذي  غــوش  أبــو 
التايكوانــدو أيًضــا عندمــا تــوج بذهبيــة وزن التايكوانــدو أيًضــا عندمــا تــوج بذهبيــة وزن 68-68- كلــغ يف  كلــغ يف 

ريو ريو 20162016..
وبعــد فــوزه يف نصــف النهــايئ قــال يف حديــث لفرانــس وبعــد فــوزه يف نصــف النهــايئ قــال يف حديــث لفرانــس 
بــرس "شــكرت ريب ألن هــذه الجهــود مل تذهــب ســدى بــرس "شــكرت ريب ألن هــذه الجهــود مل تذهــب ســدى 
)...( فكرت بعائلتي ألنهم تعبوا معي ووقفوا اىل جانبي )...( فكرت بعائلتي ألنهم تعبوا معي ووقفوا اىل جانبي 

ألصل اىل هنا".ألصل اىل هنا".
ثنائية برونزية مصرية

مــاك  وهدايــة  عيــى  ســيف  املــرصي  الثنــايئ  مــاك ومنــح  وهدايــة  عيــى  ســيف  املــرصي  الثنــايئ  ومنــح 
بادهــا أوىل امليداليــات بإحرازهــا برونزيــة بادهــا أوىل امليداليــات بإحرازهــا برونزيــة 80-80- و و67-67-  
كلغ توالًيا، بعد فوز االول عى الرنوجي ريتشارد أندري كلغ توالًيا، بعد فوز االول عى الرنوجي ريتشارد أندري 
ماكفريســون  بايــج  االمريكيــة  عــى  والثانيــة  ماكفريســون أوردميــان  بايــج  االمريكيــة  عــى  والثانيــة  أوردميــان 
املصنفــة خامســة عاملًيــا لتضيفهــا إىل برونزيــة املصنفــة خامســة عاملًيــا لتضيفهــا إىل برونزيــة 57-57- كلغ  كلغ 

التي أحرزتها يف أوملبياد ريو التي أحرزتها يف أوملبياد ريو 20162016..
االيطــايل  عيــى  أقــى  الرونزيــة،  إىل  طريقــه  االيطــايل ويف  عيــى  أقــى  الرونزيــة،  إىل  طريقــه  ويف 

سيموين أليسيو بطل العامل سيموين أليسيو بطل العامل 20192019..
يف املقابــل، أضافــت مــاك برونزيــة ثانيــة يف رصيدهــا يف املقابــل، أضافــت مــاك برونزيــة ثانيــة يف رصيدهــا 

بعد تتويجها قبل خمسة أعوام يف وزن بعد تتويجها قبل خمسة أعوام يف وزن 57-57- كلغ. كلغ.
الرشيدي مجددا

ومل يكــن الرامــي الكويتــي عبداللــه الرشــيدي يــدرك بــأن ومل يكــن الرامــي الكويتــي عبداللــه الرشــيدي يــدرك بــأن 
حصــد  إىل  ســيقوده  الســكيت  مســابقة  غــار  حصــد خوضــه  إىل  ســيقوده  الســكيت  مســابقة  غــار  خوضــه 
ميداليــة برونزيــة مــرة ثانية تواليــا، خصوصا أنه جاء بصفة ميداليــة برونزيــة مــرة ثانية تواليــا، خصوصا أنه جاء بصفة 

"مشارك طوارئ" بعد اعتذار زميل له."مشارك طوارئ" بعد اعتذار زميل له.
حصــد  عامــا(  حصــد   عامــا(   5858( شــعره  البيــاض  غــزا  الــذي  )الرشــيدي  شــعره  البيــاض  غــزا  الــذي  الرشــيدي 
ميداليــة برونزيــة ثانيــة تواليــا، بعــد أن حصــد ميداليــة برونزيــة ثانيــة تواليــا، بعــد أن حصــد 4646 نقطــة،  نقطــة، 
وحّل وراء األمرييك فنسنت هانكوك )وحّل وراء األمرييك فنسنت هانكوك )5959، رقم أوملبي( ، رقم أوملبي( 
والدمناريك يســر هانســن )والدمناريك يســر هانســن )5555(، وال يزال طامحا لحصد (، وال يزال طامحا لحصد 

ميدالية ذهبية يف أوملبياد باريس ميدالية ذهبية يف أوملبياد باريس 20242024..
ويف الوقــت الــذي حــّل فيــه عبداللــه ثالثــًا، جــاء منصــور ويف الوقــت الــذي حــّل فيــه عبداللــه ثالثــًا، جــاء منصــور 
يف املركــز الســادس عــرش، متقدمــًا عربيــًا عــى املــرصي يف املركــز الســادس عــرش، متقدمــًا عربيــًا عــى املــرصي 
عزمــي محيلبــه )عزمــي محيلبــه )1919(، الســعودي ســعيد املطــريي )(، الســعودي ســعيد املطــريي )2222(، (، 
حمــدي  واملــرصي  حمــدي (  واملــرصي   )2424( فطيــس  بــن  ســيف  )اإلمــارايت  فطيــس  بــن  ســيف  اإلمــارايت 

مصطفى )مصطفى )2929( من أصل ( من أصل 3030 مشاركا. مشاركا.
ويف املبــارزة، خــرج املرصيــان عــاء أبــو القاســم ومحمــد ويف املبــارزة، خــرج املرصيــان عــاء أبــو القاســم ومحمــد 

ماهر حمزة من ربع نهايئ مسابقة الشيش.ماهر حمزة من ربع نهايئ مسابقة الشيش.
وبعــد تفــّوق أبــو القاســم )وبعــد تفــّوق أبــو القاســم )3030 عامــا(، حامــل فضيــة لنــدن  عامــا(، حامــل فضيــة لنــدن 
20122012، يف دور الـــ، يف دور الـــ3232 عــى األملــاين بنجامني كليرينك  عــى األملــاين بنجامني كليرينك 

فاديســاف  محايــد  علــم  تحــت  الــرويس  ثــم  فاديســاف   محايــد  علــم  تحــت  الــرويس  ثــم   15-1115-11

تاكاهــريو  اليابــاين  أمــام  خــرج  تاكاهــريو ،  اليابــاين  أمــام  خــرج   ،15-1215-12 ميلنيكــوف ميلنيكــوف 
شيكيني شيكيني 13-1513-15..

