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تعزية
مبزيـــــد من الحـــــزن واألســـــى تشـــــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة الفلسطينية 

جوال/ عامر عبد العزيز سعد الدين الزعيم األحزان بوفاة والده املغفور له 
الشيخ/ عبد العزيز سعد الدين عبد العزيز الزعيم

 )أبو عمر(
ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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11 وفاة يف صفوف جاليتنا بالسعودية
وفاة و123 إصابة بفريوس 

كورونا يف غزة ورام هللا
رام الله/ فلسطني:

بفــروس كورونــا، و86 حالــة  وفــاة، و123 إصابــة  الصحــة حالــة  ســجلت وزارة 
تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية يف قطاع غزة والضفة الغربية.

أمــس، أن حالــة وفــاة واحــدة  اليومــي،  الــوزارة يف تقريــر اإلصابــات  وأوضحــت 
سجلت يف غزة، نتيجة اإلصابة بالفروس. وأشارت إىل أن اإلصابات الجديدة 
ســجلت يف: نابلــس 8، وجنــني 5، وقلقيليــة 1، وطولكــرم 1، ورام اللــه والبــرة 

2، وقطاع غزة 106. وذكرت أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: 

جنني 4، وسلفيت 2، وقطاع غزة 80.

ب بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية الشعبية ُترحِّ
الجزائر تتفق مع )13( دولة لطرد 

)إرسائيل( من االتحاد اإلفريقي
غزة- الجزائر/ فلسطني:

أعلنــت وســائل إعــام جزائريــة، أّن الجزائــر اتفقــت مــع 13 دولة لطــرد )إرسائيل( 
من االتحاد اإلفريقي.

وقالــت قنــاة "الواقــع" الجزائريــة عــرب يوتيــوب: إّن الجزائــر بــدأت رســميًا تشــكيل 
طاقــم إفريقــي لرفــض قــرار إدخــال دولــة االحتــال يف االتحــاد اإلفريقــي للحفــاظ 

عىل مبادئ االتحاد ودعم الدولة الفلسطينية العربية.
وأكــدت أّن مــن بــني الــدول: جنــوب إفريقيا، تونس، أرتريا، الســنغال، 
ليبريــا،  زمبابــوي،  نيجريــا،  الغابــون،  القمــر،  جــزر  النيجــر،  تنزانيــا، 

غزة/ يحيى اليعقويب:
عّد عضو املكتب الســيايس لحزب الشــعب 
الســلطة  قبــول  منصــور  خالــد  الفلســطيني 
الفلســطينية بالعودة للمفاوضات الثنائية مع 

)إرسائيل( إطالة لعمر االحتال.

املفاوضــات  جربنــا  "لقــد  منصــور:  وأضــاف 
مــن  لحالــة  وأوصلتنــا  ســنة   25 مــدة  الثنائيــة 
أعــداد  االســتيطان، ووصلــت  وتغــول  الدمــار 

املســتوطنني بالضفــة الغربيــة ألكــر 
وإذا  مســتوطنني،  ألــف   700 مــن 

واشنطن-غزة/ فلسطني-األناضول:
بيــع  عــىل  األمريكيــة  الخارجيــة  وافقــت وزارة 
53 كيــه"  إتــش-  18 طائــرة هليكوبــر "يس. 

لدولــة االحتــال اإلرسائيــي، مبوجــب صفقــة 

تصل قيمتها إىل 3.4 مليارات دوالر.
وأشــارت الوزارة يف بيان أول من أمس إىل أن 

وأجهــزة  محــركات،  تشــمل  "الصفقــة 
دعــم،  ومعــدات  وعتــادا،  ماحــة، 

نابلس/ فلسطني:
السادســة  الســنوية  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
التــي نفذهــا املســتوطنون  للجرميــة البشــعة 
جنــوب  دومــا  قريــة  يف  دوابشــة  عائلــة  بحــق 

 2015 يوليــو/ متــوز   31 فجــر  ففــي  نابلــس. 
نفــذ مســتوطنون اعتــداء عــىل عائلــة دوابشــة 

منــزل  عــىل  حارقــة  مــواد  ألقــوا  فقــد 
عامــًا(   32( دوابشــة  ســعد  املواطــن 

تقرير: مرشوعان استيطانيان 
يتصدران مشهد التهويد

رام الله/ فلسطني:
كشــف تقرير االســتيطان األســبوعي الذي يعّده املكتب الوطني 
"ســفر  مرشوعــي  أّن  االســتيطان،  ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع 

التكويــن" و"مركــز املدينــة" يتصــدران مشــهد املشــاريع 
االســتيطانية والتهويديــة الجديــدة. وأشــار التقريــر الذي 

"الديمقراطية": ال بديل 
عن إسرتاتيجية وطنية 

للمقاومة الشاملة
نابلس/ فلسطني:

لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
إســراتيجية  وضــع  رضورة  دويــكات،  محمــد  فلســطني، 
نضاليــة موحــدة للمقاومــة الشــعبية يف الضفــة الغربيــة 

16 أسريًا يواصلون إرضابهم 
المفتوح عن الطعام 

رفًضا العتقالهم اإلداري
رام الله/ فلسطني:

إرضابهــم  اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  يف  أســًرا   16 يواصــل 
وقــال  اإلداري.  رفًضــا العتقالهــم  الطعــام،  عــن  املفتــوح 
واملحرريــن  األرسى  شــؤون  لهيئــة  اإلعامــي  املستشــار 

هنية يهاتف عائليت 
الجعربي والعويوي 
بالخليل ويدعوهما 
للتحيل بالمسؤولية 

الوطنية
الدوحة/ فلسطني:

هاتف رئيس املكتب السيايس لحركة 
حاس إســاعيل هنية وجهاء عائلتي 

الجعــربي والعويوي بالخليل، 
بعــد األحــداث املؤســفة التي 

حملة أمريكية لمنع السفن اإلرسائيلية 
من تفريغ حمولتها يف نيوجريس

نيوجريس/ فلسطني:
ينظم ناشطون يف ميناء إليزابيث بوالية نيوجريس األمريكية حملة ملنع 

ســفينة شــحن تديرهــا رشكــة تتخــذ مــن حيفــا مقرًا لها، مــن تفريغ 
حمولتها بسبب ارتباطها بنظام الفصل العنرصي اإلرسائيي.

فوىض السالح بالضفة.. 
قتٌل عىل خلفية الثأر 

وغياٌب لمنظومة العدالة
الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:

تثبــت أحــداث االنفــات األمنــي املســتمرة يف مدينــة الخليل 
مبا ال يدع مجااًل للشــك اســتمرار ظاهرة فوىض الســاح التي 
نجم عنها قتل مواطن من عائلة الجعربي يف املدينة الواقعة 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، تلتهــا أحداث عنف شــملت 

محــال  وحــرق  للشــوارع  ملثمــني  مســلحني  خــروج 
ذلــك  مــن  واألكــر  الثــأر.  بأخــذ  تجاريــة، وتهديــدات 

السلطة تتغىن بيوم 
"حرية التعبري"  يف 

حني تقتل معارضيها 
وتعتقلهم

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
رئيــس  فيــه  يحتفــي  الــذي  الوقــت  يف 
األول  بإعــان  عبــاس  محمــود  الســلطة 

يــوم  أنــه  آب  أغســطس/  مــن 
يف  والتعبــر  الــرأي  حريــة 

آمالهم متعلقة 
بتحرك " قطار اإلعمار"

المترضرون 
والمرشدون.. 
الملح ال يزال 

عىل الجرح
غزة/ يحيى اليعقويب:

انقشــاع  بعــد  مــرت،  يوًمــا  ســبعون 
غبــار العــدوان، خرجــوا إىل الحيــاة 
مــرًة أخــرى بعــد أحد عــرش يوًما من 
اإلجــرام اإلرسائيي يتجرعون مرارة 

فقــد منازلهــم التــي طالتهــا 
األيــام  مــرت  الصواريــخ، 

82 شهيًدا منذ ذاك العام 
لينضموا لـ253 يف "مقابر األرقام"

والدة شهيد: ال إنجازات 
للسلطة السرتداد جثامني 
الشهداء المحتجزة منذ 2015

رام الله/ فلسطني:
قالــت أزهــار أبــو رسور، والــدة الشــهيد عبد الحميــد املحتجز 

إن  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  لــدى  جثانــه 
األخــرة تحتجــز 82 شــهيًدا يف ثاجاتهــا منهــم 4 يف 

ورقة إسرتاتيجية تناقش 
تكتيكات المقاومة لردع 

االحتالل يف "سيف القدس"
غزة/ فلسطني:

نرش املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورقة إسراتيجية 
القــدس..  ســيف  ومعركــة  القســام  "كتائــب  بعنــوان: 
ممكنــات الــردع النســبي يف حــرب غر متناظرة" للباحث 

المساس بالحريات كان دافعنا لالنسحاب من حكومة اشتية

منصور لـ"فلسطني": 
عودة السلطة للمفاوضات 
جريمة وإطالة لعمر االحتالل

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ســكان  لدفــع  تتوقــف  ال  إرسائيليــة  محــاوالت 
للرحيــل  املحتلــة  بالقــدس  جــراح  الشــيخ  حــي 
عــن بيوتهــم، إذ متــارس قــوات االحتــال بحقهــم 
املقاومــة  اســتجابة  لكــن  القمــع،  أشــكال  كل 

املــايض،  رمضــان  يف  لنداءاتهــم  الفلســطينية 
وانــدالع معركــة "ســيف القــدس" جعــا االحتال 
أهــايل  تهجــر  للــوراء يف مخطــط  يرجــع خطــوة 

فرصــة  يتحــني  زال  مــا  لكنــه  الحــي، 
ظــل  يف  عليــه  لانقضــاض  مناســبة 

مقدسيون: غياب مريب 
للسلطة عن دعم صمود 

"الشيــــــــــــــخ جـــــــــراح"

حماس: واشنطن تزيد من إرهاب االحتالل ضد شعبنا

بـ 3.4 مليارات دوالر.. 
واشنطن توافق عىل صفقة 

مروحيات مع )إرسائيل(

6 سنوات عىل مجزرة عائلة 
دوابشة والثأر يف "إيتمار"
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 قوات االحتالل تعتدي عىل وقفة تضامنية مع أهايل الشيخ جراح يف القدس المحتلة  ...                   وتقمع مسرية سلمية عىل حاجز تياسري رشق طوباس أمس               ) األناضول - أ ف ب (

محافظات/ فلسطني:
حــي  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أغلقــت 

الشيخ جراح وسط مدينة القدس املحتلة كامًا.
وقــال مقدســيون: إن قــوات االحتــال أغلقــت الحــي 

كامًا بعد أن قمعت وطردت متضامنني مع األهايل 
املهددين بإخاء منازلهم لصالح املستوطنني.

وأضافــوا أن تلــك القــوات منعــت غــر ســكان الحــي 
املتضامنــني  مــن  اثنــني  واعتقلــت  دخولــه،  مــن 

الفلسطينيني.
ناريــة  مفرقعــات  بإطــاق  الفلســطينيون  الشــبان  ورد 

الحــي،  التــي أغلقــت  قــوات االحتــال  تجــاه 
مهدديــن  فلســطينيني  منزلــني  واقتحمــت 

مستوطنون يتلفون أشجارًا قرب بيت لحم

االحتالل يقمع األهايل والمتضامنني 
ويغلــــق حــي الشيــخ جــراح كامـــاًل
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اإلعالن عن مناقصة رقم 2021/03 

توريد طرود غذائية
تقدميــة  جاهرييــة  أهليــة  نســويه  منظمــة  الفلســطينية  املــرأة  لجــان  اتحــاد 
مــدين  فلســطيني  مجتمــع  بنــاء  أجــل  مــن  تناضــل   1980 عــام  تأسســت 

دميقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز.
طــرود  توريــد  عطــاء  بطــرح  الفلســطينية  املــرأة  لجــان  اتحــاد  جمعيــة  ترغــب 
غذائيــة وذلــك وفقــًا لكراســة الــروط الخاصــة والعامــة واملواصفــات الفنيــة 
الواردة للمشركن يف املناقصة، والتي ميكن الحصول عليها من مقر اتحاد 

لجان املرأة الفلسطينية الكائن يف العنوان التايل: 
رفح- الكراج الرقي – بجوار محطة األمينة جانب سوبر ماركت فرح .

علــًا بــأن آخــر موعــد لبيــع العطــاءات هو يوم األربعــاء املوافــق04.08.2021  
الســاعة الواحدة )1:00( ظهرا يف مقر االتحاد ولن بتم بيع أي عطاء بعد هذا 
املوعد ، اخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 
2021/08/05  الســاعه 11:30 ظهــرا ، و ســيقوم االتحــاد بفتــح العطــاءات 

املقدمة يوم الخميس املوافق 2021/08/05 الساعة الثانية عر ظهرا.
الراغبــن يف  والســوبرماركت(  )املــوالت  الكبــرية  التجاريــة  املحــات  فعــىل 
املشــاركة بتوفــري املــواد الغذائيــة والخدمــة املطلوبــة التوجــه للحصــول عــىل 

منوذج العطاء مع مراعاة الروط التالية: 
1.  يجــب أن يكــون العــرض ســاري ملفعــول ملــدة ال تقــل عــن 120 يومــا مــن 

أخر موعد لتسليم العطاء. 
2.  يجــب أن يكــون قــادر عــىل اصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
3. العطاء يشمل محافظة رفح ,والجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون 

إبداء األسباب. 
4. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء املقــدم 

عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق ,باســم اتحــاد لجــان املــرأة 
الفلســطينية وتكــون مــدة رسيــان الكفالــة 120 يوم من تاريخ تســليم العطاء ، 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. مثن نسخة العطاء مائة شيكل غري مسردة.

6. تســلم العطــاءات يف مقــر االتحــاد ولــن ينظــر يف العطــاءات املقدمــة بعــد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه. 
7. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه /م العطاء. 

8. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة اتحــاد لجــان املــرأة الفلســطينية 

مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا أو االتصــال عــىل 
جوال0598889019 .

اتحاد لجـان المـرأة الفلـسطينية – فلسطين
Union Of Palestinian Women's Committees

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2021/36

توريد طرود مواد غذائية ومواد نظافة
ضمــن مــروع دعــم رفاهيــة الطفــل - مــروع الطــوارئ املمــول مــن املركــز 
الــدويل اليابــاين للمتطوعــن )JVC(،تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتها 
بطــرح عطــاء توريــد طــرود مــواد غذائيــة ومــواد نظافة،عــي ذوي االختصــاص 
ارض  جمعيــة  مقــر  إيل   التوجــه  عــر  املذكــور  العطــاء  يف  املشــاركة  فقــط 
خــال  والثــورة  النــرص  شــارعي  مفــرق   / النــرص  شــارع   1190/47 اإلنســان 
الســاعة  حتــى  و  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   ( الرســمي  الــدوام  ســاعات 

الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.
ماحظات هامة :

- األسعار بالدوالر فقط ويجب تقديم فاتورة رسمية.
- رشاء كراس العطاء اعتبارا  من يوم األحد املوافق 2021/8/1 وحتى يوم 
األربعــاء املوافــق 2021/8/11 مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة 

الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستام العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم األربعاء املوافق 2021/8/11  الساعة الواحدة 

والنصف ظهرا.
- رسوم العطاء  100شيكل غري مسردة.

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

- اإلجتــاع التمهيــدي للــرد عــي إستفســارات املوردين ســيعقد يــوم الثاثاء 
املوافق 2021/8/10 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

- جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .
- يجب إرفاق شــهادة تســجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
- يلتزم املورد بالروط 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

ب بموقفها الداعم للقضية الفلسطينيةتقرير: مرشوعان استيطانيان يتصدران مشهد التهويد الشعبية ُترحِّ
الجزائر تتفق مع )13( دولة لطرد )إرسائيل( من االتحاد اإلفريقي

 4 شهداء وإصابة 4 جنود ومستوطنني بالضفة األسبوع املايض
مقدسيون: غياب مريب للسلطة عن دعم صمود "الشيخ جراح"

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
محــاوالت إرسائيليــة ال تتوقــف لدفــع ســكان حــي 
عــن  للرحيــل  املحتلــة  بالقــدس  جــراح  الشــيخ 
كل  بحقهــم  االحتــال  قــوات  متــارس  إذ  بيوتهــم، 
أشكال القمع، لكن استجابة املقاومة الفلسطينية 
معركــة  وانــدالع  املــايض،  رمضــان  يف  لنداءاتهــم 
خطــوة  يرجــع  االحتــال  جعــا  القــدس"  "ســيف 
للوراء يف مخطط تهجري أهايل الحي، لكنه ما زال 
يتحــن فرصــة مناســبة لانقضــاض عليــه يف ظــل 
صمــت مريــب من الســلطة الفلســطينية، وتقصري 
بــل و"إجــرام" بحــق الحــي واملدينــة املحتلــة، كــا 

يصفه مقدسيون.
مــن  أول  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  وقمعــت 
أمس، تظاهرة يف حي الشيخ جراح وسط القدس 

املحتلة، واعتدت عىل بعضهم بالرضب.
الحــي  ســكان  مــع  تضامنــا  التظاهــرة  وتــأيت 
لصالــح  بالتهجــري  املهدديــن  الفلســطينين 
ســتعقد  حــن  يف  اإلرسائيليــن،  املســتوطنن 
املحكمة العليا اإلرسائيلية، يوم غد جلسة للنظر 
4 عائــات فلســطينية، مــن الحــي  يف التاســات 

ضد قرارات إخائها من منازلها.
أهمية التضامن

جــراح  الشــيخ  ســكان  مــن  عطيــة  نهــى  املواطنــة 
بينــت أن ســكان الحــي مــا زالــوا يعانــون تضييقــات 
االحتــال اإلرسائيــي بشــكل كبــري فهــم محارصون 

بحواجز إسمنتية يتمركز أمامها جنود االحتال.
وقالــت: "بيتــي الــذي يســكن فيــه أحــد عــر فــردًا 
يقع يف مدخل الحي والحاجز اإلرسائيي ماصق 
القــدوم  الحــي  خــارج  مــن  أحــد  يســتطيع  وال  لــه، 
لزيارتنــا، ويتــم تفتيشــنا والتأكــد مــن هوياتنــا قبــل 

الدخول والخروج منه".
يتبادلــون  الحــي  وأهــايل  أنهــا  إىل  عطيــة  وتشــري 
املســتوطنن  قطعــان  مــن  حايتــه  عــىل  الســهر 

وجيش االحتال خشية أن يباغتوهم فجأة.
أرضنــا  يف  البقــاء  عــىل  "مصممــون  وتضيــف: 
التــي هــي صــام األمــان للمســجد األقــى وهــذا 
الصمــود جــزء مــن عقيدتنــا وانتائنــا لوطننــا، ولــن 

نخرج من هنا سوى لقبورنا".
غــدر  نأمــن  ال  "لكننــا  مســتدركة:  عطيــة  وتتابــع 
إذا  مصرينــا  عــىل  الخشــية  وتســاورنا  االحتــال 

ســوى  قلوبنــا  يثلــج  وال  بالقــوة،  الحــي  أُخــىل  مــا 
التضامن الشعبي والدويل معنا، إذ نشعر باألمان 

ما دام املتضامنون الدوليون موجودين معنا".
واســتأنف الفلســطينيون أول مــن أمــس الوقفــات 
التضامنية مع أهايل الحي، حيث ستعقد جلسة 
جلســتها  غــد  يــوم  اإلرسائيليــة  العليــا  املحكمــة 

للبت يف موضوع مصادرة أرايض الشيخ جراح.
وتعتقــد عطيــة أن املحكمــة ســتلجأ لتأجيــل البــت 
يف القضيــة حتــى ميــل النــاس وتنفــض الفعاليــات 
التضامنيــة لينقــض علينــا، "لذلــك مــن املطلــوب 
االســتمرار يف املنــارصة لقضيتنــا والضغــط عــىل 

شعوب وحكومات العامل ليهتموا بقضيتنا".
وتشــري إىل أن االحتال مينع حاليًا وصول وســائل 
اإلعــام للحــي، داعيــة كل القــوى الحية يف شــعبنا 
للتضامن يف ظل الخشية من غدر االحتال برغم 
امتاك السكان وثائق أردنية وعثانية وأخرى من 

األونروا تثبت ملكيتهم لألرض.
جغرافيا استيطانية

ملناهضــة  املقدســية  الهيئــة  رئيــس  بــن  بــدوره 
االحتــال  اســتهداف  أن  الهدمــي  نــارص  التهويــد 
 1949 حــدود  عــىل  يقــع  لكونــه  جــراح  الشــيخ 
)حــدود النكبــة( فيفصــل بــن رشق القدس وغربها 
مــن الجهــة الشــالية مــا يجعلــه قريبــًا مــن األحيــاء 

اليهودية، ومدخل األحياء املقدسية العربية.
ضعــف  نقطــة  اســتغال  االحتــال  "حــاول  وقــال: 
مــع  1956م  عــام  األونــروا  اتفاقيــة  يف  متمثلــة 
ســكان الشــيخ جــراح املهجريــن من غــرب القدس، 
مــن أجــل مروعــه التهويــدي يف املدينــة، الــذي 

هو مروع مركزي ومحوري إرسائيي".
أي  عــن  البحــث  يحــاول  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
اســتيطانية  بــؤر  لبنــاء  بالقــدس  ضعــف  نقــاط 
والتوســع فيها شــيئًا فشيئًا وحال نجاحه يف إخاء 
الشــيخ جــراح ســينجح يف خلــق تواصــل جغــرايف 
بــن االســتيطان يف غــرب القــدس ورشقهــا خاصــة 

مروع وادي السيليكون االستيطاين.
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن االحتــال مل ُينــِه مطامعــه 
يف  فرضهــا  يف  فشــل  أن  بعــد  جــراح  الشــيخ  يف 
البــت  لتأجيــل  يعمــد  لكنــه  املــايض  رمضــان 
سياســية  منــاورة  يف  القضيــة  يف  القضــايئ 
أفضــل  ميدانيــة  فرصــة  عــن  بحثــًا  منــه  وإعاميــة 

لتنفيذ مخططاته.
تبحــث  االحتــال  محاكــم  أن  يعقــل  "ال  وأضــاف: 
أي  يثبــت  أن  دون  1972م  عــام  منــذ  املوضــوع 
أن  الحقيقــة  لكــن  لــألرض،  ملكيتــه  الطرفــن  مــن 
إثباتــات ميكــن أن تحســم  االحتــال ال ميلــك أي 
القضية ملصلحة املســتوطنن، لذا يحاول تنفيذ 

املروع عىل األرض بالقوة العسكرية".
وانتقــد الــدور الرســمي للســلطة يف رام اللــه تجــاه 
لاحتــال  األول  "الخــادم  وعدهــا  جــراح،  الشــيخ 
واملجــرم األكــر بحــق القــدس بشــكل عــام والشــيخ 

جراح بشكل خاص".
دور  أي  كمقدســين  منهــم  نتوقــع  "ال  وقــال: 
ملصلحتنا، ســوى يشء من ركوب املوجة وبعض 
الزيــارات التضامنيــة لبعــض الشــخصيات اللتقــاط 

الصور فقط".
تفادي التأجيج

االســتيطان  شــئون  يف  الخبــري  توقــع  حــن  يف 
االحتــال  يؤجــل  أن  ديــاب  أبــو  فخــري  بالقــدس 
يف جلســة الغــد إخــراج عائــات الشــيخ جــراح مــن 
قــرار  منازلهــم خشــية مــن انعكاســات مثــل هكــذا 
عىل الوضع بشكل عام يف القدس واملقاومة يف 
غــزة والضفــة، قائــًا: "فاالحتــال يــدرك أن خطــوة 
كهــذه ســتؤجج األوضــاع خاصــة يف ظــل الضغــط 

األمرييك والدويل عليه لعدم اإلقدام عليها".
وبــن أن اســتمرار الفعاليــات التضامنيــة مــع الحــي 
يكــون  لــن  أنــه  لاحتــال  واضحــة  برســالة  ترســل 
قــرارات  تجميــد  قبــل  الســكان  مــن  تــراٍخ  هنــاك 
اإلخاء بشكل كامل، قائًا: "ومن الواضح تخوف 
بتأجيلــه  الفلســطينية  الفعــل  ردة  مــن  االحتــال 
وتجميــد  االســتيطاين  املدينــة(  )مركــز  مــروع 
إخــاء ثــاث عائــات مــن الشــيخ جــراح يف األيــام 

القليلة املاضية".
وأكد أن االحتال ما زال مصمًا عىل تغيري طابع 
يهــودي، مســتنكرًا يف  مــن إســامي إىل  القــدس 
الوقــت ذاتــه عــدم وجــود أي أثــر ألي دور ســيايس 
للســلطة الفلســطينية يف القــدس يف خلــل واضح 
يف سياساتها التي ينبغي أن تعيد ترتيب أوراقها 
االكتفــاء  وعــدم  القــدس  تجــاه  واضحــة  بقــرارات 
بترصيحــات ال تغنــي وال تســمن مــن جــوع دون نيــة 

حقيقية لدعم املقدسين بشكل واضح.

 رام الله/ فلسطن:
انــدالع  املــايض  األســبوع  شــهد 
 63 يف  االحتــال  مــع  مواجهــات 
نقطــة بالضفــة الغربيــة، تخللهــا تنفيــذ 
أكــواع  وإلقــاء  نــار  إطــاق  عمليــات 
إىل  أدت  حارقــة،  وزجاجــات  ناســفة 
إصابة 4 جنود ومســتوطنن، يف حن 
برصــاص  املواطنــن  مــن   4 استشــهد 
للدائــرة  تقريــر  بحســب  االحتــال، 
الضفــة  يف  حــاس  لحركــة  اإلعاميــة 

الغربية.
وذكــر التقريــر الصــادر أمس أن الجمعة 
مواطنــًا   435 أصيــب  املاضيــة 
قضــاء  دجــن  وبيــت  بيتــا  بلــديت  يف 
الحــي،  بالرصــاص  منهــا   8 نابلــس، 
بالرصــاص املطاطــي، وإصابتــان  و84 
 16 أصيــب  بينــا  الحــي،  بالرصــاص 
املطاطــي  بالرصــاص  األقــل  عــىل 
يف  االحتــال  مــع  املواجهــات  خــال 
بلــدة بيــت أمــر شــال الخليــل، إضافــة 
إىل إصابــة 2 مــن جنــود االحتــال يف 

مواجهات بيت أمر.

يف  مواجهــة  نقــاط   10 وأُحصيــت 
ســلوان  وبلــديت  جــراح  الشــيخ  حــي 
بيــت  وبلــدة  القــدس،  قــرب  وحزمــا 
جنــن،  قــرب  ومســلية  بالخليــل،  أمــر 
وخربثــا  بســلفيت،  الــراس  ومنطقــة 
قــدوم  وكفــر  اللــه،  رام  يف  املصبــاح 
وبيــت  بيتــا  وبلــديت  قلقيليــة،  رشق 

دجن قرب نابلس.
استشــهد  املــايض،  والخميــس 
 ٢٠( عــوض  خالــد  شــوكت  الشــاب 
بيــت  يف  االحتــال  برصــاص  عامــًا( 
إصابــة   12 إحصــاء  إىل  إضافــة  أمــر، 
إصابــات  و10  الحــي،  بالرصــاص 
حــاالت  وعــدة  املطاطــي،  بالرصــاص 

اختناق يف مناطق متفرقة.
وأُحصيــت 6 نقــاط مواجهــة يف بلديت 
بيــت  وبلــدة  بالقــدس،  ســلوان وحزمــا 
اللــه،  رام  يف  وبيتونيــا  بالخليــل،  أمــر 
بيتــا  وبلــدة  لحــم،  بيــت  يف  وكيســان 

جنوب نابلس.
اسـتـشـــهاد  املــايض  األربعــاء  وشــهد 
 13( العامــي  مؤيــد  محمــد  الفتــى 

عاًمــا( برصــاص االحتــال يف بيــت أمــر 
شــال الخليــل، وتســجيل العديــد مــن 
اإلصابــات، كــا شــهدت مدينــة جنــن 
مقاومــن  مــع  مســلحة  اشــتباكات 
هنــاك. ورُصــدت 6 نقــاط مواجهــة يف 
بلدة سلوان مبخيم شعفاط بالقدس، 
العــروب  ومخيــم  أمــر  بيــت  وبلــدة 
بيتــا  وبلــدة  جنــن  ومخيــم  بالخليــل، 

جنوب نابلس.
الشــاب  استشــهد  املــايض  والثاثــاء 
شــادي عمــر ســليم )٤١ عامــًا( برصــاص 
االحتــال يف بيتــا، إضافة إىل تســجيل 
الحــي  بالرصــاص  إصابــات  عــدة 
ســجل  كــا  واالختنــاق،  واملطاطــي 
إصابــة مســتوطن رشــقا بالحجــارة قــرب 
حزما مبدينة القدس، وشهدت مدينة 
جنن اشــتباكات مسلحة تخللها إلقاء 

أكواع متفجرة.
وأُحصيــت 8 نقــاط مواجهــة يف بلديت 
سلوان وحزما مبدينة القدس، ومدينة 
العــن،  ومخيــم  بيتــا  وبلــدة  جنــن، 
مجداليــم  مســتوطنة  ومحيــط  وحــوارة 
مبدينــة نابلــس، ومنطقــة عــن الحلــوة 

يف طوباس.
استشــهاد  أُعلــن  املــايض  واالثنــن 
 17( محــارب  نــواف  يوســف  الفتــى 
عاًمــا( مــن عبوين متأثــًرا بإصابته خال 

املواجهات يف سنجل قبل شهرين.

يف  مواجهــة  نقطــة   11 وأُحصيــت 
حــي الشــيخ جــراح وبلــدة حزمــا مبدينة 
اللــه،  قــرب رام  القــدس، وبلــدة شــقبا 
عصيــون  ومســتوطنة  األنفــاق  وحاجــز 
قــرب بيــت لحــم، ومحيــط قــر يوســف 
وعينبــوس يف  وقريــوت  بيتــا  وبلــدات 

نابلس.
نقطــة   11 أُحصيــت  املــايض  واألحــد 
مواجهــة يف محيــط مســتوطنة حجاري 
بالخليــل وبلــدة ترمســعيا ونعلــن يف 
رام اللــه، وبلــديت حــوارة وبيتــا جنــوب 
نابلس، وطمون قرب طوباس، ومنطقة 

الحاجز الجنوب ملدينة قلقيلية.
وشــهد الســبت مــن األســبوع املــايض 
عدة أحداث أدت إىل وقوع العرات 
مــن اإلصابــات بــن املواطنــن، إضافــة 
مواجهــات  خــال  جنــدي  إصابــة  إىل 
مدينــة  قــرب  تياســري  حاجــز  شــهدها 

طوباس شال الضفة الغربية.
يف  مواجهــة  نقطــة   11 وأُحصيــت 
بلــدة العيســوية بالقــدس، وتــل رميــدة 
ومســافر يطــا وبلــديت خرســا وترقوميــا 
اللــه  رام  يف  نعلــن  وبلــدة  بالخليــل، 
يف  دوتــان  مابــو  مســتوطنة  ومحيــط 
جنــن، وبالقــرب مــن مســتوطنة عيــي 
تياســري  وحاجــز  ســلفيت،  يف  زهــاف 
قــدوم  كفــر  وبلــدة  طوبــاس،  قــرب 

بقلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس.

رام الله/ فلسطن:
كشــف تقريــر االســتيطان األســبوعي الــذي يعــّده 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب 
االســتيطان، أّن مروعي "ســفر التكوين" و"مركز 
املدينة" يتصدران مشهد املشاريع االستيطانية 

والتهويدية الجديدة.
وأشــار التقريــر الــذي نــر أمــس إىل أّن االحتــال 
عــىل  ُوضعــت  الفتــات  عــر  ُيــروج  اإلرسائيــي 
القــدس  مدينتــي  بــن  الرئيــس  الشــارع  مداخــل 
املحتلــة وأريحــا ملــروع اســتيطاين ُأطلــق عليــه 
اسم "سفر التكوين" أحد "أسفار موىس الخمسة 

يف كتاب التوراة"، وفق املعتقدات اليهودية.
مــن  املمتــدة  القــدس  باديــة  يف  أنــه  إىل  ولفــت 
أريحــا  عــىل  املطلــة  التــال  حتــى  املدينــة  رشق 
والبحــر املّيــت، وعــىل بعــد أمتــاٍر قليلة من تجمع 

مــا  مــع  باإلخــاء  املهــدد  البــدوي  داهــوك  أبــو 
يقــرب 12 تجمعــًا بدويــًا آخــر يف الخــان األحمــر، 
يصادف املرء الفتة كتب عليها باللغة اإلنجليزية 

"التخييم يف صحراء )إرسائيل(".
بيضــاء  املــروع خياًمــا  عــىل  القامئــون  ونصــب 
القدميــة،  البدويــة  التقليديــة  بالطريقــة  ُنســجت 
الســياح  بهــا  ليســتقبلوا  العربيــة  القهــوة  وأعــدوا 
خبــز  لهــم  ويصنعــون  املنطقــة،  يــزورون  الذيــن 
الجــال.  عــىل  الصــاج، ويأخذونهــم يف جــوالت 
وهــم  الكهنــة  لبــاس  املتطرفــون  هــؤالء  ويرتــدي 
ماهيــة  لــرح  الشــوارع  مداخــل  عــىل  يقفــون 
املنطقة ورسد الروايات التلمودية للزوار اليهود، 
ومحاولٍة لفرض عنارصها التوراتية عىل املكان.

ويروج االحتـال لهذا املروع االستيطاين عىل 
أنه يقع يف قلب ما يسميه "صحراء يهودا" عىل 

الطريــق إىل البحــر امليــت، يف مــكان يتيح للزوار 
صورة الحياة كا كانت يف عصور قدمية، حيث 
يســتقبلهم "خــادم إبراهيــم" ليجربــوا يف خيمتــه 
الضيافــة األســطورية، متجاهــًا اآلالف مــن البــدو 
املقدســين الذيــن يعيشــون يف هــذه املنطقــة 
التي ُعرفت تاريخيًا باسم برية أو بادية القدس.

القــدس  باديــة  أرايض  ملكيــات  معظــم  وتعــود 
لرسقــة  محاولــة  ويف  ســلوان،  بلــدة  ألهــايل 
القامئــون  يعــد  الفلســطيني،  البــدوي  الــراث 
العربيــة  القهــوة  االســتيطاين  املــروع  عــىل 
ليســتقبلوا بهــا الــزوار، ويصنعــوا لهم خبز الصاج، 
الِجــال، ويقيمــوا  ويأخذوهــم يف جــوالت عــىل 
مــن  ومنهــم  الشــعر،  بيــوت  االحتفــاالت يف  لهــم 
يقيــم حفــل زفافــه يف املــكان، بحســب التقريــر 

األسبوعي.

غزة- الجزائر/ فلسطن:
الجزائــر  أّن  جزائريــة،  إعــام  وســائل  أعلنــت 
مــن  )إرسائيــل(  لطــرد  دولــة   13 مــع  اتفقــت 

االتحاد اإلفريقي.
وقالــت قنــاة "الواقــع" الجزائريــة عــر يوتيــوب: 
إّن الجزائر بدأت رســميًا تشــكيل طاقم إفريقي 
لرفــض قــرار إدخــال دولــة االحتــال يف االتحــاد 
اإلفريقــي للحفــاظ عــىل مبــادئ االتحــاد ودعــم 

الدولة الفلسطينية العربية.
إفريقيــا،  الــدول: جنــوب  بــن  مــن  أّن  وأكــدت 
تونــس، أرتريــا، الســنغال، تنزانيــا، النيجر، جزر 
ليبرييــا،  زمبابــوي،  نيجرييــا،  الغابــون،  القمــر، 

مايل، السيشل.
وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر 
عــر  القنــاة  تقريــر  بحســب  )إرسائيــل(،  ضــد 

يوتيوب.

أّن  عــىل  الجزائــري،  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
مكتوفــة  تقــف  لــن  الجزائريــة  الدبلوماســية 
بهــا  قامــت  التــي  الخطــوة  هــذه  أمــام  األيــدي 
استشــارة  دون  اإلفريقــي  واالتحــاد  )إرسائيــل( 

الدول األعضاء.
وأضــاف أّن قبــول االتحــاد اإلفريقي لـ)إرسائيل( 
عضًوا مراقًبا يهدف إىل رضب استقرار الجزائر 

التي تقف مع فلسطن والقضايا العادلة.
األحــد  يــوم  رســمًيا  أعلنــت  الجزائــر  وكانــت 
املــايض، أن وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الجزائرية يف الخارج رمطان لعامرة، سيرع 
يف زيارة إفريقية تشمل تونس ومرص وإثيوبيا 
والسودان، بهدف "محارصة" املّد اإلرسائيي 

يف مؤسسات االتحاد اإلفريقي.
الجزائــر  مبســعى  الشــعبية  الجبهــة  ورحبــت 
بتشكيل فريق إفريقي لطرد دولة االحتال من 

االتحاد اإلفريقي وفق ما جاء يف وسائل إعام 
جزائرية.