مــن جهتــه، تغّلــب محمــد ماهر حمــزة )مــن جهتــه، تغّلــب محمــد ماهر حمــزة )2020 عاما( يف دور  عاما( يف دور 
ثــم  ثــم ،   ،15-1315-13 مبســتيد  ماركــوس  االنكليــزي  عــى  مبســتيد   ماركــوس  االنكليــزي  عــى  الـــالـــ3232 
تخطى اإليطايل أندريا كاّسارا تخطى اإليطايل أندريا كاّسارا 3-315-15، قبل خسارته أمام ، قبل خسارته أمام 

التشييك ألكسندر تشوبينيتش التشييك ألكسندر تشوبينيتش 9-159-15..
ومــن دور  هــروي  الجزائــري ســليم  ومــن دور   هــروي  الجزائــري ســليم  الـــ6464  مــن دور  الـــوخــرج  مــن دور  وخــرج 

الـالـ3232 املرصي محمد حسن. املرصي محمد حسن.
خسارة في اليد والطائرة

ويف كــرة اليــد، عجــزت مــرص عن الثــأر من الدمنارك التي ويف كــرة اليــد، عجــزت مــرص عن الثــأر من الدمنارك التي 
العــامل  نهــايئ بطولــة  ربــع  العــامل هزمتهــا برضبــات الرتجيــح يف  نهــايئ بطولــة  ربــع  هزمتهــا برضبــات الرتجيــح يف 
دور  مــن  الثانيــة  الجولــة  يف  دور   مــن  الثانيــة  الجولــة  يف   27-3227-32 أمامهــا  أمامهــا وخــرت  وخــرت 
فــخ  يف  مجــددًا  البحريــن  ســقطت  فيــا  فــخ املجموعــات،  يف  مجــددًا  البحريــن  ســقطت  فيــا  املجموعــات، 

اللحظات األخرية أمام الرتغال اللحظات األخرية أمام الرتغال 25-2625-26..
التونــي بخســارته  منــي املنتخــب  الطائــرة،  الكــرة  التونــي بخســارته ويف  منــي املنتخــب  الطائــرة،  الكــرة  ويف 
الجولــة  يف  الجولــة   يف  صفــر3-3-  فرنســا  أمــام  ســقط  عندمــا  صفــرالثانيــة  فرنســا  أمــام  ســقط  عندمــا  الثانيــة 

الثانية من منافسات املجموعة الثانية.الثانية من منافسات املجموعة الثانية.
عــى  عــر  عمــر  املــرصي  تغلــب  الطاولــة،  كــرة  عــى ويف  عــر  عمــر  املــرصي  تغلــب  الطاولــة،  كــرة  ويف 

األوكراين كو يل األوكراين كو يل 3-34-4 يف الدور الثاين. يف الدور الثاين.
عــى  منــويش  يونــس  الجزائــري  تغلــب  املاكمــة،  عــى ويف  منــويش  يونــس  الجزائــري  تغلــب  املاكمــة،  ويف 
األوغندي كافوما دافيد ســيموجو األوغندي كافوما دافيد ســيموجو -5-5صفر يف دور الـصفر يف دور الـ3232  

لوزن لوزن 75-7569-69 كلغ. كلغ.

الجزائر/ )أ ف ب(:
أعلن العداء الجزائري توفيق مخلويف أمس عدم مشاركته يف األلعاب األوملبية 
املقامــة حاليــًا يف طوكيــو، وذلــك ألنــه مل يتعــاَف مــن "إصابــة يف الركبة" كا جاء 

يف بيان نقلته وكالة األنباء الجزائرية.
وجاء يف بيان مخلويف "انتظرت آخر لحظة التخاذ القرار لكونه صعب ومهم يل 
)...( يحزننــي أن أعلمكــم بأننــي لــن أكــون يف الطائــرة التي تقــل الدفعة الثالثة من 

بعثتنا، التي أمتنى لها كل التوفيق، إىل طوكيو يوم 26 يوليو )متوز(".
وتابــع " كان ال بــد يل أن أســتمع إىل جســمي وركبتــي التــي شّوشــت، مــع وبــاء 

كورونا الذي أصابني العام املايض، عى تحضريايت".
مــرت يف أوملبيــاد   1500 الذهبيــة يف ســباق  بامليداليــة  وفــاز توفيــق مخلــويف 
لنــدن 2012، كــا حــاز امليداليــة الفضيــة يف 800 و1500 مــرت يف أوملبيــاد 

ريو 2016.
لــدي  مــا  أفضــل  أحــاول تقديــم  منــذ ســنوات  "كــا تعلمــون،  وأضــاف مخلــويف 
لتمثيــل الجزائــر بــرشف يف املحافــل الدوليــة... أدرك جيــدا أنكــم كنتــم تنتظــرون 
منــي أن ُأســعدكم وأرفــع العلــم الجزائــري يف األلعــاب األوملبيــة لطوكيــو... لكــن 
الطمــوح واألهــداف عنــد الريــايض تقابلهــا اللياقــة البدنيــة وبعــض العوامــل التــي 

ميكن أن تخل بها".

مدريد/ )أ ف ب(:
أنــه توصــل اىل  أمــس  القــدم  لكــرة  اإلســباين  برشــلونة  أعلــن 
اتفاق مع نجمه السابق الرازييل نيار إلنهاء النزاع القضايئ 
بينهــا بطريقــة وديــة خــارج املحاكــم، ليســدل الطرفان بذلك 
الســتار عــى االتهامــات التــي وجههــا كل منهــا لآلخــر منــذ 
انتقال الاعب اىل باريس سان جرمان الفرني عام 2017.

خــارج  أنهــى  أنــه  برشــلونة  "ُيعلــن  بيــان  يف  برشــلونة  وقــال 
املحكمــة وبطريقــة وديــة مختلــف قضايــا التقــايض... التــي 
تــم فتحهــا ضــد الاعــب الرازيــيل نيــار دا ســيلفا ســانتوس 

جونيور".
النــادي  بــني  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  الســياق،  هــذا  "ويف  وتابــع 
والاعــب إلنهــاء القضايــا القانونيــة التــي كانــت معلقــة بــني 

الطرفني: ثاث دعاوى تتعلق بالعمل وقضية مدنية".
وانتقــل نيــار اىل ســان جرمــان يف صيــف 2017 يف صفقــة 
قياســية بلغــت 222 مليــون يــورو، وهــي قيمــة البنــد الجزايئ 
الــذي يســمح لــه بفســخ عقــده مــع النــادي الكاتالــوين الــذي 

انتقل لصفوفه يف صيف 2013.
دعــوى  برشــلونة  رفــع  العــام،  ذلــك  مــن  أغســطس   27 ويف 
قضائيــة ضــد نيــار يطالبــه فيها بإعادة مكافــأة تجديد العقد 
التــي حصــل عليهــا باإلضافــة اىل 8.5 مليــون يــورو كتعويض 

و10 باملئة إضافية عن املتأخرات.

وزعــم برشــلونة أنــه نيــار مديــن له بأموال حصــل عليها كجزء 
عــام  يف  جديــدًا  عقــدًا  وقــع  عندمــا  التجديــد  مكافــأة  مــن 

.2016

كا طلب النادي الكاتالوين من سان جرمان تحمل مسؤولية 
دفع الرسوم إذا مل يتمكن الاعب من القيام بذلك بنفسه.

ويف املقابــل، تقــدم النجــم الرازيــيل بدعــوى قضائيــة ضــد 
ناديه الســابق ليطالبه بدفع كامل مبلغ الـ 64.4 مليون يورو 
الــذي تــم االتفــاق عليــه يف 2016 مقابل متديد عقده حتى 

.2021

ودفــع برشــلونة القســط األول مــن هذا املبلــغ وقدره 20.75 
مليون قبل رحيل الاعب اىل سان جرمان، لكنه مل يدفع له 
مــا تبقــى منــه، بــل لجــأ بــدوره اىل القضــاء الســتعادة القســط 

األول الذي دفعه للرازييل.
ويف يونيــو 2020، صــدر حكــم قضــايئ إســباين ضــد نيــار 

يجره عى إعادة مبلغ 6.79 مليون يورو لناديه السابق.
وبحســب محكمــة برشــلونة التــي حكمــت يف هــذه القضيــة، 
ال يحــق لنيــار الحصــول عــى املبلــغ الــذي يطالب به مبا أنه 

أنهى عقده قبل الوصول اىل نهايته.
وكان الاعــب بــدأ إجــراءات قضائيــة أخــرى للمطالبــة بثاثــة 
مايــني يــورو مــن برشــلونة عــن راتــب الشــهر األخــري لــه يف 

النادي قبل رحيله اىل سان جرمان.

ميانو/ )أ ف ب(:
اســتهل النجم الرتغايل كريســتيانو رونالدو تحضرياته ملوســمه الرابع بقميص 
يوفنتــوس اإليطــايل، بعدمــا أجــرى أمــس الفحــص الطبــي الروتينــي الــذي يجريــه 
الاعبــون بعــد عودتهــم مــن العطلــة الصيفيــة، واضعــًا بذلــك حــدًا ملــا ُيشــاع عن 

إمكانية التحاقه بباريس سان جرمان الفرني.
وعــاد ابــن الـــ36 عامــًا اىل تورينــو مــن عطلتــه الصيفيــة، اســتعدادًا لبدء املوســم 
الجديــد حيــث سيســعى ورفاقــه اىل اســتعادة لقــب الــدوري اإليطــايل مــن إنــرت 
خزائــن  عــن  الغائــب  أوروبــا  أبطــال  دوري  بلقــب  الفــوز  حلــم  وتحقيــق  ميــان، 

يوفنتوس منذ 1996.
وتجمــع مئــات املشــجعني مــن أجــل تحيــة رونالــدو يف املركــز الطبــي الخــاص 
بعمــاق تورينــو والــذي اســتقبل اإلثنــني أيضــًا الســويدي ديــان كولوشيفســيك 
أدريــان  والفرنــي  بايــل  غاريــث  والويلــزي  ليخــت  دي  ماتيــاس  والهولنــدي 
رابيــو الذيــن التحقــوا بالفريــق بعــد العــودة مــن العطلــة الصيفيــة ومشــاركتهم مع 
منتخباتهــم الوطنيــة يف كأس أوروبــا التــي أحرزتهــا إيطاليــا بركات الرتجيح عى 

حساب إنكلرتا.
وســيجتمع رونالــدو باملــدرب الجديد-القديــم ماســيميليانو أليغــري الــذي كان 
خلــف قــدوم النجــم الرتغــايل اىل يوفنتوس عام 2018 خال تجربته التدريبية 

األوىل مع "السيدة العجوز".
مهاراتــه وغريزتــه  مــن  شــيئًا  يفقــد  أنــه مل  رونالــدو  أثبــت  الـــ36،  أعوامــه  ورغــم 
لــكأس أوروبــا بخمســة أهــداف رغــم انتهــاء  التهديفيــة القاتلــة بتتويجــه هدافــًا 

مشوار الرتغال عند مثن النهايئ وتنازلها عن اللقب القاري.
وخال مواسمه الثاثة مع يوفنتوس الذي يرتبط به حتى صيف 2022، سجل 
 100 اإلســباين  مدريــد  وريــال  اإلنجليــزي  يونايتــد  ملانشســرت  الســابق  النجــم 

وهدف بقميص "بيانكونريي" يف 133 مباراة.

العداء الجزائري مخلوفي العداء الجزائري مخلوفي 
يغيب عن أولمبياد طوكيويغيب عن أولمبياد طوكيو

ميداليات عربية في اليوم ميداليات عربية في اليوم 
44الثالث أبرزها فضية أردنيةالثالث أبرزها فضية أردنية

برشلونة برشلونة 
ينهي نزاعه ينهي نزاعه 
القضائي مع القضائي مع 
نيمار بطريقة نيمار بطريقة 

رونالدورونالدو جاهز لموسمه  جاهز لموسمه "ودية""ودية"
الرابع بقميص يوفنتوسالرابع بقميص يوفنتوس

أولمبياد طوكيو
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استشهاد فتى  ... 

تتمة مقال ماذا بعد ... 

وقفة أمام ... 

أعلن أنا املواطن /      دينا سامى عىل ابو الروس   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  405190539    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    سامي عبد الوهاب مصطفى ابو هاشم    
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقم  410132450  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عبــر امــن محمــد ابــو مغيصيــب   عــن 
الرجــاء ممــن    402963979 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اميــان عبداللــه عــي ســعيد   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  800141624 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــود احمــد محمــد نــور عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  903542751   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر  

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مــوىس وائــل ســليامن ابــو حجــر   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  403306277   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /    رائــد بكــر محمــود اللــوح   عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  803596402الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اميــان اســامعيل ياســن املــري عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  92670852الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مصطفــى حمــزه مصطفــى الحزيــن عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  402557045   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

نتائج االنتخابات، وحل املجلس الترشيعي.
عــدم نجــاح التجربــة الدميقراطيــة يف البــاد العربيــة ال تتحمــل مســؤوليته 
قوى االنقاب فقط، وإمنا تقع املسؤولية عىل أحزاب اإلسام السيايس، 
فطاملــا كان اإلنســان العــريب هــو املســتهدف، وطاملــا كان أعــداء األمــة 
يرتبصــون، فــكان جديــرًا بقــادة األحــزاب السياســية اإلســامية أن تــدرك 
الحقيقــة مبكــرًا، وأن خطــة أعدائهــم تقــوم عىل تســليمهم الســلطة شــكليًا 
ملدة سنة أو سنتن، يك يورطوهم يف الفشل، ويك يباعدوا بينهم وبن 
الجامهر، قبل أن ينقضوا عليهم بصفتهم املنقذين للشعب من فساد 

اإلسام السيايس، ومن االنهيار االقتصادي.
تجربــة االنقابــات عــىل الربيــع العــريب تؤكــد أن الثــورة ال تعنــي االحتــواء 
للنظــام الدكتاتــوري، الثــورة اقتــاع للفســاد مــن جــذوره، وتصفيــة أركانــه، 
وأمام أي ثورة احتامالن ال ثالث لهام، فإما االنتصار الكامل عىل الطغاة، 
وإمــا الهزميــة تحــت نعــال العســكر، وال صحة لنظرية اإلصاح التي تبناها 
أركانهــا  تكتمــل  مل  فــإن  الهــواء،  يف  قفــزة  فالثــورة  الســيايس،  اإلســام 
تــرتك  بهلوانيــة،  تظــل حركــة  قفــزة  فنصــف  أرض صلبــة،  عــىل  بالوقــوف 

صاحبها معلقًا، حتى يسقط يف نار املؤامرات.