أمــس: "ليــس غريبــًا  بيــان  وقالــت الجبهــة يف 
عــىل الجزائــر بلد املليون شــهيد هذا املوقف 
ذو املحتوى العرويب األصيل يف كل املحافل 

العاملية".
ورأت أّن "هــذا املســعى مــن قبــل األشــقاء يف 
الجزائــر يؤكــد أهميــة إحــداث أوســع اصطفــاف 
عــريب – إفريقــي يف مواجهــة متــدد املــروع 
الصهيــوين خــارج فلســطن وصــواًل إىل إفريقيا 

والخليج العريب".
العربيــة  "الــدوَل  الشــعبية  الجبهــُة  وطالبــت 
الجزائــر  حــذو  يحــذوا  بــأن  األفارقــة  واألصدقــاء 
القضيــة  دعمهــم  تعزيــز  عــىل  والعمــل 
للمخططــات  التصــدي  عــر  الفلســطينية 

الصهيونية".

ألول مرة.. تعيني أمريكية من أصل فلسطيني 
يف قيـــادة الرشطـــة بنيويـــورك

نيويورك/ فلسطن:
عينــت إدارة رشطــة واليــة نيويــورك األمريكيــة 
مــن أصــل فلســطيني "فلســطن رسور" ضمــن 
قيــادة مقاطعــة برونكــس، إحــدى املقاطعــات 
نيويــورك،  التــي تتكــون منهــا مدينــة  الخمــس 
برتبة كابنت، لتكون أول امرأة من أصول عربية 

تصل إىل هذه الرتبة.
عــىل  الحاصلــة  رسور  ترقيــة  وجــاءت 
واملاجســتري  اإلجــرام  علــم  يف  البكالوريــوس 
يف علم النفس الرعي، واملنحدرة من قرية 
بيت نوبا جنوب محافظة رام الله والبرية، بعد 

متيزها يف العمل لدى جهاز رشطة نيويورك، 
الــذي يعــد األكــر مــن حيــث العــدد الرطــي 

عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية.
الواليــات  يف  الفلســطيني  الناشــط  وعــدَّ 
رسور  تعيــن  القــادر،  عبــد  ماهــر  املتحــدة 
أبنــاء  مــن  عظيمــة  "رســالة  املنصــب،  بهــذا 
الجاليــة الفلســطينية يف أمريــكا، تبــن أهميــة 
األمريــيك  املجتمــع  يف  وتأثريهــم  دورهــم 
العقــد  يف  فشــيًئا  شــيًئا  يتصاعــد  بــدأ  الــذي 
األخري، ال سيا مع وصول رشيدة طليب إىل 
الكونغــرس لدورتــن متتاليتــن، وتعيــن ماهر 

البيطار مديرا لجهاز االستخبارات يف مجلس 
األمن القومي األمرييك، بجانب عدد آخر من 
الناشطن الفلسطينين الذين تولوا مناصب 

قيادية مختلفة".
وأضاف عبد القادر أن رسور لعبت دورا كبريا 
خــال  مــن  الفلســطينية،  القضيــة  دعــم  يف 
الفعاليــات التــي نظمــت يف واليــة نيويــورك، 
وكان آخرهــا متكنهــا مــن إقنــاع رشطــة الواليــة 
برفــع علــم فلســطن يف االحتفــاالت الســنوية 
يف  املمثلــة  القوميــة  بالجاليــات  املتعلقــة 

جهاز الرطة.
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د. عدنان أبو عامر

"حرب السفن" اإلرسائيلية 
اإليرانية تتصاعد

تزداد القناعات اإلرسائيلية بأن هجوم الساعات األخرية 
عىل السفينة اململوكة إرسائيليا يف بحر العرب، متت 
مبســاعدة الحــرس الثــوري اإليــراين يف عمليــة مخطــط 
لهــا، وتشــري لقــدرات اســتخباراتية متقدمــة، مــا يعنــي 
تفاقــا الســراتيجية رد املحــور اإليــراين عــىل ترصفات 
)إرسائيل(، ويؤكد أننا أمام تطور جديد يشري لتشديد 

الخط ضد العمليات الحربية اإلرسائيلية.
يف الوقــت ذاتــه فــإن الرد اإلرسائيــي عىل هذا الهجوم 
اإليــراين ســيأيت يف الطريــق، وفقــا للتقدير الســائد يف 
)تــل أبيــب(، عــىل الرغــم مــن أنه سيســتغرق وقًتــا لجمع 
املزيــد مــن املعلومــات االســتخباراتية قبــل العمليــة، 
واالستعداد لها، وكل ذلك يؤكد أننا بتنا أمام مواجهة 
تصاعديــة ميكــن وصفهــا بـ"حــرب الســفن" اإلرسائيليــة 

اإليرانية.
للســفينة  اإليــراين  االســتهداف  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
اململوكــة إرسائيليــا ســبقه هجــوم إرسائيــي يف بلــدة 
القصــري بســوريا بهــدف منــع تســليم شــحنات بطاريــات 
ووســائل  لبنــان،  يف  اللــه  لحــزب  جــوي  دفــاع  صواريــخ 
إنتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة، ويحتمل أن الشحنة 
وصلــت مــن إيــران أو شــال ســوريا ملســتودعات تقــع 
يف منطقــة مطــار الضبعــة، وأن يكــون عنــارص حــزب الله 
باالنتقــام  للتفكــري  الحــزب  مــا دفــع  الهجــوم،  ُقتلــوا يف 
مــن )إرسائيــل(، بلجوئــه للحــرس الثــوري، كل هــذا وفــق 
الروايــة اإلرسائيليــة، التــي مل تنــِف أو تؤكــد مــن أوســاط 

إيران والحزب.
الهجــوم  بــأن  التقديــر  ميكــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  عــىل 
اإليــراين عــىل الســفينة اململوكــة إرسائيليا جــاء انتقاما 
مــا حصــل ببلــدة القصــري، مــا يتطلــب يف ضــوء الحالة 
الراهنــة أن تعيــد )إرسائيــل( حســاب مســاراتها جيــدا، 
ألنهــا قامــت أخــرًيا بتغيــري مســار الســفن، بعــد أن قــرر 
اإليرانيون أن البحر هو الساحة التي لديهم فيها أفضل 

فرص النجاح. 
ميكــن الحديــث يف هــذه العجالــة عــن جملة احتاالت 
اململوكــة  الســفينة  هاجمــوا  اإليرانيــن  أن  بينهــا  مــن 
إرسائيليــا عــر تقديــم "خدمــات انتقاميــة" لحــزب اللــه، 
ورمبــا اســتخدموا طائــرة دون طيــار لــرضب الســفينة، أو 
البحــر، أو متفجــرات مثبتــة  زوارق رسيعــة مطلقــة مــن 
ألغامــا  أو  بعــد،  عــن  وتفجريهــا  الســفن،  جــدران  عــىل 
لكنهــم  دوليــة،  ممــرات مالحيــة  عــىل  بحريــة موضوعــة 
أثبتوا قدرتهم عىل إطالق طائرات دون طيار عىل بعد 

مئات األميال قبالة سواحلهم.
قــدرات  تتطلــب  العمليــات  هــذه  أن  العلــم  مــع 
الســفينة،  موقــع  لتحديــد  متقدمــة  اســتخباراتية 
تطــري طائــرات دون  الدقيــق، ومتــى  وحســاب مســارها 
املوجــودة  باملتفجــرات  اصطدامهــا  وإمكانيــة  طيــار، 
عــىل الســفينة، وهنــاك احتــال أن اإليرانيــن أطلقــوا 
الطائــرات املســرية الهجوميــة ليــس مــن أراضيهــم، وال 
تبحــر يف  أكــر  إيرانيــة  مــن ســفينة  بــل  اليمــن وعــان، 
قواعــد  بتغيــري  إيرانيــا  إنــذارا  يرســل  وهــذا  املنطقــة، 

اللعبة أمام )إرسائيل(.

محليات هـ  يونيو/ حزيران  االثنين  شوال 
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تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-                

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االثنن املوافق 2021/08/16 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

الســاعة   2021/ 08  /16 املوافــق   االثنــن  يــوم  فتــح املظاريــف  - موعــد 
02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم األحد املـوافـق  
01/ 08 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.

للتواصل مع دائرة املشريات:
 syaseen@gedco.ps + aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •

Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة عطاء رقم 21/ 2021

الخــاص:- توريــد فالتــر وزيــوت لــزوم 
سيارات وآليات الشركة حسب الطلب

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن اعادة عطاء رقم 23/ 2021

الخــاص:- شــراء ُخــزن ملفــات معدنيــة 
لزوم أرشيف مقري الشمال والوسطى 

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-                

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثالثاء املوافق 2021/08/17 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

08 /2021 الســاعة   /17 الثالثــاء املوافــق   يــوم  - موعــد فتــح املظاريــف 
02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــيس بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثالثينــي " اعتبــارًا مــن يوم  االحد  
املـوافـــق   01/ 08 /2021  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

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

- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com -:بريد الكروين •
• موبايل رقم : -0599300112 0599498293 - 0595200375  

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن اعادة عطاء رقم 24/ 2021
الخاص:- شراء أجهزة تابلت

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-                

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االربعاء املوافق 2021/08/18 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم االربعــاء املوافــق  18/ 08 /2021 الســاعة 
02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   
01/ 08 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا

للتواصل مع دائرة املشريات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •

Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة عطاء رقم 29/ 2021

الخاص:- شــراء أثــاث مكتبي متنوع 
– حسب الطلب

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-                

املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاء  تســليم  موعــد   -
2021/08/19 وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق  19/ 08 /2021 الســاعة 
02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   

01/ 08 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.

للتواصل مع دائرة املشريات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •

Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

هنية يهاتف عائلتي الجعربي والعويوي بالخليل ويدعوهام للتحيل باملسؤولية الوطنية

ورقة إسرتاتيجية تناقش تكتيكات املقاومة لردع االحتالل يف »سيف القدس«

6 سنوات عىل مجـــزرة عائلـــة 
دوابشـــة والثـــأر يف »إيتمــــار«

نابلس/ فلسطن:
وافقت أمس الذكرى الســنوية السادســة للجرمية البشــعة التي نفذها 

املستوطنون بحق عائلة دوابشة يف قرية دوما جنوب نابلس.
ففــي فجــر 31 يوليــو/ متــوز 2015 نفــذ مســتوطنون اعتداء عىل عائلة 
دوابشــة فقد ألقوا مواد حارقة عىل منزل املواطن ســعد دوابشــة )32 
عامــًا( الــذي استشــهد مــع زوجتــه ريهــام )27 عامــًا(، وطفلهــا الرضيــع 
عي )18 شــهرًا(، يف حن أصيب شــقيقه أحمد -الناجي الوحيد من 
بــن أفــراد العائلــة- بجــروح وحــروق بالغــة. وتحــت جنــح الظــالم تســلل 

مستوطنون إىل "دوما"، وأرضموا النار يف منزل دوابشة.
وقضــت محكمــة االحتــالل عــىل أحــد املســتوطنن مرتكبــي الجرميــة 
بالحبــس املنــزيل، بعــد أن ألغــت اعرافاتــه يف الجرميــة بزعــم تعرضــه 
لتحقيق قاٍس. ويف مساء األّول من ترشين أّول/أكتوبر من عام 2015 
نفذت مجموعة من كتائب القسام عملية "إيتار" البطولية، رًدا عىل 

جرائم االحتالل ومستوطنيه بحق عائلة دوابشة.
التــي  الفرديــة  العمليــات  مــن  موجــة  رشارة  "إيتــار"  عمليــة  ومثلــت 

اكتسبت طابًعا ثورًيا كانت إيذاًنا باندالع "انتفاضة القدس".
مركبــة  عــىل  نــار  إطــالق  عمليــة  تنفيــذ  مــن  "إيتــار"  خليــة  ومتّكنــت 
للمســتوطنن عــىل الطريــق بــن مســتوطنتي "إيتــار" و"ألــون موريــه" 
املقامتــن عــىل أرايض قــرى رشق نابلــس. وأســفرت العمليــة عــن قتــل 
احتيــاط  اســتخبارات  ضابــط  وهــو  هنكــن"  "ايتــام  هــا  مســتوطنن 

بوحدة هيئة األركان اإلرسائيلية، وزوجته "نعاه هنكن".
واتضــح مــن شــكل العمليــة ونتائجهــا أنهــا كانــت رًدا عــىل مجــزرة دومــا، 
وحتــى قبــل انكشــاف أمــر الخليــة املنفذة ودوافعها كان الفلســطينيون 
مواقــع  صفحــات  عــر  ذلــك  عــن  عــروا  مــا  ورسعــان  ذلــك،  يدركــون 
التواصل االجتاعي. منفذو العملية مل يسجلوا رًدا عىل محرقة دوما 
وحســب، بل اســتطاعوا كذلك تســجيل انتصار أخالقي عىل االحتالل 
ومســتوطنيه عندمــا امتنعــوا عــن مــس أطفــال املســتوطنن "هنكــن" 

الذين كانوا داخل السيارة.
ومل تكــن عمليــة "ايتــار" أوىل العمليــات التــي نفذتهــا الخليــة، فقــد 
سبقها تنفيذ عدة عمليات إطالق نار استهدفت املستوطنن وقوات 
االحتالل يف الشوارع االلتفافية القريبة من نابلس، أسفرت عن وقوع 

عدة إصابات، وبقيت مجهولة إىل أن نفذت عمليتها الكرى.

الدوحة/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هاتــف 
عائلتــي  وجهــاء  هنيــة  إســاعيل  حــاس 
الجعري والعويوي بالخليل، بعد األحداث 
املؤســفة التــي شــهدتها املدينــة يف األيــام 

املاضية.

ودعــا هنيــة العائلتــن، أول مــن أمــس، إىل 
املعهــودة  الوطنيــة  باملســؤولية  التحــي 
والوحــدة  للهــدوء  العــودة  أجــل  مــن  عنهــا 
واإلشــكاالت،  الخالفــات  وتجــاوز  الوطنيــة 
بالعائلتــن وشــهدائها وتاريخهــا  مشــيًدا 

النضايل.

شــجاع  قــرار  باتخــاذ  العائلتــن  وطالــب 
ومســؤول وتفويــت الفرصــة عــىل مخططات 
االجتاعــي  النســيج  رضب  يف  االحتــالل 

الفلسطيني.
وأكــد هنيــة خــالل اتصاالتــه مــع العائالت أن 
رضورات  أهــم  مــن  االجتاعــي  التاســك 

مواجهــة  يف  الفلســطيني  شــعبنا  وحــدة 
قضيتنــا  بهــا  متــر  التــي  الكبــرية  التحديــات 

الفلسطينية.
ــر يف اتصاالتــه مــع العائــالت مبحــاوالت  وذكَّ
العدو اإلرسائيي اللعب عىل وتر الخالفات 
الفلســطينية،  العائــالت  بــن  االجتاعيــة 

مشيدا بوعي العائالت الفلسطينية ودورها 
واســتقبلت  العــدو.  إفشــال مخططــات  يف 
العائلتــان اتصــال رئيــس املكتــب الســيايس 
وطنيــة  وروح  أخويــة  بــكل  حــاس  لحركــة 
عاليــة، مؤكــدة تعاملهــا الجــاد مــع اتصــاالت 

هنية واالستجابة الرسيعة لدعوته النبيلة.

غزة/ فلسطن:
ودراســة  لألبحــاث  العــريب  املركــز  نــرش 
بعنــوان:  إســراتيجية  ورقــة  السياســات 
القــدس..  ســيف  ومعركــة  القســام  "كتائــب 
غــري  حــرب  يف  النســبي  الــردع  ممكنــات 

متناظرة" للباحث أحمد قاسم حسن.
وتكتيــكات  إســراتيجيات  الورقــة  وتناقــش 
يف  الفلســطينية  املقاومــة  قــوى  اتبعتهــا 
االحتــالل  لجيــش  الهائلــة  القــوة  مواجهــة 
اإلرسائيــي، وكيفيــة رفعهــا الكفــاءة القتاليــة 

والفنية فيها.
وأوضحــت الورقــة أن املواجهــات العســكرية 
وجيــش  الفلســطينية  املقاومــة  قــوى  بــن 

 ،2009  /2008( اإلرسائيــي  االحتــالل 
و2012، و2014، و2021(، اتســمت بأنهــا 
حــروب غــري متناظــرة، نظــًرا إىل التفــاوت يف 
ناحيــة،  مــن  الطرفــن  بــن  العســكرية  القــوة 
التــي  واإلســراتيجيات  التكتيــكات  وبســبب 
يف  الفلســطينية  املقاومــة  قــوى  تتبعهــا 
االحتــالل  لجيــش  الهائلــة  القــوة  مواجهــة 

اإلرسائيي من ناحية أخرى. 
ومل تســتطع ســلطات االحتــالل ذات التفــوق 
العســكري يف هــذه الحــروب غــري املتكافئــة، 
حســم  أو  نــرص  تحقيــق  للورقــة،  وفًقــا   ،
املواجهــات لصالحهــا، وفشــلت يف تحقيــق 
مواجهــة،  كل  عنــد  تضعهــا  التــي  األهــداف 

للمقاومــة،  التحتيــة  البنيــة  رضب  مثــل 
إطــالق  عــن  وردعهــا  قدراتهــا،  وإضعــاف 
الصواريــخ تجــاه العمــق اإلرسائيــي، بــل عىل 
العكــس، ازدادت قــوة املقاومــة الفلســطينية 
نســبًيا يف قطــاع غــزة عــىل مســتوى الكفــاءة 
والتطويــر(،  والتعليــم،  )التدريــب،  القتاليــة 
والكفــاءة الفنيــة )التحضري، والتجهيز، وإدارة 
األخــرية  املواجهــة  يف  خاصــًة  املعركــة(، 
التــي أطلقــت عليهــا   2021 أيــار/ مايــو  يف 
"ســيف  معركــة  الفلســطينية  املقاومــة  قــوى 

القدس".
العمليــات  الورقــة إىل متكــن غرفــة  وأشــارت 
املشــركة لقــوى املقاومــة الفلســطينية مــن 

تحديد ســاعة الصفر ملعركة ســيف القدس، 
عــن  االحتــالل  ســلطات  لــردع  محاولــٍة  يف 
املســجد  باقتحــام  للمســتوطنن  الســاح 
بالذكــرى  لالحتفــال  دعــوات  بعــد  األقــى 
القــدس املحتلــة،  الســنوية الحتــالل رشقــي 
فلســطينية  عائــالت  إلخــالء  مخطــط  وتنفيــذ 

قرًسا من منازلها يف حي الشيخ جراح.
األخــرية  املواجهــة  أن  إىل  الورقــة  وخلصــت 
غــريت قواعــد االشــتباك بــن قــوى املقاومــة 
اإلرسائيــي؛  االحتــالل  وجيــش  الفلســطينية 
تقــوم  الســابقة  املواجهــات  كانــت  حيــث 
عــىل أن أي عــدوان إرسائيــي عــىل قطــاع غزة 
يقابلــه رد مــن قــوى املقاومــة، تعقبــه هدنــة 

دوليــة،  أو  إقليميــة  أطــراف  بوســاطة  هشــة 
"أمــا معادلــة االشــتباك الجديــدة فأصبحــت 
تقــوم عــىل رد املقاومــة املســلحة عــىل أي 

اعتداءات إرسائيلية عىل مدينة القدس".
ولفتــت الورقــة إىل أن ذلــك يطــرح مجموعــة 
مــن التســاؤالت عــن مــدى إمكانــات املقاومة 
القســام،  كتائــب  وخاصــة  الفلســطينية، 
رغــم  حــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
يف  غــزة،  قطــاع  عــىل  املفــروض  الحصــار 
األســلحة  ومــا  العســكرية،  قدراتهــا  تطويــر 
ســيف  معركــة  يف  أدخلتهــا  التــي  الجديــدة 
القــدس؟ وهــل اســتطاعت تحقيــق درجة من 

الردع لجيش االحتالل اإلرسائيي؟

واشنطن-غزة/ فلسطن-األناضول:
وافقت وزارة الخارجية األمريكية عىل بيع 18 
طائــرة هليكوبــر "يس. إتــش- 53 كيــه" لدولــة 
تصــل  اإلرسائيــي، مبوجــب صفقــة  االحتــالل 

قيمتها إىل 3.4 مليارات دوالر.
وأشــارت الــوزارة يف بيــان أول مــن أمــس إىل أن 
مالحــة،  وأجهــزة  محــركات،  تشــمل  "الصفقــة 
ودعــٍم  غيــاٍر  وقطــَع  دعــم،  ومعــدات  وعتــادا، 
فنــي، وأن املتعاقديــن الرئيســين يف الصفقــة 
ها رشكتا لوكهيد مارتن، وجرنال إليكريك".

بأمــن  ملتزمــة  املتحــدة  "الواليــات  وتابعــت: 
القوميــة  للمصالــح  املهــم  ومــن  )إرسائيــل( 
واســتمرار  تطويــر  يف  مســاعدتها  األمريكيــة 
عــن  الدفــاع  يف  وقدرتهــا  القويــة  جهوزيتهــا 

النفس".

وعــىل الرغــم مــن موافقــة الخارجيــة األمريكيــة 
فــإن اإلعــالن ال يشــري إىل توقيــع عقــد أو انتهــاء 

املفاوضات بهذا الشأن.
وكشــفت وســائل إعــالم أمريكيــة يف مايو/أيار 
املــايض، أن البيــت األبيــض وافــق عــىل تزويــد 
)إرسائيــل( بأســلحة وذخائــر عاليــة الدقــة مببلغ 

قدره 735 مليون دوالر.
بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  ذكــرت  وآنــذاك 
"إدارة  أن  املســتوى  رفيعــة  مصــادر  عــن  نقــال 
بالرغــم  وافقــت  بايــدن  جــو  األمريــي  الرئيــس 
األوســط  الــرشق  يف  الــرصاع  تصاعــد  مــن 
لـ)إرسائيــل(  بيــع أســلحة أمريكيــة دقيقــة  عــىل 
ذاتهــا  للمصــادر  ووفقــا  الــدوالرات".  مباليــن 
يف  بالصفقــة  رســميا  الكونغــرس  إخطــار  تــم 
الخامــس مــن مايــو املــايض. مــن جانبهــا قالت 

حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــاس": إن قــرار 
الواليــات املتحــدة تقديم صفقة أســلحة كبرية 
عــىل  يشــجعه  اإلرسائيــي  االحتــالل  لكيــان 
ومقدســاته،  شــعبنا  عــىل  عدوانــه  مواصلــة 
ونهــب  الفلســطيني  ضــد  إرهابــه  مــن  ويزيــد 

أرضه.
وأوضــح الناطــق باســم حــاس حــازم قاســم يف 
ترصيــح أمــس، أن اســتمرار الواليــات املتحــدة 
مــن حالــة  يزيــد  االحتــالل،  تســليح جيــش  يف 
عــىل  متــرده  مــن  ويعــزز  املنطقــة،  يف  التوتــر 

القوانن والقرارات الدولية.
وأكد أن هذا الدعم األمريي بالســالح واملال 
االحتــالل،  لسياســات  الســيايس  والغطــاء 
يف  رشيكــة  املتحــدة  الواليــات  مــن  يجعــل 

العدوان عىل شعبنا.

حماس: واشنطن تزيد من إرهاب االحتالل ضد شعبنا
بـ 3.4 مليارات دوالر.. واشنطن توافق عىل صفقة مروحيات مع )إرسائيل(

نابلس/ فلسطن:
أكــد عضــو املكتب الســيايس للجبهــة الدميقراطية 
وضــع  رضورة  دويــكات،  محمــد  فلســطن،  لتحريــر 
إســراتيجية نضاليــة موحــدة للمقاومــة الشــعبية يف 

الضفة الغربية والقدس املحتلتن.
وقال دويكات يف ترصيح أمس: هذه اإلسراتيجية 
وطنيــة  قيــادة  يــد  عــىل  إال  النــور  تــرى  أن  ميكــن  ال 
خططهــا  الشــعبية  للمقاومــة  توفــر  موحــدة، 
وتكتيكاتهــا وغطاءها الســيايس والتعبوي، وعنارص 
انتفاضــة  نحــو  تطويرهــا  وآليــات  وصمودهــا  ثباتهــا 
والفعــل  القــوة  عنــارص  كل  تســتنهض  شــاملة، 
املكــن يف ســاحات االشــتباك مــع قــوات االحتــالل 

وعصابات املستوطنن.

وأضــاف أن مــا تشــهده الضفــة مــن اشــتباك يومــي 
مــع جنــود االحتالل وعصابات املســتوطنن، يرتقي 
يف مجموعــه إىل مرتبــة انتفاضــة متنقلــة بــن أرجــاء 
املناطق املحتلة، يدرك العدو اإلرسائيي معانيها 
ومغازيهــا، لذلــك عمــد إىل تصعيــد هجاتــه ضــد 
املهــددة  األرض  عــن  والدفــاع  االنتفاضــة  أبطــال 
باالســتيطان. وأشــار إىل أن عصابــات املســتوطنن 
أرضنــا،  ضــد  الربريــة  هجاتهــا  مــن  تصعــد  باتــت 
وتعمــل  الزراعيــة،  آالتنــا  وتصــادر  مياهنــا،  وينابيــع 
عــىل تهجــري املزارعن والفالحن من أراضيهم، إما 
مــن خــالل وضــع اليــد عليهــا مبارشة كــا يف مناطق 
الغــور، أو مــن خــالل إتــالف بســاتن الزيتــون بالحرق 

أو القطع، بحاية مبارشة من جنود االحتالل.

اإلرسائيليــة  الهجمــة  مجابهــة  ميكــن  "ال  وتابــع: 
بالدعوة إىل إحياء الرباعية الدولية، امليتة رسيرًيا، 
فــال الواليــات املتحــدة، متلــك خطــة لحــل قضيتنــا، 
وال  كاملــة،  املرشوعــة  الوطنيــة  حقوقنــا  يلبــي  مبــا 
عــىل  للجلــوس  اســتعداد  عــىل  االحتــالل  دولــة 
الســياق  يف  دويــكات  ودعــا  املفاوضــات".  طاولــة 
نفســه، إىل إســقاط الرهــان عــىل إحيــاء املفاوضات 

واعتبارها بدياًل لرهان املقاومة الشاملة.
التشــتت  حالــة  مــن  فــوًرا  الخــروج  رضورة  وأكــد 
السيايس الفلسطيني، لصالح إسراتيجية موحدة، 
تضمــن قيــام مقاومــة شــاملة، ال تتوقــف إال مــع دحــر 
االحتــالل وطــرد املســتوطنن، واســرداد كل شــر 

من أرضنا املحتلة بعدوان حزيران 1967.

"الدميقراطية": ال بديل عن إسرتاتيجية وطنية للمقاومة الشاملة



األحد 22 ذو الحجة 1442هـ 1 أغسطس/ آب محليات
Sunday 1 August 2021

FELESTEENONLINE

4

فوىض السالح بالضفة.. قتٌل عىل خلفية الثأر وغياٌب ملنظومة العدالة

السلطة تتغنى بيوم "حريــة التعبيــر"
يف حيــن تقتــل معارضيهــا وتعتقلهــــم

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
تثبــت أحــداث االنفــات األمني املســتمرة 
يف مدينة الخليل مبا ال يدع مجااًل للشك 
اســتمرار ظاهــرة فــوىض الســاح التــي نجــم 
عنهــا قتــل مواطــن مــن عائلــة الجعــري يف 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الواقعــة  املدينــة 
شــملت  عنــف  أحــداث  تلتهــا  املحتلــة، 
خــروج مســلحن ملثمــن للشــوارع وحــرق 

محال تجارية، وتهديدات بأخذ الثأر.
واألكــر مــن ذلــك أن املشــهد الحاصل يف 
الخليــل ليــس األول من نوعه عىل مســتوى 
القتــل  جرائــم  تكــررت  إذ  الغربيــة،  الضفــة 
خارج إطار القانون يف العديد من املرات 

عىل مدار السنوات املاضية.
عــن  الدفــاع  لجنــة  مســؤول  وبحســب 
هشــام  الحقوقــي  الناشــط  الخليــل  مدينــة 
الرشبــايت، فــإن املواطــن باســل الجعــري 

قتله أحد أفراد عائلة العويوي عىل خلفية 
ثــأر ممتــد منــذ 15 ســنة؛ مل تســتطع أجهزة 
أمــن الســلطة خالهــا كشــف القاتل أو أخذ 

املقتىض القانوين بحقه.
وعــدَّ الرشبــايت يف ترصيــح لـــ "فلســطن" 
القبــض  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  إلقــاء  عــدم 
عقــد  قبــل  القتــل  جرميــة  مرتكــب  عــىل 
فجــوة  هنــاك  أن  يعنــي  العقــد  ونصــف 
الشــخص  كان  ســواء  كبرييــن؛  وتقصــريا 
الــذي قتــل مــن عائلة الجعــري هو مرتكب 

الجرمية األوىل أو مل يكن.
الجعــري  قتــل  فــإن  الرشبــايت  نظــر  ويف 
إن كان هــو القاتــل يعنــي أن أمــن الســلطة 
الحــن،  ذلــك  منــذ  عليــه  القبــض  يلــِق  مل 
فشــل  يعنــي  فهــذا  بريًئــا  كان  حــال  ويف 
الجــاين  إىل  الوصــول  يف  الســلطة  أمــن 

الحقيقي.

فرض القانون
وأضــاف أن الحالــة الراهنــة "متثــل منوذًجــا 
فــرض  يف  الســلطة  طريقــة  منــاذج  مــن 
القانــون، ولألســف ُترتكــب جرائــم مختلفــة 
جــزء منهــا كبــري دون أن يلقــى القبــض عــىل 

الفاعلن".
وأكــد أن ذلــك يضعــف ثقــة النــاس بجهــات 
إنفاذ القانون يف الضفة، ويدفعهم للتوجه 
عائليــة  مليشــيات  وبنــاء  العشــائر  نحــو 
القانــون  عــن  خارجــة  جامعــات  وتكويــن 

للدفاع عن نفسها ومصالحها.
تحفــز  الضفــة  يف  الراهنــة  "الحالــة  وتابــع: 
املواطنــن عــىل أخــذ القانــون باليــد وبنــاء 
وبالتــايل  مســلحة،  عشــائرية  جامعــات 
غياب فرض القانون يشكل تهديدا حقيقيا 

للسلم املجتمعي".
الســلطة  احــرام  عــدم  الرشبــايت  وعــدَّ 

املواطنــن  منــح  وعــدم  العامــة  الحريــات 
فرصة التعبري عن وجهات نظرهم، وانتهاك 
حريــة العمــل النقــايب والتعبــري عــن الــرأي، 
واملشــاركة السياســية وتعطيــل االنتخابــات 

العامة، مهددات للسلم األهيل أيًضا.
هيكلــة  إعــادة  اآلن  املطلــوب  إن  وأكمــل: 
وتركيبتهــا  الســلطة  لبنيــة  كاملــة  شــبه 
أنــه يف  إىل  الضفــة، مشــرًيا  وقوانينهــا يف 
السنوات املاضية تمَّ املساس باستقالية 
الســلطة القضائيــة، وتعديــل القانــون أكــر 
من مرة من الســلطة التنفيذية والرئيس، ما 

أضعف استقالية القضاء نفسه.
إىل  بحاجــة  "نحــن  الرشبــايت:  واســتدرك 
الســلطة  يف  كبــرية  تغيــريات  إحــداث 
غيــاب  أن  ا  عــادًّ بتشــكيلتها"،  القضائيــة 
للســلطة  ســمح  الترشيعــي  املجلــس 
التنفيذية بفرض ترشيعات جديدة عر ما 

يسمى قرارا بقانون".
بحاجــة  الفلســطيني  املجتمــع  أن  وأكــد 
ماسة إىل سلطة ترشيعية تتوىل مسؤولية 
إقــرار القوانــن وتعديــل القوانــن الحاليــة، 

مبا يتاءم مع احتياجاته.
معالجة األخذ بالثأر

النائــب عــن حركــة حــامس  قــال  مــن جهتــه 
يف الضفــة الغربيــة الدكتــور أميــن دراغمــة: 
إن "الســلطة مل تنجــح يف معالجــة مســألة 

األخذ بالثأر خاصة يف منطقة الخليل".
"كان  أنــه  "فلســطن"  لـــ  دراغمــة  وأضــاف 
الثــأر  موضــوع  عــىل  العمــل  املهــم  مــن 
وقانونيــة  واجتامعيــة  ثقافيــة  ناحيــة  مــن 
بــن  واإلصــاح  العائــيل،  التوافــق  لتحقيــق 
األطــراف املختلفــة، ووضــع حــد لكــرة الثلــج 
مواطــن  قتــل  إىل  أدت  التــي  املتدحرجــة 
وحرق عدد من املحال التجارية كردة فعل 

من عائلة املجني عليه يف الخليل".
الحكوميــة  والجهــات  الســلطة  وطالــب 
وتوفــري  النــاس  أرواح  بحاميــة  املختصــة 
األمــن، وعــدم االســتمرار يف حالــة التقصري 
لألحــداث  حــد  وضــع  يف  الجديــة  وعــدم 

الراهنة.
وتابــع دراغمــة: "يف هــذا الوقــت بالتحديد 
املجتمعــي  التكاتــف  إىل  بحاجــة  نحــن 
والوحــدة يف مواجهــة مخططــات االحتــال 
الغربيــة،  بالضفــة  االســتيطان  وعمليــات 
االحتــال  النتهــاكات  يتصــدون  فاألهــايل 
ليســت  ومجموعــات  اجتهــادي  بشــكل 
ضمن برنامج، فالسلطة مل تستطع أن تنظم 
برنامج مقاومة شــعبية عىل مســتوى الوطن 

يف وجه االستيطان".
مصــادر  دراغمــة،  اســتغراب  يثــري  ومــا 
األســلحة املتطــورة التــي تصــل للمواطنــن 

الســلطة املفــرض  الغربيــة، ودور  بالضفــة 
القيــام بــه للحــد من انتشــارها بن العائات 

وامتاكها بشكل غري مرخص.
ويتــم  جــًدا،  خطــر  األمــر  هــذا  واســتدرك: 
حــدوث  حــال  فقــط  األســلحة  اســتخدام 

نزاعات داخلية.
اســتطاعت  الســلطة  أن  دراغمــة  وذكــر 
السياســية  الحــراكات  مــن  كثــري  منــع 
لكــن  مناســبات،  عــدة  يف  واالحتجاجــات 
رمبــا تحتــاج إىل مواجهــة الســاح بالســاح 
مشــرًيا  عائليــة،  نزاعــات  انــدالع  حــال  يف 
إىل طــرق أخــرى تســتطيع مــن خالهــا وقــف 
بالتواصــل  بالثــأر  واألخــذ  الــدم  مسلســل 
مــع الوجهــاء والعشــائر والعائــات، وتوقيــع 
التدخــل  ورضورة  بينهــم،  رشف  ميثــاق 
حيــاة  إنقــاذ  يف  جــًدا  املهــم  الرســمي 

املواطنن.

الرشباتــي: جرائــم مختلفــة ارُتكبــت 
بالضفــة لــم تعتقــل السلطــة مرتكبيهــا

دراغمـة: السلطـة متنـع الحراكـات السياسيــة 
وتفشـل يف منـع النزاعـات العائليـة املسلحــة

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
رئيــس  فيــه  يحتفــي  الــذي  الوقــت  يف 
مــن  األول  بإعــان  عبــاس  محمــود  الســلطة 
أغســطس/ آب أنــه يــوم حرية الــرأي والتعبري 
مامرســاته  أن  واضحــًا  يبــدو  فلســطن،  يف 
عــىل األرض تخالــف اإلعــان بشــهادة أعتــى 
ســجلت  التــي  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات 
الضفــة  يف  الحريــات  واقــع  يف  كبــرًيا  تردًيــا 

الغربية مؤخرًا.
أمــن  أجهــزة  إقــدام  ذلــك  عــن  بعيــدًا  وليــس 
الســيايس  الناشــط  اغتيــال  عــىل  الســلطة 
واملعارض نزار بنات يف 24 يونيو املايض، 
املرديــة  سياســاتها  انتقــاده  خلفيــة  عــىل 
تجــاه الشــعب الفلســطيني، ومــا أعقبــه مــن 
الرافضــن  املتظاهريــن  عــىل  اعتــداءات 
مرتكبيهــا،  مبحاكمــة  واملطالبــن  للجرميــة 
اســتمرار  عــن  فضــا  الوســائل،  مبختلــف 

االعتقال السيايس عىل خلفيات الرأي.
واقع متردٍّ

اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  مديــر 
والدميقراطية "شمس" د. عمر رحال، وصف 
بـــ  الفلســطينية  الحريــات يف األرايض  واقــع 
القــرارات  "املــردي"، نتيجــة غيــاب احــرام 
حريــة  احــرام  عــىل  تنــص  التــي  والقوانــن 
وغريهــا  الســلمي  والتجمــع  والتعبــري  الــرأي 
مــن الحقــوق. وأكــد رحــال خــال حديثــه مــع 
صحيفة "فلســطن"، أن مامرســات الســلطة 
عىل األرض تؤكد "أننا ما زلنا بحاجة بدرجة 
أكــر ملزيــد مــن الحريات والحقوق"، مشــريًا 
إىل وجــود تجــاوز واضــح للقانــون األســايس 

الفلسطيني.
عــىل  واملامرســات  يشء  "اإلعــان  وقــال: 

مــا زالــت  األرض يشء آخــر، إذ إن الســلطة 
يف  الســلمين  املتظاهريــن  عــىل  تعتــدي 
خلفيــة  عــىل  وآخرهــا  القضايــا،  مختلــف 

اغتيال الشهيد نزار بنات".
متــارس  زالــت  مــا  الســلطة  أجهــزة  أن  وبــّن 
الــرأي  حريــة  خلفيــة  عــىل  والتنكيــل  القمــع 
عــن  فضــا  وحشــية،  بطريقــة  والتعبــري 

السياسات ذات العاقة.
ورأى رحــال أن إعــان يــوم حريــة التعبري دون 
تطبيق عىل أرض الواقع "ليس له أي قيمة"، 
مضيفــًا: "هــذا يعنــي أن من ينفذ القوانن ال 
يحــرم تعهــدات قيــادة الســلطة وال التزامات 

فلسطن عىل املستوى الدويل".
الواقــع املــردي مبنزلــة  وعــّد اســتمرار هــذا 
"إدارة ظهــر للقانــون األســايس الفلســطيني 
لهــا  انضمــت  التــي  الدوليــة  واالتفاقيــات 
تشــهد  أن  رحــال  واســتبعد  فلســطن". 
املرحلــة القادمــة تحســنًا يف واقع الحريات، 
مرجعــًا  االنتهــاكات،  مــن  املزيــد  بــل 
لــدى  سياســية  إرادة  وجــود  لعــدم  ذلــك 
األســايس  القانــون  احــرام  وعــدم  الســلطة 
الفلســطيني، مضيفــا: "املســتقبل ال يبــرش 

بالخري مبا يخص الحقوق والحريات".
ودعا السلطة ملراجعة سياساتها مع رضورة 
أمــام  تعهداتهــا  واحــرام  االتفاقيــات  التــزام 

املجتمع الدويل.
املواطنــن  خــروج  إن  قــال  الســياق،  يف 
وجــود  نتيجــة  جــاء  "بنــات"  اغتيــال  عقــب 
املجتمــع  داخــل  ســيايس  احتقــان  حالــة 
سياســات  عــىل  احتجاجــًا  الفلســطيني، 

السلطة االقتصادية واالجتامعية وغريها.
تطورات سياسية سلبية

لحقــوق  حريــات  مركــز  مديــر  ذلــك  وأّيــد 
اإلنســان حلمي األعرج، إذ أكد أن التطورات 
السياسية السلبية األخرية املتمثلة باغتيال 
"بنات" أدت إىل تراجع حالة الحريات للوراء 

كثريًا، واصفًا ذلك بـ "األمر الخِطر جدًا".
وأوضح األعرج خال حديثه مع "فلسطن"، 
أن الحالــة الفلســطينية يغيــب عنهــا احــرام 
حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي، األمر 
ا يف مكانــة النضــال الوطنــي  الــذي يؤثــر ســلبيًّ
املجتمــع  أمــام  فلســطن  ودولــة  والقضيــة 
دولــة  أنهــا  عــىل  بهــا  اعــرف  الــذي  الــدويل 

مراقب يف األمم املتحدة تحت االحتال.
يف  الحريــات  احــرام  عــىل  الســلطة  وحــّث 
األرايض الفلســطينية، لكونهــا متثــل ســاحًا 
ضــد  الفلســطيني  الشــعب  يــد  يف  مهــاًم 
االحتــال، ويتيــح لــه مواصلــة معركــة حقــوق 
اإلنسان وتعرية جرائم االحتال أمام العامل.

وبّن األعرج أن النظام األسايس الفلسطيني 
حريــة  احــرام  رضورة  عــىل  بوضــوح  ينــص 
يعــرض  فيهــا  مســاس  وأي  والتعبــري،  الــرأي 
املســؤولن للمســاءلة، مشــددًا عىل رضورة 

االلتزام الحقيقي الحرام هذه الحقوق.
الحالــة  مــن هــذه  الخــروج  أن  تأكيــده  وجــدد 
يتطلــب ترتيــب البيت الفلســطيني واحرام 
القانون األســايس ووثيقة االســتقال وحرية 
وتكثيــف  التعذيــب  وحظــر  والتعبــري  الــرأي 

سيادة القانون واستقالية القضاء.
االنتخابــات  إجــراء  األعــرج إىل رضورة  ودعــا 
حفــظ  لضــامن  ممكنــة،  فرصــة  أقــرب  يف 
الحريات، مشريًا إىل أن غياب هذه العملية 
الدميقراطيــة أدى لتفاقــم األمــور ملا وصلت 

له اآلن.

غزة/ يحيى اليعقويب:
العــدوان،  غبــار  انقشــاع  بعــد  مــرت،  يوًمــا  ســبعون 
خرجــوا إىل الحيــاة مــرًة أخــرى بعــد أحــد عــرش يوًمــا 
من اإلجرام اإلرسائييل يتجرعون مرارة فقد منازلهم 
التــي طالتهــا الصواريــخ، مــرت األيــام ثقيلــة عليهــم، 
مــا  بــكل  ذاكرتهــم  يف  املدمــرة  منازلهــم  يرســمون 
تحفظــه مــن صــور وأحــام اختزنتهــا داخــل رفوفهــا، 
مــروا بظــروٍف صعبــة عــادوا فيهــا "للمربــع األول" من 

الحياة.
مل ميلك حاتم غطاس هو وأوالده األربعة إال النجاة 
املفاجــئ  اإلرسائيــيل  التهديــد  لحظــة  بأرواحهــم 
لــرج "أنــس بــن مالــك" مبدينــة غــزة خــال العدوان، 
والنجــاة بذكريــاٍت امتــدت عــر ســنواٍت طويلــة يف 
العمــر"، فخــرج كباقــي  فيــه "تحويشــَة  منــزل وضــع 
جريانه الذين يسكنون يف نحو أربعن شقة بالرج، 
أفضلهم حمل حقيبًة تضم مستندات أوراق مهمة.

كانــت وجهتــه األوىل بعدمــا خــرج غطــاس املكنــى 
بـ"أبــو العبــد" بيــت عائلتــه، فخــرج مــن بيــت العمــر 
الذي رأى صواريخ الطائرات اإلرسائيلية تنهال عليه 

رآه  ذلــك  كل  الحجــارة،  مــن  كومــًة  وتحيلــه  وتفتتــه 
أمــام عينيــه بعــد االبتعــاد ملســافة 500 مــرٍ  لحظــة 
القصف، حينها ارتجت معها أجسادهم، مشهٌد ما 

زال يتكرر يومًيا أمام عينيه.
ســنوات  قبــل  غــادره  الــذي  العائلــة  بيــت  إىل  عــاد 
"املربــع  إىل  بــه  عــادت  الحيــاة  وكأنَّ عجلــة  طويلــة 
مــع  اشــراها  منزليــة  وقطــٍع  أثــاث  بــا  عــاد  األول" 
قصــة  واحــدة  لــكل  قطعــة،  قطعــًة  وأوالده  زوجتــه 
وحكاية اختزنها يف ذاكرته، با مأوى وبا مابس.

ســبعون يوًما من املعاناة يحرك تفاصيلها بتنهيدة 
لصحيفــة  حديثــه  بهــا  اســتهل  أنفاســه  تحملهــا 
"فلســطن": "الحمــد للــه عــىل كل حــال، املعانــاة 
األكــر إنــه تشــوف بيتــك الــيل حطيــت فيــه كل مــا 

متلك يروح هيك بغمضة عن".
بيــت  يف  منزلــه  قصــف  بعــد  التــرشد  رحلــة  بــدأت 
العائلــة، لكــن املكــوث مل يكــن طويــا، "مل أمكــث 
بنــا  رحبــوا  األهــل  أن  رغــم  أيــام،  ثاثــة  مــن  أكــر 
ويقــدرون أوضاعنــا، لكنــي لــدي أبنــاء شــباًبا بعضهم 
للدراســة،  منفصلــة  غــرف  يلزمهــم  الجامعــات  يف 

بيــت، فكانــت هــي  التوجــه الســتئجار  الحــل  فــكان 
مستقرنا منذ تلك اللحظة".

جدران فارغة
غــرٌف  صوتــك،  صــدى  منهــا  يرتــد  فارغــٌة  جــدران 
الحــال  ســيكون  هكــذا  واســعة،  مســاحاٌت  كثــرية، 
عندما ستنتقل إىل بيت با "عفش"، فبدأ غطاس 
لتمــأل  الرضوريــة  األغــراض  رشاء  يف  أخــرى  رحلــة 
املســاحات الفارغــة مــن مــاءات وأغطيــة وفرشــات 
مقاعــد  لهــم  كانــت  الذيــن  أبنــاؤه  عليهــا  يذاكــر 

مخصصة للدراسة يف املنزل السابق.
يف صوتــه يتجمــع القهــر حينــام مــرت صــورة منزلــه 
تفاصيلــه:  كل  يف  ويتجــىل  عينيــه  أمــام  املدمــر 
فيــه ذكريــات  تركــت  الــذي  بيتــك  تشــاهد  "حينــام 
توجــد يف كل ركــن فيــه، ألعــاب أطفالــك، شــهادات 
ووثائــق جمعتهــا عــىل مــدار أربعــة وعرشيــن ســنة، 

فجأة تحرق وتتبعر، ترى حلمك هكذا يدمر".
الوجع الذي شعر به يتجسد يف صوته هنا، "ُحْلُمنا 
يف املنــزل اآلن أصبــح يف الخيــال، أصبحنــا أقــل من 
الصفــر، واآلن نتعلــق بأمــل اإلعــامر أن نعــود يف يوم 

من األيام لنسكن يف منزل سيبنى فوق حطام بيت 
العمــر". يأمــل "أبــو العبــد" وغــريه مــن املترضريــن 
تتســارع  أن  منازلهــم  قصفــت  الذيــن  واملرشديــن 
عجلــة قطــار اإلعــامر، وتتنقــل من محطــة إزالة الركام 
إىل  املدمــرة،  املواقــع  أغلــب  يف  انتهــت  التــي 
نحــو  القواعــد واألعمــدة تصعــد  فيهــا  يــرون  محطــة 
وأاّل  قلوبهــم"،  إىل  الفرحــة  "تعــود  حتــى  الســامء، 
التــي  األخــرى  الحــروب  كمصــري  مصريهــم  يكــون 

تأخرت فيها عمليات اإلعامر كثرًيا.
باســتثناء إيجار ملدة ســتة أشــهر دفعته وكالة غوث 
لــه،  "أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 
اشــرى غطــاس كل األغــراض يف منــزل اإليجــار مــن 
راتبــه، وهــو مــا زاد املســؤوليات عليــه، فالتزامــات 

املنزل املدمر املراكمة مل تنته بعد.
العــامل  ينتــرش  غــزة،  مبدينــة  الوحــدة  شــارع  يف 
رص  يف  املحيطــة  الفرعيــة  والشــوارع  الشــارع  يف 
انتهــوا  بعدمــا  الطريــق  لتعبيــد  الصغــرية  الحجــارة 
مــن مرحلــة إصــاح خطــوط امليــاه والبنيــة التحتيــة 
كحلــول مؤقتــة بانتظــار البــدء مبرحلــة اإلعــامر، يف 

األعــىل يقــوم العــامل بطــرق جــدران بــرج "الداعــور" 
بواســطة  فيــه  العلويــة  الطوابــق  أســقف  وتكســري 
غ الرج املائل بفعل  أدوات هــدم يدويــة، بعدمــا ُفــرِّ
خــال  الوحــدة  شــارع  عــىل  اإلرسائيــيل  القصــف 
العــدوان األخــري يف مايــو/ أيــار 2021 مــن ســاكنيه 

وانضاممهم إىل جيش املرشدين.
مقابل برج الجوهرة مبدينة غزة، قبل أسبوع احتفى 
ممدوح الخزندار بافتتاح محله للأمكوالت الشعبية 
الــذي طالــه  القديــم  قبالــة محلــه  إليــه  انتقــل  الــذي 
دمار كبري خال قصف االحتال برج الجوهرة، لكن 
فرحــة الخزنــدار بهــذا االفتتــاح والعــودة للعمــل بعــد 
شــهرين مــن التعطــل مل تكتمــل، إذ مرجــح أن تبــدأ 
عمليــات هــدم برج الجوهرة الذي ســيغلق املنطقة 
النــاس  مــام ســيؤثر يف حركــة  أشــهر  عــدة  بالكامــل 

ومن ثم حركة الزبائن.
انتظار دون جدوى

"انتظرنــا شــهرين عــىل أمــل أن يتــم التعويــض ويبــدأ 
اإلعــامر، لكــن دون جــدوى فاســتأجرنا مكانــا جديــدا 
الخاصــة،  نفقتنــا  عــىل  املقصــوف  املحــل  مقابــل 

الدمــار"،  مــن  أصعــب  الحــال  ووقفــة  التعطــل  ألن 
يقــول الخزنــدار لصحيفــة "فلســطن" وهو ينظر إىل 
محله املدمر الذي مل يستطع ترميمه: "مل نستطع 
ذلــك ألن بنيتــه التحتيــة مدمــرة بالكامل من ســباكة، 

وشبكة كهرباء".
وكأن املعانــاة تــأىب إال أن ترافــق هــذه العائلــة التــي 
تعتــاش عــىل دخــل املحــل منــذ 24 عاًمــا، يحــدق 
بــرج الجوهــرة وقــد غلبتــه ضحكــة عابــرة، فــرد كفيــه 
لألعــىل بلهجــة عاميــة: "احنــا متوقعــن أقــل يشء 

ست شهور تضل أعامل الهدم".
 يــرضب مثــا شــعبيا يجســد حالــه: "تبكيــش عــىل 

اليل راح ماله ابِك عىل اليل وقف حاله".
ش حكالنــا  يســتذكر معاناتــه الفــرة املاضيــة: "حــدِّ
فاتحــن  قاعديــن  نضــل  قدرنــا  ومــا  شــيقل،  خــدوا 

أيدينا للهوى".
الفقــد،  يف  مســتويات  هنــاك  أن  يصــره  مــا  لكــن 
فالنجــاة بالــروح رغــم كل مــا خــره أهــون مــن فقــد 
يــد  طالتهــا  كثــرية  عائــات  كحــال  ومــال"  "روح 

العدوان، بعضها ُمِحي من السجل املدين.

آمالهم متعلقة بتحرك " قطار اإلعمار"

املتضـــررون واملشـــردون.. امللـــح ال يـــزال علـــى الجـــرح

غزة/ يحيى اليعقويب:
لحــزب  الســيايس  املكتــب  عضــو  عــّد 
الشــعب الفلســطيني خالــد منصــور قبــول 
السلطة الفلسطينية بالعودة للمفاوضات 
لعمــر  إطالــة  )إرسائيــل(  مــع  الثنائيــة 

االحتال.
وأضــاف منصــور: "لقــد جربنا املفاوضات 
لحالــة  وأوصلتنــا  ســنة   25 مــدة  الثنائيــة 
مــن الدمــار وتغــول االســتيطان، ووصلــت 
الغربيــة  بالضفــة  املســتوطنن  أعــداد 
وإذا  مســتوطنن،  ألــف   700 مــن  ألكــر 
بــدأت املفاوضــات دون وقــف االســتيطان 

سيتامدى قادة االحتال أكر".
ومؤخرا، قال حســن الشــيخ، عضو اللجنة 
املركزيــة لحركــة "فتــح": إن "املفاوضــات 
هــي  اإلرسائيليــة  الحكومــة  مــع  املبــارشة 
وشــدد  االحتــال".  إلنهــاء  الطــرق  أقــرص 
منصور يف مقابلة مع صحيفة "فلسطن"، 
عــىل أن العــودة للتفــاوض يجــب أن تكــون 
عــر مؤمتــر دويل وليــس رعايــة أمريكيــة، 
التفــاوض للطرفــن  أمــر  فالرعايــة ســترك 
)الســلطة واالحتــال( ويتدخــل الراعي يف 
حالــة االختــاف، أمــا املؤمتــر الــدويل فهو 
مؤمتــر لتنفيــذ القــرارات الدوليــة، عــىل أن 
تتــم املفاوضــات وفــق مرجعيــة القــرارات 

الدولية وليس أوسلو".
وتابــع: "ال نريــد ســقًفا أقــل مــن القــرارات 
العامــة  الجمعيــة  قــرار  وأهمهــا  الدوليــة، 
أن  يؤكــد  الــذي   242 املتحــدة  لألمــم 
عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
االســتيطان  وأن  محتلــة  أراٍض  1967م، 

غري رشعي".

لحــزب  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأشــار 
محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  إىل  الشــعب 
قبــل  املفاوضــات  أوقــف  حينــام  عبــاس، 
بــأن "األمريــكان ليســوا  بــرر ذلــك  ســنوات 
مفاوضــات  أي  بــدء  ا  عــادًّ نزيهــا"،  طرفــا 
األول  للمربــع  عــودة  أمريكيــة  برعايــة 
وجرميــة  لاســتيطان،  كامــل  وقــف  دون 
ســرتكبها الســلطة بـــ "أن تعــود للتفــاوض 

الثنايئ".
المشهد السياسي

الفلســطيني  الســيايس  املشــهد  وعــن 
قــال منصــور: "االنقســام العقبة األساســية 
أمــام كل يشء، فلــن نســتطيع خــوض أي 
عملية سياســية دون إنهائه، ال برفع حصار 
بســعي  غــزة، وال  اإلعــامر يف  بــدء  أو  غــزة 
عباس للمفاوضات برعاية أمريكية، ألنهم 
ســيأخذون عليــه أي جهــة متثــل الشــعب 

الفلسطيني".
وشدد عىل أن الحل يتمثل بالتوافق عىل 
إســراتيجية وطنيــة فلســطينية، "ألننــا يف 
مرحلــة تحــرر وطني، ومغادرة مربع أوســلو 

والعمل عىل إنهاء االنقسام".
وبشأن مرور أكر من 35 يوًما عىل اغتيال 
الناشــط الســيايس نزار بنات وغياب نتائج 
املحاكمــة، شــدد منصــور عــىل أن القضية 

تعر عن سياسة قمع يجب أن تتوقف.
الدافــع  كان  بالحريــات  "املســاس  وقــال: 
األســايس إلعــان انســحابنا مــن الحكومــة 
تطبيــق  تضمــن  ال  ألنهــا  فيهــا،  نبقــى  وأال 
زلنــا  مــا  انســحابنا  مــن  وبالرغــم  القوانــن، 
والــرضب  الحكومــة  باســتقالة  نطالــب 
بيــد مــن حديــد عــىل مــن نفــذ واتخــذ قــرار 

االغتيال".
تحــل  مل  بنــات  نــزار  "قضيــة  وأضــاف: 
املســاس  عــن  تراجــع  مل  والحكومــة 
مــن   )22( املــادة  إلغــاء  بعــد  بالحريــات، 
العموميــة"،  للوظيفــة  الســلوك  مدونــة 
الــدرس،  تفهــم  "مل  الحكومــة  أن  مؤكــًدا 
فالشــعب الــذي يناضــل مــن أجــل حريتــه 
حقــه  مامرســة  أيضــا  يريــد  االحتــال  مــن 
الســلمي  والتجمــع  الــرأي  عــن  بالتعبــري 

وسيادة مبدأ القانون عىل الجميع".

اشــتية  حكومــة  ســلوك  أن  عــىل  وشــدد 
ظــل  يف  األفــواه  بتكميــم  وسياســتها 
"ميــس  الترشيعــي،  املجلــس  غيــاب 
بالقانــون األســايس الفلســطيني وبوثيقــة 

االستقال".
محاكمات شفافة

وعلــق منصــور عــىل توقيــف الســلطة 14 
عنــرًصا مــن فريــق اغتيــال نــزار وتحويلهــم 
"الشــفافية  بالقــول:  العســكري،  للقضــاء 
ألن  القضيــة،  يف  رضوريتــان  والنزاهــة 
املوقوفــن أدوات تنفيــذ، ويجــب معرفــة 
تحقيــق  خــال  مــن  القــرار  أصــدر  مــن 
ومحاكــامت عادلــة، فهنــاك مســؤولية غري 

مبارشة تتعلق بكبار املسؤولن".
تراهــن  الســلطة  كانــت  إن  ســؤاله  ولــدى 
عــىل الزمــن لطــي صفحــة الجرميــة، لفــت 
يعقدهــا  القضيــة  ملــف  إطالــة  أن  إىل 
الســلطة  مصلحــة  يف  ليــس  و"هــذا  أكــر 
ألن النــاس لــن تنــى" وميكــن اســتخدام 
امللف يف ابتزازها سياسيا مثل ما حدث 
الســعودي  الصحفــي  الناشــط  قضيــة  يف 
تقديــم  لعــدم  خاشــقجي"  "جــامل 
للمحاكــامت  الفلســطينية  القيــادات 

الدولية.
وتطــرق منصــور إىل حالــة الفلتــان األمنــي 
دور  إىل  ســببها  عازيــا  الغربيــة،  بالضفــة 
الســلطة  بإضعــاف  اإلرسائيــيل  االحتــال 
تغذيــة  خــال  مــن  سياســيا  وابتزازهــا 
الضفــة بالســاح، والســبب الثــاين يتعلــق 
مبراكــز قــوى تعتقــد أنه كلــام كانت لديها 
"مليشيات" تكون حصتها أكر يف كعكة 

السلطة.

المساس بالحريات كان دافعنا لالنسحاب من حكومة اشتية
منصور لـ"فلسطني": عودة السلطة للمفاوضات جرمية وإطالة لعمر االحتالل

"الحكومة" 
متعن يف التنكر 
لحقوق اإلنسان 

بعد إلغاء املادة 
الـ)22(
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جابوتنسيك والحائط 
الحديدي أمام العرب

فلســفة  عــى  العــرب  ردع  يف  اإلرسائيليــة  اإلســراتيجية  تعتمــد 
املتطــرف الصهيــوين جابوتنســي، الــذي اشــتق مفهومــه يف ردع 
العــرب مــن الكتــب التاريخيــة والعقائدية للصهاينة، وقد رســمت 
لهم معامل الطريق املستند إىل الحائط الحديدي، الذي سيهزم 
للمطالــب  االســتجابة  عــى  ويجربهــم  يرعبهــم،  أن  بعــد  األعــداء 

اإلرسائيلية.
تقوم فكرة جابوتنســي عى أن الشــعوب الحية ال تقدم تنازالت 
يف القضايــا املصرييــة إال إذا فقــدوا األمــل، واصطدمــوا بالحائــط 
واملقصــود  اخراقــه،  ميكــن  وال  فيــه،  ثقــب  ال  الــذي  الحديــدي 
بالحائــط الحديــدي هــو تلــك القــوة اإلرسائيليــة التــي تفــرض عــى 
العــرب القناعــة أنهــا ال تقهــر، وأن اإلرسائيليــن عنيــدون كالصخر، 
وال يتزحزحــون عــن مواقفهــم، وأن كلمتهــم هــي العليــا دامئــًا، وأن 
لديهم إرصارا ال ينكرس، بل هم قادرون عى كرس إرادة الشعوب 
العربيــة، هــذا هــو الحائــط الحديــدي الــذي يجــب أن يصطدم فيه 
العــرب، وأن يقتنعــوا أنهــم يرضبــون رؤوســهم يف الصخــر، عندهــا 
املتطرفــون  ويتخــى  املتشــددة،  العربيــة  اإلرادة  تنكــرس  فقــط، 
منهــم عــن شــعاراتهم، ويفقــدون ســحرهم، لتنتقــل قيــادة العــرب 

إىل الجامعات املعتدلة، وهي جاهزة لتقديم تنازالت.
وحتــى زمــن قريــب نجحت فكــرة الحائط الحديدي يف كرس إرادة 
الحديــدي  الحائــط  فكــرة  ونجحــت  العربيــة،  األنظمــة  مــن  الكثــري 
يف فتــح الطريــق أمــام القيــادات املعتدلــة ـ التــي تدعــي الواقعيــة 
والعقالنيــة ـ  وكانــت النتيجــة أن ســادت فكــرة )اليــد التــي ال تقــدر 
عليها بوسها(، وأن العدو اإلرسائييل ال يقاتلنا وحده، وإمنا تقف 
مــن خلفــه أمريــكا، وقــدرات أمريــكا، وأن لــدى العــدو اإلرسائيــيل 
ســالحا نوويــا سيســتخدمه إذا اضطــر إىل خيــار شمشــون، وهكــذا 
وســاد  املهزومــة،  السياســية  املعــادالت  مــن  الكثــري  تعميــم  تــم 

منطق انتزاع أي يشء أفضل من انتظار ال يشء.
ظــل منطــق الحائــط الحديــدي اإلرسائييل هو الســائد يف الســاحة 
العربيــة والفلســطينية حتــى انــربت غــزة ورجالهــا يقاتلــون العــدو 
اإلرسائييل بشكل عنيد، أو مبعنى أدق، رفعت غزة شعار الحائط 
الحديدي ـ باملفهوم الفلسطيني ـ يف وجه الغطرسة اإلرسائيلية، 
لتنقلــب املعادلــة، فــإذا برجــال املقاومــة يف غــزة ال ينهزمــون، وال 
ينكــرسون، وال يرفعــون رايــة بيضــاء، وال يتخلــون عــن ســالحهم، 
وال يركــون مواقعهــم، وال يراجعــون عــن أهدافهــم، وال تلهيهــم 
تجــارة أو مكاســب عــن عشــق الوطــن، وال يــرد يف حســاباتهم فكــرة 

االندحار، أو عدم االنتصار.
هيبــة  كــرس  بصمودهــا  غــزة  أقامتــه  الــذي  الحديــدي  الحائــط 

الــردع، حتــى  العــدو اإلرسائيــيل، وأســقط شــعار  دولــة 
كل  يف  األبحــاث  ومراكــز  اإلرسائيليــون،  الخــرباء  صــار 

محليات هـ  يونيو/ حزيران  االثنين  شوال 
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Vacancy Announcements 
The Médecins Du Monde- France is currently looking for 

qualified candidates to fill the positions as below, with the 

same conditions:

Starting Date - Subjective to availability of fund

Duration – 03 months with possibility of extension

Duty Station - MDM-F Gaza Office

1- Project Manager, Gaza Base (1 Position)
Full Time

Please reference the job title as MDM/ Project Manager /

GZA/2021 in the subject line of your Email. 

2- Project Assistant, Gaza Base (1 Position)
Full Time

Please reference the job title as MDM/ Project Assistant /

GZA/2021 in the subject line of your Email

3- Medical Doctor, Gaza Base (1 Position)
Full Time

Please reference the job title as MDM/ Medical Doctor /

GZA/2021 in the subject line of your Email

4- Social Worker, Gaza Base (1 Position)
Full Time

Please reference the job title as MDM/ Social Worker /

GZA/2021 in the subject line of your Email

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 

For more detailed information and applications submitting instruction 

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

Deadline for receiving the applications for all positions is 

Thursday, August 05th 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.

أطباء العالم - فرنسا
برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غري ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال الصحة النفسية وحقوق 
اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل من الصحة النفســية املجتمعية عن طريق تقديم 
خدمــات إكلينيكيــة، اجتامعيــة، تدريبيــة، بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايا العنــف وانتهاكات 
 Psychological First Aidحقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن حاجتهــا لوظيفــة أخصــايئ/ة إســعاف نفــيس أويل

Worker  ضمن مشاريع خطة الطوارئ عى أن تتوفر يف املتقدمن/مات الروط التالية:

شروط الوظيفة:
1. املؤهل العلمي:  

أن يكــون املتقدم/ـــة حاصــاًل/ًة عــى درجــة البكالوريــوس يف علــم النفــس أو اإلرشــاد النفــيس أو علــم االجتــامع أو 
التمريــض ومــن جامعــة معــرف بهــا باإلضافــة إىل درجــة الدبلــوم العــايل يف الصحة النفســية املجتمعية مــن برنامج غزة 

للصحة النفسية أو درجة املاجستري يف الصحة النفسية ومن جامعة معرف بها.
2. الخربات: خربة عملية ال تقل عن سنتن يف مجال العمل. 

3. املهارات املطلوبة: 

- مهارة عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 
- مهارة عالية يف استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وتصفح االنرنت.

- القدرة عى العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 
- القدرة عى التنقل بحرية داخل قطاع غزة وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.

- مهارة عالية يف إعداد وكتابة تقارير العمل باللغة العربية واإلنجليزية.
4. املهام الرئيسية:

1. تنفيذ الزيارات امليدانية للفئة املستهدفة.

2. تقديم خدمات اإلسعاف النفيس األويل للفئات املستهدفة.

3. تقديم الدعم النفيس وأنشطة التدخل.

4. العمل ضمن فريق متخصص واملشاركة يف االجتامعات ووضع خطط العمل.

5. تنفيذ برامج العمل املجتمعي والتثقيف الصحي النفيس حسب الحاجة.

6. املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج الدعم والتثقيف والتوعية حسب الخطط املوضوعة.

7. تقديم التقارير الدورية الالزمة بحسب ما يطلب منهم.

8. تعبئة أنشطة وفعاليات العمل بشكل أسبوعي وفقًا لالستامرة الخاصة بذلك ورفع تقرير أسبوعي إلدارة املروع.

9. حضــور برامــج التدريــب ودورات وورشــات العمــل الخاصــة إن أمكــن، والتــي يعقدهــا الفريــق األول لتطويــر مهــارات 

األداء املهني يف املجال.
10. القيام بأية مهام أخرى حسب ما يطلب منهم وضمن خطة املروع.

مدة العقد: من ستة شهور حتى عام عى أن تكون "الثالثة شهور األوىل فرة تجريبية".
عــى مــن يرغب/ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا الــروط الالزمــة مراجعــة وحــدة الشــئون اإلداريــة واملــوارد 
البرية يف املقر الرئييس للجمعية -غزة/ تل الهوا – غرب دوار الدحدوح هاتف رقم: 2641513 الستالم طلب التوظيف 
وتعبئته وتقدميه مصحوبًا بالسرية الذاتيةCV  وصورة عن الشهادات العلمية املصدقة وصورة عن الهوية الشخصية ورسالة 
تغطية Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـــا يف التقدم للوظيفة عى أن يكون املوعد النهايئ الستالم 

الطلبات يوم  الخميس املوافق 2021/8/5 الساعة الواحدة ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.
وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرية 

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
أخصائي/ة إسعاف نفسي أولي

Psychological First Aid Worker 

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

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

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

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

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

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

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

4. أن يكون الحساب البني للمقاول باسم الركة املتقدمة وليست باسم أفراد.

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

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

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

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

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

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

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

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

16 أسريًا يواصلون إرضابهم 

املفتوح عن الطعام رفًضا 
العتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطن:
عــن  املفتــوح  االحتــالل اإلرسائيــيل إرضابهــم  أســرًيا يف ســجون   16 يواصــل 

الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري.
وقال املستشار اإلعالمي لهيئة شؤون األرسى واملحررين حسن عبد ربه: إن 
16 أســريا يواصلون إرضابهم عن الطعام، أقدمهم: األســري ســامل زيدات )40 

عامــا( مــن بنــي نعيــم شــامل رشق الخليــل، الذي يواصل إرضابــه لليوم الـ )20( 
عى التوايل، رفضا العتقاله اإلداري.

واألســري ســامل زيــدات )40 عامــا( مــن بلــدة بنــي نعيــم شــامل رشق الخليــل، 
معتقــل منــذ 22 شــباط/ فربايــر 2020، وحكــم عليــه االحتــالل بالّســجن يف 

حينه أربعة أشهر.
وبعد أن أمىض مدة االعتقال تم تجديده له، وُأصدرت بحقه 5 أوامر، مدتها 

بن 3 أشهر وأربعة أشهر.
وأكــد عبــد ربــه أن وضــع األرسى يــزداد صعوبــة مــع مــرور األيــام، حيــث يعانــون 
آالم املفاصــل واإلعيــاء واإلنهــاك الشــديدين، ونقصــان الــوزن بشــكل الفــت، 
كام يعانون الضغط النفيس بسبب التنقالت وحملة التفتيشات اليومية يف 
مقتنياتهــم الشــخصية. وشــدد عــى رضورة زيــادة الضغــط القانــوين عى دولة 
االحتالل من املؤسسات الحقوقية، وتحرك املؤسسات الدولية، إلنهاء ملف 

االعتقال اإلداري الذي يخالف القوانن الدولية.
واألرسى املرضبــون هــم: محمــد اعمــر، ومجاهــد حامــد، يخوضــان إرضابهــام 
منذ 18 يوما، ومحمود الفسفوس وشقيقه كايد، ورأفت الدراويش، وجيفارا 
النمــورة مرضبــون منــذ 17 يومــا، وماهــر داليشــة منــذ 12 يومــا، وعــالء الديــن 
عــيل، وفــادي العمــور، وحســام ربعــي، ومحمــد خالــد أبــو ســل، وأحمــد عبــد 
الرحمن أبو ســل، وأحمد نزال مرضبون منذ 11 يوما، ومقداد القواســمة منذ 

10 أيام، واألسري محمد نوارة املرضب رفضا لعزله االنفرادي يف الزنازين.

وأقدمــت إدارة ســجن "عســقالن" عــى نقــل "نــوارة" إىل عــزل بــر الســبع، يف 
خطــوة تنكيليــة بحقــه، علــام أنــه معتقــل منــذ عــام 2001، ومحكــوم بالّســجن 

مدى الحياة.

ُمحررو "المعارضة" يحالون إلى التقاعد
رواتب األرسى واملحررين.. بني إشكاالت الربيد وبطء إجراءات التفريغ

بعد وعود بحل قضيتهم
أهايل شهداء عدوان 2014 

ُيعلِّقون إرضابهم عن الطعام
غزة/ فلسطن:

علــق أهــايل شــهداء عــدوان االحتــالل اإلرسائيــيل عــى قطــاع غــزة عــام 2014 
إرضابهم املفتوح عن الطعام بعد تلقيهم وعودا بحل قضيتهم.

الــرباوي:  عــالء  رواتبهــم  املقطوعــة  الشــهداء  أهــايل  باســم  املتحــدث  وقــال 
"ُعلــقِّ اإلرضاب بعــد وعــود بحــل القضيــة، مع اســتمرار االعتصــام اليومي حتى 
إعادة رواتبهم". وتابع الرباوي لوكالة صفا، أمس، أن "أســامء عوائل الشــهداء 
املرضبن عن الطعام واملعتصمن داخل خيمة االعتصام وهم 2449 عائلة 
ُســلِّمت ملســؤولن يف حركــة فتــح وملفوضيــة الشــهداء يف الحركــة، عــى أن 

ُيتعامل معهم وُتَحل قضيتهم تدريجيا".
وأضــاف: "ســيكون حــل قضيــة عوائــل الشــهداء متتاليــا، عــى أن يحــل ملــف 

100 عائلة شهرًيا حتى االنتهاء من أرس شهداء عدوان 2014 نهائًيا".

ومتنى الرباوي أن يتم فعاًل تطبيق ما تم من وعود وإنهاء ملف شهداء 2014، 
"ونحــن ننتظــر البــدء يف التنفيــذ". ومتتنــع الســلطة عــن رصف املخصصــات 
املاليــة ألهــايل شــهداء عــدوان عــام 2014 يف قطــاع غــزة؛ بذريعــة عــدم توافر 
موازنة مالية، يف وقت ترصف راتًبا شهرًيا لكل شهيد يرتقي بالضفة املحتلة.

حملة أمريكية ملنع السفن اإلرسائيلية من تفريغ حمولتها يف نيوجريس
نيوجريس/ فلسطن:

ينظم ناشطون يف ميناء إليزابيث 
األمريكيــة  نيوجــريس  بواليــة 
حملــة ملنــع ســفينة شــحن تديرهــا 
لهــا،  رشكــة تتخــذ مــن حيفــا مقــرًا 
بســبب  حمولتهــا  تفريــغ  مــن 
ارتباطهــا بنظــام الفصــل العنــرصي 

اإلرسائييل.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد نجــاح 
محاولة للناشطن يف منع سفينة 
إرسائيليــة مــن التفريــغ يف منطقــة 
الغــريب  الســاحل  عــى  أوكالنــد 

للواليات املتحدة.
بــأن  "موندويــز"  موقــع  وأفــاد 
حملــة  ضمــن  تــأيت  الخطــوات 

العامليــة،  بــوت"  ذا  "بلــوك 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
مــن  اإلرسائيليــة  الســفن  ومنــع 

التفريغ يف جميع أنحاء العامل.
نيويــورك  واليتــي  يف  ويوجــد 
موانــئ  ســبعة  ونيوجــريس 
املــرة  هــي  وهــذه  للحاويــات، 
هــذا  فيهــا  يحــدث  التــي  األوىل 
التحــرك يف واليــات شــامل رشق 

أمريكا.