وفاة و101 إصابة بـ"كورونا" 
يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطن:
أمــس، تســجيل وفــاة و101 إصابــة  الفلســطينية،  الصحــة  أعلنــت وزارة 

بفروس كورونا يف قطاع غزة والضفة الغربية املحتلة.
وقالــت الــوزارة يف التقريــر الوبــايئ اليومــي إن حالــة وفــاة ســجلت نتيجــة 

مضاعفات اإلصابة بالفروس يف قطاع غزة.
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف: "جنــن 10، ونابلــس 
9، وطولكــرم 4، وطوبــاس 1، وقلقيليــة 1، والخليــل 2، ورام اللــه والبــرة 
1، وقطاع غزة 73". وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة ســجلت يف: 
"نابلــس 4، وطولكــرم 1، وطوبــاس 1، وقلقيليــة 1، ورام اللــه والبــرة 1، 

وبيت لحم 6، وقطاع غزة 20".
الســلطة  أرايض  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وبينــت 
الفلســطينية بلغــت 98.6 %، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 

0.3 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 9 مــرىض يف غــرف العنايــة املكثفة، يف 
حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات بالضفــة الغربية 

10 مرىض، بينهم مريض واحد عىل جهاز التنفس االصطناعي.
لفــروس  املضــادة  التطعيــامت  تلقــوا  الذيــن  املواطنــن  يخــص  وفيــام 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلجــاميل  عددهــم  بلــغ  فقــد  كورونــا، 

576,038 بينهم 407,426 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

الفقرتــن  يف  يومهــا  "أصيــب  الفتــى  أن  وذكــرت 
الخامســة والســابعة وُأدخل املستشفى بحالة حرجة 
صبــاح  استشــهاده"  أُعلــن  أن  إىل  للعــاج،  وأخضــع 
جامهــر  شــيعت  أمــس،  الحــق  وقــت  ويف  أمــس. 
جثــامن  والبــرة  اللــه  رام  محافظــة  أبنــاء  مــن  غفــرة 
عبويــن  ببلــدة  رأســه  مســقط  يف  محــارب  الشــهيد 
محــارب  تشــييع  موكــب  وانطلــق  اللــه.  رام  شــامل 
مــن أمــام مجمــع فلســطن الطبــي، وصــواًل إىل منــزل 
نظــرة  عليــه  ألقــت  حيــث  عبويــن،  بلــدة  يف  عائلتــه 
رفــع مشــيعون  املئــات،  األخــرة. ومبشــاركة  الــوداع 
هتافــات  وســط  األكتــاف،  عــىل  "محــارب"  جثــامن 
منــددة باالنتهــاكات اإلرسائيليــة بحق الفلســطينين، 

قبل مواراته الرثى يف مقربة البلدة.
قمع وقفة تضامنية

االحتــال، مســاء  قــوات  ذلــك، قمعــت  يف غضــون 
أمــس، وقفــة تضامنيــة مــع أهــايل حــي الشــيخ جــراح 
يف القــدس املحتلــة، بعــد ســاعات مــن تجميــد قــرار 

هدم خيمة االعتصام.
الخاصــة والرشطــة حــي  قــوات االحتــال  واقتحمــت 
واملتضامنــن  الســكان  ومنعــت  جــراح،  الشــيخ 

التواجد داخل خيمة االعتصام بعد حصارها.
حتــى  الحــي  داخــل  املتضامنــن  القــوات  والحقــت 
أخرجت معظمهم من املدخل الرئيس، كام منعت 
ســكان الحــي التواجــد والوقــوف أمــام منازلهــم، ويف 

الشارع الذي يتوسط املنازل.
واقتحــم عنــارص بلديــة االحتــال صبــاح أمــس خيمــة 

قــوا عليهــا أمــًرا  االعتصــام يف حــي الشــيخ جــراح، وعلَّ
يقيض بهدمها بعد عدة ساعات.

وشــهد هــذا الخــرب حملــة إعاميــة كبــرة عــرب مواقــع 
ودعــوات  االعــام،  ووســائل  االجتامعــي  التواصــل 
لاحتشــاد داخــل الحــي رفًضــا لقــرار بلديــة االحتــال 

الذي يقيض بهدم الخيمة.
وتوافــد املتضامنــون ظهر أمــس إىل خيمة االعتصام 
يف حــي الشــيخ جــراح، وســط حصــار دوريــات رشطــة 
الحــي  اقتحــم عنارصهــا  املــكان، وبعدهــا  االحتــال 
قــرار  جمــدت  االحتــال  بلديــة  أن  األهــايل  وأبلغــوا 

هدم الخيمة.
خيمــة  هــدم  االحتــال  بلديــة  محاولــة  وتزامنــت 
االعتصــام يف حــي الشــيخ جــراح، مــع اقــرتاب موعــد 
جلســة املحكمــة لرسقــة بيــوت 4 عائــات مــن الحي، 

واملقررة يف الثاين من شهر آب املقبل.
أمــس،  املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم  األثنــاء،  يف 
املســجد األقــى املبــارك، مــن جهة بــاب املغاربة، 

بحامية رشطة االحتال.
مســتوطًنا   165 اقتحــم  محليــة،  مصــادر  عــن  ونقــًا 
املسجد يف ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جوالت 
اســتفزازية يف باحاتــه، إىل أن غــادروه مــن جهــة بــاب 

السلسلة.
اعتقاالت

مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــال، أمــس، 
11 مواطًنــا، مــن مناطــق متعــددة يف الضفــة الغربيــة 

املحتلة ومدينة القدس املحتلتن.

االحتــال  قــوات  أوقفــت  املحتلــة،  القــدس  ففــي 
شــابَّن، مل ُتعــرف هويتيهــام بعــد، يف منطقــة بــاب 

العمود وأخضعتهام لاستجواب، قبل اعتقالهام.
كــام اعتقلــت قــوات االحتال الشــاب محمود صاح 
من سكان بلدة سلوان، خال وجوده يف حي الشيخ 
جــراح للتضامــن مــع ســكانه ضــد قــرار االحتــال هــدم 

خيمة التضامن داخل الحي.
يف  أمــس،  اعتصمــوا،  ومتضامنــون  ناشــطون  وكان 
قــرًسا  ســكانه  بإخــاء  املهــدد  جــراح  الشــيخ  حــي 
االحتــال  ســلطات  لقــرار  رفًضــا  املحتلــة،  بالقــدس 

هدم خيمتي تضامن وسط الحي.
ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال، املواطَنــن 
أبــو  وأمــر  عاًمــا(،   52( غيــث  الحفيــظ  عبــد  حافــظ 

زينة، عقب دهم منزليهام وتفتيشهام.
ويف بلــدة بنــي نعيــم رشًقــا، اســتدعت تلــك القــوات 
املواطنــن: يوســف أحمــد منــارصة، ومبــارك عليــان 
زيادات، وعيىس جهاد طرايرة، وجهاد داود طرايرة، 
مركــز  مخابراتهــا يف  منــارصة، ملقابلــة  عــي  وحمــد 

تحقيق تجمع مستوطنات "غوش عصيون".
وفتشت قوات االحتال عدًدا من منازل يف املدينة 
الخليــل، وبلــدة صوريــف شــامل غــرب الخليل، ُعرف 
العجلــوين،  وطلــب  غيــث،  رأفــت  أصحابهــا:  مــن 
ومحمــود عــواد القــايض، ومعــروف وحيــد أبــو ســارة، 
بلــديت  مدخــي  عــىل  عســكرية  حواجــز  ونصبــت 
الخليــل:  مدينــة  مدخــي  وعــىل  وحلحــول،  ســعر 
الشــاميل جــورة بحلــص والجنويب الفحــص، وعملت 

يف  والتدقيــق  وتفتيشــها  املركبــات  إيقــاف  عــىل 
بطاقات املواطنن، ما تسبب يف إعاقة تنقلهم.