 10 وأوضــح منظمــون للحــدث أن 
ســيارات رشطــة عــى األقــل كانت 
مــع  املينــاء،  يف  انتظارهــم  يف 
تهديدات من الحراس باالعتقال.

األمــن  رجــال  إن  املنظمــون  وقــال 
الســيارات  أرقــام  لوحــات  أنزلــوا 
مــع  األســئلة  مــن  الكثــري  وطــرح 
عــن  إلرهابهــم  واضحــة  محاولــة 
القيام بأي نوع من التحرك. وعى 
املنظمــون  نجــح  ذلــك  مــن  الرغــم 

قريبــة،  منطقــة  يف  التجمــع  يف 
قويــًا  ولكــْن  رمزيــًا  العــرض  وكان 
التحــرش  أســاليب  رفضــوا  ألنهــم 

واإلرهاب.
ذا  "بلــوك  تحالــف  يف  وشــارك 
بــوت" منظمــة "نيويــورك مــن أجــل 
"متحــدون  وجامعــة  فلســطن" 
وائتــالف  فلســطن"  أجــل  مــن 
الســالم"  أجــل  مــن  "اليهــودي 

وحزب الخرض.

رام الله/ صفا:
رواتبهــم  ومحــرر  أســري  ألــف   12 نحــو  ينتظــر 
قــررت  بعدمــا  الربيــد"،  "بنــك  مــن  ا،  شــهريًّ
الغربيــة املحتلــة  العاملــة يف الضفــة  البنــوك 
ألرسى  حســاب  ألــف   25 مــن  أكــر  تجميــد 
بفــرض  إرسائيليــة  تهديــدات  بعــد  ومحرريــن، 

عقوبات عليها بذريعة "دعم اإلرهاب".
ويتزامــن ذلــك أيًضــا والخصــم املســتمر الــذي 
مــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل  حكومــة  بــه  تقــوم 
التــي  لتلــك  مامثلــة  ملبالــغ  املقاصــة  أمــوال 
تــرصف لرواتــب األرسى وامُلحرريــن؛ مــا جعــل 
الحكومــة تلجــأ إىل خيــارات متعــددة شــهدت 

تعًرا.
وكانــت حكومــة رام اللــه أعلنــت بدايــة العــام 
رواتــب  لــرصف  حكومــي  بنــك  إنشــاء  فكــرة 
األرسى يكــون مســتقالًّ عــن البنــوك الرســمية، 
رفضــت  العاملــة  البنــوك  ألن  تعــر؛  لكنــه 
عمــل  ملعايــري  يخضــع  مل  مــا  معــه  التعامــل 

البنوك، وهو ما يعني العودة لنقطة الصفر.
الــذي  املؤقــت  الحــل  الربيــد  بنــك  وشــّكل 
ــا مــن طريقــه، وبــدأ الــرصف مطلع  يــرصف حاليًّ

أيار )مايو( املايض.
ويقــول املحــرر محمود أبــو الهيجاء: "إن اآللية 
رصف  اســتمرارية  ضــامن  يف  مؤقًتــا  نجحــت 
مثاليــة  غــري  طريقــة  لكنهــا  األرسى،  رواتــب 

لرصف الرواتب".
ويشــري أبــو الهيجــاء إىل أن األرسى واملحرريــن 
فــروع  يف  االكتظــاظ  مــن  باإلهانــة  يشــعرون 
ويعدونهــا  رواتبهــم،  رصف  أثنــاء  يف  الربيــد 
طريقــة غــري الئقــة بهــم، مــع عــدم إيفــاء الربيــد 
بوعــده بتفعيــل البطاقــات الذكيــة للــرصف من 

طريقها.

وكانــت الرتيبــات تنص عى أن يكون الرصف 
وتفعيــل  تركيــب  حــن  إىل  مؤقًتــا  النقــدي 
املختلفــة،  الربيــد  فــروع  يف  آليــة  رصافــات 
بطاقــات  واملحرريــن  األرسى  ذوي  وتســليم 

رصاف آيل.
مــن  أكــر  وانتقــدت هيئــة شــؤون األرسى يف 
ترصيح بطء اإلجراءات من سلطة النقد ووزارة 
ثــم  ومــن  الرصافــات،  تركيــب  يف  االتصــاالت 

تسليم البطاقات وتشغيلها.
الــرصف مــن  بــدأ  الشــهر املــايض  ومــع راتــب 
ســجون  يف  لــأرسى  ذكيــة  بطاقــات  طريــق 
االحتالل، يف حن ما زال ُنظراؤهم املحررون 
مــن  ــا  يدويًّ رواتبهــم  يتقاضــون  الخــارج  يف 
طريــق مكاتــب الربيــد بانتظــار انتهــاء تركيــب 

الرصافات وتوزيع كامل البطاقات عليهم.
ويف مــوازاة تلــك العمليــة تجــري عمليــة أخرى 
هــي األهــم لــأرسى واملحرريــن؛ وهــي امللــف 
الــذي تعــده الحكومــة الحــل الجــذري لقضيــة 
عــى  تفريغهــم  وهــو  املحرريــن،  رواتــب 
مؤسســات الســلطة وتحويلهــم إىل موظفــن، 
رواتــب  رصف  خصوصيــة  تنتهــي  وبذلــك 
خمــس  مــن  أكــر  يقضــون  الذيــن  املحرريــن 
بحســب  دامئــة  رواتــب  ويتقاضــون  ســنوات 

القانون.
وقال مستشار هيئة شؤون األرسى واملحررين 
حســن عبــد ربــه: "إن هــذا امللــف يســري عــى 
قــدم وســاق، إذ اتفــق عــى إحالــة أربعــة آالف 
محرر إىل التقاعد، وبالتايل يتقاضون رواتب 
التقاعــد  نظــام  وفــق  متقاعديــن  عســكرين 

العامل للموظفن".
وأضــاف: "إن البقيــة يفرغون تدريًجا وفق آلية 
مــع الحكومــة، إذ اســتوعب عــدة مئــات منهــم 

املختلفــة،  األمنيــة  األجهــزة  يف  اآلن  حتــى 
والتحــق قســم منهــم بأعاملهــم كــام زمالئهــم، 
الهيئــة  قامئــة  مــن  تصنيفهــم  انتهــى  وبذلــك 
وتحولوا إىل موظفن ينطبق عليهم ما ينطبق 

عى باقي املوظفن الحكومين".
وبحســب إفــادة مصــادر مطلعــة لوكالــة "صفا" 
املحــررون  هــم  التقاعــد  إىل  أحيلــوا  مــن  إن 
املحسوبون عى تنظيامت معارضة للسلطة.

ال  األمنيــة  التوصيــة  "وفــق  املصــادر:  وتقــول 
ليكونــوا عــى  بتفريــغ هــؤالء يف أجهــزة  يوعــز 
رأس العمــل؛ فيحالــوا إىل التقاعــد، ويضــاف 
إليهــم مــن جــاوز ســن التقاعــد مــن كــوادر حركة 

فتح".
وتضيف املصادر: "إن محرري حركتي حامس 
والجهــاد اإلســالمي والجبهــة الشــعبية أُحيلــوا 
إىل التقاعــد عــى قيــد جهــاز األمــن الوطنــي، 
عــى حــن فــرغ عــدة مئات مــن محــرري "فتح" 
واألمــن  واالســتخبارات  املخابــرات  قيــد  عــى 
الوقايئ وغريها من األجهزة، وبارشوا أعاملهم 

برتب عسكرية تتالءم وسنوات اعتقالهم".
مــن  كبــرًيا  عــدًدا  أن  إىل  املصــادر  وتشــري 
مرتبــط  بعضــه  منجــز،  غــري  زال  مــا  امللفــات 
تخليــص  يف  وببــطء  بريوقراطيــة  بإجــراءات 
امللفات بن الهيئة وباقي الوزارات، وأســباب 
وثالثــة  األمنيــة،  بالتوصيــات  مرتبطــة  أخــرى 
عــى  وقدرتــه  محــرر  كل  بعالقــات  مرتبطــة 
التواصــل الفــردي وترسيع حصوله عى تفريغ 

مبوافقة جهاز أمني عى انضاممه إليه.
الذيــن  املحرريــن  عــدد  أن  إىل  وتلفــت 
ا  يتقاضــون رواتبهــم عــرب الربيــد يتقلص شــهريًّ
ملحرريــن  ملفــات  مــن  ينجــز  مــا  طريــق  مــن 

يستوعبون موظفن.
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عزام وأعُي غزة 
يف مؤمتــر ملــا تســمى "املقاومــة اإليرانيــة" يف الخــارج 
أكد رئيس كتلة فتح يف الترشيعي السيد عزام األحمد 
مســاندته الدامئة "لـــلمقاومة اإليرانية"، وأكد التحالف 
معهــا، وتعقيبــا عــى كلمــة مريــم رجــوي قــال األحمــد: 
كنــت أقــرأ يف عيَنــي األخــت مريــم فرأيــت فيهــا قــوة 

وصالبة املقاومة يف وجه النظام اإليراين.
الشــكل  بهــذا  وقفــت  الفلســطينية  املقاومــة  لــو 
أركان  الهتــزت  خارجــي  طــرف  أي  مــع  املكشــوف 
الســلطة الفلســطينية بزعــم أننــا ال نتدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة لآلخريــن، ولكــن عندمــا يتدخــل عــزام األحمد 
بهــذا الشــكل فــال أحــد يلتفــت إليــه، ليــس ألن موقفــه 
ال ميثــل مــن قريــب أو بعيــد املوقــف الفلســطيني، بــل 
ألنــه "حــرام عــى بالبلــه الــدوح.. حــالل للطــر مــن كل 
جنــس"، وهنــا فإننــي أنصــح األخ عــزام األحمــد أن يقــرأ 
أعني الفلســطينيني، وخاصــة املحارصين واملحتاجني 
يف غــزة بــدال مــن إضاعــة الوقــت يف قــراءة عينــي مريم، 
ويســاند  ويقــف  الفلســطيني  بالشــأن  يهتــم  أن  وعليــه 
املقاومة الفلسطينية بدال من مساندة أطراف ال عالقة 
لنا بها، بل مبســاندة أطراف ضد الشــعب الفلســطيني 

وضد مقاومته.
يف  ورد  مــا  األحمــد  عــزام  موقــف  مــن  أنــى  هــو  ومــا 
وكالــة معــا، إذ طالــب أحدهــم التخلــص مــن املقاومــة 
الفلســطينية، كــا تخلــص الشــعب التونــي مــن حزب 
النهضــة. هــذا الشــخص املأفــون نــي هتافــات أهلنــا 
يف شــوارع الضفــة الغربيــة والقــدس للمقاومــة وقائدها 
يف قطاع غزة، فالشــعب الفلســطيني يقف إىل جانب 
األقــدر عــى حايتــه وحايــة مقدســاته ورد اعتباره. إن 
القــدس  بعــد معركــة ســيف  اختلفــت متامــا  املعادلــة 
لإلعــالم  يعــد  مل  املقاومــة،  حققتــه  الــذي  واالنتصــار 
املضلــل هامشــا واســعا يف املعركــة، ومل يعــد للذباب 
الفلســطيني،  الشــارع  توجيــه  يف  دور  أي  اإللكــروين 
لــن تجــدي نفعــا مــا  حتــى الخطابــات امليدانيــة الرنانــة 
إلقنــاع  "حديثــا"  نضاليــا  رصيــدا  صاحبهــا  ميتلــك  مل 
اآلخريــن مبــا يقــول، ألن الشــارع بــدأ يعيد ترتيب نفســه 
تلقائيــا ودون اجتاعــات وحــوارات داخليــة، وقــد رأينــا 
كيــف ظهــرت ثــالث قوائــم لحركــة وطنيــة ومل تســتفزها 
القامئــة املوحــدة لحــاس فلم تتفق عى قامئة واحدة 

منافسة.
ختامــا أقــول: يخطــئ مــن يعتقــد أن الزمــن ميــر دون أن 
يتأثر كل يشء مبروره، فالحركات الفلسطينية مع مرور 
الزمــن تكســب أو تخــر، ترتفــع أو تنخفــض، ال ميكــن 
أن يتغــر الزمــن وأن تتغــر األحــداث وال يتأثــر إيجابيــا 
ســلبيا،  دوره  كان  مــن  وســلبيا  إيجابيــا  دوره  كان  مــن 
وقــد يفيــق البعــض عــى حقيقــة أنه مل يعــد له تأثر يف 

الشارع أو مكان يف الساحة السياسية الفلسطينية.

هـ  يونيو/ حزيران أخبار االثنين  شوال 
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لتوريد أدوية مستلزمات طبية ضمن مشروع

ضــان اســتمرار تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األولية من املســتوى الثاين 
لتحســني الوضــع الصحــي للمــرىض املترريــن مــن تدمــر مركــز هالــة الشــوا 
لــألرض  اإلنســاين  الصنــدوق  مــن  بتمويــل  غــزة،  قطــاع  شــال  يف  الحكومــي 

الفلسطينية املحتلة
 (oPt HF) Humanitarian Fund -oPt 

Ensuring the continuation of providing L2 PHC services 

to improve the health status of the patients affected by the 

destruction of the Hala Al Shawa Governmental Center in the 

Northern Gaza Strip.

الصحــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  مراجعــة  العطــاء  بدخــول  الراغبــة  الــرشكات  فعــى 
الكائــن يف غــزة – النــر– خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس األعــى للقضــاء 
الرشعــي للحصــول عــى العطــاء واألصنــاف املطلوبــة ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق 
2021/8/1 وحتى نهاية عمل يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3. مع العلم بأن آخر 

موعد لتسليم عروض األسعار هو نهاية عمل يوم الخميس املوافق 2021/8/5. 
مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لالتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لالستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410

السيدة/ نهال مهنا – قسم املشريات جوال رقم 0599605240
السيدة/ وفاء ابو جارس – مديرة مستودع االدوية جوال رقم 0592991240

وحتــى  صباحــًا  والنصــف  الســابعة  الســاعة  مــن  االتحــاد  يف  العمــل  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة  والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيــد عــى 

عدم إمكانية تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
رئيس قسم املشريات / نهال مهنا

إعالن طرح عطاء  2021/18
ضمــن مــرشوع ضــان اســتمرار تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن 
املســتوى الثــاين لتحســني الوضــع الصحــي للمــرىض املترريــن مــن تدمــر 
الصنــدوق  مــن  بتمويــل  غــزة،  الحكومــي يف شــال قطــاع  الشــوا  مركــز هالــة 

اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
 (oPt HF) Humanitarian Fund -oPt 

تسليم العطاءات للمقاولين:
يطلــب مــن املقاولــني الراغبــني يف االشــراك يف هــذا العطاء اســتالم نســخة من 
وثائــق العطــاء مــن مقــر االتحــاد والكائــن خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس 
األعى للقضاء الرشعي للحصول عى العطاء واألصناف املطلوبة ابتداًء من يوم 
األحد املوافق 2021/8/1 وحتى نهاية عمل يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3 

من  الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتي الساعة الثالثة والنصف.
تتم زيارة االتحاد للمشاركني يف املناقصة يوم األربعاء املوافق 2021/8/4  
يف متــام الســاعة الحاديــة عــرش صباحــًا يتبعــه اإلجتــاع التمهيــدي  والتوجــه 

للمقر املراد ترميمه.
تســلم املناقصــات يف مقــر االتحــاد يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 
2021/8/8، الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرا ًوســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

اليوم واملكان بحضور من يرغب من املشاركني يف العطاء.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره 1000  دوالر  
وذلــك عــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصدق باملبلغ ويكون ســاري 
املفعول ملدة 120 يومًا و أن يكون عرض السعر ساري املفعول لفرة 120 

يومًا من تاريخ اإلقفال.
رشوط خاصة:

• األسعار ال تشمل الرائب وعى املقاول تقديم فواتر صفرية .
اتحــاد  لــدى  التســجيل  و شــهادة  التجــاري  الســجل  عــن  يحــر صــورة  أن   •

املقاولني سارية املفعول وذلك عند الحصول عى كراس العطاء.
• الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

• أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى اإلتصال عى:

السيدة/ نهال مهنا – رئيس قسم املشريات جوال رقم 0599605240    
م. محمد مقداد – رئيس قسم الصيانة جوال رقم 0599602896

رئيس قسم املشريات /نهال مهنا 

إعـــــــــــــــالن مناقصة 19/ 2021
"العمــل مــن أجــل املســاواة بــني الجنســني، وعــدم التمييــز، وتعزيــز املجتمــع 

املدين ومتكني الشباب"
مــرشوع "تعزيــز الحايــة للنســاء والفتيــات مبــا يف ذلــك األشــخاص من ذوي 

 "OPT - اإلعاقة يف جباليا – شال قطاع غزة
تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي

AGENCY: Action for Gender Equality, Non-Discrimination, 

Civil Society Strengthening and Youth Empowerment

Project of “Promoting protection to women and girls including 

PWD in Jabalia – Northern Gaza Strip – OPT”

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHWC)

فعــى الــرشكات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة اتحــاد لجــان العمل الصحي 
الكائــن يف غــزة – النــر– خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس األعــى 
مــن  ابتــداًء  املطلوبــة  واألصنــاف  العطــاء  عــى  للحصــول  الرشعــي  للقضــاء 
يــوم االحــد املوافــق 2021/8/1 وحتــى نهايــة عمــل يــوم الثالثــاء املوافــق 
2021/8/3 . مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة 

عمل يوم االحد املوافق 2021/8/8. 
مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لالتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لالستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410

السيدة/ نهال مهنا – قسم املشريات جوال رقم 0599605240
السيدة/ وفاء ابو جارس – مديرة مستودع االدوية جوال رقم 0592991240
مواعيــد العمــل يف االتحــاد مــن الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة 
والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيــد عــى عــدم إمكانيــة 

رئيس قسم املشريات / نهال مهناتسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد.

دعوة تقديم عطاءات 
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2021/18م( مرشوع 
بنــاء مصــى التقــوى رشق ديــر البلــح فعــى الراغبــني يف االشــراك بالعطــاء 
املذكــور أعــاله مــن الــرشكات مراجعــة الجمعية، يف مقرهــا الكائن بدير البلح 
املعســكر – صالة النخيل، للحصول عى رزمة العطاء وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة – وحتى الواحدة ظهرا.
مقدمة العطاء: -

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للريبة.

2. رشاء العطاء يوم االحد 2021/8/1م يف دائرة املشريات.

3. االجتــاع التحضــري يــوم الثالثــاء 2021/8/3م الســاعة 10.30 صباحا 

يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  موعــد  املشــريات يف  دائــرة  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11.30 من يوم الخميس املوافق 2021/8/5م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنــي صــادر مــن احــدى البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن 
إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 

ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
7. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% 

من اجايل قيمة العطاء.
8. ارفاق شــهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الريبية وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة

11. رشاء العطاء )200( شيكل غر مسرد.

12. رسوم اعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13.  لالستفسار يرجى التواصل عى جوال 0599526682.

14. يجــب أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مــن املنطقــة الوســطى ولهــا خــربة يف 

املجال وتقدم ما يثبت ذلك.
جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشريات

82 شهيًدا منذ ذاك العام لينضموا لـ253 في "مقابر األرقام"

والدة شهيد: ال إنجازات للسلطة السرتداد جثامي الشهداء املحتجزة منذ 2015

قلـــق إرسائيلـــي من زيـــادة نفـــوذ حمـــاس 
فـــي الضفـــة رغـــم املالحقـــات العسكريـــة

ر  النائب العام بغزة ُيحذِّ
من إطالق النار خالل إعالن 

نتائج "التوجيهي"
غزة/ فلسطني:

حــّذر النائــب العــام يف قطــاع غــزة املستشــار ضيــاء املدهــون، مــن إطــالق النــار 
خالل إعالن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" املزمع إعالنها الثالثاء القادم.

وأصــدر املدهــون يف بيــان لــه نــرش أمــس، تعليــات مشــددة إىل كل النيابــات 
وأقســام الرشطــة واملباحــث العامــة يف املحافظــات، لالهتــام والتعامــل بحــزم، 
ومالحقة كل من يســتخدم الســالح الناري وضبطه وتوقيفه. وأكد أن إطالق النار 
يشكل جرمية يعاقب عليها القانون، وأنه سُتضَبط كل حاالت إطالق النار فوًرا، 

وسُتحال للنيابة العامة، مع ضبط السالح املستخدم ملصادرته وفًقا للقانون.
كــا أكــد املدهــون التنســيق الكامــل وتضافــر الجهــود مع قيــادة الفصائل الوطنية 
برفــع الغطــاء التنظيمــي، واتخــاذ اإلجــراءات بحق من يثبــت مخالفته، حفاًظا عى 
أرواح أبنــاء الشــعب الفلســطيني، ومنًعــا لتكديــر صفو الطأمنينــة العامة، وحايًة 

ألمن وسالمة املجتمع، وتطبيًقا لسيادة القانون.
إىل  واملجتمعيــة  والوطنيــة  الحكوميــة  الجهــات  كل  بغــزة،  العــام  النائــب  ودعــا 
املشــاركة واملبــادرة يف محاربــة هــذه الظاهــرة الخِطــرة، وخاصــة وزارة األوقــاف، 
التواصــل االجتاعــي، داعًيــا إىل اســتمرار الســعي  والعلــاء والدعــاة، ونشــطاء 
األهــي  الســلم  ثقافــة  وترســيخ  وتعزيــز  العنــف  ثقافــة  لتغــّر  البّنــاء  اإليجــايب 

واالستقرار املجتمعي.

"التعليم" تبدأ العام الدرايس الجديد منتصف الشهر الجاري

رام الله/ فلسطني:
الحميــد  عبــد  الشــهيد  والــدة  رسور،  أبــو  أزهــار  قالــت 
املحتجــز جثانــه لــدى ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، إن 
األخرة تحتجز 82 شــهيًدا يف ثالجاتها منهم 4 يف مقابر 

األرقام، منذ عام 2015م. 
لإلعــالم"،  الفلســطيني  لـ"املركــز  رسور  أبــو  وأوضحــت 
أمس، أن االحتالل يحتجز جثامني 253 شهيًدا، قبل عام 
ارتقــوا  الذيــن  األرسى  الشــهداء  جثامــني  منهــم  2015م، 

داخل سجون االحتالل. 
اســرداد جثامــني  عــى حملــة  القامئــات  إحــدى  وأكــدت 
برفــع  تنــادي  التــي  املركزيــة  الحمــالت  أهميــة  الشــهداء، 
عــى  االحتــالل  يفرضهــا  التــي  الجرميــة  وإيقــاف  الظلــم 
العقوبــات  ضمــن  تنــدرج  والتــي  وأهاليهــم،  الشــهداء 
الجاعية، التي ميارسها االحتالل عى أهايل الشهداء. 

علينــا،  الجاعــي  العقــاب  ميــارس  "االحتــالل  وأضافــت: 
والســلطة الفلســطينية ولجنتهــا التــي شــكلتها وزارة العــدل 

مل تُقم بإنجازات حقيقية منذ عام".
وأشــارت والــدة الشــهيد إىل أن قضيــة جثامــني الشــهداء 
عــى  فعــل  ردود  يوجــد  ال  ولكــن  جديــدة؛  قدميــة  قضيــة 

األرض بحجم أهمية هذا امللف.
الفصائــل واملؤسســات  أبــو رسور رســالتها إىل  ووجهــت 
اشــتية،  حكومــة  يف  العــدل  ووزارة  واألهليــة،  الحقوقيــة 
يف  االحتــالل  ســلطات  ومواجهــة  ــا،  جديًّ العمــل  بــرورة 
يف  قراراتهــا  عــى  االســتئناف  عــى  والعمــل  محاكمهــا، 

سبيل استثار بعض الثغرات القانونية.
وقالــت: االحتــالل ميــارس هــذه السياســة بشــكل ممنهــج 

ومربمــج، وهنــاك ارتفــاع يف وتــرة هــذا العمــل اإلجرامــي، 
وعــى  الجرميــة  هــذه  وقــف  عــى  ــا  العمــل جديًّ "ويجــب 
األقــل يجــب العمــل يك نشــعر بعــدم التقصــر بحــق أبنائنا 

وأبناء هذا الوطن". 
العليــا  املحكمــة  أصــدرت   2019 أيلول/ســبتمرب  ويف 
اإلرسائيــي  العســكري  للقائــد  يجيــز  قــرارا  اإلرسائيليــة 
مؤقتــا  ودفنهــم  الفلســطينيني  الشــهداء  جثامــني  احتجــاز 

ألغراض استعالهم كأوراق تفاوض مستقبلية. 
وتعهــد وزيــر العــدل يف حكومــة رام الله محمد الشــاللدة، 
بأن تعمل الحكومة عى تدويل قضية الشهداء املحتجزة 
الدوليــة  الجنايــات  محكمــة  إىل  التوجــه  عــرب  جثامينهــم 
ومجلس حقوق اإلنســان ومؤسســات األمم املتحدة، وهو 
األمر الذي مل يالمسه أهايل الشهداء، ويشعرون بتقصر 
املحتجــزة  الشــهداء  تجــاه  الفلســطيني  الرســمي  الــدور 
جثامينهــم.  وتحتجــز ســلطات االحتــالل جثامــني )253( 
أحــد  دولــة،  أنيــس  أقدمهــم  األرقــام"  "مقابــر  يف  شــهيًدا 
القــادة العســكريني يف القــوات املســلحة الثوريــة التابعــة 
منــذ  واملحتجــز  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة 
عــام 1980م، إضافــة إىل 82 شــهيًدا تحتجزهــم بعــد عــام 

2015م. 

والتــي  الجثامــني،  الســرداد  الوطنيــة  الحملــة  وتقــول 
تأسســت عــام 2008، إنهــا وثقــت احتجــاز حــوايل 400 
شــهيد اســتنادا إىل بالغــات عائــالت الشــهداء والفصائــل 
الفلســطينية التــي كانــوا ينتمــون لهــا، حيــث جــرى تحريــر 
جثامــني 131 منهــم، وال يــزال 253 شــهيدا محتجزيــن يف 

مقابر األرقام.

النارصة/ فلسطني:
أوســاط  القلــق  مــن  حالــة  تســود 
زيــادة  مــن  اإلرسائيليــة  املؤسســات 
الضفــة  يف  حــاس  حركــة  نفــوذ 
املالحقــات  رغــم  املحتلــة  الغربيــة 

العسكرية اليومية.
دانيئيــل  اإلرسائيــي  الكاتــب  وقــال 
يف  الفلســطينيني  إن  ســريويت: 
فســاد  مــن  ســئموا  الغربيــة  الضفــة 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس 
الســيايس  النظــام  يجعــل  مــا 
يعيــش  الداخــي  الفلســطيني 
خاصــة  االضطرابــات،  مــن  أجــواء 
االنتخابــات  إلغــاء  تداعيــات  عقــب 
زيــادة  عــن  فضــاًل  الفلســطينية، 
االحتــالل  تحــت  املعيشــة  تكلفــة 

اإلرسائيي.
وأضاف سريويت يف مقاله بصحيفة 
"إرسائيل اليوم"، أمس، أن اســتمرار 
هــذا الوضــع يف الضفــة الغربيــة قــد 
لتســلم  أمــام حــاس  الطريــق  ميهــد 
عــى  والســيطرة  فيهــا،  الســلطة 
عــى  يف  الفلســطينية  األرايض 
مــن  ســيزيد  مــا  فضــة"،  مــن  "طبــق 
مخــاوف )إرسائيــل( مــن هــذا الخيــار 
ويدفعهــا للبحــث بجدية مــن فرضية 
يف  الحكــم  عــى  حــاس  اســتيالء 

السلطة.
وأشار إىل أنه منذ أكرث من 15 عاًما 
يقمــع )أبــو مــازن( بقبضــة مــن حديــد 
يف  معارضــة  لتشــكيل  محاولــة  أي 
مؤسســات الســلطة وقــد بدأ مبحمد 
مــن  للفــرار  اضطــر  الــذي  دحــالن 
الضفــة الغربيــة، وعاش يف اإلمارات 

العربية املتحدة لسنوات.
وتابــع: "إذا كان هنــاك مــن يفكــر يف 
محاولــة تحــدي هــذا الزعيم املســن، 
فقد أثبت أبو مازن أنه حصان حرب 
بدليــل  ســيايس متمــرس ومخــرم، 
أنــه عندمــا أدرك أن مــروان الربغــويث 
يكتســب  )إرسائيــل(  يف  املعتقــل 
الفلســطيني،  الشــارع  يف  شــعبية 
يف  والقــوة  الســيطرة  مراكــز  وينظــم 
حركة فتح ومنظمة التحرير، اســتطاع 
تفكيــك  األخــر  فتــح  مؤمتــر  خــالل 
فيهــا،  الربغــويث  قــوة  مراكــز  جميــع 

والقضاء عليها بشكل فعال".
يــرون  الفلســطينيني  أن  إىل  وأشــار 
املســترشي  بالفســاد  ويشــعرون 
الســلطة  أركان  مــن  ركــن  كل  يف 
العامــة؛  ومؤسســاتها  الفلســطينية 
دراســته  أنهــى  شــخص  أي  ألن 
عــن  ويبحــث  بنجــاح،  الجامعيــة 
وظيفة، ســيواجه ظاهرة املحســوبية 

مــكان  كل  يف  املنتــرشة  الفوضويــة 
يف النظام العام الفلسطيني.

وأكد سريويت أنه رغم تدمر البنية 
يف  لحــاس  العســكرية  التحتيــة 
الضفــة الغربيــة منــذ عمليــة "الســور 
الســلطة  ســاح  وعــدم  الواقــي" 
لنشطاء املقاومة يف الضفة الغربية 
الواضــح  مــن  لكــن  رؤوســهم،  برفــع 
النشــطاء  مــن  واملزيــد  املزيــد  أن 
الشباب ينضمون إىل حركة حاس.

واســتطرد: "حــاس تعمــل باســتمرار 
مــن أجــل إعادة بناء قوتها العســكرية 
يف الضفــة الغربيــة، وهــو أمــر مقلــق 
واإلقليميــة  اإلرسائيليــة  لألوســاط 

املجاورة".
وأكــد أنــه "بجانــب الخــوف الوجودي 
للسلطة الفلسطينية من أن تستويل 
حــاس عــى مؤسســاتها يف الضفــة 
الغربيــة بوســائل تبــدو مرشوعة عى 

مــا يبــدو، فقــد تحصــل الحركــة عــى 
الضفــة  يف  جديــد  ســيايس  إنجــاز 
الغربيــة، مــا قــد يدفــع بعــض الــدول 
ملنحها االعراف والرشعية الدولية، 
"بروفــة  أمــام  فســنكون  ثــم  ومــن 
أبــو  لرحيــل  التــايل  لليــوم  ترويجــي" 
مــازن، الــذي يشــهد بــني حــني وآخــر 

تدهورا يف حالته الصحية".
"مــا  اإلرسائيــي:  الكاتــب  وختــم 
مزيــد  عــى  حــاس  يشــجع  قــد 
السياســية  اإلنجــازات  تحقيــق  مــن 
للجمهــور  نقلتهــا  التــي  الرســالة  أن 
الفلســطيني مفادهــا أنــه بينــا تتآمــر 
فتــح فيــا بينها، وتتشــاجر، وتنقســم 
حــاس  فــإن  متحاربــة،  أجــزاء  إىل 
الضفــة  يف  والنظــام  بالقانــون  تهتــم 
الغربيــة، مثلــا هــو الحــال يف قطــاع 
الكبــر  القلــق  مصــدر  وهــذا  غــزة، 

لالحتالل والسلطة الفلسطينية".

رام الله/ فلسطني:
أعلــن وكيــل وزارة الربيــة والتعليــم بــري صالــح 
ســتكون  الدراســة  مقاعــد  إىل  الطلبــة  عــودة  أن 
مــن آب  عــرش  الســادس  العــام، يف  هــذا  مبكــرة 
أغســطس الجاري، لتعويــض الفجوات التعليمية 

التي حصلت خالل جائحة كورونا.
املعلمــني  مــن   80% مــن  أكــرث  أن  إىل  وأشــار 
واملعلات تلقوا تطعيمهم، والباقي سيكون مع 

حلول العام الدرايس.

"صــوت  إلذاعــة  حديــث  يف  صالــح  وأكــد 
مــن  وبتوجيهــات  التعليــم  أن  أمــس،  فلســطني"، 
الحكومــة ســيكون وجاهيــا، وعــى أربع فرات، أو 
فصــول تعليميــة، وبينها اســراحة قصرة، لتعزيز 
الــوزارة  أن  موضحــا  والتعلــم،  التعليــم  مفهــوم 
تتابــع مســألة طباعــة الكتــب لتحضرهــا باملوعــد 
املحــدد. وبســبب الجائحــة، جــرى تطبيــق نوعني 
من التعليم خالل العام الدرايس املايض حيث 
كان الطلبــة يذهبــون إىل املــدارس ويف فــرات 

أخرى كان التعلم عن بعد عرب اإلنرنت.
وتشــر إحصائيــات وزارة الربيــة والتعليــم إىل أن 
هنــاك حــوايل مليــون و393 ألــف طالــب وطالبــة 
إىل  باإلضافــة  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 

حوايل 71 ألف معلم ومعلمة.
للحكومــة  تابعــة  مــدارس  عــى  الطــالب  ويتــوزع 
يف األغلــب إىل جانــب بعــض املــدارس الخاصــة 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  تابعــة  وأخــرى 

الفلسطينيني )األونروا(.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

األسامء الثالثة سيكتب عنها التاريخ، سيكتب أن تهاين القحطاين وهي العبة 
جودو من اململكة العربية السعودية وافقت عىل اللعب مع العبة إرسائيلية، 
وهنا ال أنظر للنتيجة، فالرياضة ربح وخسارة، ولكن الحفاظ عىل الهوية الوطنية 
طريقــه واحــد، إمــا ربــح وإمــا خســارة، ويف تقديــري أن تهــاين خــرت هويتهــا، 
ا أســاءت فيه التقديــر، وليس ضغطًا  وأدعــو اللــه أن يكــون موقــف تهــاين شــخصيًّ
مــن دولتهــا التــي نتوســم خــرًا مبلكهــا خــادم الحرمــن الرشيفــن، الــذي كرر يف 

أكرث من مناسبة رفضه أي تطبيع قبل إنهاء الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
ومن هنا أنصح الالعبة تهاين القحطاين أن تعتذر عن مشاركتها وتوضح حقيقة 
املوقــف ملحبيهــا ومحبــي اململكــة. ويخلــد التاريــخ مجموعــة مــن األســامء يف 
وعــي األمــة رفضــوا أن يلعبــوا أمــام صهاينــة. ســيخلد الالعــب الجزائــري فتحــي 
وحصــدا  هويتهــام،  كســبا  فقــد  الرســول،  عبــد  محمــد  والســوداين  نوريــن، 
امليداليــة الذهبيــة يف احــرام شــعوب األرض لهــام وملواقفهــام النبيلــة. كــام 
كتــب التاريــخ عــن غرهــام مــن نجــوم الرياضــة يف عاملنــا العــريب ممــن رفضــوا 
املشاركة ومن حقهم علينا أن نذكرهم ونذكر بهم دامئًا وفقًا لتقرير نرشه موقع 

الجزيرة نت وهم:
1. مزيــان دحــامين: العــب جزائــري وبطــل إفريقيــا يف الجــودو رفــض املشــاركة 

يف بطولة العامل للجودو يف برشلونة عام 1991م، بعد أن أوقعته قرعة الدور 

مثلهــا مثــل األســلحة التقليديــة إلجــراءات صارمــة يف أثنــاء إبــرام عقــود البيــع. 
يف املجمــل تخضــع هــذه األســلحة إلجــراءات موافقــة متعــددة املســتويات. 
إجــراء  الــرشكات  هــذه  لبــدء  املوافقــة  متنــح  أن  يجــب  اإلرسائيليــة  فالحكومــة 
مفاوضات البيع مع العميل، ومن ثم متنح موافقة ثانية عند التوصل إىل اتفاق 

بن هذه الرشكات والعميل، وأخرًا، متنح موافقة عند إبرام البيع والتسليم.
لذلــك فــإن الحكومــة اإلرسائيليــة مســؤولة مســؤولية مبــارشة عــن جميــع مــا ينجم 
عــن هــذه الربمجيــات مــن انتهاكات لحقوق اإلنســان. ولكن نظرًا إىل غياب نظام 
رقابة دويل صارم يف ما يخص الجرائم اإللكرونية التي تنفذ برعاية الحكومات، 
فإن )إرسائيل( رسعان ما تجد السبل لإلفالت من املسؤولية. فـ)إرسائيل( التي 
متنــح هــذه املوافقــات "عــن طــرف وجنــب" ال تشــغل بالهــا إطالق قيــم من قبيل 
حقــوق اإلنســان والخصوصيــة، وإمنــا مــا يهمهــا هــو الربــح، خصوصــًا أن العائــد 
الناجمــة عــن بيــع مثــل هــذه الربمجيــات عــاٍل ّجــدًا. فدولــة مثــل غانــا كانــت قــد 
دفعــت مبلــغ 8 ماليــن دوالر لرشكــة NSO اإلرسائيليــة مــن أجــل أن تتجســس 
عىل 25 هاتفًا فقط لشــخصيات معارضة للنظام، يف حن دفعت املكســيك 
مبلغًا قدره 32 مليون دوالر ليك تتجســس عىل 500 مســتخدم، أما دولة بنام 

فقد دفعت مبلغ 13.4 مليون دوالر ليك تتجسس عىل 150 مستخدمًا.
األخالقيــة  املســؤولية  تتضــاءل  الضخمــة،  املاليــة  العائــدات  شــهية  أمــام  إذًا، 
لـ)إرسائيــل( يف بيــع مثــل هــذه الربمجيــات. ليــس هــذا وحســب، فـ)إرسائيــل( 
تســتخدم هــذه الربمجيــات كأوراق محوريــة يف جعبتهــا الدبلوماســية. فخارطــة 
الــدول التــي كشــفت عنهــا فضيحــة بيغاســوس مؤخــرًا تظهــر العديــد مــن الــدول 
التــي ســعت )إرسائيــل( مــن أجــل تحســن أو تطبيــع عالقتهــا الدبلوماســية معها 

فضيحــة التجســس التــي هــزت العــامل أخــرًا مل تكــن األوىل ولــن تكــون األخــرة، 
فربنامــج التجســس إرسائيــيل الصنــع املســمى بيغاســوس يعود لتصــدر عناوين 
األخبار من جديد يف فضيحة شملت اخراق أكرث من 50 ألف هاتف محمول 

حول العامل.
قبيــل  مــن  املســتوى  عاليــة  اعتباريــة  لشــخصيات  هواتــف  اخــراق  وتضمنــت 
الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون، واألمــرة هيــا بنــت الحســن التــي فرت من 

زوجها حاكم ديب األمر محمد بن راشد.
جاءت هذه الفضيحة لتؤكد صورة دولة االحتالل اإلرسائييل البشعة يف انتهاك 
حقوق اإلنســان، ليس اإلنســان الفلســطيني وحســب، بل اإلنســان حول العامل. 
فـ)إرسائيل( أصبحت رائدة تصدير الربامج الخبيثة التي تســتعملها الحكومات 
وبعــض الجهــات األخــرى للتجســس وانتهاك خصوصية املســتخدمن. فداخل 
)إرسائيل( تنشــط مجموعة من الرشكات التكنولوجية األكرث شــهرة حول العامل 
يف مجال إنتاج الربامج التجسســية الخبيثة مثل رشكة NSO املصنعة لربنامج 
بيغاســوس ذائــع الصيــت، ورشكــة كانديــرو )نســبة إىل ســمكة كانديــرو ســيئة 
الســمعة التــي تقطــن نهــر األمــازون ومتتــاز بقــدرة عــىل اخــراق جســم اإلنســان 
مــن املجــاري التناســلية( والتــي يعمــل فيهــا العديد من ضبــاط وحدة الهجامت 

اإللكرونية يف )الجيش اإلرسائييل( املعروفة باسم وحدة 8200.
وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الــرشكات هــي كيانــات خاصــة، فإنــه ال ميكــن إســقاط 
مســؤولية الحكومــة اإلرسائيليــة عــن بيــع مثــل هــذه الربمجيــات، ومــا ينتــج عنهــا 
الربمجيــات  مــن اخراقــات وانتهــاكات لحقــوق املســتخدمن املدنيــة. فهــذه 
هــي أســلحة مــن حيــث املبــدأ ولكنهــا أســلحة إلكرونيــة، ولذلــك فهــي تخضــع 

األول أمــام منافــس إرسائيــيل. وتكــرر ذلــك عــام 1992 مــن الالعــب الجزائــري 
نفسه.

2. حــارس املرمــى املــرصي نــادر الســيد: يف أثنــاء احرافــه يف صفــوف كلــوب 

بــروج البلجيــيك وافــق نــادر الســيد عــىل الســفر إىل )إرسائيــل( ملواجهــة فريــق 
هابوعيل حيفا 2000-1999، لكنه اشرط عدم املشاركة يف املباراة.

3. الالعب أحمد حســن: بعد انتهاء عقده الرســمي مع فريق غنتشــلر برليغي 

عــام  2003، رفــض العــب كــرة القــدم املــرصي أحمد حســن ارتــداء قميص فريق 
بــن  الالعــب اإلرسائيــىل حاييــم  بــن صفوفــه  الــذي يضــم  الــريك  غلطــة رساي 

ريفيفو.
4. عمــر رباحــي: رفــض مصــارع الجــودو الجزائــري رباحــي مواجهــة منافــس مــن 

)إرسائيل( يف بطولة العامل عام 2003م.
5. مــروان الشــامخ: رفــض مــروان الشــامخ العــب كــرة القــدم املغــريب يف فريــق 

عــام  مــكايب حيفــا  أمــام فريــق  اللعــب يف )إرسائيــل(  آنــذاك،  الفرنــي  بــوردو 
.2009

6.  مريــم بــن مــوىس: يف عــام 2011، انســحبت املصارعــة الجزائريــة مريــم بــن 

مــوىس مــن بطولــة العــامل، التــي أقيمــت يف رومــا، بعــد أن أوقعتهــا القرعــة مــع 
العبة إرسائيلية.

2011م، ورفضــت  بســباس  عــزة  التونســية  املبــارزة  بســباس: ضحــت  عــزة   .7

التتويج العاملي بالذهب، وعزت بسباس قرارها إىل أنه: "من أجل عيون أطفال 
فلسطن".

8.  زكريــا شــنوف: ويف بطولــة العــامل للتايكونــدو يف مايو/أيــار 2011، رفــض 

املصارع الجزائري شنوف منازلة منافسه اإلرسائييل.
9. منتخــب الهــويك:  يف عــام 2012 أثــرت ضجــة بعــد إعــالن منتخــب الهويك 

املرصي رفضه اللعب ضد )إرسائيل(، يف أوروغواي.
أمــام  عــوض  للجــودو  املــرصي  املنتخــب  انســحب العــب  عــوض:  أحمــد   .10

إرسائييل، خالل منافسات بطولة العامل التي أقيمت بالنمسا عام 2012.
لنــدن  ألوملبيــاد  واملؤهلــة  للجــودو،  العــامل  بطولــة  يف  خــرصوف:  عــيل   .11

2012، رفض اليمني عيل خرصوف النزال ضد خصمه اإلرسائييل.

12. عــوض الحــريب: يف بطولــة رومانيــا املفتوحــة للمعاقــن 2012، انســحب 

الكويتــي عــوض الحــريب بطــل تنــس الطاولــة للمعاقــن، مــن نصــف النهــايئ رفضــا 
للعب أمام منافسه اإلرسائييل جيفا لران.

13. عبد الله الفرهود: انسحب العب التايكوندو الكويتي، عبد الله الفرهود، 

من بطولة السويد الدولية عام 2013م، بعدما رفض مواجهة العب إرسائييل.
املنتخــب  العــب  انســحب   ،2014 مــارس/آذار  ويف  الســميح:  فهــد   .14

املؤهلــة  التصفيــات  يف  الـــ32  دور  مــن  الســميح  فهــد  للتايكونــدو  الســعودي 
ألوملبيــاد الشــباب بالصــن، املقامــة يف تايــوان بســبب املواجهــة التــي كانــت 

ستجمعه بالعب إرسائييل.
15. محمــد أبــو تريكــة، نجــم املنتخــب املــرصي الســابق، رفــض املشــاركة يف 

مباراة ودية مع نجوم العامل كانت مقررة يف ســبتمرب/أيلول 2014، بدعوة من 
بابــا الفاتيــكان، بســبب مشــاركة اإلرسائيــيل يــويس بنايــون، واكتفــى يف تعليقــه 

عىل الرفض بالقول: "نحن نريب أجيااًل".
16. يونــس بلهنــدة: رفــض النجــم املغــريب يونــس بلهنــدة، العــب نــادي دينمــو 

كييــف الــرويس، الســفر للعــب يف )إرسائيــل( مــع فريقــه عــام 2015م وادعــى 
املرض تفاديا إلمكانية توقيع عقوبة عليه من االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 

بسبب خلط الرياضة بالسياسة.
17. محمد الهادي الكويســح: يف عام 2015، انســحب البطل الليبي يف لعبة 

الجودو محمد الهادي الكويسح للسبب نفسه.
الجــرس  لكــرة  الجزائــري  النســوي  الوطنــي  املنتخــب  قــرر   ،2016 يف    .18

يف  القرعــة  أوقعتــه  بعدمــا  بالربازيــل  األوملبيــة  األلعــاب  دورة  مــن  االنســحاب 
مواجهة منتخب )إرسائيل(.

19. محمــد حميــدة: يف بطولــة العــامل للشــطرنج، رومانيــا 2016، قــرر التونــي 

محمد حميدة )10 سنوات( االنسحاب رافضا مالقاة العب إرسائييل.
20. جودي فهمي: قرَّرت بطلة الجودو الســعودية جودي فهمي االنســحاب من 

الــدور الثــاين، ضمــن منافســات الجــودو بعــد أْن وضعتهــا القرعــة مبواجهــة العبــة 
إرسائيلية.

21. أمينــة بلقــايض: ضمــن بطولــة العامل للجودو التي ُأقيمت يف مدينة أغادير 

لــت املصارعــة الجزائريــة أمينــة بلقــايض، االنســحاب مــن  املغربيــة 2018، فضَّ
البطولة بعد أن أوقعتها القرعة مبواجهة العبة إرسائيلية.

22. صربينة لطرش: ويف عام 2018 أيضا انســحبت العبة الشــطرنج الجزائرية 

صربينــة لطــرش مــن البطولــة العامليــة للشــطرنج التــي جــرت يف جورجيا للســبب 
نفسه.

23.  يوســف عبــود: فّضــل املالكــم اللبنــاين يوســف عبــود التضحيــة بامليداليــة 

الذهبية، وقرر االنسحاب بعد أن تأهل ملواجهته العب إرسائييل.
ر العــب املنتخــب العراقــي عــيل الكناين، االنســحاب من  24. عــيل الكنــاين: قــرَّ

البطولة للسبب نفسه.
25. فتحــي نوريــن: رفــض مصــارع الجــودو الجزائــري فتحــي نوريــن، خــالل الجولة 

الثالثة من بطولة العامل للجودو يف اليابان 2019م، مواجهة خصمه اإلرسائييل.
26. ميســاء العبــايس: يف البطولــة الدوليــة للمالكمــة 2019، وبعــد أن اختارتها 

القرعــة ملواجهــة العبــة إرسائيليــة، رفضت املالكمة التونســية ميســاء العبايس، 
النزال وفضلت االنسحاب.

27.  عبــد الرحمــن بــن عــامدي: رفــض مصارع الجــودو الجزائري عبد الرحمن بن 

عامدي، مواجهة املصارع اإلرسائييل يل كوشامن يف نيسان/2021م.
لــكل العــب يرفــض التطبيــع، وال يقبــل أن يلعــب مــع  الخالصــة: كل االحــرام 
العــب إرسائيــيل، وكل االحــرام لبعــض الالعبــن الســعودين ممــن رفضــوا يف 

بطوالت سابقة اللعب مع دولة االحتالل الصهيوين.

مثــل املغــرب والهنــد واإلمــارات وغرهــا. ويبــدو أن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل 
الــدول.  الــرشكات عنــد هــذه  لهــذه  األســبق كان يعمــل كأنــه منــدوب تســويق 
االعــراف  بــل  اإلنســان  ليــس حقــوق  يهــم )إرسائيــل(  مــا  نهايــة املطــاف،  ففــي 
املتعلقــة  النقــص  عقــد  مــن  )إرسائيــل(  تعــاين  قيامهــا  فمنــذ  الدبلومــايس. 
باعراف العامل بها، ولذلك فإنها مســتعدة لبيع جميع التقنيات الخبيثة لديها 
ألي جهــة مســتعدة لالعــراف بهــا بغــض النظــر عــن التبعــات األخالقيــة الناجمــة 

عن مثل هذه الربمجيات.
مجــرد  تتعــدى  فإنهــا  الربمجيــات  لهــذه  األخالقــي  الــرر  عــن  الحديــث  وعنــد 
التنصــت عــىل املســتخدم باخــراق جهــازه، فجمــع املعلومات عن املســتخدم 
ال يتطلــب ابتيــاع مثــل هــذه الربمجيــات عاليــة التكلفــة، وإمنا يتعــداه إىل ما هو 
أبعــد مــن ذلــك، أي إىل تهديــد األرواح مبــارشة. فكلنــا يتذكــر حادثــة اغتيــال 
الصحفــي الســعودي جــامل خاشــقجي يف قنصليــة بــالده يف إســطنبول، وكيــف 
أن شهرة بيغاسوس قد بدأت منذ هذه الحادثة إذ تم تعقب هاتف خاشقجي 
املعــارض  مثــل  منــه  املقربــة  الشــخصيات  بعــض  وكذلــك  التقنيــة  هــذه  عــرب 
السعودي عمر عبد العزيز املقيم يف كندا، ووضاح خنفر املدير العاّم لشبكة 

الجزيرة سابقًا، وخديجة خطيبة خاشقجي.
والحكومــات،  اإلرسائيليــة،   NSO قبيــل  مــن  التكنولوجيــة  الــرشكات  تتــذرع 
وكيانــات إنفــاذ القانــون يف الــدول، بــأن هــذه الربمجيات رضوريــة لتحقيق األمن 
واإلرهابيــن.  املجرمــن  ُمنَتجــة ملكافحــة  األســاس  فهــي يف  عليــه،  والحفــاظ 
ولكــن عندمــا يعــود األمــر إىل الحكومــات، فــإن تعريــف معنى اإلرهــايب غاية يف 
الضبابيــة. فقــد رأينــا مؤخــرًا أن الكثــر مــن الحكومــات قد أدخل ضمــن تعريفاته 

بالحكومــات  يتعلــق  ال  األمــر  وهــذا  لهــا،  السياســين  املعارضــن  لإلرهــاب 
السلطوية وحسب، بل بالحكومات األكرث ليربالية يف العامل كحكومة الواليات 
املتحدة األمريكية، التي صّنفت إبان والية الرئيس دونالد ترمب ناشطي حركة 

Black Lives Matter  بأنهم إرهابيون.

ومــع تنامــي سياســة الهويــة، فــإن توســيع دائــرة وصــم اآلخــر باإلرهــاب تّتســع، 
يف  اإلســالموفوبيا  فتنامــي  خطــرًا.  الربمجيــات  هــذه  رضر  بالتــايل  ويصبــح 
الغــرب ُيدِخــل جميــع املســلمن هنــاك يف دائــرة االســتهداف، ويصبــح اخراق 
خصوصياتهــم أمــرًا مرشوعــًا لــدى هــذه الجهــات. واألمــر ال يقتــرص عــىل الغــرب 
وحســب، فالصن عىل ســبيل املثال تتبع مجموعة من أنظم التجســس األكرث 
فاعليــة يف العــامل للتضييــق عــىل أقّليــة األويغــور املســلمة مــن أجــل ردعهــم 
عــن مامرســة حقهــم الدينــي الــذي كفلتــه جميــع الرشائــع الســاموية واألرضيــة. 
ومــن هنــا يتضــح حجــم الخطــر الــذي متثله )إرسائيل( يف هــذا املجال، وبالتايل 
رضورة وضع حد لها قبل أن نكون عرضة جميعًا للتجسس اإلرسائييل، فجدران 

الحامية اإللكرونية العربية هشة مبا فيه الكفاية.

تهاين القحطاين.. فتحي نورين.. محمد عبد الرسول

)إرسائيل(.. مستنقع التجسس يف الرشق األوسط

بقلم/ د. حسام الدجين

بشار زعيرت
TRT عريب 

فيــام متــي )إرسائيــل( بخطــوات دبلوماســية حثيثــة ضاربــة دفــوف االنتصــارات 
ونافخــة يف أبــواق الفــرح بحصولهــا عىل صفة مراقب قي االتحاد اإلفريقي، تبيك 
الشــعوب العربيــة عــىل طلــل ســموه جامعــة الــدول العربيــة، التــي أصبحــت مــن 
األطــالل الــدوارس وآثــار القــوة املعنويــة املتواريــة يف غيابــة ُجــّب الهــوان. وحــال 
األمة العربية اليوم وهي تســتنكر ما يحدث كحال الشــاعر الجاهيل زهر بن أيب 

ُ عن  ــُه كان يعربِّ ســلمى الــذي اســتفهم اســتفهاما إنكاريــا وهــو يعــرف الجــواب، لكنَّ
حالــٍة إنســانيٍة عميقــٍة تتجــىلَّ يف دهشــته وحرتــه عــىل مــا يــرى مــن دمــار الطلــل 

يف قول:
ِة الُحْجِر ** أقوْيَن ِمْن ُحَجٍج وِمْن َدْهِر ياُر ِبُقنَّ ِلَمِن الدِّ

عــد يؤزهــا مــرض النوســتالجيا  فأمتنــا اليــوم بســبب الهزائــم املتكــررة يف كل الصُّ
أًزا، فالحنــن إىل مــاٍض زاٍه أضحــى يف أحســن األحــوال نــوع من تذوق لذة الوهم. 
والنوســتالوجيا حالــة مرضيــة أو شــكل مــن أشــكال االكتئــاب يتمكــن األمل فيهــا من 

املريض إثر حنن مستسٍن للعودة ملاض تليد وخوف من عدم حصول ذلك.
بعــد نحــو عقديــن مــن العمــل الدبلومــايس متكنــت )إرسائيــل( األســبوع املــايض 
الخارجيــة  وزيــر  وقــال  اإلفريقــي،  االتحــاد  مراقــب يف  عــىل صفــة  الحصــول  مــن 
بالعالقــات اإلرسائيليــة اإلفريقيــة"،  يــوم احتفــال  يائــر البيــد: "هــذا  اإلرسائيــيل 
وأضــاف الوزيــر املنتــي فرحــا: "هــذا يصحــح الوضع الشــاذ الــذي كان قامئا منذ 
نحــو عقديــن، ويشــكل جــزءا مهــام لتعزيــز نســيج العالقــات الخارجيــة إلرسائيــل". 
ولفهم االحتفاء اإلرسائييل نشــر إىل أن فلســطن تتمتع بصفة عضو مراقب يف 
االتحــاد، حيــث ظلــت بياناتــه فيام يتعلق بالنزاع العريب اإلرسائييل مصدر إزعاج 

لدولة )إرسائيل( الغاصبة لفلسطن.
ال شــك أن هناك مســؤولية عربية مبارشة وكبرة يف كّل ما يحدث من تداعيات 
خطــرة حبــىل باملــؤرشات بينــام تقــف الحكومــات وقفــة الصامــت املتفــّرج. إن 
مــا يقلــق )إرسائيــل( أن الشــعوب العربيــة تعيــش عىل مســاحة واســعة، وتســتمتع 
اثنــن  يف  ينتــرشون  أنهــم  مــن  وبالرغــم  موحــدة،  وتقليديــة  تاريخيــة،  بروابــط 
وعرشيــن بلــدا مختلًفــا، لكنهــم يعتــربون أنفســهم جــزًءا مــن أمــٍة واحــدٍة. يف ذات 
الوقت يشّكل العامل العريب إحدى املرايا العاكسة لعالقات القوى واملتغرات 
الهيكليــة يف النظــام العاملــي ككل، باإلضافــة إىل أنــه ميثــل واحدا من املتغرات 

فيه والتي لعبت أدوارا يف تغيره ودفعه نحو آفاق جديدة.
مــا وصــف تخفيفــا  تعتــرب بحجــم  والتــي  الصادمــة األخــرة  الخطــوة  ومــع حــدوث 
صّوتــت  التــي  اإلفريقّيــة  الُحكومــات  نلــوم  فهــل   ،1967 العــام  يف  بالنكســة 
لصالــح هــذا القــرار، وفتحــت أبــواب عواصمهــا أمــام الّدبلوماســين اإلرسائيليــن 
وســفاراتهم أم أن الّلــوم كّل الّلــوم يجــب أن يقــع عــىل العــرب؟ لعــل اللــوم يقــع 
دولــة عضــوا يف   28 إفريقيــا وحدهــا  ففــي  وُمســلمن،  عربــا  كلهــا،  األمــة  عــىل 
منظمــة التعــاون اإلســالمي أي نحــو %50 مــن العضويــة، أمــا الــدول العربيــة فــإن 
معظــم شــعوبها يف إفريقيــا وأكــرب املســاحات العربيــة يف إفريقيــا. فــام بــال 28 
دولة تفشل يف وقف قرار االتحاد اإلفريقي مبنح )إرسائيل( صفة مراقب؟! ومن 
حيــث املســاحة فــإن إفريقيــا تحتــل املكانــة الثانيــة بــن قــارات العــامل، إذ تزيــد 
مســاحتها عــىل الثالثــن مليونــا مــن الكيلومــرات املربعــة؛ وهــي بعبــارة أخــرى 

متثل نحو 22%.
يذكــر أنــه ســبق لـ)إرسائيــل( أن حصلــت عــىل صفــة مراقــب يف منظمــة الوحــدة 
اإلفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها باالتحاد اإلفريقي 
بجهود ليبية جرى إحباط محاوالتها الستعادة هذه الصفة. لقد سعى زعيم ليبيا 
الراحــل معمــر القــذايف إىل إنشــاء االتحــاد اإلفريقــي يف محاولــة لتطويــر أهــداف 
منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة، وبــذل الرجــل مــن الجهــد واملــال الليبــي العــريب الكثر 
ألجــل ذلــك، واســتضافت ليبيــا قمتــن إفريقيتــن لهــذا الغــرض يف عامي 2000 
ِفق يف النهاية عىل قيام اتحاد إفريقي عىل غرار االتحاد األورويب له  و2001 واتُّ
من األجهزة واملؤسسات ما ميكنه من تنفيذ األهداف املوكلة إليه. ومن جانب 
آخــر ومنــذ إنشــاء املــرصف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيــا يف 1975، 
ظــل يقــوم بثالثــة أدواٍر مهمــة منهــا؛ املشــاركة يف متويــل التنميــة يف إفريقيــا، 
اإلفريقيــة، وتقديــم املســاعدات  التنميــة  العربيــة يف  الــدول  وتشــجيع مشــاركة 

الفنيــة الالزمــة للتنميــة وبلــغ مجمــل مــا قــام بــه املــرصف حتــى العــام املايض نحو 
مليارين وخمســامئة وســتن مليون دوالر لتمويل 222 مرشوعا إمنائيا. وهذا ما 

مل تقدمه )إرسائيل( ولن تقدمه مستقبال.
املدهــش محــاوالت )إرسائيــل( الهادفــة إىل الولــوج إىل القــارة تــأيت رغــم نظرتهــا 
العنرصيــة العقديــة تجــاه األفارقــة، املنطلقــة من األســاطر اإلرسائيلية التي تزُعم 
أن سواد البرشة إمنا أصله لعنة نوح البنه حام؛ ومن ثم حفدته، وهو الزعم الذي 
تقوم عليه، أســس التفرقة العنرصية والتمييز اللوين. هذه هي مفاســد نظريات 
الشعب املختار والعرق، والعنرص السيد التي تسود يف أوروبا وإرسائيل، والتي 
كانــت تســود كذلــك يف جنــوب إفريقيــا قبل تحررها من نظــام الفصل العنرصي. 
لذلــك اســتنكرت دولــة جنــوب إفريقيــا بشــدة القرار الذي اعتربتــه أحادي الجانب 
مــن ِقَبــل مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي مبنــح )إرسائيــل( صفــة مراقــب. وقالت وزارة 
خارجيــة جنــوب إفريقيــا إن مفوضيــة االتحــاد اتخذت هــذا القرار من جانب واحد 
مــن دون مشــاورات مــع أعضائهــا. مضيفــة أن )إرسائيل( تواصل احتالل فلســطن 
بشــكل غــر قانــوين، يف تحــدٍّ كامــل اللتزاماتهــا الدوليــة وقــرارات األمــم املتحــدة 
ذات الصلة. فمن غر املفهوم - وفقا لخارجية جنوب إفريقيا - أن تختار مفوضية 
االتحاد اإلفريقي مكافأة )إرسائيل( يف وقت يكون قمعها للفلسطينين فيه أكرث 
وحشية بشكل واضح. ومن املفارقات أن الجامعة العربية الذت ببيداء الصمت 

ومل تحرك ساكنا ولو ببيان إعراب عن القلق!
يف ظــل هــذا الصمــت املريــب جمــع رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامــن نتنياهــو 
الســابق يف 2016 عــدًدا كبــَرا مــن قــادة الــدول اإلفريقيــة للقائهــم دفعــة واحــدة 
كــام يفعــل زعــامء الــدول العظمــى، وطالبهــم مبنــح )إرسائيــل( صفــة دولــة مراقــب 
يف االتحــاد اإلفريقــي مثلهــا مثــل دول كــربى كالهند، والصــن، وتركيا، والربازيل، 

واليابان، واالتحاد األورويب، تتمتع بصفة مراقب.

إفريقيا وعباءة )إرسائيل( وأطالل العرب
يارس محجوب الحسني

جريدة الرشق القطرية

في ظل هذا الصمت المريب جمع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السابق في 2016 
عدًدا كبيَرا من قادة الدول اإلفريقية للقائهم 

دفعة واحدة كما يفعل زعماء الدول العظمى، 
وطالبهم بمنح )إسرائيل( صفة دولة مراقب في 
االتحاد اإلفريقي مثلها مثل دول كبرى كالهند، 

والصين، وتركيا، والبرازيل، واليابان، واالتحاد 
األوروبي، تتمتع بصفة مراقب.
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ورصح قاسم يف أكرث من مناسبة بأن البنك لن 
يكــون منافســًا للبنــوك التجاريــة األخــرى، وأنــه 
ســيقدم الخدمــات للجهــات الحكومية، إضافة 
واملســتفيدين  املنتســبني  حســابات  إلدارة 
العموميــني  كاملوظفــني  الدولــة،  مــوارد  مــن 
واألرسى  االجتامعيــة  والشــؤون  واملتقاعديــن 

والجرحى وما شابه.
لكــن مــا حــدث أن قاســم أعلــن أول مــن أمــس 
اســتقالته مــن منصبــه بعــد مــرور نحــو عام عىل 
وجوده، وسط تضارب وراء أسباب االستقالة، 
فمصــادر حكوميــة ذكــرت أن االســتقالة جــاءت 
النظــر  الــرؤى ووجهــات  اختــاف  عــىل خلفيــة 
املســتقبلية  والرؤيــة  البنــك  عمــل  آليــة  تجــاه 
إىل  البنــك  لتحويــل  تتجــه  الحكومــة  وأن  لــه، 
مؤسســة مرصفيــة والحصــول عــىل رخصــة مــن 
ســلطة النقــد، يف حــني قــال قاســم إن أســباب 
اســتقالته شــخصية وخاصــة بــه، وانتهــاء العقــد 

املوقع مع الحكومة.
قرار استقالة قاسم توقعه مراقبون اقتصاديون 
اشــتية  حكومــة  أن  إىل  ذهبــوا  بــل  مســبقًا، 
ستفشل يف تطبيق الهدف األسايس من وراء 
إنشــاء البنــك، مســتندين إىل حالــة الغمــوض 
املكتنفــة بعمــل البنــك وتغيــر اســمه أكــرث من 
مــرة، فضــًا عــن اعرتاض البنوك التجارية عىل 

وجود بنك حكومي يزاحمها يف السوق.
يضاف إىل ذلك –حسب ما يرى اقتصاديون- 
أن تهديــدات حكومــة االحتــال بعرقلــة نشــاط 
الســلطة، فاالحتــال  الفــزع عنــد  بثــت  البنــك 

يعــد وجــود البنــك تحديــًا ملطلبــه مــن الســلطة 
األرسى  مخصصــات  رصف  عــن  تتوقــف  أن 

والشهداء والجرحى.
وبــدأت فكــرة إنشــاء الســلطة للبنــك الحكومــي 
عندما أصدرت سلطات االحتال أمرا عسكريا 
األشــخاص  كل  ومعاقبــة  مباحقــة  يقــي 
مــع  تتعامــل  التــي  والبنــوك  واملؤسســات 
بنــوك  نفــذت  أثــره  فعــىل  األرسى وعائاتهــم، 
غلــق  عمليــة  الفلســطينية  الســوق  يف  عاملــة 
ومحرريــن  أرسى  لحســابات  الجانــب  أحاديــة 

وذوي شهداء.
ووفــق بيانــات رســمية حكوميــة، يبلــغ إجــاميل 
الشــهداء  وذوي  األرسى  حســابات  عــدد 

املرصفية، قرابة 25 ألف حساب.
يقــول االختصــايص االقتصــادي، د. نــرص عبــد 
البنــك  لعمــل  النهائيــة  الصيغــة  إن  الكريــم، 
عــن  الســلطة  أعلنــت  فحــني  واضحــة،  غــر 
إنشــاء البنــك قالــت إنــه ســيكون تنمويــا إلدارة 
ثــم تحــول اســمه لبنــك  الصناديــق الحكوميــة، 
االستقال، ثم لبنك التنمية واالستثامر واآلن 

الحديث عن تحويله لبنك تقليدي تجاري.
وأضــاف عبــد الكريــم لصحيفــة "فلســطني" أن 
مثــة تســاؤالت عــن البنك بحاجــة إىل إجابة من 
املسؤولني يف السلطة أو القامئني عىل إنشاء 
البنــك بشــأن الهــدف الحقيقــي مــن وراء إنشــاء 
اجتامعيــا  تنمويــا  البنــك، وهــل ســيكون دوره 
أو مرصفــا تقليديــا؟ وتحــت أي ضوابــط وبــأي 
رشوط سيعمل؟ والسؤال األهم: من أين رأس 

املدروســة  غــر  القــرارات  إىل  ينضــم  القــرار 
التــي تقــوم بهــا حكومــة اشــتية مثــل محــاوالت 
وفشــلها  االحتــال  عــن  االقتصــادي  االنفــكاك 

يف ذلك.
وأوضــح نوفــل لصحيفــة "فلســطني" أن النظــام 
باريــس  باتفــاق  مقيــد  الفلســطيني  املــرصيف 
االقتصادي الذي ينص عىل أن توافق سلطات 
االحتال عىل أي بنك يتم إنشاؤه يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة حتــى تســمح باســتقبال 
بينــه  املاليــة  والتعامــات  الحــواالت  وإرســال 
وبــني بنوكهــا وكذلــك التعامــات مــع الخــارج، 
الســلطة  يعطــي  لــن  االحتــال  أن  إىل  منبًهــا 
تســهيات  يقــدم  لهــا  بنــكا  ُتنشــئ  أن  الفرصــة 

ائتامنية ألرس الشهداء والجرحى واألرسى.
ورجــح أن يكــون رئيــس البنــك قاســم قــد أقــدم 
عــىل اســتقالته لعــدة أســباب، أولهــا أن البنــك 
ثانيــًا  إرسائيليــة،  بعراقيــل  يصطــدم  فعــًا 
تدخــات مــن شــخصيات يف الســلطة ترغــب 
يف إزاحــة البنــك عــن أهدافــه، ثالثــًا محــاوالت 
تريــد  متنفــذه  تجاريــة  بنــوك  مســؤويل  مــن 
إفشــال البنــك حتــى ال يكــون منافســا لهــا يف 

السوق املحيل. 
الهــدف  تحقــق  مل  الســلطة  أن  نوفــل  وأكــد 
األســايس من إنشــاء البنك وهو رصف رواتب 
ومخصصات األرسى، فاالحتال منع ذلك عرب 
املصــارف املحليــة، ومــع ذلــك يقرصــن أمــوال 
املقاصــة  باســتام  تقبــل  والســلطة  املقاصــة، 

مجتزأة، وذلك دليل عىل موقفها الضعيف.

مــال البنــك؟ هــل مــن أمــوال الحكومــة أو مــن 
مساعدات دولية؟

معقمــة  دراســة  إىل  بحاجــة  البنــك  أن  وعــّد 
يف  الفعــيل  الــروع  قبــل  واضحــة  وخطــط 
إنشــائه، ألن البنــك قــد يعــرض أمــوال الحكومــة 
ملخاطــرة وبحاجــة لتوضيــح عاقتــه مــع البنــوك 
نشــاط  يتجــه  أن  ناصحــًا  األخــرى،  التجاريــة 
البنــك إىل القطاعــات واملروعــات اإلنتاجيــة 

وأن يبتعد عن منافسة القطاع الخاص.
االقتصــاد  أن  إىل  الكريــم  عبــد  وأشــار 
الحــر،  االقتصــادي  النظــام  يتبــع  الفلســطيني 
وهــو ال يعطــي للحكومــة الحــق يف أن متتلــك 
بنكا ورشكة، وإمنا أن يكون لها أذرع استثامرية 
إلدارة أموالهــا مثــل الصناديــق الســيادية، مبينًا 
اشــرتى  الفلســطيني  االســتثامر  صنــدوق  أن 
أســهام يف عــدة بنــوك ورشكات كبــرة عاملــة 

يف فلسطني.
وعــددت حكومــة اشــتية يف ترصيحات ســابقة 
امتيازات سيمتلكها البنك الجديد، قالت يف 
حينــه إنــه ســيكون أول بنــك رقمــي متكامــل يف 
فلســطني، يقــدم خدماته املرصفيــة والتنموية 
ويتعامــل مــع مرصوفــات الحكومــة وإيراداتهــا، 
وســيبدأ عملــه بــرأس مــال 100 مليــون دوالر، 
تديرهــا  تنمويــة  عــدة صناديــق  وهــي حصيلــة 

الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.
د.  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جانبــه  مــن 
إنشــاء  اشــتية  حكومــة  قــرار  إن  نوفــل،  أســامة 
وإن  ومتــرع،  خطــأ  األمــر  بدايــة  مــن  البنــك 

هل فشلت حكومة اشتية يف إنشاء البنك الحكومي؟
غزة-رام الله/ رامي رمانة:

مطلع يونيو/ حزيران 2020 أصدر مجلس الوزراء في 
رام الله، قرارًا بإنشــاء بنك حكومي قال في حينه إن 
الغرض منه صرف رواتب األسرى وعائالت الشهداء 

والجرحــى بدرجــة أساســية، فضــاًل عــن إدارة المــال 
العــام، ومضــت حكومة اشــتية فيما بعــد في اتخاذ 
أولى الخطوات العملية إلنشائه، فعينت بعد قرابة 

الشهرين مديرا عاما للبنك وهو بيان قاسم.

غزة/ فلسطني:
أن  غــزة  يف  الزراعــة  وزارة  أكــدت 
كل ما ورد عىل صفحة من يسمى 
بشــأن  اإلرسائيــيل"  "املنســق 
دون  البنــدورة  تســويق  اشــرتاط 
"قمعــة" بذرائــع وجــود أمــراض هــو 

"محض أكاذيب".
لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وشــددت 
أمــس عــىل أن مثــار البنــدورة التــي 
يف  وُتســوق  غــزة  قطــاع  يف  ُتنتــج 
ذات  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
جــودة عالية ومطابقــة للمواصفات 

التسويقية.
اإلرسائيــيل  االشــرتاط  إن  وقالــت 
مجحــف  "قــرار  البنــدورة  لتســويق 
سياســة  ضمــن  ويــأيت  مــربر  وغــر 
غــزة،  قطــاع  عــىل  الحصــار  إمعــان 
بحجــج  الزراعــي  القطــاع  وتدمــر 

واهية ال متتُّ للحقيقة بصلة".
كل  الزراعــة  وزارة  وطالبــت 
املعنيــة  الدوليــة  املؤسســات 
هــذا  ملنــع  العاجــل  بالتدخــل 
مزاجيــة  وإيقــاف  املجحــف  القــرار 
القطــاع  بحــق  العدوانيــة  االحتــال 

الزراعي يف قطاع غزة.
إرصار  حــال  يف  أنــه  وأكــدت 
غــر  اشــرتاطاته  عــىل  االحتــال 
محصــول  لتســويق  الواقعيــة 
إجــراءات  ســتتخذ  فإنهــا  البنــدورة 
التعنــت  هــذا  عــىل  ردًا  محــددة 

اإلرسائييل. 
وقدمــت الــوزارة يف بيانهــا العديد 
مــن الحقائــق الفنيــة التــي تدحــض 
كل ادعــاءات االحتــال اإلرسائييل 
البنــدورة  محاصيــل  بخصــوص 

املصدرة.