خليــل  محمــد  الشــابن  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
رسور )23 عاًما(، وعبد الله خليل رسور )18 عاًما( 
مــن بلــدة نعلــن )غــرب رام اللــه(، يف أثنــاء مرورهــام 
بلــوط  ديــر  بلــدة  عــىل مدخــل  عــرب حاجــز عســكري 

)غرب سلفيت(.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــال فجــًرا، الفتــى يوســف 
سائد حامد )17 عاًما( من بلدة سلواد )شامل رشق 
رام اللــه،(، ودهمــت عــدًدا من منــازل املواطنن يف 

قرية الطيبة رشًقا، وفتشتها.
ويف بلــدة طمــون )جنوب طوباس(، اعتقل االحتال 
اعتقــل األســر املحــرر عزمــي بنــي عــودة )45 عاًمــا( 

بعد دهم منزله يف طمون.
واندلعــت مواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال، 
نتــج عنهــا عــدة إصابــات باالختنــاق مــن جــراء إطــاق 

االحتال قنابل الغاز املسيل للدموع.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتال اعتقلت 
والــد  وســلمت  الــرب،  أبــو  بســام  أحمــد  املواطــن 
أبــو حويلــة باغــا لنجلــه ملراجعــة املخابــرات،  أمــر 
عقــب اقتحــام البلــدة ومداهمــة منزليهــام وتحطيــم 
بــن  مواجهــات  انــدالع  إىل  أدى  مــا  محتوياتهــام، 
الشــبان وقــوات االحتــال التــي أطلقــت قنابــل الغــاز 

واألعرة النارية دون وقوع أي إصابات.
ومــن بلــدة ميثلون، اعتقلت قوات االحتال الشــاب 

أحمد جامل نايف عقب دهم منزله.

ورفعوا الفتات ُكتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق 
األرسى، وتحّمــل حكومــة االحتــال املســؤولية كاملــة عــن حيــاة األرسى، 
كان أبرزهــا: "أفيقــوا أيهــا العــامل، أرسانــا يف خطــر"، و"أرسانــا البواســل 
ليسوا أرقاما.. بل كرامة إنسان"، و"معكم للحرية.. مي وملح"، و"قانون 
حكومة االحتال تجميد أموال العاج الطبي قرار إعدام لألرسى املرىض 

والجرحى، ومخالف التفاقيات جنيف".
ووجــه املتحــدث الرســمي باســم نــادي األســر الفلســطيني أمجــد النجار، 
التحية إىل كل األرسى واألسرات يف سجون االحتال، وبخاصة األرسى 

املرضبن عن الطعام؛ رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
وأوضــح النجــار خــال كلمتــه أن ســلطات االحتال تلجــأ لاعتقال اإلداري 
كإجراٍء "عقايب" ضد من ال تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة 
بذلــك إىل قانــون الطــوارئ الــذي ورثــه االحتــال عن االنتــداب الربيطاين، 

بعد أن أضاف مزيدا من األوامر لتغطية دائرة االعتقال.
وقال: االعتقال اإلداري تعســفي غر قانوين، يتناىف مع أبســط املعاير 
الدولية لحقوق اإلنسان؛ ألنه اعتقال دون تهمة ومحاكمة، ويعـتمد عىل 
االطــاع عليهــا،  أو محاميــه  للمعتقــل  وأدلــة رسيــة ال ميكــن  ملــف رسي 
والطريقة التي تستعمل فيها حكومة االحتال االعتقال اإلداري تتناقض 
تناقضــا ســافرا مــع القيــود التــي وضعهــا القانــون الــدويل عــىل االعتقــال 

اإلداري.
ســلطات  عــىل  للضغــط  والدوليــة  املحليــة  الجهــود  تكثيــف  إىل  ودعــا 
واإلفــراج  اإلداري،  االعتقــال  اســتخدام  عــن  التوقــف  أجــل  مــن  االحتــال 
الــدويل  القانــون  اســتنادا ألحــكام وقواعــد  عــن كل املعتقلــن واألرسى 

اإلنساين.
مــن جهتــه، ناشــد مديــر هيئــة شــؤون األرسى يف الخليــل إبراهيم نجاجرة، 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ومؤسسة العفو الدولية ومنظمة الصحة 
واملؤسســات  اإلنســان  حقــوق  وجمعيــات  الصديقــة  والــدول  العامليــة 

الدولية العمل الجّدي لإلفراج عن أرسانا من سجون االحتال.

جيش االحتالل يبدأ مناورة 
عسكرية شمال فلسطني المحتلة

النارصة/ فلسطن:
بدأ جيش االحتال اإلرسائيي، أمس مناورة عسكرية يف منطقة الجليل 

األسفل شامل فلسطن املحتلة عام 1948، عىل أن تنتهي يوم غٍد.
وذكر جيش االحتال أن املناورة مخطط لها مسبقا، وتأيت يف إطار خطة 
التدريبــات املكثفــة التــي يجريهــا العــام الجــاري لتأهيــل جنــوده وقادتــه 
للجنــود  كثيفــة  حركــة  ســيصاحبها  أنــه  مضيفــا  الســيناريوهات،  لجميــع 

واملركبات العسكرية، وسامع دوي انفجارات وإغاق بعض الطرق.
مــن جهــة ثانيــة أعلــن جيــش االحتــال اعتقــال شــخص حــاول التســلل عرب 
البحر من لبنان إىل األرايض الفلسطينية املحتلة، الليلة قبل املاضية.

وقــال يف تغريــدة عــىل "تويــرت" إن املشــتبه بــه مل يكــن مســلحا، وأخضــع 
لاســتجواب. وكان جيــش االحتــال قــد أعلــن األســابيع األخــرة عــن عدد 
مــن عمليــات التســلل عــرب الحــدود اللبنانيــة واألردنيــة، لكنــه أشــار إىل أن 

غالبية املتسللن من األجانب الباحثن عن فرص عمل.

الصيفي وإبراهيم يتسلمان 
مهامهما الحكومية

غزة/ فلسطن:
تســلم د.حســن الصيفــي ود. يوســف إبراهيــم، أمــس، مهــام 

عملهام يف املؤسسات والوزارات الحكومية بغزة.
وتســلم الصيفــي مهــام عملــه رئيســا لديــوان املظــامل خلفــا 
العمــل  متابعــة  رئيــس  نائــب  الفــرا  جــواد  محمــد  للدكتــور 

الحكومي.
ديــوان  عمــل  عــن  مفصــل  رشح  إىل  الصيفــي  واســتمع 
الســابقة،  املــدة  الديــوان  وإنجــازات  والهيكليــات  املظــامل 
وذلــك بحضــور رئيــس ديــوان املظــامل الســابق واملدير العام 

للديوان رامز متراز.
مديــري  إىل  واســتمع  املظــامل  ديــوان  دوائــر  عــىل  واطلــع 

الدوائر ورؤساء األقسام.
كــام تســلم إبراهيــم مهــام عمله رئيســا لســلطة امليــاه وجودة 

البيئة، خلفا للمهندس كنعان عبيد. 
والتقى إبراهيم باملديرين العامن لإلدارات العامة وجميع 

املوظفن مبارشة، وحثهم عىل العمل بروح الفريق.
وشــدد عــىل أهميــة تكثيــف الجهــود والطاقــات الكامنــة لدى 
املوظفــن وتســخرها وترجمتهــا يف مشــاريع تامــس قطــاع 

املياه والبيئة لتسويقها للمجتمع املحىل والدويل. 
أقــرت  غــزة،  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  وكانــت 
سلســلة من التنّقات التي وصفتها بـ"االعتيادية"، يف عدة 

مواقع قيادية باملؤسسات الحكومية.

قيادة حماس بخان يونس تستقبل 
وفًدا من الجهاد اإلسالمي

خان يونس/ فلسطن:
اســتقبلت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس يف محافظــة خــان يونــس 
م قيــادة  صبــاح أمــس وفــًدا مــن حركــة الجهــاد اإلســامي، للتهنئــة بتســلُّ
الهيئــة اإلداريــة الجديــدة، عقــب فوزهــا باالنتخابــات الداخليــة لحــامس 

التي أجريت مطلع العام الجاري.
وكان يف اســتقبال وفــد الجهــاد اإلســامي د. يحيــي أبــو مســامح، رئيــس 
الهيئة اإلدارية بخان يونس، وماهر أبو صبحة نائب رئيس الهيئة اإلدارية، 

ولفيف من قيادات حامس والعاقات الوطنية فيها. 
بــدوره أكــد أبــو مســامح مــدى املحبــة والتواصــل بــن الحركتــن، وعمــق 

العاقة بينهام، التي متثلت يف كل امليادين يف السنوات األخرة.
أجــل  مــن  الوطنــي  الــكل  عــىل  انفتــاح حــامس  عــىل  أبــو مســامح  وشــدد 
تحقيق مصلحة شعبنا يف التحرير والعودة، مشددا عىل رضورة اللحمة 

الوطنية يف مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

غزة/ فلسطن:
اجتمعــت لجنــة صياغــة الترشيعــات يف املجلس 
الترشيعــي برئاســة النائــب املستشــار محمــد فــرج 
ومشــاريع  ملفــات  عــدة  ومناقشــة  لبحــث  الغــول 

قوانن.
لقانــون  معــدل  قانــون  مــرشوع  اللجنــة  وناقشــت 
األرسى واملحرريــن رقــم 19 لســنة 2004، الــذي 
يتعلــق بتقليــص خصــم رضيبــة الدخل مــن رواتب 
األرسى يف ســجون االحتــال، حيــث أكــد النائــب 
الغــول أن مــرشوع القانــون املعــدل جــاء بنــاًء عــىل 
االحتــال  ســجون  يف  األرسى  قيــادات  مطالبــات 
الســنوية  رواتبهــم  مــن  الخصــم  نســب  لتعديــل 

املخصصة لرضيبة الدخل.
وقــال النائــب الغــول: "إن مــرشوع القانون املعدل 
مراعــاة للوضــع الخــاص لألرسى يف أثناء وجودهم 
بســجون االحتــال، ودعــاًم وإســنادًا لصمودهــم"، 

التعديــات  مــع  ينســجم  التعديــل  أن  موضحــًا 
املحافظــات  يف  األرسى  برواتــب  الخاصــة 
الشــاملية. وناقشــت اللجنــة أيضــًا مــرشوع قانــون 
يهــدف إىل تحصــن  الــذي  الورثــة  حاميــة حقــوق 
حقوق الورثة، ال سيام النساء واملعاقن والفئات 

الهشة، من التاعب بها أو حرمانهم إياها.
وبــّن الغــول أن مــرشوع القانــون تضّمــن مجموعــة 
والعقابيــة  واإلجرائيــة  املوضوعيــة  النصــوص  مــن 
الحرمــان  مــن  الورثــة  حقــوق  حاميــة  يف  تســاهم 
والحجــب، وأن لجنــة صياغــة الترشيعــات كلفــت 

لجنة فنية لدراسة مرشوع القانون وإنضاجه.
كــام ناقشــت لجنــة صياغــة الترشيعــات، مــرشوع 
لســنة   1 رقــم  البلديــات  لقانــون  معــدل  قانــون 
1934، واملتعلــق بإلغــاء الرضيبــة العامــة، حيــث 
أكــد النائــب الغــول أن بعــض بلديــات املحافظات 
الجنوبية تفرض رضيبة تسمى رضيبة )اإلشغال(، 

املشــغولة  واملســاكن  العقــارات  وتســتهدف 
مــن  ومناشــدات  طلبــات  عــىل  وبنــاء  بالســكان، 
رشائــح مجتمعيــة مختلفــة تطالــب فيهــا إلغاء هذه 
الرشيعــة  مبــادئ  تخالــف  ألنهــا  خاصــة،  الرضيبــة 

اإلسامية.
وقال الغول: "أجرت اللجنة القانونية يف املجلس 
املذكــورة،  الرضيبــة  مرشوعيــة  حــول  دراســات 
وخلصت إىل أنها ال تنســجم مع املنطق القانوين 
وعليــه  األمــاك،  برضيبــة  وتصطــدم  والرشعــي، 
عــىل  تعكــف  بالترشيعــي  الصياغــة  لجنــة  فــإن 
إعــداد مــرشوع قانــون معــدل إللغــاء هــذه الرضيبة 

املجحفة بحق املواطنن".
املجلــس  انحيــاز  إطــار  يف  يــأيت  ذلــك  أن  وأكــد 
واملواطنــن،  الجمهــور  لقضايــا  الترشيعــي 
االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل  يف  عنهــم  والتخفيــف 

الصعبة.