وأشــارت إىل أن تصديــر وتســويق 
يكــن  مل  غــزة  قطــاع  مــن  البنــدورة 
وليــد اللحظــة ومنــذ قــدوم الســلطة 
أي  هنــاك  تكــن  ومل  الفلســطينية 
املعايــر  يف  عوائــق  أو  موانــع 

واملواصفات الفنية والجودة.
تســويقه  يتــم  مــا  كل  أن  وأكــدت 
الغربيــة أو تصديــره خــارج  للضفــة 
قطــاع غــزة يخضع إلجــراءات الحجر 
ويتــم  الزراعــة  وزارة  لــدى  الزراعــي 
مــن  خلــوه  وتأكيــد  فنيــًا  فحصــه 
اآلفــات الزراعيــة مــن خــال تطبيــق 
مواصفــات الجــودة مبــا يتوافــق مــع 
معايــر ومواصفــات الجودة للدول 
املســتوردة. وقــال إن: "كل الــدول 
التــي تصــل إليهــا منتجاتنا الزراعية 
تكــون بجــودة عاليــة وخاليــة مــن أي 
آفات أو متبقيات مبيدات ومرفقة 
تــرد  فلــم  نباتيــة  صحــة  بشــهادات 
أي شــكوى ســابقة مــن هــذه الــدول 

بالخصوص".
فلســطني  أن  إىل  الزراعــة  ونبهــت 

تعــد  منهــا  املحتلــة  واملناطــق 
منطقــة حجريــة زراعيــة واحــدة، أي 
بينهــا  جغرافيــة  فواصــل  توجــد  ال 
لتمنــع أو تحــد مــن انتشــار اآلفــات 
الزراعية، وهي تتشارك فعليًا بكل 
اآلفات الزراعية، وهذا مخالف ملا 

ورد يف ادعاء االحتال.
الفطريــة،  "األمــراض  وأضافــت: 
والفروســية، والبكتريــة، واآلفــات 
الحريــة والحيوانيــة، من املعلوم 
يف  ومســتوطنة  موجــودة  أنهــا 
األبيــض  البحــر  كل مناطــق حــوض 
باآلفــات  وليســت  املتوســط 
االحتــال  يتــذرع  حتــى  الجديــدة 
ظهورهــا  حــال  يف  أنــه  علــاًم  بهــا، 
تتــم مكافحتهــا يف قطاع غزة ضمن 
العملية الزراعية، كام بقية مناطق 

الحوض".
وأكــدت الــوزارة أنه خافًا لألمراض 
يف  عليهــا  املتعــارف  النباتيــة 
آفــات  أي  توجــد  "ال  فلســطني 
يف  مكتشــفة  جديــدة  أمــراض  أو 

محصول البندورة".

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خانيونس

في الدعوى رقم 2018/193
في الطلب رقم 2021/473

املســتدعي/ مــوىس محمــد ســلامن أبــو عويــيل مــن خانيونــس- هويــة رقــم 
)972085153( وكيله املحامي/ اياد صبحي الفقعاوي.

املستدعى ضدهم/1. عمر حامد محمد أبو عوييل.
2. رماح حامد محمد أبو عوييل.

3. يوسف حامد محمد أبو عوييل  وجميعهم خارج الباد.

نوع الدعوى/ حقوق.
قيمة الدعوى/ 20000 دينار )عرون الف دينار أردين فقط ال غر(.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
يف الدعوى رقم 2018/193

بالدعــوى  تقــدم  قــد  املدعــي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــور  عليــه  املدعــى  اىل 
2018/193 لذلك يقتي عليك الحضور اىل هذه املحكمة خال خمسة 

عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة  كــام يقتــي ان تــودع قلم هذه 
املحكمــة ردك التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه 
املذكرة علام انه قد تحدد لها جلسة الثاثاء املوافق 2021/9/21م للنظر 

يف القضية.
وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عن ذلك يجوز للمدعي أن يســر يف 

الدعوى حسب األصول حرر يف 2021/7/26م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
شادي سويدان

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

يعلن السيد/ مراقب الركات املحافظات الجنوبية بأن شركة البرعصي 
كركــة  لدينــا  واملســجلة  الماليــة  والحــواالت  للصرافــة  أكســبرس 
بطلــب  تقدمــت   2018/3/7 بتاريــخ   563491091 رقــم  تحــت  تضامــن 
لتحويل الركة من رشكة تضامن اىل رشكة ذات مســؤولية محدودة وســيتم 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الازمــة إلمتــام عمليــة التحويــل وذلــك 
بناء عىل قرار الجمعية العامة للركاء بتاريخ 2021/7/5م، لذا تم اإلعان 
وتبليــغ العمــوم بخصــوص قــرار التحويــل وســيتم نــر قــرار التحويــل يف حال 
تحريــرا  واإلداريــة،  القانونيــة  األصــول  وفــق  التحويــل  إجــراءات  مــن  االنتهــاء 

2021/7/29م.

مراقب الركات

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ عــيل مصطفــى حســن شــعبان مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم 
نــوع  مــن   3262420 رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   906518527

 TMBCT61Z1C2125117 ســكودا موديل 2012 ، وتحمل شــايص رقم
رقــم  مرخــص  مشــغل  ورشكاه  الفــرا  مــازن  رشكــة/  باســم  ســابقًا  واملســجلة 
بتســجيلها  وأرغــب  اشــرتيت املركبــة ســابقًا  إننــي  ، حيــث   563470038

عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــرتاض عــىل ذلــك عليــه 
أن يســجل اعرتاضــه لــدى الدائرة املذكــورة التابعة لوزارة النقل واملواصات 

الفلسطينية، خال عرة أيام من تاريخ نر هذا اإلعان.

اعالن صادر عن جمعية
تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني

الفلســطيني عــن عقــد  البيــت  يعلــن مجلــس ادارة جمعيــة تأهيــل وتطويــر 
الثاثــاء  يــوم  وذلــك  م   2021 لعــام  العموميــة  لجمعيــة  العــادي  االجتــامع 
املوافــق:2021/08/10 م الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة 

الربيج، وانتخابات مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكامل االيت : 
1 - اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021( وذلك حتي تاريخ : 04\08\2021م
2 - فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك ملــدة يومــني ايــام مــن 

تاريخ : 05\08\2021 ايل 07\08\2021م
والجمعيــة  االدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  االنســحاب  بــاب  فتــح   -  3
العموميــة وذلــك ملــدة يومــني ايــام مــن تاريــخ :08\08\2021 حتــي تاريــخ 

: 09\08\2021م 
ومع فائق االحرتام والتقدير

مجلس ادارة الجمعية 

إعالن صادر عن جمعية نور المعرفة 
حســابات  لتدقيــق  أســعار  عــروض  الســتدراج 

الجمعية للعام 2021م  
تعلــن جمعيــة نــور املعرفــة عــن رغبتهــا يف اســتدراج عــروض أســعار بالظــرف 
املختــوم لتدقيــق حســابات الجمعيــة للعــام 2120م وإصــدار تقريــر تدقيــق 

الحسابات للجمعية وفقًا للروط التالية: -
1 -  أن تكون الركة مرخصة ملزاولة مهنة التدقيق.

2 - تقديم األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
3 - أن تتوافر القدرة عىل تسليم التقرير نهاية شهر فرباير 2022م.

4 - رسوم اإلعان يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.
عىل رشكات التدقيق التي تنطبق عليها الروط أعاه الحضور إىل مقر الجمعية 

الكائن يف " النصرات – املخيم الجديد – خلف مدارس الوكالة بنات "
لتقديــم العــروض حتــى يــوم الخميــس املوافــق 2021/8/5م وذلــك خــال 
علــاًم  مســاء.  الثانيــة  حتــى  صباحــًا  التاســعة  مــن  الرســمي  الــدوام  ســاعات 
مــن  ملزيــد  2021/8/8م.  بتاريــخ  األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد  بــأن 
 2550740 رقــم  الجمعيــة  هاتــف  عــىل  االتصــال  واملعلومــات  االستفســار 

جوال رقم 0599631575.
جمعية نور املعرفة 

"الزراعة" تدحض ادعاءات االحتالل 
واشرتاطاته لتسويق البندورة

وفد من القطاع الخاص بغزة سيتوجه
 إىل القاهرة لبحث إدخال البضائع

االحتالل يحتجز 
1000 سيارة 

واردة لغزة بقيمة 
40 مليون دوالر

غزة/ فلسطني:
أفاد رئيس جمعية مستوردي املركبات يف قطاع غزة، 
إســامعيل النخالــة، بــأن أكــرث مــن ألــف ســيارة محتجــزة 
بـــ40  داخــل موانــئ االحتــال اإلرسائيــيل يقــدر مثنهــا 

مليون دوالر.
رســوم  إن  أمــس  إذاعــي  ترصيــح  يف  النخالــة  وقــال 
أرضيــات ُتدفــع، ويتكبــد التجــار خســائر فادحــة، منبهــا 
إىل أن التجــار اشــرتوا الســيارات عــىل أمــل فتــح معابــر 

القطاع.
الجــامرك  مدفوعــة  املحجــوزة  "الســيارات  وأضــاف: 
الســلطة  ونطالــب  اللــه،  بــرام  للســلطة  والرضائــب 
بالضغــط عــىل االحتــال لكونهــا الجهــة التــي ترتــب مــع 

االحتال إلدخال البضائع".
كــام  ليســت  مطالبنــا  مــع  التجــاوب  نســبة  أن  وأوضــح 
مغلقــا،  زال  مــا  ســامل  أبــو  "كــرم  وحاجــز  املطلــوب، 
واملســتوردون والتجــار يتحملــون رســوم أرضيــات حجز 
املركبات يف الجانب اإلرسائييل، ونحاول أال يتحملها 

املستهلك".
والتجــار  الحصــار،  مــن  عامــًا   15 منــذ  "نعــاين  وتابــع: 
واملواطنــون يعانــون األمريــن، فاألوضــاع يف غــزة ســيئة 
جــدًا، وقــد ال نســتطيع تشــخيص الحالــة يف غــزة ســواء 

بإدخال السيارات أو إيقاف االستراد".
وأشار النخالة إىل أن التجار ورجال األعامل مل يدخلوا 
منــذ عــام ونصــف العــام األرايض املحتلــة عــام 1948 
والضفــة الغربيــة، وال توجــد أي أخبــار متعلقــة بإدخــال 
أعلــن عنهــا  التــي  "التســهيات"  مــن ضمــن  املركبــات 

االحتال.

غزة/ صفا:
القطــاع  مــن  وفــد  يتوجــه  أن  املقــرر  مــن 
القاهــرة يف  غــزة إىل  الخــاص يف قطــاع 
األســبوع الجــاري لبحــث إدخال كل أنواع 

البضائع واملواد إىل القطاع.
وقال نقيب املقاولني الفلسطينيني يف 
قطــاع غــزة أســامة كحيــل لوكالــة "صفــا" 
املحلية أمس: إن "الزيارة املرتقبة تضم 
وفــًدا مــن ممثــيل القطاع الخاص؛ لبحث 
إدخــال املــواد كافــة، لتخفيــف االعتــامد 
إدخــال  يف  اإلرسائيــيل  الجانــب  عــىل 

املواد لغزة".
وأضاف: "الزيارة تهدف إىل تقديم رؤية 
تنــوع  بشــأن  ومحــددة  املامــح  واضحــة 
املــرصي  الجانــب  مــن  البضائــع  إدخــال 
بــكل أنواعهــا، ســواء مــواد بنــاء أو غذائيــة 

وعــدم  كهربائيــة،  مــواد  أو  تجاريــة  أو 
االعتامد عىل أنواع معينة".

نحــو  ســيضم  الوفــد  أن  كحيــل  وأوضــح 
كبــار  ومــن  أعــامل  ورجــل  تاجــًرا   15

الخميــس  يــوم  وســيتوجه  املســتوردين، 
إىل القاهرة.

عــدة  ســيعقد  الوفــد  أن  إىل  وأشــار 
ذات  مرصيــة  جهــات  مــع  اجتامعــات 
صلــة، منهــا اتحــاد املقاولني املرصيني، 
املرصيــة،  التجاريــة  الغــرف  واتحــاد 

وجهات أخرى.
وتابع: "هدفنا األسايس تحقيق مصلحة 
املواطن بإدخال املواد التي يحتاج إليها 
القطاع بحيث تكون بأســعار مناســبة يف 

ظل الظروف الراهنة".
وأكد كحيل أن هناك تفاؤاًل يف استجابة 

الجانب املرصي للرؤية واملطالب التي 
سيحملها الوفد.

وقــال: "نبنــي عــىل الزيــارة الســابقة التــي 
طالبنــا فيهــا بإزالــة أنقــاض املبــاين التــي 
وإدخــال  القطــاع،  عــىل  العــدوان  دمرهــا 
مــا  وهــو  األرضار،  لتقييــم  مهندســني 

استجابت له مرص".
أيــار  مايــو/  يف  االحتــال  جيــش  وشــّن 
املــايض عدواًنــا عــىل قطــاع غــزة اســتمر 
لتفاهــامت  التوصــل  وبعــد  يوًمــا،   11

معابــر  االحتــال  أغلــق  مؤقتــة  تهدئــة 
إدخــال  عــىل  قيــوًدا  وفــرض  القطــاع 

الشاحنات ومواد البناء.
ودمــر االحتــال يف عدوانه 1447 وحدة 
يف  كيل  بشــكل  منــازل  و205  ســكنية، 

حني ترضرت 13 ألف وحدة سكنية.
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بغداد/ وكاالت:
قتــل 13 شــخصا عــى األقــل وأصيــب 45 
مســاء  مــزدوج  هجــوم  يف  بجــروح  آخــرون 
الجمعــة عــى مجلــس عــزاء ونقطــة تفتيــش 
يف بلــدة يــرب )80 كــم( جنــوب تكريــت 
شــال  الديــن،  صــاح  محافظــة  مركــز 

العاصمة العراقية بغداد.
وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة 
رشطــة محافظــة صــاح الديــن لوكالــة أنبــاء 
)شــينخوا( إن مســلحني مــن تنظيــم الدولــة 
هاجمــوا مجلــس عــزاء يف قريــة البوجيــي 
مقتــل  إىل  أدى  مــا  يــرب  لبلــدة  التابعــة 
13 شــخصا بينهــم ثاثــة مــن أفــراد الرشطــة 

وإصابة أكر من 40 آخرين بجروح.
مســلحة  مجموعــة  أن  البــازي  وأوضــح 
هاجمــت ويف نفــس الوقــت نقطــة تفتيش 
قريبة من مجلس العزاء، بهدف إشغالهم، 
وعــدم انتباههــم للهجــوم الــذي اســتهدف 

مجلس العزاء.
وأشــار إىل أن الهجــوم عــى مجلــس العــزاء 
دقيقــة  نحــو  بفــارق  وقــع  التفتيــش  ونقطــة 
اســتخدموا  املهاجمــني  أن  مبينــا  واحــدة، 

بنادق القنص يف الهجوم.

تونس/ وكاالت:
اإلســامية  النهضــة  حركــة  دعــت 
الــذي  الغنــويش،  راشــد  برئاســة 
التونــي،  الربملــان  أيضــا  يــرأس 
أمــس، الرئيــس قيــس ســعيد إىل 
الوطنيــة،  املصلحــة  تغليــب 
الرشعيــة  ملقتضيــات  والعــودة 
إشــارة  يف  وذلــك  الدســتورية، 
يــوم  أعلنهــا  التــي  اإلجــراءات  إىل 
األحــد املــايض، والتــي كانــت قد 

وصفتها بـ"االنقاب".
وشــددت الحركــة يف بيــان وزعتــه 
أمــس يف أعقــاب اجتاع ملكتبها 
التنفيــذي، عــى رضورة "االلتــزام 
لحــوار  املجــال  وفســح  بالقانــون، 
يلتزم الجميع مبخرجاته"، باعتبار 
أن "األولويــة التــي يجــب أن تهتــم 
والقــوى  الدولــة  مؤسســات  بهــا 
السياســية هــي األولويــة الصحيــة 
واالقتصادية مبا يســاعد الشــعب 
معاناتــه  مــن  التخفيــف  عــى 

كان  مــا  "يؤكــد  االعتقــال  هــذا 
ُيخــى منــه أن الرئيس ســعيد قد 
العاديــة  غــر  ســلطاته  يســتخدم 

ضد معارضيه".
النائــب واملــدون الســابق ياســني 
الجمعــة  أعُتقــل  الــذي  العيــاري 
مــرات  عــدة  ســابًقا  عليــه  ُحكــم 
ينتقــد  الــذي  خطابــه  بســبب 
وصــف  وقــد  بشــدة  الجيــش 
التــي  االســتثنائية  الصاحيــات 
"انقــاب  بأنهــا  الرئيــس  توالهــا 

عسكري".
ويف بيان، أكد القضاء العســكري 
التونــي توقيفــه بنــاء عــى حكــم 
صــدر بحقــه نهايــة 2018 وقــى 
منشــور  بســبب  شــهرين  بســجنه 

ينتقد الجيش عى فيسبوك.
الســابق  يف  يتمتــع  العيــاري  كان 
بحصانتــه الربملانيــة. لكــن الرئيس 
الربملــان  علــق  عندمــا  التونــي 
ملــدة 30 يوًمــا مبوجب الدســتور 

وأكــد البــازي أن القــوات األمنيــة يف البلــدة 
إرســال  إىل  الفتــا  قواتهــا،  كل  اســتنفرت 

تعزيزات إىل املنطقة.
عــى صعيــد متصــل قــال مصــدر طبــي يف 
حتــى  )شــينخوا(  لـــ  العــام  بلــد  مستشــفى 
قتلــوا  شــخصا   13 جثــث  اســتقبلنا  األن 
بنــران  حتفــه  لقــي  أغلبهــم  الهجــوم  يف 

القناصة.
وأشــار إىل أن عــدد الجرحــى الذيــن وصلوا 
إىل مستشــفى بلــد العــام بلــغ 45 شــخصا 

بعضهم إصابته بلغية.
إن  العيــان  أحــد شــهود  قــال  الســياق  ويف 
أحــد  شــقيق  البــن  يعــود  العــزاء  مجلــس 
القضــاة، تــويف يــوم الخميــس غرقــا، مبينــا 
أن الهجــوم تزامــن مــع دخــول وفد عشــائري 
صــاح  محافــظ  العزاء.ونــدد  مجلــس  إىل 
"الهجــوم  وصفــه  مبــا  الجــرب  عــار  الديــن 
اإلرهــايب"، موجهــا األجهــزة األمنيــة بإجــراء 
تحقيــق رسيــع وتقديــم الجنــاة إىل العدالة 

ومحاسبة املقرصين.
وقــال الجــرب يف بيــان " إن هــذه الهجــات 
نعــي  أن  جميعــا  وعلينــا  خطــر  مــؤرش 
وقــوع  لعــدم  الجميــع  يعمــل  وأن  الخطــر، 

املتفاقمة".
"اإلجــراءات  أن  واعتــربت 
إليهــا  لجــأ  التــي  االســتثنائية 
إجــراءات  هــي  الجمهوريــة  رئيــس 
وفيهــا  والقانــون  للدســتور  خارقــة 
مقتضيــات  عــى  رصيــح  اعتــداء 
الحقــوق  وعــى  الدميقراطيــة 
للشــعب  واملدنيــة  الفرديــة 
يف  الدولــة  ملؤسســات  وتوريــط 
القيــام  عــن  تعطلهــا  رصاعــات 
الوطــن  خدمــة  يف  بواجبهــا 

واملواطن".
وكان الرئيــس التونــي أعلــن يف 
الشــهر  مــن  والعرشيــن  الخامــس 
املــايض عن جملة من اإلجراءات 
تفعيــل  ســياق  يف  االســتثنائية 
منهــا  الدســتور،  مــن   80 الفصــل 
ورفــع  الربملــان،  عمــل  تجميــد 
إىل  نوابــه،  جميــع  عــن  الحصانــة 
الحكومــة  رئيــس  إعفــاء  جانــب 

هشام املشييش من مهامه.

أيًضــا  رفــع  املــايض،  األحــد 
الحصانة عن النواب.

ملنظمــة  التونــي  الفــرع  وأعــرب 
إثــر  "قلقــه"  عــن  الدوليــة  العفــو 
"بشــدة  ودان  العيــاري.  اعتقــال 
محاكمــة املدنيــني أمــام املحاكــم 
أيــًا  الــرأي  العســكرية ومحاكــات 

كانت".
هيومــن  أعربــت  جهتهــا،  مــن 
إزاء  قلقهــا  عــن  ووتــش  رايتــس 
اعتقــال "أربعــة أعضــاء مــن حركــة 
النهضــة" ذات التوجــه اإلســامي 
والرشيكــة يف الســلطة يف تونــس 
وقالــت  ســنوات.  عــرش  منــذ 
املنظمــة األمركيــة غر الحكومية 
إنهم اُتهموا بالسعي إىل "ارتكاب 

أعال عنف" أمام الربملان.
حركــة  يف  مســؤول  وأكــد 
بــرس  فرانــس  لوكالــة  النهضــة 
حدثــت  التــي  االعتقــاالت  هــذه 
األســبوع  مــن  ســابق  وقــت  يف 

صالــح  البــارز  الُســني  الســيايس  بزعامــة 
املطلك.

هــذا  اتخــاذ  أســباب  املقاطعــون  وعــزا 
القــرار إىل عــدم توفــر البيئــة اآلمنــة إلجــراء 
"الســاح  انتشــار  وســط  نزيهــة  انتخابــات 

املنفلت" و"املال السيايس".
أعلنــت  املــايض،  يوليو/متــوز  ومطلــع 
لانتخابــات  املســتقلة  العليــا  املفوضيــة 
)رســمية( مشــاركة 3 آالف و243 مرشــًحا 
إىل  حزًبــا،  و267  تحالًفــا   44 ميثلــون 
جانــب املســتقلني، وذلــك للتنافــس عى 

329 مقعدا يف الربملان العراقي.
الــدورة  انتهــاء  املفــرض  مــن  وكان 
أن  إال   ،2022 عــام  الحاليــة  الربملانيــة 
األحــزاب السياســية قررت إجــراء انتخابات 
مبكــرة بعدمــا أطاحــت احتجاجات شــعبية 
عــادل  برئاســة  الســابقة  بالحكومــة  واســعة 

عبد املهدي أواخر 2019.
وتــم منــح الثقــة للحكومــة الجديــدة برئاســة 
مصطفــى الكاظمــي يف مايو/أيــار 2020 
إىل  وصــوال  االنتقاليــة  املرحلــة  إلدارة 
إجــراء االنتخابــات املبكــرة يف 10 أكتوبر/

ترشين األول املقبل.

ال  لحــوار  يتداعــوا  وأن  التجــاذب 
ملصلحــة  تغليبــا  أحــدا  يقــي 
يف  ودعــت  واملواطــن"،  الوطــن 
هــذا الســياق، كل القــوى الوطنية 
أحزابــا ومنظــات وجمعيــات إىل 
وطنــي  أدىن  حــد  عــى  "التوافــق 
للحيــاة  العــودة  رسعــة  يضمــن 
ويحمــي  والرشعيــة  الدســتورية 

استقرار الباد ووحدتها".
أعربــت  متصــل،  ســياق  يف 
منظات غر حكومية دولية عدة 
أمــس عــن قلقهــا إزاء الوضــع يف 
تونــس منــذ أن تــوىل رئيس الدولة 
كامــل الســلطات األحــد املــايض 
املســتقل  النائــب  اعتقــال  وبعــد 
املعــروف  العيــاري  ياســني 
والرئيــس  الجيــش  بانتقــاده 

د. التوني قيس سعيِّ
مديــر  غولدســتني  إريــك  وقــال 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة 
إن  بيــان  يف  إفريقيــا  لشــال 

وجــه حــق، وقــال "مل نعتقــل أحــدًا 
إال إذا كانت عليه قضايا".

وأمــس، نــرشت جمعيــة "أنا يقظ" 
التونســية قامئــة بأســاء 14 نائبــا 
قضائيــة  ملاحقــات  يخضعــون 
ومن ثم يواجهون خطر االعتقال.

صحيفــة  نرشتــه  مقــال  ويف 
نيويــورك تاميز، اتهم رئيس حركة 
النهضــة راشــد الغنــويش الرئيــس 
إجــراءات  باتخــاذ  مجــددا  د  ســعيِّ
رئيــس  وكتــب  الدســتور.  تنتهــك 
الربملان التوني "هذه القرارات 
تتبــع تعليات إقامة ديكتاتورية. 
عــى  تــؤدي  الديكتاتوريــة   ...
الفســاد  زيــادة  إىل  الــدوام 
الحريــات  وانتهــاك  واملحســوبية 

الفردية وعدم املساواة".

مثل تلك الهجات".
العراقــي  الرئيــس  تعهــد  آخــر،  مــن جانــب 
االنتخابــات  بإجــراء  أمــس،  صالــح،  برهــم 
أكتوبــر/ موعدهــا  يف  املبكــرة  الربملانيــة 

ترشين األول املقبل بباده.
جــاء ذلــك خــال لقائــه مــع رئيــس الحكومة 
يف  الســام  بقــرص  الكاظمــي،  مصطفــى 

بغداد، وفق بيان للرئاسة العراقية.
وأفــاد البيــان بـ"التأكيــد عــى أهميــة إجــراء 
االنتخابات الربملانية املبكرة يف موعدها 

املقرر أكتوبر/ ترشين أول املقبل".
"توفــر  والكاظمــي  صالــح  أكــد  كــا 
مبعايــر  االنتخابــات  إجــراء  مســتلزمات 
مراحلهــا،  مختلــف  يف  والعدالــة  النزاهــة 
للناخبــني  الحقيقيــة  اإلرادة  يحقــق  مبــا 
التزويــر  عــن  بعيــدا  ممثليهــم  اختيــار  يف 

والتاعب"، حسب البيان.
قــوى  إعــان  مــع  بالتزامــن  ذلــك  ويــأيت 
االنتخابــات،  مقاطعــة  بــارزة  سياســية 
أبرزهــا "التيار الصدري" بزعامة الســيايس 
و"املنــرب  الصــدر،  مقتــدى  الشــيعي 
األســبق  الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  العراقــي" 
الوطنــي"  "الحــوار  جبهــة  عــاوي،  إيــاد 

فــإن  النهضــة،  حركــة  وبحســب 
"اإلجــراءات التــي ُقدمت بصفتها 
مرشوعــة  ملطالــب  اســتجابة 
للشــعب للخــروج مــن أزمــة ودائــرة 
للمشــاكل  حــا  متثــل  ال  مقفلــة، 
مــا  بقــدر  واملراكمــة  املركبــة 
إىل  جديــدة  مخاطــر  تضيــف 
معاناة الشــعب برضب االســتقرار 
واألمن االجتاعي واالقتصادي".

بيانهــا  يف  الحركــة  اعتــربت  كــا 
والفعــال  املمكــن  "املخــرج  أن 
عــرب  يتــم  لــن  املشــاكل  لهــذه 
يزيــد  الــذي  بالحكــم  االســتفراد 
يف انتشــار الفســاد واملحســوبية 
والظلم املؤدي لخراب العمران"، 
أن  نفســه  الوقــت  يف  مؤكــدة 
الشــعب  أمــام  مســؤول  "الجميــع 
.. مؤسســات ترشيعيــة وتنفيذية 

وسياسية ومدنية".
املســؤولية  هــذه  أن  وأكــدت 
عــن  الجميــع  يكــف  أن  "تقتــي 

املــايض. وأضــاف أنــه تــم اإلفــراج 
عــن األشــخاص األربعــة املعنيــني 
ماحقــات  دون  مــن  الجمعــة 

قضائية.
يعــرب تونســيون حاليــا عــن خوفهــم 
عــرش  بعــد  القمــع  عــودة  مــن 
ســنوات مــن الثــورة التــي أدت إىل 
ســقوط الديكتاتــور زيــن العابدين 

بن عي.
د أكد الجمعة أّن  لكن الرئيس سعيِّ
"ال خــوف عــى حريــة التعبــر، وال 
خــوف عــى حريــة التنّظــم، وليــس 
مرحلــة  ســأبدأ  الســّن  هــذه  يف 
جديــدة تقــوم عى الديكتاتورية. 

أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها".
أجهــزة  أّن  عــى  ســعّيد  وشــّدد 
دون  مــن  أحــدًا  تعتقــل  مل  األمــن 

الرئيس العراقي يتعهد بإجراء انتخابات البرلمان في موعدها
السودان: 5 مليارات مرت مكعب قتل 13 وإصابة 45 آخرين بهجوم مزدوج شمال بغداد

إيرادات النيل األزرق يف يوليو

منظمات غير حكومية قلقة بعد توقيف نائب تونسي
النهضة التونسية تدعو الرئيس قيس سعيد للعودة إىل الرشعية الدستورية

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غـزة

)MDPIII-W6( إسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم المشروع الفرعي: توريد بطاريات آلليات الخدمات.
رقم العقد: MDPIIIW6 -1221109- 10، تاريخ استدراج العروض: 2021/08/01

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية عى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو 
مــن عــدد  مــن  املانحــني )البنــك الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات 
البلديــات يف قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة لتحســني الخدمات األساســية للبلديات 

والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( تدعو بلدية غـزة املوردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مرشوع توريد بطاريات آلليات الخدمات. 

3( مدة التوريد 60 يومًا.
4( اســتدراجات عــروض األســعار ســتكون تســوق محــي وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديات، 
الرشاء حسب اجراءات التسوق املحي و مفتوحة للموردين املؤهلني املحليني و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار.

5( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية غزة، دائرة املشريات واملخازن، السيد/ 
عبد الباسط الخيي، هاتف: 082832200 فاكس: 082824400، وميكنهم االطاع عى وثائق العطاء والحصول 
عليها عى العنوان: بلدية غزة، دائرة املشريات واملخازن، الطابق األريض، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2021/08/01 وحتى تاريخ 2021/08/11.
6( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 2021/08/11 الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا، عــروض 
األســعار االكرونيــة غــر مقبولــة، عــروض األســعار املتأخــرة عــن موعــد التســليم ســيتم رفضهــا، وســيتم فتــح عروض األســعار 
بحضور املوردين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 2021/08/11.

7( املــرشوع شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املوردين تقديم اســعارهم شــاملة رضيبة القيمــة املضافة وإحضار 
خصم مصدر ساري املفعول.

8( العنــوان املشــار اليــه أعــاه هــو: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األول، مكتــب مديــر عــام الشــئون اإلداريــة، 
السيد/ ماهر أبو القمبز ، ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.

بلديـة غـزة
بتمويل من :

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غـزة

)MDPIII-W6( إسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم المشروع الفرعي: توريد زيوت آلليات الخدمات.

رقم العقد: MDPIIIW6 -1221109 - 02، تاريخ استدراج العروض: 2021/08/01
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية عى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو 
مــن عــدد  مــن  املانحــني )البنــك الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات 
البلديــات يف قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة لتحســني الخدمات األساســية للبلديات 

والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( تدعو بلدية غـزة املوردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مرشوع توريد زيوت آلليات الخدمات. 

3( مدة التوريد 60 يومًا.
4( اســتدراجات عروض األســعار ســتكون تســوق محي وحســب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات، 
الرشاء حسب اجراءات التسوق املحي و مفتوحة للموردين املؤهلني املحليني و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار.

5( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية غزة، دائرة املشريات واملخازن، السيد/ 
عبد الباسط الخيي، هاتف: 082832200 فاكس: 082824400، وميكنهم االطاع عى وثائق العطاء والحصول 
عليها عى العنوان: بلدية غزة، دائرة املشريات واملخازن، الطابق األريض، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2021/08/01 وحتى تاريخ 2021/08/10.
6( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 2021/08/10 الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا، عروض 
األســعار االكرونية غر مقبولة، عروض األســعار املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، وســيتم فتح عروض األســعار 
بحضور املوردين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 2021/08/10.

7( املــرشوع شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املوردين تقديم اســعارهم شــاملة رضيبة القيمــة املضافة وإحضار 
خصم مصدر ساري املفعول.

8( العنــوان املشــار اليــه أعــاه هــو: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األول، مكتــب مديــر عــام الشــئون اإلداريــة، 
السيد/ ماهر أبو القمبز ، ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.

بلديـة غـزة
بتمويل من :

 )SYFS2021 /24( إعالن طرح عطاء رقم
توريد وتركيب شوادر

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد وتركيب شوادر 
رقــم: )SYFS2021/24( ضمــن مــرشوع نــوراد2021 بالرشاكــة مــع مؤسســة 

إنقاذ الطفل الدولية. 
عى الراغبني باالشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عى 

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

املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خال ساعات الدوام الرسمي من األحد املوافق 2021/08/01 وحتى يوم 
08:00 صباحــًا إىل الســاعة  2021/08/03 مــن الســاعة  الثاثــاء املوافــق 
04:00 عــرصًا  علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة 
ظهــرًا   12:00 الســاعة   2021/08/03 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  هــو  واملاليــة 

بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من األحد املوافق 2021/08/01.
2.راالجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 
العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/08/02 الساعة 3:00 عرصًا.

3.ريجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( من إجايل 
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 
ملدة 3 شهور من اجايل قيمة العطاء.

5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
6. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب. 

7. عــى الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحــة أدناه حيث 
سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.

8. ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وســند القبض الرســميني 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 الرشكة.
اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

الخرطوم/ األناضول:
املائيــة  واملــوارد  الــري  وزارة  أعلنــت 
النيــل  نهــر  إيــرادات  أمــس، أن  الســودانية، 
األزرق بلغت نحو 5 مليارات مر مكعب، 

يف يوليو/ متوز املايض.
وقالــت الــوزارة يف بيــان إن هــذه اإليــرادات 
أقــل بـــ2.8 مليــار مــر مكعــب، مقارنــة مــع 
الشــهر نفســه خــال العــام املــايض، حيث 

بلغت آنذاك 7.8 مليارات مر مكعب.
)آخــر  عطــربة  نهــر  إيــرادات  أن  وأضافــت 
الهضبــة  مــن  وينبــع  النيــل  نهــر  روافــد 
اإلثيوبية( خال الشهر املايض وصلت 4 

مليارات مر مكعب.
كانــت  ذاتــه  النهــر  إيــرادات  أن  وأوضحــت 
يوليــو  خــال  مكعــب  مــر  مليــار   2.8"

."2020

وأردفت أن إيرادات النيل األزرق أمس عند 
محطــة الديــم بالحدود الســودانية اإلثيوبية 

تجاوزت 600 مليون مر مكعب.
األناضــول،  كامــرا  رصــدت  الســياق،  يف 

األزرق  النيــل  ميــاه  منســوب  ارتفــاع 
بالعاصمــة الخرطــوم، حيــث اقربــت ميــاه 
النيل من تجاوز السواتر الرابية يف جزيرة 

"تويت" باملدينة.
الســودانية،  الســلطات  أعلنــت  والجمعــة، 
حالة الطوارئ مبنطقة سد "مروي" شايل 
البــاد، تحســبا لحــدوث فيضانــات، عقــب 
لبحــرة  امليــاه  مــن  كبــرة  كميــات  وصــول 

السد.
ويف 18 يوليو املايض، أعلنت الخرطوم، 
األزرق  النيــل  واردات  يف  متوقعــة  زيــادة 
الهضبــة  يف  الغزيــرة  األمطــار  نتيجــة 
اإلثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنني عى 
الحيطــة والحــذر حفاظــا  النهــر إىل  جانبــي 

عى األرواح واملمتلكات.
ويبــدأ موســم األمطــار الخريفيــة من يونيو/ 
ترشيــن  أكتوبــر/  حتــى  ويســتمر  حزيــران، 
األول، وتهطــل عــادة أمطــار غزيــرة يف هــذه 
فيضانــات  البــاد  خالهــا  تواجــه  الفــرة، 

واسعة.
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كم من سادة مل يكونوا سادة إال ألن العبيد ظلوا عبيًدا!
- ال يوجد حزن يستمر إىل األبد، عىل الحزن أن يتوقف من 

أجل أن تعرب عجلة الحياة ما تبقى من الطرقات.
- ليــس يف الفجيعــة أقــى مــن الغيــاب؛ وليــس يف الغيــاب 

أوجع من رحيل من تحب.
- هنــاك تــوٌق مــا يف داخــي إىل املعرفــة، ســلطة املعرفــة 

طاغية ال ينجو من وهجها ذو قلب.
- الكلمة الطيبة شجرٌة مورقٌة، إذا وقعت يف القلب أحيته.

- مهــا حّلقــت األمنيــات فإنهــا ســتقع يف شــباك الصــرب، 
والنهايات ال تقررها البدايات بالرضورة.

- غربــت الّشــمُس متاًمــا، وّدعنــا مــا ظــّل لنا مــن كرامة معها، 
وبكيُت يف أعاقي كا مل أبِك من قبل.

- أال ينظــر هــؤالء الجــادون يف عيــون أطفالهــم، أال يعرفــون 
الرباءة يف وجوههم؟!

- يف النهايــات تتجــىل البدايــات لُتشــعرك كــم كنــت تســر 
يف الطريق الخطأ.

- ال تفكر يف األشياء، إذا أردت أن تقدم عليها.

ألن  األقــوى  أنــك  تذكــر  مرحلــة،  أي  يف  ا  نفســيًّ تنَهــر  ال   -
قضيتك عادلة وألن الظلم ال يدوم.

- الصاعدون إىل القمم ال يضرهم وعورة الدروب، وال كرثة 
الحفر، وال وحشة الوديان.

- وحــن تغلــق املــرأة بــاب قلبهــا عىل ما تريد، فإن كل قوى 
الكون ال تستطيع أن تعيد فتحه.

- أنصــت إىل لســان الحيــاة تتعلــم مــا مل يكن يف حســبانك، 
مــا أخــر اإلنســان إذا بقــي يرثثــر دون أن ينصــت، كــم مــن 
الخــربات تضيــع يف عــامل الرثثــرة، وكــم من املهــارات تفلت 

من بن أيدينا ألننا فحسب مل نتقن مهارات اإلنصات!
- مساكن أولئك الذين ظنوا أنَّ املوت أو الغياب السحيق 
َيــُدْر يف خلدهــم يوًمــا  الجــّب، مل  ُيــوِدي بصاحــب  ســوف 
أن الفضــاءات املطلقــة تبــدأ مــن الجحــور الضيقــة، هنالــك 
تصنع الحياة، وُيعاد ترتيب ُمكّوناتها، هناك يتهّجأ اإلنسان 

حروف والدته من جديد.
- وإن الكــره لرتجــف أمــام الحــّب، وإن الحقــد ليهتــز أمــام 

التسامح ، وإن القسوة لرتتعش أمام الرقة والّلن.

- اتــرك دامًئــا مســافًة بيَنــك وبــن َمــن ُيخاِلفــك الــّرأي؛ ألّنــه 
أو  جانبــك،  إىل  فاصطــّف  املســافة  هــذه  هــو  ألغــى  رّبــا 

ألغيَتها أنت فاصطففَت إىل جانبه.
- حمــدُت اللــه أّن البــر ال ميكــن أن يســجنوا الشــمس، لــو 
كانوا يستطيعون فكم من الناس سيكون قدرهم أن يعيشوا 

يف الظام واملوت!
- آه لو يعرف اإلنسان ما ُتخبئ له األيام، الستطاع أن يتحكم 
بذهولــه عــىل األقــل، وال يتفاجــأ إال يف الزوايا امليتة التي ال 
ُتخفي شيًئا، مل أكن أدري حتى تلك اللحظة كم هي األيام 

جميلة، وكم هي ُمباغتة، وإىل أي حد نحن نجهلها!
- وحــده الحــب ميلــك هــذا الوهــج القــادر عــىل إبقائنــا يف 
إىل  الطــرق  أســهل  صاحبــه،  يــأكل  الحقــد  البريــة،  دائــرة 

املوت، إنه الوصفة الريعة التي تفيض إىل الهاك.
- الوطــن ليــس جغرافيــا؛ إنــه قيمــة؛ الحــب والكرامــة والفداء 
واإلبــاء والعــدل، الوطــن إميــان املخلــص وتضحيــة العاشــق، 
وتشــبث  البائعــن،  ضّجــة  يف  املبــدأ  عــىل  ثبــات  الوطــن 

بالحرية يف سوق النخاسن.

النقــي  الضمــر  الذيــن يجمعهــم  وأنــا وأولئــك  أنــت  الوطــن 
والغاية الريفة.

- ميــوت اإلنســان يــا صديقــي: إذا كان ينغــرس يف الهاويــة 
وهــو يظــن أنــه يرتبــع عــىل القمــة، ميــوت: إذا اســتخدم قلبه 
مضخــة للــدم ومل يســتخدمه محطــة لاعتبــار، ميــوت: إذا 
مل يــَر قطــرة النــدى يف الصبــاح الباكــر عىل ورقة الياســمن، 
مــن  حفنــة  خلــف  الاهــث  القطيــع  إىل  انضــم  إذا  ميــوت: 

شعر، ميوت: إذا فقد الحكمة.
- الله أكرب، الله أكرب، إنها الكلات التي متأل الروح بشجن 

التائقن إىل الساء، الهامئن إىل الِورْد.
- أنــت تســتطيع أن تفهــم كــا تشــاء، وآخــرون يفهمــون غــر 
ما تفهم، هكذا هو الشعر، يتيح لك معاين متعددة للنص 

الواحد.
- كــم مــن األســئلة فقدت بريقها حن 

وجدنا إجابات عنها!

الميكاترونكس.. اختصاص هندسي عالمي 
ضمن برنامج ماجستير حديث في غزة

غزة/ صفاء عاشور:
الميكاترونكــس اختصــاص هندســي يطــرح فــي قطــاع غزة فــي برنامــج جديد يتوج 
بدرجة الماجستير، في سبيل توفير التكامل بين عدة اختصاصات يتجه إليها العالم، 

خاصة في مجال الهندسة.
الجامعــة اإلســامية التــي أطلقــت هذا البرنامــج توضح أن الهــدف تلبية متطلبات 

سوق العمل الحديثة، وإرفاد خريجين قادرين على تقديم خدماتهم له.
منسق برنامج ماجستير الميكاترونكس رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية 
فــي الجامعة اإلســامية د. صادق عبد العــال يذكر أن االختصاص يتعمق في عدة 

مجاالت، ويحقق تكامًا بين عدة اختصاصات في الهندسة.

االختصــاص  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  ويبــن 
يحقق تكامل الهندسة امليكانيكية والكهربائية 
تحكــم  بعمليــة  ويقــوم  الحاســوب،  وهندســة 
للمنجــزات بالربــط بــن االختصاصــات الثاثــة 

السابقة الذكر وعملية التحكم بها.
ويقول عبد العال: "ميكن لطاب اختصاصات 
الهندســة التســجيل يف هــذا الربنامــج الجديــد 
لتطويــر مهاراتهــم، وتهــدف الجامعــة لارتقــاء 
بستوى خريجي اختصاص الهندسة ومواكبة 
مســتوى  عــىل  الحديــث  الســوق  متطلبــات 

العامل".
مطلــوب  االختصــاص  هــذا  "إن  ويضيــف: 
ــا، وتطبيقاتــه تدخــل  وعليــه إقبــال كبــر عامليًّ
أن  إىل  الفًتــا  حديثــة"،  مجــاالت  عــدة  يف 
عــىل  يعتمــد  ــا  حاليًّ منتــج  أي  مــع  التعامــل 
دمــج األنظمــة امليكانيكيــة مــع أنظمــة التحكــم 

املربمج.
بهــذا  للخريــج  ميكــن  أنــه  العــال  عبــد  ويذكــر 
التخصــص أن يصبــح قــادًرا عــىل التعامــل مــع 
كثــر  يف  املطبقــة  املتطــورة  التكنولوجيــا 
بختلــف  املصانــع  يف  اإلنتــاج،  خطــوط  مــن 
وأنظمــة  اإللكرتونيــة،  واملعــدات  أنواعهــا، 

هــذا  تــدرس  التــي  الوحيــدة  هــي  اإلســامية 
املاجستر يف قطاع غزة.

يف  ظهــر  االختصــاص  هــذا  أن  إىل  ويلفــت 
ولكــن  املــايض،  القــرن  العــامل يف مثانينيــات 
ال  الجامعــة  اختصاصــات  أن  يعنــي  ال  هــذا 
تواكب التطور العاملي، بل تعمل عىل إيجاد 
االختصاصــات التــي يحتــاج لهــا ســوق العمــل، 
متوقًعــا إقبــااًل كبــًرا وملحوًظــا مــن الطلبة عىل 

دراسته.
الخاصــة  املســاقات  أن  العــال  عبــد  ويبــن 
أخــذ  بعــد  واختــرت  حــددت  باالختصــاص 
إىل  إضافــة  املحــي،  الســوق  حاجــة  معايــر 
خطــط  يف  املعروضــة  املســاقات  دراســة 
دراســية عامليــة، مشــًرا إىل أنــه سيشــرتك يف 
كليــة  أقســام  يف  األســاتذة  املســاق  تدريــس 

الهندسة كافة.
ســيعمل  االختصــاص  "إن  حديثــه:  ويكمــل 
التطــور  يواكــب  ألنــه  املحليــة،  للصناعــة  رافعــة 
الحديث للعمل يف املصانع واملعدات الطبية 
أنــه  إىل  الفًتــا  األمــور"،  مــن  وغرهــا  والســيارات 
ســتبدأ الدراســة يف هــذا االختصــاص مــع بدايــة 

العام الدرايس 2021-2022.

والســيارات  التحكــم،  وأنظمــة  االتصــاالت 
والتحكــم اإللكــرتوين بها، والــذكاء االصطناعي 

وآالت التصنيع املختلفة وغرها.
وينبــه إىل أن مجــاالت العمــل واســعة يف هــذا 
يســتطيع  االختصــاص  هــذا  وخريــج  املجــال، 

مهــارات  تطويــر  دراســته  مــن  االنتهــاء  بعــد 
البحث العلمي والتعلم الذايت.

ويشــر عبــد العــال إىل أن الربنامــج مســتحدث 
عىل املستوى الفلسطيني، إذ بدأت تدريسه 
جامعتــان يف الضفــة الغربيــة، واآلن الجامعــة 

أيمن العتوم - اقتباساتدروس في الحياة
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الغزي عبد الحكيم يسعى
إلنشاء مؤسسة تساعد الشباب

بعد فوزه في "هالت برايز"..

يكــون  الطفــل الصغــر رمبــا  بعيــًدا عــن  الوقــت  بعــض  إن قضــاء 
مؤمًلــا لــكال الوالديــن، لكــن قــد تبعــث عبــارات الــوداع يف بعــض 
األحيــان مشــاعر القلــق واالنزعــاج لــدى الطفــل، فيــا يــي بعــض 
األشــياء التــي يجــب تحّريهــا، والّطــرق التــي ميكنــك بهــا مســاعدة 
الطفــل الصغــر يف التعامــل مــع هــذه املشــاعر التــي تشــق عــى 
النفس، والشعور يف نهاية املطاف مبزيد من السالمة واألمان.

ما قلق الِفراق؟
ميكــن أن َنْلَحــَظ قلــق الِفــراق لــدى كثــر من األطفــال، وهو أكرث 
شيوًعا لدى األطفال بني سن 6 أشهر، وسن 3 سنوات، ميكن 
أن ُيصاب األطفال الصغار بالقلق عندما يغيبون عن نظر أحد 
الوالديــن، أو مقــدم الرعايــة األســايس؛ إذ مــا زالــوا يتعلمون أن 

حاالت الِفراق هذه هي مجرد حاالت مؤقتة.
ما العالمات التي تشر إىل أن الطفل يعاين قلق الِفراق؟

عادة ما يكون من الســهل تحديد هذه العالمات: هل ُيالَحظ 
مــوع عنــد إيصالــه إىل دار الحضانــة؟ هذه  أن الطفــل َيــذرِف الدُّ

إحدى العالمات، تتضمن بعض العالمات األخرى:
أن يصبح الطفل أكرث تشبًثا عندما ُيرتَك. 

البكاء أو التشــبث يف املواقف الجديدة )بشــكل أســايس من 
سن 6 أشهر إىل سن 3 سنوات(.

رفــض النــوم دون مرافقــة أحــد الوالديــن، أو دون مقــدم رعايــة 
آخر بالقرب منه.

البدء يف البكاء لياًل بعد أن يتمكن من النوم بالفعل. 
ُيوضع يف الحسبان أنه من الطبيعي متاًما أن يشعر الرضيع أو 
الطفــل الصغــر بالقلــق يف غياب أحــد الوالَدْين بجانبه، يجب 

التحقق من معاملة الطفل بلطف ورحمة.
كيف ميكن املساعدة يف دعم الطفل؟

ليــس هنــاك مــا يدعــو للشــعور بالذنــب عندمــا تدعــو الحاجــة 
إىل تــرك الطفــل مــدة قصــرة مــن الوقــت، يجــب الرتكيــز بــداًل 
ــم كيفيــة التعامــل مــع  مــن ذلــك عــى مســاعدة الطفــل يف تعلُّ
مشاعره دون مساعدة، وهو جزء مهم ملساعدته يف أن يصبح 

أكرث استقاللية.
- التحدث معه عا ستفعالنه مًعا الحًقا:

من األشياء التي ُتشِعر األطفال بالقلق عند الفراق الخوف من 
أنهــم رمبــا ال يــرون امُلراِفــق مــرة أخــرى، تســاعد مناقشــة خطــط 

العــودة يف تبديــد مخاوفهــم: "بعــد أن أنهــي عمي ســوف آيت 
والتأرجــح  امللعــب  يف  للتنــزه  الذهــاب  وميكننــا  وأصحبــك، 

مًعا".
عــى  والعمــل  قصــرة،  مــدًدا  الِفــراق  حــاالت  عــى  التــدرب   -

الوصول إىل حاالت الِفراق مدًدا أطول:
بــه  موثــوق  قريــب  أو  مــع صديــق  الطفــل  تــرك  ميكــن محاولــة 
يف أثنــاء القيــام مبهمــة رسيعــة ومراقبــة كيــف ستســر األمــور، 
فمــن شــأن ذلــك أن يســمح للطفــل بالتعــود ببطء عى ما يشــبه 

الِفراق.
- ميكــن َتــرْك لعبــة رخــوة أو بطانيــة مــع الطفــل؛ للمســاعدة يف 

تخفيف وقع حاالت الِفراق عى نفسه:
لــدى الطفــل يشء مفضــل ُيشــعره بالراحــة؟ إذا مل يكــن  هــل 
لديــه، فرمبــا ُيَعــدُّ تقديــم مثــل هــذا الــيء فكــرة جيــدة، ميكن 
أن يســاعد تقديــم لعبــة خاصــة للطفــل يف تهدئة نفســه عندما 

يشعر بالضيق.
- َبث روح الطأمنينة يف الطفل عندما يشعر بالخوف:

ســيقوله،  مــا  إىل  االســتاع  يجــب  الطفــل  مــع  الجلــوس  عنــد 

والتحقــق مــن االســتجابة دوًمــا بتفهــم ورحمــة، والحــرص عــى 
عدم التهوين من مخاوفه، والبحث عن اإلشارات غر اللفظية 

أيًضا، مثل الشعور بالضيق أو التشبث الزائد. 
- يتعني تقديم أي مقدم رعاية جديد تدريًجا:

بعــض  ترتيــب  يجــب  جديــدة  أطفــال  جليســة  تقديــم  عنــد 
مــع  وحــده  الطفــل  َتــرْك  قبــل  الطفــل  مــع  القصــرة  اللقــاءات 
الجليســة الجديدة، بهذه الطريقة لن تعود الجليســة الجديدة 
شــخًصا غريًبــا عــى الطفــل مــن اآلن فصاعــًدا، عندمــا يحــني 

الوقت الذي ُيرتَك الطفل فيه اضطراًرا معها.
- يجب جعل لحظات الوداع رسيعة وإيجابية:

إن َوقع التلفظ بعبارات الوداع ال ُيَعدُّ صعًبا عى الطفل فقط، 
فهو أمر يشق عى النفس أيًضا، يجب محاولة التحيِّ بالهدوء 
واإليجابية عند التلفظ بعبارات الوداع قدر املستطاع، ويحبذ 
االبتســام عنــد إخبــار الطفــل بلقائــه قريًبــا، ويجــب عــدم إطالــة 
املغادرة. سيساعد الحفاظ عى هذا الروتني الطفل الصغر 
الطأمنينــة  روح  فيــه  وســيبث  ُصحبــة،  دون  َتْركــه  د  َتَعــوُّ عــى 

بالعودة دامًئا الصطحابه من جديد.

فــي مرحلــة  الجامعييــن  للطــاب  برايــز« مســابقة دوليــة  هالــت 
البكالوريــوس مــن كل أنحــاء العالــم، تتنافس فيها الفــرق في إنتاج 
مشاريع ذات فكرة جديدة هدفها معالجة أحد التحديات االجتماعية، 

وهو ما قام به أحد الطلبة الجامعيين بمدينة غزة.

 )Hult prize( وحصل الطالب عبد الحكيم عوض في إدارة مسابقة
العالمية التابعة لألمم المتحدة وجامعة هالت العالمية على لقب 
أفضل مدير حرم جامعي، من بين )20( مدير حرم جامعي في أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا.  

غزة/ صفاء عاشور:

مرحلــة  يف  طالــب  عاًمــا(   ٢٠( عــوض 
معلومــات  أنظمــة  اختصــاص  البكالوريــوس 
صحيفــة  إىل  حديــث  يف  يقــول  حاســوبية 
برايــز(  )هالــت  مســابقة  "إن  "فلســطني": 
قادريــن  تجعلهــم  بحيــث  الطلبــة  تســتهدف 
التنميــة  تحقــق  مشــاريع  إنشــاء  عــى 
املســتدامة، وتدفع عجلة االقتصاد الوطني، 
الطــالب  عنــد  املجتمعيــة  املشــاركة  وتعــزز 

الريادين وغر الرياديني".
ويضيف عوض: "إن رشوط القبول للمنافسة 
يــدرس يف  الطالــب  يكــون  أن  املســابقة  يف 
الجامعــة والفريــق املكــون مــن 4-3 أشــخاص 
متنوع االختصاصات، وأن يعملوا عى إنجاز 
وتحقيق فكرة عن تحدي العمل، وهو تحويل 

الغذاء إىل أداة للتغير".

ملؤسسة الجائزة ومؤسسها.
طرحتهــا  التــي  األفــكار  مــن  كثــًرا  أن  ويذكــر 
استحســان  نالــت  الفلســطينية  الفــرق 
املؤسسة الدولية، وكان أبرزها التي حصلت 
عى املركز األول، وتتحدث عن إنشــاء موقع 
إلكــرتوين وتطبيــق يهــدف إىل توفــر وجبــات 

صحية لجميع فئات املجتمع.
حســب  الصحيــة  الوجبــة  توفــر  الفكــرة  وفــق 
حالــة كل شــخص، وتجســد عــى أرض الواقــع 
تتوافــر  متكامــل  صحــي  ســياحي  مبنتجــع 
الصحيــة، وكل خدمــة  الخدمــات  فيــه جميــع 
بالغــذاء  مرتبطــة  ســتكون  باملنتــج  موجــودة 
املجتمــع،  فئــات  لجميــع  وتوفــره  الصحــي 

خاصة ذوي االحتياجات الخاصة.
يف  ا  فلســطينيًّ مشــاركته  أن  عــوض  ويبــني 

ويوضــح أن مســابقة هالــت برايــز لعــام 2021 
تدعــو الشــباب يف مختلــف أنحــاء العــامل إىل 
أن يبنــوا مؤسســات غذائيــة قابلة لالســتمرار، 
وتوفــر فــرص عمــل، وتشــجيع االقتصــادات، 
اإلنتــاج  وتحســني  اإلنتــاج،  سلســلة  وإحيــاء 
عــام  بحلــول  شــخص   10.000.000 لنحــو 

.2030

الفــرق  يف  املشــاركني  أن  إىل  عــوض  وينبــه 
-سواء فازوا عى مشاريعهم أم ال- سيكونون 
قــد حصلــوا عــى تدريبــات مكثفــة عــى يــد 
أســتاذة أكفــاء ومدربــني خــراء، وســيحصلون 
ا من الرئيس  عى شهادات دولية موقعة خطيًّ
كلينتــون،  بيــل  األســبق  الســابق  األمريــي 
وهــو  األشــقر،  أحمــد  مــن  شــهادة  وكذلــك 
التنفيــذي  والرئيــس  فلســطيني  أعــال  رجــل 

 50 أفضــل  مــن  واختيــاره  دوليــة،  مســابقة 
مديــر حــرم جامعــي مــن أصــل 3000 جامعــة 
اســم  لرفــع  "إنجــاز  ذاتــه  بحــد  هــو  العــامل  يف 

فلسطني يف املحافل الدولية".
ويكمل: "املشاركة يف املسابقة أضافت يل 
يف آليــة تنســيق املشــاريع الدوليــة والتعامــل 
معهــا، وزادت مــن خــريت يف مجــال القيــادة 
والعمــل ضمــن فريــق، مــا زاد مــن حبــي لهــذا 

املجال من العمل الجاعي".
إىل  عــوض  يتطلــع  املســابقة  انتهــاء  وبعــد 
ــا  مجتمعيًّ الشــباب  مُتكــن  مؤسســة  افتتــاح 
ا، وتعمــل عــى نقــل معانــاة ورســالة  وسياســيًّ
محفــل  كل  يف  دوًمــا  الفلســطيني  الشــعب 
قدراتــه  تطويــر  إىل  يســعى  وهــو  ومــكان، 

الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كيف تتعامل
مع قلق الِفراق 

لدى الطفل؟
يونيسيف - الموقع اإللكتروني
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غزة/ فلسطني:
أشــادت حركــة املقاومــة االســالمية "حــاس"، مبوقــف الالعبــني 
العــرب، الذيــن رفضــوا مواجهــة خصومهم الالعبــني الصهاينة يف 

أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وقــال الناطــق باســم الحركــة عبــد اللطيــف القانــوع، إن انســحاب 
العــب  مواجهــة  مــن  الرســول  عبــد  محمــد  الســوداين  الالعــب 
صهيوين يف أوملبياد طوكيو يعرب عن أصالة الشعب السوداين 

وموقفه الرافض من التطبيع.
وأضــاف القانــوع أن انســحاب الالعــب الجزائــري فتحي نورين من 

مواجهــة نفــس الالعــب الصهيــوين يف األوملبيــاد، ميثــل صفعــة 
لقضيتنــا  ونــرة  التطبيــع  االحتــالل ومشــاريع  وجــه  جديــدة يف 

العادلة.
وشكر القانوع جميع الرياضيني الذين ينسحبون أمام الصهاينة، 
لتعريتهم أمام العامل، وللتأكيد عىل عدالة القضية الفلسطينية.

رفــض  بســبب  غضبهــا،  أبــدت  االرسائيليــة  الصحافــة  وكانــت 
الالعبني العرب مواجهة الصهاينة يف األوملبياد، ما يعني فشل 
اتفاقيــات التطبيــع التــي أبرمها الكيان الصهيوين مع بعض الدول 

العربية.

تشيد بالعرب الرافضين لمواجهة 
الصهاينة في أولمبياد طوكيو

تودع أولمبياد 
طوكيو 2020 
حماسدون نتائج

غزة/وائل الحلبي:
ودعــت فلســطني أوملبيــاد طوكيــو 2020 بعــد 
رفــع  ملنافســات  حــادة  محمــد  الربــاع  مغــادرة 
األثقــال التــي شــارك فيهــا فجــر أمــس الســبت، 
الفلســطينيني  املشــاركني  كل  بذلــك  ليــودع 

املنافسات.
بخمســة  األوملبيــاد  يف  فلســطني  وشــاركت 
رياضيــني كانــوا حارضيــن يف أربعــة منافســات 
ورفــع  القــوى  وألعــاب  والجــودو  الســباحة  هــي 

األثقال.
أصغــر  وهــو  عامــًا(    19( حــادة  الربــاع  وحــل 
املركــز  يف  املنافســات،  يف  املشــاركني 

الخامس واألخري يف مجموعة بفئة 96 كغم.
ومل يفلــح حــادة يف تحســني الرقــم الشــخيص 

 141 وقــدره  اللعبــة،  يف  يحملــه  كان  الــذي 
خطــف و 171 يف النــر ومبجمــوع 312 كغــم، 
محاولتــه  يف  كغــم   137 حــادة  ســجل  حيــث 
يف  الســابق  رقمــه  الجتيــاز  وســعى  األوىل، 
املحولتني الثانية والثالثة، إال أنه مل يتمكن من 

كرس الرقم السابق ليودع املنافسات مبكرًا.
بــركات  هنــاء  العــداءة  مغــادرة  حــادة  وســبق 
القــوى،  أللعــاب  الفلســطيني  املنتخــب  العبــة 
بعدما سجلت رقًا وطنيًا يف منافسات سباق 
100 مــر يف أوملبيــاد طوكيــو 2020، بعدمــا 

قطعت املسافة يف زمن قدره 12.16 ثانية.
وعــىل الرغــم مــن نجاح العــداءة بركات يف كرس 
ودعــت  أنهــا  إال  ثانيــة،   12.24 الســابق  رقمهــا 
املنافسات بعدما حلت يف الرتيب الخامس 

عــىل  عــر  الثــاين  املركــز  ويف  مبجموعاتهــا، 
مســتوى العــداءات الذيــن شــاركن يف مختلــف 
املجموعــات، حيــث كانــت تحتــاج لـــ0.5 ثانيــة 

من أجل التأهل للدور الثاين.
نــور  دانيــا  الفلســطينية  الســباحة  وغــادرت 
املركــز  يف  حلــت  بعدمــا  الســباحة  منافســات 
 50 الســباحة  ســباق  يف  مبجموعتهــا،  األخــري 
مــر حــرة، حيــث قطعــت الســباق يف زمــن قدره 
30.43 ثانية، ليتحسن رقمها السابق 30.46.

مــن  املاضيــة  األيــام  منافســات  وشــهدت 
األوملبياد وداع السباح يزن البواب املنافسات 
بعــد مشــاركته يف ســباق 50 مــر ســباحة حــرة، 
إىل جانب وسام أبو ارميلة العب الجودو الذي 

ظهر يف منافسات فئة 81 كغم.

فلسطين

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ضمــن خدمــات جباليــا الصعــود لــدوري الدرجــة األوىل، بعــد فــوزه أمــس عــىل 
املشــتل بهــدف دون رد ضمــن منافســات الجولــة الثالثــة عــرة لــدوري الدرجــة 
الثانيــة "فــرع غــزة والشــال"، يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عــىل ملعــب 

بيت حانون البلدي.
ويديــن خدمــات جباليــا بالفــوز لالعبــه ســامل رضــوان الذي ســجل الهــدف الوحيد 
يف الدقيقــة 13 مــن ركلــة جــزاء، وشــهدت املبــاراة طــرد العــب خدمــات جباليــا 

جميل عسيلة يف الدقيقة األخرية لحصوله عىل البطاقة الصفراء الثانية.
بهــذا الفــوز رفــع خدمــات جباليــا رصيــده إىل 24 نقطة يف صــدارة الرتيب ليؤمن صعوده 
إىل دوري الدرجــة األوىل قبــل جولــة واحــدة مــن نهايــة املســابقة، يف حــني توقــف رصيــد 

املشتل عند 20 نقطة.

ويف مبــاراة ثانيــة ضمــن منافســات مجموعــة "غــزة والشــال" فــاز الرضــوان عــىل 
فلســطني بهدفــني دون رد، ســجلها أحمــد عبيــد وعمــر الشــنطي يف الدقيقتــني 

45 و80.
بهــذا الفــوز رفــع الرضــوان رصيــده إىل 13 نقطــة يف املركــز الخامــس، يف حــني 
الدرجــة  ليــودع دوري  األخــري  املركــز  نقــاط يف   6 عنــد  تجمــد رصيــد فلســطني 

الثانية.
ولحساب مجموعة "الوسطى والجنوب"، فاز األمل عىل املصدر بهدف دون رد 
ســجله الالعــب محمــد عــرام يف الدقيقــة 44، وشــهدت املباراة طــرد زميله وليد 

أبو موىس يف الدقيقة 80 بسب البطاقة الصفراء الثانية. 
ورفــع األمــل رصيــده إىل 18 نقطــة يف املركــز الرابــع، بينــا توقف رصيد املصدر 

عند 14 نقطة يف املركز السادس.

يهزم المشتل ويعود لدوري 
الدرجة األولى بعد غياب خدمات جباليا

دوري الدرجة الثانية: فوز الرضوان واألمل على فلسطين والمصدر

دوري الدرجة األولى 2021-2020

غزة/ مؤمن الكحلوت:
افتتحــت أمــس مباريــات الجولة الســابعة عرة لدوري الدرجة األويل، 
حيث حقق فريقا مناء واألقىص فوزين غاليني عىل املجمع اإلسالمي 

وخدمات املغازي.
املجمع اإلسالمي )2-3( مناء

يف املباراة األوىل، تغلب مناء عىل مضيفه املجمع االسالمي بثالثة 
أهــداف مقابــل هــدف واحــد، يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــىل ملعــب 

فلسطني مبدينة غزة.
ســجل ثالثيــة منــاء محمــد اســليم هدفــني يف الدقيقتــني )٣٢، ٤٠(، 
املجمــع  هــدف  ســجل  بينــا   ،)٤٥( الدقيقــة  يف  ريــدة  أبــو  ومحمــد 
االســالمي الالعــب أســامة عويضــة مــن ركلــة جــزاء يف الدقيقــة )٨٣( ، 
لريفع الفائز رصيده ايل ٢٤ نقطة يف املركز الخامس، وتراجع املجمع 

للمركز السادس بنفس الرصيد.
املجمــع  نــادي  لفريــق  نســبية  أفضليــة  شــهدت  األول  الشــوط  بدايــة 
االسالمي، وسنحت لالعبه تامر أبو فارس أخطر فرص الشوط، عندما 
انفــرد مــن الجهــة اليــرسى لكنــه ســدد الكــرة خــارج الشــباك، وبعــد مــرور 
ربــع ســاعة مــن بدايــة اللقــاء، بــدأ منــاء يف االســتحواذ عــىل الكــرة دون 

خطــورة، وضغــط املجمــع بــكل ثقله يف الشــوط الثاين، بهدف تقليص 
الفــارق، يف حــني اعتمــد منــاء عــىل الهجــات املرتــدة التــي شــكلت 

خطورة كبرية عىل مرمى الحارس أبو حمدان.
وكاد منــاء أن يزيــد غلتــه مــن األهــداف، لكــن العبــوه فشــلوا يف ترجمــة 

الفرص ألهداف.
ويف الدقيقــة "٨٣" تحصــل املجمــع عــىل ركلــة جــزاء ، بعــد دفــع العبــه 
داخل الصندوق، ترجمها لهدف بعدما وضع الكرة عيل ميني الحارس 
أحمــد الشــاعر، لتنتهــي املبــاراة بفــوز مناء بثالثة أهــداف مقابل هدف 

واحد.
أدار اللقــاء طاقــم ُحــكام مكــون مــن: محمــد النربيــص حكــا للســاحة، 
وســاعده عــىل الخطــوط حســام الحرازيــن ومــروان خطــاب، ومحمــد أبــو 

شهال حكا رابعا.
األقىص )2-3( خدمات املغازي  •

ويف املبــاراة الثانيــة، خطــف فريــق األقــىص انتصــارًا مثينــًا مــن أنيــاب 
جــاره خدمــات املغــازي بثالثــة أهداف مقابل هدفني، يف اللقاء الذي 
جمــع الفريقــني عــىل ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة، يف افتتــاح الجولــة 

السابعة عر من دوري الدرجة األوىل.

وســجل ثالثيــة األقــىص، محمــد جــودة )24(، ومحمــد الغــول )36 مــن 
ركلة جزاء(، ومهند مصلح )90(، فيا سجل هديف املغازي، محمود 

أبو عيادة )18(، وأحمد أبو ظاهر )67(.
وبهــذا الفــوز رفــع األقــىص رصيــده إىل )21( نقطــة يف املركــز الســابع 
فيــا تجمــد رصيــد  أمــا خدمــات خانيونــس ومؤقتــًا،  بفــارق األهــداف 

املغازي عند )13( نقطة يف املركز الثاين عر واألخري.
مبكــر، حتــى  هــدف  تلقــي  مــن  الفريقــني خوفــًا  مــن كال  حــذرة  بدايــة 
انتصــف الشــوط والــذي بــدأ فيــه املغــازي بالتحــرك ونجــح يف خطــف 
هــدف عــن طريــق العبــه محمــود أبــو عيــادة بعــد تســديدة مــن داخــل 
منطقة الجزاء، عقب هذا الهدف بدأ األقىص رحلة البحث عن هدف 
التعــادل فلــم يتأخــر كثــريًا ونجــح بالتعديــل بعــد 5 دقائــق برأســية مــن 
مهاجمــه محمــد جــودة، الــذي مل يفــرح فريقــه كثــريًا بالهــدف بعــد طــرد 
الحكم مدافع الفريق بهاء أحمد، وعىل الرغم من حالة الطرد، مل يهدأ 
األقىص واستمر يف تهديد مرمى املغازي، ونجح بالحصول عىل ركلة 
جــزاء بعــد عرقلــة الالعــب عبــد اللــه إســاعيل داخــل منطقــة الجزاء من 
قبــل محمــود وادي، لينــربي للكــرة محمــد الغــول والــذي نجــح بوضعهــا 
داخــل شــباك املغــازي، والــذي بحــث عــن هــدف التعــادل حتــى نهايــة 

الشوط، الذي خرج منه األقىص متفوقًا بهدفني لهدف.
دخــل خدمــات املغــازي الشــوط الثــاين قويــًا وحــاول تســجيل هــدف 
مــرة، حتــى  مــن  أكــر  اللقــاء، وحــاول  التعــادل وســيطر عــىل مجريــات 
الدقيقــة )67( والتــي اســتثمر فيهــا أحمــد أبــو ظاهــر خطــًأ دفاعيــًا مــن 
األقــىص، لينجــح يف تعديــل النتيجــة، لتعــود املبــاراة لنقطــة البدايــة، 
وبعــد هــدف التعــادل عــاد األقــىص للظهــور مــن جديــد وبــدأ بتهديــد 
مرمى املغازي بأكر من كرة، ففشل جودة يف كرة سهلة، وأضاع عبد 
الله إساعيل أمام املرمى، وأنقذ اليل تسديدة أبو خصيوان من عىل 
خــط املرمــى، وفشــل الغــول يف تســجيل ثــاين أهدافــه، حتــى حانــت 
الدقيقــة األخــرية )90( والتــي نجــح فيهــا األقــىص بخطــف هــدف الفــوز 
بأقــدام العبــه مهنــد مصلــح بعــد مجهــود رائــع مــن الثــاليث محمــد جودة 
اســتغلوا املســاحات  والذيــن  أبــو خصيــوان،  ومهنــد مصلــح ومحمــود 
الفارغــة يف دفاعــات املغــازي ونجحــوا يف ترجمــة األفضليــة إىل هدف 

الفوز، وخطف 3 نقاط مثينة. 
أدار املباراة طاقم ُحكام مكون من: حكم ساحة: فايز عمران، مساعد 
أول: محمــد الغــول، مســاعد ثــان: فــادي الســمهوري، حكــم رابــع: حــازم 

الصويف، وراقبها حمدي تنرية وقيم ُحكامها عصام بشري.

نماء يدخل المنافسة 
بثالثية في المجمع 

واألقصى يلدغ خدمات 
المغازي
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دوري »ooredoo« للدرجة الممتازة 2021-2020
شباب جباليا بهدف يتداوى وشباب خانيونس يتهاوى

غزة/عالء شاميل:
ضيفــه  عــى  صعبــًا  فــوزًا  جباليــا  شــباب  حقــق 
شــباب خانيونس بهدف نظيف يف املباراة التي 
بيــت  ملعــب  عــى  أمــس،  الفريقــن،  جمعــت 
الســابعة  الجولــة  منافســات  افتتــاح  يف  الهيــا، 
لكــرة  املمتــاز   "ooredoo" دوري  مــن  عــرة 

القدم ألندية غزة ملوسم 2020-2021.
هيثــم  جباليــا،  لشــباب  القاتــل  الهــدف  ســجل 
نقطــة   )30( إىل  رصيــده  لريفــع   ،)87( النجــار 
شــباب  رصيــد  تجمــد  فيــام  الثالــث،  املركــز  يف 

قبــل أن  الثــوار محمــد عبيــد،  العرتاضــه مهاجــم 
ينقذ إسامعيل جرب كرة محققة عن خط املرمى 

من رأسية محمد أبو ريالة. 
مل يجــد شــباب خانيونــس إال ســبيل اللعــب عى 
الكرات املرتدة الرسيعة يف ظل استمرار ضغط 
شــباب جباليا للهجوم لخطف التقدم واســتغالل 
الدفــاع  متاســك  وقــت  يف  العــددي  النقــص 
كل  وأبطــل  جباليــا  شــباب  خطــورة  كل  وامتــص 
محاوالتــه الهجوميــة لينتهــي الشــوط األول بــدون 

أهداف. 

خانيونس عند )14( نقطة يف املركز التاسع. 
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
امتلك شباب جباليا األفضلية يف السيطرة عى 
كاد  محــاوالت هجوميــة  عــدة  يف  أظهرتــه  الكــرة 
طــارق العطــار أن يفتتــح التســجيل لــوال أن القائــم 
التــي  ريالــة  أبــو  تبعهــا محاولــة محمــد  الكــرة،  رد 

ذهبت رأسيته فوق املرمى. 
عــن  أســفر  الــذي  جباليــا  شــباب  ضغــط  اســتمر 
طــرد العــب شــباب خانيونــس معــاذ عــواد )18( 

• الشوط الثاني
ورغــم النقــص العــددي لشــباب خانيونــس إال أنــه ظهــر 
أن  كان  محــاوالت  عــدة  مــن  افضــل  هجومــي  بشــكل 
يخطــف هــدف التقــدم مــن فرصــة خالــد القوقــا لــوال أن 

نائل شاهن أخرج الكرة قبل تجاوز خط املرمى. 
مــن  الهجوميــة  قوتــه  يســتعيد  جباليــا  شــباب  بــدأ 
فتيحــة  هيثــم  الحــارس  تألــق  لكــن  متعــددة  محــاوالت 
جعلــه يتصــدى لرأســية محمــد أبــو ريالــة وتبعها رأســية 

طارق العطار والتصدي لكرة بينية ملحمد عبيد. 
وكان  الهجوميــة  الفريقــن  محــاوالت  وتــرية  ارتفعــت 

شباب خانيونس خطف التقدم من فرصة أخرى لخالد 
القوقــا ردهــا القائــم يف ظــل اســتمرار أفضليــة شــباب 
جباليا هجوميًا لكن دفاع شــباب خانيونس امتص كل 

الخطورة وأبعدها عن طريق الشباك. 
االنفراجــة لشــباب جباليــا تأخــرت كثــريًا لكنها جاءت من 
رأســية البديــل هيثــم النجــار الــذي منــح فريقــه التقــدم 
يف وقــت قاتــل )87(، ليحــاول بعدهــا شــباب خانيونس 
لكــن شــباب جباليــا  الخســارة  وتفــادي  النتيجــة  تعديــل 
حّصن نفسه من محاوالت النشامى وحافظ عى نتيجة 

الفوز الصعب الذي عّوض به هزمية الجولة املاضية.