موقع عربي: جنديان إرسائيليان 
مفقودان يف غزة منذ 1948

النارصة/ فلسطن:
جنديــن  آثــار  فقــدان  عــن  النقــاب  العــربي  "ســروجيم"  موقــع  كشــف 

إرسائيلين )ضابط وجندي( يف قطاع غزة عام 1948م.
وأوضح املوقع العربي، أمس، أن الجندين هام: ديفيد مزراحي، وعزيرا 

عفجن– حورين، وكانا قد خرجا ملهمة استخبارية خال حرب 48.
وقــال: إنــه يف املهمــة ُألقــي القبــض عليهــام، وُقتا رمًيــا بالرصاص، ودفنا 

يف غزة، وبقي مكان دفنهام مجهواًل إىل هذا اليوم.
القســام:  كتائــب  لــدى  اإلرسائيليــن األرسى  الجنــود  أن قضيــة  وأضــاف 
أورون شــاؤول وهدار غولدين وأبراهام منغســتو وهشــام الســيد، ال تكاد 
تغــادر جــدول األعــامل، لكــن يف غــزة هناك جنديان آخــران مفقودان منذ 

حرب عام 1948.
ونبــه املوقــع إىل أنــه مل يتــم التعــرف إىل مــكان دفنهــام وقصتهــام حتــى 

اللحظة، وال تكاد تكون معروفة لدى الجمهور.
وذكر "سروجيم" أن الجندين ديفد وعزرا خدما يف وحدة املستعربن 
التابعــة لـــ "البلــامخ"، التــي كانــت مهمتهــا التــدرب عىل عمليــات التخفي 
وتنفيذ عمليات اخرتاق عميقة من أجل جمع املعلومات االستخباراتية.

وتابــع: بعــد أيــام معــدودة مــن دخــول الجيــوش العربيــة كان عــىل ديفيــد 
وعــزرا أن يعــربا الحــدود وأن يبقيــا داخــل "أرايض العــدو" خــال الحــرب؛ 
ووفًقــا للخطــة، كان مــن املفــرتض أن يعــودا بعد أســبوع، لكن كانت هذه 

مهمتهام األخرة، حسب توصيف املوقع.
ولفت إىل أن خرب إعدام الجندين اإلرسائيلين وصل ألول مرة من خال 
وســائل اإلعــام املريــة، حيــث وفــق الروايــة املتداولــة يبدو أن الســكان 
املحليــن اشــتبهوا بهــام فــور اجتيازهــام الحــدود، وألقــوا القبــض عليهــام 
وســلموهام للســلطات املرية التي بدورها أدانتهام بتهمة تســميم آبار 
امليــاه خــال محاكمــة اســتمرت ســاعة ونصف الســاعة، وحكمت عليهام 

باإلعدام.

التعليم" تكشف عن آلية 
إعالن نتائج الثانوية العامة 

رام الله/ فلسطن:
كشــفت وزارة الرتبيــة والتعليــم عــن آليــة إعــان نتائــج الثانويــة العامــة لعــام 2021 يف 
فلســطن. وأفــاد املديــر العــام لامتحانــات والقيــاس والتقويــم يف الــوزارة محمــد عــواد 
بانتهــاء عمليــة التصحيــح يف جميــع املباحــث وفــروع الثانويــة العامــة بجميــع محافظــات 
الضفــة وغــزة. وأوضــح يف حديــث إلذاعــة "صــوت القــدس"، أمــس، أن عمليــات الفــرز 
واإلدخــال للعامــات مســتمرة، ومل تتوقــف حتــى اللحظــة، ومــع نهايــة األســبوع ســيحدد 
موعــد إعــان نتائــج توجيهــي 2021. وذكــر عــواد أن النتائــج ســتكون إلكرتونيــة مــن عــدة 
مصــادر، ومــن خــال أرقــام الجلــوس، ســواًء الرســائل القصــرة أو مــن املوقــع اإللكــرتوين 
للــوزارة. وشــدد عــىل أن الطلبــة ســيتمكنون يف الدقائــق األوىل مــن معرفــة النتائــج مــع 

االطاع عىل كشوفات درجاتهم.

الرشطة: جهود مكثفة لضبط 
المفرقعات ومنع تداولها يف أسواق غزة

غزة/ فلسطن: 
تداولهــا،  أو  املفرقعــات  مــن تصنيــع  املواطنــن  غــزة  قطــاع  الرشطــة يف  رت  حــذَّ

مؤكدًة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ُمشددة بحق من يتورط يف ذلك.
وقال املتحدث باســم الرشطة العقيد أمين البطنيجي يف تريح صحفي أمس: 
إن املباحــث العامــة بالرشطــة ُتكثــف جهودهــا لضبــط املفرقعــات بجميع أنواعها؛ 
ملــا ُتشــكله مــن رضر عــىل املجتمــع برتويــع اآلمنــن، وتعريــض حيــاة املواطنــن 
الجهــات  مــع  التعــاون  األمــور  وأوليــاء  باملواطنــن  البطنيجــي  وأهــاب  للخطــر. 
املختصة لضبط ومراقبة استخدام املفرقعات، واإلباغ عن أي حاالت استخدام 

أو تصنيع لها، وذلك عرب االتصال بالرقم املجاين للرشطة 100.

لجنة الصياغة بالترشيعي تناقش ثالثة مشاريع قوانني
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المتاح حوار بالنار ليس إال
تشــهد الحــدود مــع قطــاع غــزة مفاوضــات مبــارشة مــن خــال النــار. غــزة 
تطلــق عــى الغــاف بالونــات حارقــة للضغــط عــى الســكان، ومــن مثــة 
عــى الحكومــة لرفــع الحصــار املشــدد وإدخــال املنحــة القطريــة عــى 
األقــل. ودولــة االحتــال تقابــل ذلــك بقصــف مواقــع داخــل غــزة تعــود 
البالونــات الحارقــة، وأســاليب  للمقاومــة ألجــل الضغــط عليهــا لوقــف 

االحتجاج الخشنة التي تستهدف سكان الغاف. 
نحن إذن أمام حوار بالنار، كل طرف فيه يعرب به عن موقفه التفاويض، 
وعــن مطالبــه، وهــذا الحــوار لــه احتــاالن: األول أن يســتجيب الطــرف 
اإلرسائيــي ملطالــب غــزة يف تخفيــف الحصــار، وإدخــال مــواد اإلعــار 
وتســهيل وصــول املنحــة القطريــة ملســتحقيها مــن الرشائــح الفقــرة. 
واالحتال اآلخر أن يتدحرج الحوار بالنار للعودة إىل املعركة تدحرًجا 
واسع النطاق. إذ يقول الخرباء وأصحاب القرار: إن بقاء الوضع الراهن 
عــى حالــه غــر ممكــن بــل هو مســتحيل، ألن حياة الســكان بعد الحرب 
إصــاح  وحركــة  مفتوحــة،  معابــر  يتطلــب  وهــذا  تضميــد،  إىل  تحتــاج 

وإعار.
دولــة االحتــال تقودهــا حكومة ائتاف هشــة من ســبع أحــزاب متخالفة 
يف الرؤية والسياسة، ويرتبص بها تكتل قوي بزعامة نتنياهو الساحر، 
وهدفــه األول إســقاطها والعــودة إىل رئاســة الــوزراء، ويبــدو أن األخــر 
ينتظــر فرصــة إســقاط الحكومــة إمــا مــن خال عاقتها مع غــزة، وإما من 
خــال ملــف املوازنــة. أي نحــن أمــام حكومــة ال متلــك غــر التمســك 

بسياسة األمر القائم.
هــذا مبلــف األرسى  موقفهــا  تخفــي  الحكومــة  أن  املعلــوم  ومــن  هــذا 
عنــد حــاس، حيــث تطالــب حــاس بتقديــم تنــازالت يف هــذا امللــف 
مقابل تسهيل دخول املنحة القطرية، يف الوقت الذي تعلم فيه هذه 
الحكومة أن حاس لن تقدم تنازالت يف ملف األرسى مقابل املنحة، 
األحــرار.  وفــاء  صفقــة  غــرار  عــى  فــورا،  أرسى  لتبــادل  جاهــزة  ولكنهــا 
وحيــث إن مواقــف الطرفــن متباعــدة كثًرا، وحيث مل تحقق الوســاطة 
تقدما فيه، فمن املرجح بقاء الوضع عى ما هو عليه ملدة قادمة، مع 
بقاء الحوار عى الحدود من خال النار، والذي يعزز بقاء هذه الحالة 
أنهــا حالــة مريحــة لحكومــة االحتــال الضعيفــة، وحالــة تزيــد مــن معانــاة 
غزة. وإن املجتمع الدويل ال يقدم حلوال لهذه املسألة، كا مل يقدم 
حلــوال لاحتــال عــى مــدى نصــف قــرن تقريبــا. الحــوار بالنار هــو الحل 

املتاح، وإن مل يكن هو الحل األفضل.

الشباب والثقافة" 
ُتنهي استعداداتها 

لبدء مخيمات 
القدس 2021

غزة/ فلسطن:
أعلنــت اللجنــة العليــا للمخيــات يف الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، 
شــعار  تحمــل  والتــي  الصيفيــة  مخياتهــا  لبــدء  اســتعداداتها  انتهــاء 
"مخيــات القــدس 2021"، واملقــرر انطاقهــا خــال األيــام القادمــة يف 

محافظات قطاع غزة كافة.
وأوضــح املديــر العــام اللجنــة جــال العقيــي أن لجنــة تقييــم املخيــات 
أنهــت دراســة وتقييــم كافــة طلبــات املشــاركة التــي تقدمــت بهــا املراكز 
لتنفيــذ  الطفولــة  ومؤسســات  الكشــفية  والفــرق  والثقافيــة  الشــبابية 
املخيــات، الفًتــا إىل أن عــدد الطلبــات التــي تــم اســتقبالها بلــغ )112( 

طلًبا.
التــي متــت مراعاتهــا خــال دراســة وتقييــم  وبــّن العقيــي أن املعايــر 
الطلبــات تركــزت يف عــدة اعتبــارات أبرزها فكــرة املخيم ومتيزها واألفكار 
اإلبداعيــة التــي يتضمنهــا ومخرجاتــه وطبيعــة الفئة املســتهدفة مع األخذ 
املتقدمــة  للمؤسســات  الجغــرايف  املوقــع  االعتبــار  الحســبانبعن  يف 

وتقييمها اإلداري واملايل.
وأشــار العقيــي إىل أن الهيئــة ســتمول تنفيــذ )85( مخيــا صيفيــا بقيمــة 
ألــف دوالر، وســتنفذ مخيــات تخصصيــة ونوعيــة يف املجــاالت   )50(

الفكريــة واألدبيــة واإلعاميــة والتدريــب والتكنولوجيــا والرتبيــة واألنشــطة 
مــن شــأنها املســاهمة يف صقــل  التــي  الجوانــب  مــن  الكشــفية وغرهــا 
شــخصية املشــاركن وإكســابهم مهــارات وخــربات جديــدة، الفًتــا إىل أنــه 
ســيتم تنفيذ مخيات تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقة.  يشــار إىل أنه 
من املتوقع أن يشارك يف املخيات الصيفية هذا العام ما يزيد علىن 

)6000( مشارك ومشاركة.

دراسة: النوم يف غرفة المعيشة
أفضل من الرسير لمقاومة حر الصيف

لندن/ وكاالت:
تفيد دراســة جديدة بأن النوم داخل غرفة املعيشــة 

أفضل من غرفة النوم يف موجات الطقس الحار.
ويشــر معــدو الدراســة مــن جامعــة لوبــورو إىل أنهــم 
أجــروا أكــرب وأشــمل دراســة حتــى اآلن حــول ارتفــاع 
أن  الربيطانيــة، ووجــدوا  املنــازل  الحــرارة يف  درجــة 
ارتفــاع درجــة الحــرارة أكــر انتشــارا يف غــرف النــوم 
يف الليل باملقارنة مع غرف املعيشــة خال النهار، 

وفقا لـصحيفة "ديي ميل" الربيطانية.
وتوصلــوا كذلــك إىل أن أكــر مــن 4.6 مليــون منــزل 
يف إنجلــرتا يعــاين مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة خــال 
فصــل الصيــف، إال أن غــرف النوم تتأثر بالحرارة أكر 

من غرف املعيشة.

ووجــد الباحثــون أيضــا أن ارتفــاع درجــة حــرارة غرفــة 
املعيشة كان أعى بنسبة 30 يف باملئة يف الشقق 
من أي نوع آخر من املســاكن، مبا يف ذلك املنازل 

املتعددة الطوابق.
شدد الباحثون يف دراستهم عى أن غرف املعيشة 
يف الطابــق األريض تحديــدا تكــون األكــر مثاليــة من 
حيث الربودة عن غرف النوم املوجودة يف الطوابق 

العليا، وذلك بفضل الفيزياء الحرارية البسيطة.
وتابعوا بأنه يف املنازل املكونة من طابقن أو أكر، 
يكون الطابق األريض مظلا بالبيئة املحيطة بشكل 

أفضل من الطوابق العليا.
بينا عى النقيض من ذلك، من املحتمل أن تكون 
غرف النوم أكر تعرضا لوهج الشمس، وقد تتواجد 

مبارشة تحت السطح الساخن أو مساحة العي.
فــإن  الســاخن،  الهــواء  ارتفــاع  بســبب  أنــه  وتابعــوا 
إىل  ســرتفع  النهــار  خــال  املتولــد  الدافــئ  الهــواء 
املســاحات األعــى، ويف غضــون ذلــك يف املســاء 
الطابــق  يف  البــارد  الهــواء  يتجمــع  أن  املرجــح  مــن 

األريض.
وتســتند الدراســة إىل تقييم 750 منزال يف إنجلرتا، 
عــى  والحصــول  املنــازل  مراقبــة  متــت  أن  بعــد 

استبيانات من السكان.
أصــدرت  بعدمــا  الجديــدة  الدراســة  نتائــج  وتــأيت 
إدارة الصحــة العامــة يف بريطانيــة تحذيــرا األســبوع 
درجــات  مــن  الربيطانيــون  عــاىن  أن  بعــد  املــايض، 

حرارة خانقة تصل إىل 30 درجة مئوية.

تهنئة من األعماق
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفــة فلســطن 

والعاملون كافة بأحر التهاين والتربيكات من 
الزميل الصحفي/ عالء رزق شمالي
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير 
عــن رســالته  بعنــوان »اســتخدام الصحفين الرياضين 
العرب لصحافة البيانات من الجامعة اإلسامية بغزة«.

راجن من الله تعاىل مزيًدا من التقدم واالزدهار وألف مبارك