الجولة: )17(
النتيجة: )0-1(

امللعب: بيت الهيا
التاريخ: 31/7/2021

الفريقان: شباب جباليا × شباب خانيونس 
أصحاب األهداف:

شباب جباليا: هيثم النجار )87(

شباب خانيونس:
• العقوبات:

بطاقة صفراء: )5(
شباب جباليا: أحمد عمرية، مؤمن زيدان، طارق العطار.

شباب خانيونس: سليامن أبو عبيدة، خليل مطر
بطاقة حمراء:  )1(

شباب خانيونس: معاذ عواد )18(

• طاقم الُحكام واملراقبن:
حكم ساحة: سامح القصاص 

حكم مساعد أول: محمد السدودي 
حكم مساعد ثان: عبد الرحمن زقوت 

حكم رابع: هاين مسمح 
مراقب املباراة: وسام بشري

ُمقيم الُحكام: سعود حمد

شباب خانيونس  10شباب جباليا 

- بطاقة المباراة:

أحمــد عفانــة، إبراهيــم أبــو املعــزة، عــامد الســبع، أحمــد عمــرية، نائــل 
حــريب  زيــدان53(،  )مؤمــن  اســامعيل  مؤيــد  أدهــم خطــاب،  شــاهن، 
الســويريك )هيثــم النجــار 67(، طــارق العطــار )إبراهيــم شــاهن 89(، 

محمد أبو ريالة، محمد نعيم عبيد )فادي أبو حصرية 67(.
- قائد الفريق: أدهم خطاب 

- مدرب الفريق: أحمد عبد الهادي 

- شباب جباليا : 
هيثــم فتيحــة، إســامعيل جــرب، معاذ عواد، عبد اللــه املجايدة )محمد بركات 53(، 
مــوس، معتــز  أبــو  الســباخي، محمــد  بهــاء   ،)25 البطــراوي  رشف محســن )محمــد 
أبــو ســل، خالــد القوقــا )رفيــق عاشــور83(، خليــل مطــر، ســليامن أبــو عبيــدة )رأفــت 

الربدويل 83(. 
- قائد الفريق: هيثم فتيحة 

- مدرب الفريق: محمود عواد

- شباب خانيونس :

دوري »ooredoo« الممتاز 2021-2020
التفاح ُيعيد خدمات رفح لمربع "الالفوز" بالتعادل بهدف لمثله

غزة/ وائل الحلبي: 
أوقــف التفــاح صحــوة مضيفــه خدمــات رفح وأعــاده إىل مربع 
"الالفــوز"، وعــاد مــن أمامــه بتعــادل مثــن بهدف لــكل فريق، 
يف املبــاراة التــي جمعتهــام عــى ملعــب رفــح البلــدي، يف 

افتتاح الجولة السابعة عر من الدوري املمتاز.
وعــى الرغــم مــن تقــدم التفــاح بالنتيجــة إال أنــه مل يتمكن من 
الحفــاظ عــى التقــدم واكتفــى بالتعــادل الــذي رفــع رصيــده 
إىل 10 يف املركــز الثــاين عــر واألخــري، فيــام فرط خدمات 
رفــح بفرصــة تعزيــز حظوظــه يف املنافســة وبقــي يف املركــز 
منافســات  انتهــاء  لحــن  مؤقــت  بشــكل  نقطــة   26 برصيــد 

الجولة.

وأرســل معتــز  باملرمــى،  الــذي كان ســينفرد  لولــو  أمــام  مــن 
النحال كرة طولية مرت بجانب مرمى التفاح، قبل أن يسدد 

الصباحن كرة قوية يف أحضان الحارس.
وتألق محمد الدايل مجددًا بالتصدي لكرة الصباحن الذي 
الحــارس  ليســددها قويــة، ورد  الشــخريت  أنــس  كــرة  تلقــى 
ضهــري بتألــق مامثــل بالتصــدي لكــرة محمــود عارضــة، الــذي 
باملرمــى  انفــراده  بعــد  للتفــاح  التقــدم  فرصــة  وأهــدر  عــاد 
مخادعــة  مهــدي  أحمــد  وحــاول  القائــم،  بجانــب  ليضعهــا 
الحارس ووضع كرة عرضية علت مرمى خدمات رفح بقليل.

- الشوط الثاني
واصــل التفــاح أفضليتــه الهجوميــة مــع بدايــة الشــوط الثــاين 

- تفاصيل المباراة
- الشوط األول

أفضليــة  مــع  الطرفــن،  مــن  وحــذرة  هادئــة  جــاءت  البدايــة 
لخدمــات رفــح صاحــب األرض والجمهــور، والحــت الفرصــة 
أمام يســار الصباحن الذي كان قريبًا من افتتاح التســجيل، 
مقصيــة  ليســددها  الصنــدوق  داخــل  الكــرة  وصلتــه  بعدمــا 
عــى  التفــاح  اعتمــد  بــدوره  الحــارس،  يــد  يف  ضعيفــة 
عــوض  وفــادي  لولــو  يوســف  للثنــايئ  الرسيعــة  االنطالقــات 

الله.
والحــت الفرصــة أمــام التفاح بعد خطــأ دفاعي لخدمات رفح 
الكــرة  تــدارك املوقــف وأبعــد  الحــارس أحمــد ضهــري  أن  إال 

وحاول عارضة استغالل خروج الحارس من مرماه ليضع كرة 
من بعيد جانبت املرمى بقليل، أفضلية التفاح أسفرت عن 
هدف التقدم عرب فادي عوض الله الذي تلقى متريرة عى 
طبق من ذهب من معتز اشتيوي ليسددها عوض الله قوية 

يف الشباك )55(.
محمــود  وســدد  الهــدف  بعــد  الهجــامت  الفريقــن  تبــادل 
النــريب مــن داخــل الصنــدوق كــرة قوية حولها الدفــاع لركنية، 
فيــام أهــدر يوســف لولــو بفرصة التعزيــز بعدما كان يف حالة 
شــبه انفــراد ليضــع الكــرة بجانب املرمى، وحــرم القائم أحمد 
أبو بالل من تعديل النتيجة بعد تســديدة رائعة اصطدمت 
تجتــاز خــط  أن  التفــاح دون  أمــام مرمــى  مــن  ومــرت  بالقائــم 

املرمى.
استمر تألق الدايل بتصديه لكرة قوية من رأسية الصباحن، 
لكــن األخــري نجــح يف كــرس صمــود الــدايل بتعديــل النتيجــة 
بعــد كــرة أرســلها محمــود النــريب داخــل الصنــدوق ليتصدى 
الــدايل بعدهــا ملتابعــة النحــال، لرتتد أمــام الصباحن الذي 

وضعها يف املرمى )70(.
لكــن  بعدهــا  الشــباك  لهــز  محاوالتهــم  الفريقــن  واصــل 
الفــوز  بــاءت بالفشــل وكان لولــو قريبــًا مــن خطــف  جميعهــا 
للتفاح إال أنه وضع الكرة فوق املرمى، فيام سادت حالة من 
الرعونــة لــدى العبــي خدمــات رفــح أفقدتهم الرتكيــز، لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجايب بهدف لكل منهام.

•  الجولة )17(
•  امللعب: رفح

•  التاريخ: 31/7/2021
•  الفريقان: خدمات رفح × التفاح

•  النتيجة: )1-1(
•  أصحاب األهداف:

-  خدمات رفح: يسار الصباحن )70(

-  التفاح: فادي عوض الله )55(
-  العقوبات:

•  بطاقة صفراء: )1(
-  التفاح: حازم البيوك )63(

•  بطاقة حمراء:  )0(
-  طاقم الحكام واملراقبن

-  حكم ساحة: أمن عويص

-  مساعد أول: محمود الصواف
-  مساعد ثان: محمود أبو حصرية

-  حكم رابع: عامد مرجان
-  مراقب املباراة: فريد الربيم

-  ُمقيم الُحكام: فريد األشقر

التفاح 11خدمات رفح 

- بطاقة المباراة:

أنــس   ،)60 حســنن  )مهنــد  عــودة  أبــو  محمــد  ضهــري،  أحمــد 
الســيالوي، ســامي قعــدان، عــودة ضهــري، عمــران أبو بــالل، أنس 
الشخريت، محمد حجاج )أحمد أبو بالل 57(، محمود النريب، 

معتز النحال، يسار الصباحن.
* الكابتن: محمد حجاج
* المدرب: سعيد الكرد

•  خدمات رفح : 
محمد الدايل، خالد عياش، إياد النربيص، حازم البيوك، أحمد مهدي 
)عــامد الســامعنة 73(، حســن مــرزوق، محمــود عارضــة )رامــي البيــوك 
53(، معتــز  اللــه )أنيــس البحطيطــي  فــادي عــوض  النمنــم،  بــالل   ،)73

إشتيوي )خميس حمودة 66(، يوسف لولو.
* الكابتن: حسن مرزوق

* المدرب: توفيق الهندي

• التفاح :
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مواجهة قوية لغزة الرياضي أمام بيت حانون األهلي 
وخدمات خانيونس يحل ضيفًا على خدمات البريج

شباب رفح x الهالل.. أكثر من هدف في مباراة واحدة
اتحاد خانيونس x اتحاد بيت حانون.. ال خيار سوى الفوز

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يسعى شباب رفح لالبتعاد بصدارة ترتيب دوري 
الهــالل  ضيفــه  يلتقــي  عندمــا  املمتــازة،  الدرجــة 
الســابعة  الجولــة  منافســات  ضمــن  اليــوم  عــر 
عــرة، فيــا ســيكون اتحــاد خانيونــس أمــام مهمــة 
صعبــة مــن أجــل التعويــض عندما يســتقبل ضيفه 

اتحاد بيت حانون.
• شباب رفح x الهالل

شباب رفح لن تكون مهمته يسرية عندما يستقبل 
ضيفه الهالل عىل ملعب رفح البلدي، يف مباراة 
يســعى مــن خاللهــا أصحــاب األرض لكرس العقدة 
جمعــت  مباريــات  ثالثــة  آخــر  يف  الزمتــه  التــي 

الفريقني.
عــىل الرغــم مــن تراجــع نتائــج الهــالل يف املوســم 
لتحقيــق  يكــون مرشــحًا  مــا  عــادة  أنــه  إال  الحــايل، 
يعــاين  الــذي  رفــح،  شــباب  أمــام  إيجابيــة  نتائــج 
بشــكل كبــري أمــام الفريق املهــدد بالهبوط لدوري 
الدرجة األوىل، وهذا ما يزيد من صعوبة املباراة 

ويزيد من الضغوط عىل كاهل الالعبني.
املوســم  يف  القــوي  مبشــواره  يتســلح  رفــح  شــباب 
نتائــج  مــن  يقدمــه  مــا  يرتجــم  أن  يف  ويأمــل  الحــايل 
بالفــوز  والخــروج  اليــوم  مبــاراة  نتيجــة  عــىل  إيجابيــة 
الغائب عن الفريق منذ مباراتها يف مارس 2019.

رأفــت خليفــة  أن يواصــل  مــن املتوقــع  وســيكون 

الحادي عر وقبل األخري، بعدما متكن من الفوز 
والتعادل يف آخر جولتني وأوقف سلســلة الهزائم 

التي استمرت لخمسة مباريات متتالية.
وســيعمل املــدرب حــازم الوزيــر عــىل االســتفادة 
مــن خــرة العبــه محمــد القــايض وســامي الداعــور 
ومحمــد  دان  أبــو  إحســان  للمخــرم  باإلضافــة 
املبــاراة،  مجريــات  مــع  التعامــل  يف  حســان 
والحفــاظ عــىل الهــدف الــذي يــأيت مــن أجلــه وهــو 
حصد النقاط الثالثة أو التعادل عىل أقل تقدير.

الذهــاب  مرحلــة  يف  الفريقــني  مبــاراة  وانتهــت 
بالتعــادل الســلبي، فيــا شــهدت مباراتيهــا يف 
املوســم املــايض التعــادل يف مبــاراة الــدور األول 
يف  الهــالل  يفــوز  أن  قبــل  منهــا،  لــكل  بهدفــني 
مباراة اإلياب بهدفني مقابل هدف لشباب رفح.
• اتحاد خانيونس x اتحاد بيت حانون

يواصــل مالحقتــه  أن  خانيونــس يف  اتحــاد  يأمــل 
ضيفــه  يســتقبل  عندمــا  املتصــدر،  رفــح  لشــباب 
اتحاد بيت حانون عىل ملعب خانيونس البلدي، 
يف مبــاراة غايــة يف األهميــة ألصحاب األرض بعد 

تعادلني متتاليني يف آخر جولتني.
وعــاىن اتحــاد خانيونــس يف الجولتــني املاضيتني 
بعدمــا فشــل يف تحقيــق الفــوز أمــام شــباب رفــح 
وصافــة  يف  الفريــق  ليبقــى  خانيونــس،  وشــباب 
مهــددًا  أصبــح  لكنــه  نقطــة،   31 برصيــد  الرتتيــب 

نفــس  عــىل  اعتــاده  رفــح  شــباب  فريــق  مــدرب 
شــباب  أمــام  الفريــق  بهــا  ظهــر  التــي  التشــكيلة 
جباليا، مع الدفع بالثنايئ محمد أبو هاشم وعبد 
الرحمــن الحميــدي اللــذان غابــا عن اللقاء الســابق 
اعتــاده  اســتمرار  جانــب  إىل  اإليقــاف،  بســبب 
عــىل عــاد فحجــان للمبــاراة الثانيــة عــىل التــوايل 

باإلضافة ملحمد ووليد أبو دان.
يحقــق  أن  إىل  يطمــح  بالنجــوم  املدجــج  الفريــق 
النقــاط  فــارق  الهــالل والحفــاظ عــىل  أمــام  الفــوز 
األربعة بينه وبني اتحاد خانيونس أقرب مالحقيه، 
حيــث ســيدخل املباراة متصــدرًا الرتتيب برصيد 
تعــر  حــال  الفــارق  لتوســيع  ويتطلــع  نقطــة،   35
الرتتيــب  يف  هــو  كــا  عليــه  الحفــاظ  أو  االتحــاد 

الحايل.
عــىل الجانــب اآلخــر فــإن الهــالل يأمــل أن يواصــل 
تحقيــق النتائــج الجيدة أمام شــباب رفح عىل وجه 
الخصــوص، حيــث جــرت العــادة أن ينجــح الفريــق 
يف العودة من ملعب رفح بنقطة عىل أقل تقدير 
خــالل غالبيــة املواجهــات التــي جمعتهــا خــالل 

املواسم املاضية.
الوضــع الصعــب الــذي يعيشــه الهــالل يف ترتيب 
أجــل  مــن  القتــال  رغبــة يف  أكــر  يجعلــه  الــدوري 
املمتــازة،  بالدرجــة  البقــاء  يف  بآمالــه  التمســك 
خاصــة وأنــه رفــع رصيــده إىل 10 نقــاط يف املركــز 

بفقــدان الكثــري مــن حظوظــه يف املنافســة عــىل 
اللقــب يف حــال عــدم تصحيــح مســاره واســتعادة 

نغمة االنتصارات.
فقــدان  تســببت يف  النتائــج  التذبــذب يف  حالــة 
اتحــاد خانيونــس للكثــري مــن النقــاط املهمة، التي 
بــأن تجعلــه يف موقــف أفضــل مــن  كانــت كفيلــة 
ذلــك عــىل صعيــد الرتتيــب، إال أنــه ال زال ميلــك 
وتحقيــق  التــوازن  اســتعادة  أجــل  مــن  الفرصــة 
االنتصــارات املتتاليــة التــي ســتجعله يف موقــف 
رفــح  شــباب  تعــر  أمــل  عــىل  الحــايل  مــن  أفضــل 

املتصدر.
أمــام  الفــوز  لتحقيــق  خانيونــس  اتحــاد  ويحتــاج 
الحوانني بأي شكل من األشكال، لتأكيد حظوظه 
مهــدد  أصبــح  الفريــق  أن  حيــث  املنافســة،  يف 
بفقــدان وصافــة الرتتيــب يف ظــل مواصلة الزحف 

املستمر من اتحاد الشجاعية.
الفريــق  نجــم  النريــص  خالــد  فــإن  تأكيــد  وبــكل 
ســيكون أهم عوامل النجاح أمام الحوانني، حيث 
يعول عليه املدرب إحميدان بربخ بشكل كبري من 
أجل حصد النقاط الثالثة، باإلضافة لزميله مروان 
الرتابني وأحمد كالب، إال أنه ســيتأثر بشــكل كبري 

بغياب نجم الوسط أنور عمران لإلصابة.
وســيحاول بربــخ معالجــة غيــاب عمــران مــن خــالل 
الوســط  خــط  يف  املناســب  البديــل  تجهيــز 

والحفــاظ عــىل مصــدر قــوة الرتقــايل يف الوســط 
خــالل املبــاراة، خاصــة وأنــه ســيواجه فريــق عنيــد 
لخطــف  مرشــحًا  تجعلــه  قويــة  مقومــات  وميلــك 

نتيجة إيجابية من امام االتحاد.
مللعــب  زيارتــه  أن  يعلــم  حانــون  بيــت  اتحــاد 
أن  إال  بالذهــب،  مفروشــة  تكــون  لــن  خانيونــس 
الفريــق ال ميلــك الخيــارات مــن أجــل االقــرتاب من 
مراكــز املقدمــة وتأمــني بقائه مبكرًا، حيث يدخل 

املباراة محتاًل املركز الثامن برصيد 20 نقطة.
وبالرغــم مــن ابتعــاده بشــكل مناســب عــن مراكــز 
الخطر يف الرتتيب، إال أن بيت حانون يحتاج إىل 
الفــوز خاصــة وأن الفريــق يطمــح إلنهــاء املســابقة 
دون  مبكــرًا  موقفــه  وتأمــني  متقــدم،  مركــز  يف 
الحاجة للدخول يف حســابات معقدة مع اقرتاب 

املسابقة من نهايتها.
ويســعى الحوانني لتعويض خســارته األخرية أمام 
الشــجاعية يف الجولــة الفائتــة، حيــث كان يأمــل 
الفريــق يف أن يســتعيد نغمــة االنتصــارات عــىل 
أرضــه وأمــام جاهــريه، لكنــه فقــد نقــاط املبــاراة 
يف الدقائق األخرية، ليزيد الضغط عليه من أجل 

تحقيق املفاجأة أمام اتحاد خانيونس.
وكان اتحــاد بيــت حانــون متكــن مــن حســم نتيجــة 
بالفــوز  الذهــاب  مرحلــة  يف  الفريقــني  مبــاراة 

بهدفني مقابل هدف التحاد خانيونس.

ضمن الجولة الـ»17« لدوري »Ooredoo« الممتاز

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
النقــاط  نزيــف  وقــف  أجــل  مــن  الريــايض  غــزة  أمــام  الفرصــة  تتجــدد 
عندمــا  األوىل،  الدرجــة  دوري  منافســات  يف  التــوازن  واســتعادة 
يستقبل بيت حانون األهيل، ضمن منافسات الجولة السابعة عرة، 
والتي ستشهد لقاًء هامًا يجمع خدمات الريج وخدمات خانيونس.

ملعــب الريمــوك يحتضــن مبــاراة مثــرية للغايــة تجمــع غــزة الريــايض 
بالنســبة  كبــرية  أهميــة  متثــل  والتــي  األهــيل،  حانــون  بيــت  بضيفــه 
للفريقــني، وألصحــاب األرض بشــكل أكــر يف ظــل عــدم قــدرة العميد 
عــىل تحقيــق أي فــوز خــالل آخــر ســتة مباريــات لعبهــا، وتســبب هــذا 
 24 عنــد  بتوقــف رصيــده  الخامــس  للمركــز  الفريــق  تراجــع  األمــر يف 

نقطة.
النتائــج القويــة يف مرحلــة  وبالرغــم مــن أن الفريــق حقــق الكثــري مــن 
أنــه  إال  الصعــود،  عــىل  للمنافســة  املرشــحني  أبــرز  جعلتــه  الذهــاب 

فاجئ الجميع بتدهور النتائج يف الدور الثاين.
عــىل الجانــب اآلخــر فــإن بيــت حانــون األهــيل يتطلــع للحفــاظ عــىل 
لكــن  التــوايل،  عــىل  السادســة  للمبــاراة  الخســارة  مــن  خاليــًا  ســجله 

يف نفــس الوقــت فإنــه يطمــح إىل الفــوز بعدمــا حقــق فــوز وحيــد يف 
املباريات الخمسة املاضية وتعادل يف أربعة مباريات.

ويســعى الحوانــني لالبتعــاد عــن مناطــق الخطر يف الرتتيب خاصة مع 
تواجــد الفريــق يف املركــز التاســع برصيــد 19 نقطــة، وهــذا مــا يجعلــه 

تحت ضغط دائم لحني تأمني موقفه يف الدوري.
خدمــات خانيونــس املنتــي بإنتصــاره األخــري عــىل غــزة الريــايض، 
يحــل ضيفــًا عــىل خدمــات الريــج يف املبــاراة التــي تجمــع الفريقــني 
عىل ملعب الدرة، ويسعى كل منها من أجل حصد النقاط الثالثة.

وتعــرض خاللهــا  لعبهــا  مباريــات  ثالثــة  آخــر  عــاىن يف  الــذي  الريــج 
الفريــق  تجعلــه  انتفاضــة  يحقــق  أن  إىل  يتطلــع  وتعــادل،  لخســارتني 
للمركــز  احتاللــه  مــع  الخطــر،  مناطــق  عــن  ويبتعــد  التــوازن  يســتعيد 

الثامن برصيد 20 نقطة.
وخدمــات خانيونــس يدخــل املبــاراة مــن أجــل تحقيــق نفــس الهــدف 
حيث أصبح ميتلك الفريق يف رصيده 21 نقطة يف املركز الســابع، 
ويأمــل يف أن يواصــل تقدمــه مــن أجــل الدخــول يف مربــع املنافســة 

الذي ال زالت فرصته فيه قامئة.

في الجولة الـ»17« لدوري الدرجة األولى
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تتمة مقال ماذا بعد... 

االحتالل يقمع... 

وفاة... 

أعلــن أنــا املواطــن / فضــل ســليم حســن الجــايص  عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   804344273 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  االعــرج  بــراره محمــد عثــان   / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  401082417   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رائــده محمــود حســن عــواد عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 903502011 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد محمود عبد العزيز أبو ستة عن فقد هويتي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   946917978 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف جــال ديــب فرحــات عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  801319914 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اســاء ابراهيــم محمــود ارجيلــه عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   413039793 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حمــزة خالــد ابراهيــم ابــو شــاب عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    404145542 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ادهــم اميــن محمــد الزهارنــه  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   800433369   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نافــذ صــري إســاعيل البــدري عــن فقــد هويتــي 
951856021  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  معتز سعيد احمد ابو سلطان  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   946673449   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / خالــد مصطفــى لبــد عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   903277531 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبدالعزيــز جمعة محمــد ابوغزال عن فقد هويتي 
وتحمل ٨٠٢١٣٠٠٦٢ فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وائــل عــى محمــود الفرعــاوى  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  919899930 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الخــور  احمــد  حــاده  بركــه   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 926320425 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عبد الله مازن اشــتيوي ابو يوســف   عن 
ممــن  الرجــاء   803897578 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / روان حسن احمد كالب عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    800763047 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد اســامه اســاعيل الريــايش  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   801543596  الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

املجــاالت يقدمــون النصائــح واإلرشــاد للقــادة السياســين والعســكرين، 
عر الصحافة اإلرسائيلية، التي ألخصها يف اآليت:

رضبــة  توجيــه  مــن  نهــا  متكِّ عســكرية  قــدرات  تبنــي  أن  )إرسائيــل(  عــى 
مفاجئــة ومتعــددة األبعــاد إىل الــذراع العســكري لحــاس، يف التوقيــت 
واملــكان اللذيــن تختارهــا، واإلنجــاز املطلــوب بهــذه الخطــوة هــو توجيــه 
رضبة قاسية يرتدد صداها باملنطقة، وتعمل عى ردع املحور املقاوم، 
حالــة  ترميــم  عــى  وتعمــل  العــريب،  الوعــي  يف  محفــورة  آثارهــا  وتبقــى 
الــردع اإلرسائيــي املتهالــك أمــام حــاس، وتعمــل عــى إحبــاط التهديــد 
املتصاعــد الــذي تضعــه حركــة حــاس يف مناطــق الضفــة الغربيــة عــى 

حساب السلطة الفلسطينية.
الحديــدي  الحائــط  إقامــة  يف  كبــر  فضــل  القــدس  ســيف  ملعركــة  كان 
الفلســطيني، إنــه حائــط أصــم، فــرض عــى العــدو اإلرسائيــي االعــرتاف 
بالحقائــق العنيــدة، والعمــل الرسيــع عــى ترميــم حالــة الــردع اإلرسائيليــة 
التــي تآكلــت، مبــا يف ذلــك التفكــر جديــًا بتوجيــه رضبــة مفاجئــة لغــزة، 
رضبــة مفاجئــة تهــدف إىل إخافــة العــرب أواًل، وفــرض الهيبــة اإلرسائيليــة 
عى املنطقة كلها، ومن ثم التخلص من منوذج غزة املقاوم الذي يهدد 

سلطة محمود عباس يف الضفة الغربية.

وقالــت الــوزارة إن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونا يف فلســطن بلغت 
ونســبة   ،%  0.4 النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،%  98.5

الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.
لفــروس  املضــادة  التطعيــات  تلقــوا  الذيــن  املواطنــن  يخــص  وفيــا 
كورونا، بلغ عددهم اإلجايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569، 

بينهم 415,914 تلقوا الجرعتن من اللقاح.
يف ســياق متصــل، أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــن تســجيل 11 وفــاة 
جديــدة بفــروس كورونــا يف صفــوف أبنــاء جاليتنــا يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، لرتفــع عــدد الوفيــات يف صفــوف جالياتنــا يف دول العــامل 

إىل 421 حالة وفاة.
وأفادت ســفارة دولة فلســطن والقنصلية العامة لدى الســعودية، أمس، 
فــروس  بســبب  الجاليــة  وفــاة جديــدة يف صفــوف  حالــة   11 بتســجيل 
كورونــا، للمواطنــن: محمــد فهمــي حلمــي املظلــوم )34 عامــًا(، وبســام 
محمــد خالــد أبــو الخــر )51 عامــًا(، ووجيهــة بــدر عبــد الــرزاق زمــو )87 

عامًا(، وأحمد حسن أحمد الرسحي )37 عامًا(.
وكذلــك فتحيــة عبــد الرحمــن أحمد أبو عليان )79 عامًا(، وخميس خليل 
إبراهيــم أبــو ســيف )59 عامــًا(، ويــارس محمــد خالــد عــي أبــو الخــر )50 
عامــًا(، وخالــد يوســف مــوىس فيــاض )57 عامــًا(، وفاطمــة أحمــد عبــد 
الحميــد أبــو عمــر )79 عامــًا(، وقدريــة كامــل إبراهيم رصصــور )89 عامًا(، 
وعي شعبان عبد املالك األشقر )63 عامًا(، لرتفع عدد حاالت الوفاة 

يف اململكة إىل 131 حالة.

باإلخالء لصالح املستوطنن يف الحي يعودان لعائلتي الكرد وعطية.
ويف وقــت ســابق، أمــس، قمعــت قــوات االحتــالل، تظاهــرة تضامنيــة مــع 

أهايل "الشيخ جراح".
مــن مســاندة  االحتــالل املتضامنــن  قــوات  أشــهر، متنــع   3 قرابــة  ومنــذ 
ســكان الحــي املهدديــن بالتهجــر لصالح املســتوطنن، كــا تعرقل عمل 

املسعفن والصحفين.
وتواجــه 28 عائلــة فلســطينية خطــر اإلجــالء مــن املنــازل التــي تقيــم فيهــا 

منذ عام 1956.
وتدعــي جاعــات اســتيطانية إرسائيليــة أن املنــازل أقيمــت عــى أرض 

كانت مبلكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.
ويف سياق متصل، أصيب مواطن بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، 
والعرشات باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل قمع قوات االحتالل 
ملســرة رفضا لخطة الضم واعتداءات املســتوطنن، قرب حاجز تياســر 

العسكري رشق طوباس.
واحتجــزت قــوات االحتــالل حافلــة تضــم عــدًدا كبــًرا مــن املشــاركن يف 

املسرة واقتادتهم إىل داخل حاجز تياسر.
كا اعتقلت قوات االحتالل شابًّا عى حاجز عسكري جنوب جنن.

وذكــرت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتالل اعتقلت الشــاب بالل كميل، 
مــن بلــدة قباطيــة، يف أثنــاء مــروره عــى حاجز عســكري قرب قرية مســلية 

جنوب جنن.
بلــدة  أرايض  يف  زيتــون  شــتلة   )140( مســتوطنون،  أتلــف  ذلــك،  إىل 
الخرض جنوب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبايب يف البلدة أحمد صالح 
بــأن املســتوطنن أتلفــوا أشــتال زيتــون ورشــوها باملبيــدات، يف منطقــة 
واد أبــو بكــر التــي تقــام عليها مســتوطنتا "دانيــال" و"اليعازر"، مضيفا أن 

ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.

النارصة/ فلسطن:
عــن  إرسائيليــة  أوســاط  عــرت 
قلقهــا من زيــادة الدعوات الكندية 
الراميــة إىل وقف صفقات الســالح 

مع )إرسائيل(.
عامــي  اإلرسائيــي  الكاتــب  وقــال 
تنامًيــا  تشــهد  كنــدا  إن  فريدمــان: 
تدعــو  متصاعــدة  سياســية  لقــوة 
مــع  األســلحة  صفقــات  وقــف  إىل 
التعاطــف  مــن  ومزيــد  )إرسائيــل( 
مــع الفلســطينين، وترتكــز أساًســا 
بــن املهاجريــن واألقليــات، مــا قــد 
يرتجــم إىل تهديــد للعالقــات بــن 

كندا و)إرسائيل(.

وأوضــح أن "ســينغ" زار يف 2016 
الــرشق األوســط، وراقب من كثب 
التكنولوجيــا  يف  التقــدم  حجــم 
يف  لكنــه  اإلرسائيليــة،  والتنميــة 
التناقــض  مــن  ُصــدم  ذاتــه  الوقــت 
الذي رآه يف الجانب الفلسطيني، 
مــا دفعــه إىل بدايــة العمــل لوقــف 
)إرسائيــل(  إىل  األســلحة  تصديــر 
ضغــط  خلــق  يســميه  ملــا  متهيــدا 
عليهــا للعمــل بطرق إنســانية إلنهاء 

الرصاع مع الفلسطينين.
أمــام  خطــاب  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
ســينغ  اتهــم  النــواب،  مجلــس 
الحكومــة الكنديــة بتســليح جانــب 
واحــد فقــط يف الرصاع"، قائاًل إنها 
وتؤيــد  الســالم،  عمليــة  "تقــوض 
القانونيــة"،  غــر  املســتوطنات 
املتظاهريــن  ضــد  العنــف  وأدان 
القــدس،  رشق  يف  الفلســطينين 
معرًبــا عــن قلــق بــالده يف مواجهــة 
املرشوع االستيطاين، ما يعني أنه 

ينحاز إىل جانب الفلسطينين.

عــرشات  إىل  الوصــول  مــن  املزارعــن  وتحــرم 
مربــع(  مــرت   1000 يســاوي  )الدونــم  الدومنــات 
تســمح  الــذي  الوقــت  يف  خلفهــا  أصبحــت  التــي 
فيــه بدخــول املســتوطنن اإلرسائيلين بحرية إىل 
الجبل. وأشار إىل أن جيش االحتالل نصب أيًضا 
برًجــا جديــًدا لالتصــاالت داخــل معســكر للجيــش 
يقــع قــرب الجبل. ويســمى "الفرديــس" أيًضا جبل 
"هروديــون" وهــو جبل تاريخي مخروطي الشــكل 
ويبلــغ  لحــم،  بيــت  مدينــة  يقــع رشقــي  كالــركان، 
ارتفاعــه 758 مــرًتا عــن ســطح البحــر، أقامه امللك 

يواجــه  الفلســطيني  املــزارع  أن  محيســن  وذكــر 
الكثر من التحديات أهمها الحصار اإلرسائيي 
املفــروض عــى قطــاع غــزة واملســتمر منــذ عــام 
2006، والــذي أدى إىل منــع مســتمر للتصديــر 

وعرقلة االستراد وارتفاع زائد ألسعار مدخالت 
تتعلــق  التــي  التحديــات  إىل  إضافــة  اإلنتــاج، 

بندرة املوارد وصعوبة الوصول إليها يف غزة.
وأكد محيسن أن اإلغاثة الزراعية تسعي بشكل 
حثيث إىل توظيف التمويل للنهوض من جديد 
واآلمنــة،  الخــرضاء  الزراعــة  إنتاجيــة  وتحســن 
داعًيــا جميــع األطــراف للعمــل عــى تعزيز وجود 

وصمود املزارع الفلسطيني عى أرضه.
مــن جهتــه، أشــار املهنــدس مصطفــى الفيومــي 
بنــاًء عــى األنظمــة  تــأيت  الزراعــة اآلمنــة  أن  إىل 
بســالمة  تعنــى  التــي  العامليــة  واملارســات 

الغذاء والزراعة اآلمنة.
وتطــرق إىل جهــود التحــول الــذي قادتــه اإلغاثــة 
جهودهــا  ضمــن  الزراعــي  اإلنتــاج  يف  الزراعيــة 
الفلســطيني، ســعًيا  الزراعــي  للنهــوض باملنتــج 
واألوروبيــة  الخارجيــة  األســواق  الســتهداف 

بتصدير املحاصيل املزروعة من غزة.
يف  تبنــت  املؤسســة  أن  إىل  الفيومــي  ونبــه 

مقــال  يف  فريدمــان  وأضــاف 
اليــوم"،  "إرسائيــل  بصحيفــة 
أمــس، أن جاجميــت ســينغ رئيــس 
يف  الجديــد  الدميقراطــي  الحــزب 
كنــدا، الــذي يعــد نجــًا يف ســاء 
يغــر  بــات  الكنديــة،  السياســة 
قواعــد اللعبــة بالنســبة للكثريــن، 
ا حول  من خالل آرائه الواضحة جدًّ
الفلســطيني،  اإلرسائيــي  الــرصاع 
يف  كنائــب  عملــه  فــرتة  وخــالل 
أحــد  كان  أونتاريــو،  مقاطعــة 
السياسين الذين مل يوافقوا عى 
مبعارضــة  الترشيعيــة  الهيئــة  قــرار 

."DS حركة املقاطعة

رام الله/ فلسطن:
بوابــة  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  جيــش  أقــام 
حديدية عى مدخل جبل تاريخي جنويب الضفة 

الغربية املحتلة.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وقــال 
إن  بريجيــة،  حســن  لحــم  بيــت  يف  واالســتيطان 
جيــش االحتــالل أقــام بوابــة حديديــة عــى مدخــل 

جبل الفرديس رشقي بيت لحم.
وأوضح بريجية، يف ترصيح، أن البوابة العســكرية 
الجبــل،  إىل  الفلســطينين  وصــول  دون  تحــول 

غزة/ فلسطن:
"اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  أطلقــت 
الزراعيــة" املعــرض االفــرتايض األول مــن نوعــه 
الزراعيــة  املنتجــات  "معــرض  فلســطن  يف 

الفلسطينية اآلمنة".
ويــأيت املعــرض ضمــن أنشــطة مــرشوع "تطويــر 
تعزيــز  بهــدف  منوذجيتــن  مزرعتــن  وتحســن 
اســتقرار ســكان قطــاع غــزة" بتمويــل مــن الــوزارة 
االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية 

.GIZ من خالل مؤسسة )BMZ(
الزراعيــة  اإلغاثــة  يف  غــزة  دائــرة  مديــر  وأوضــح 
اإللكــرتوين  املعــرض  أن  محيســن  تيســر 
واملــزارع  الزراعــي  القطــاع  تعــرض  بعــد  يــأيت 
)تغــر  يف  يتمثــل  ثــاليث  لعــدوان  الفلســطيني 
والقيــود  كورونــا  الســلبية،  وتأثراتــه  املنــاخ 

املفروضة عى الحركة والحصار الخانق(.
هــو  املعــرض  مــن  الهــدف  أن  محيســن  وبــن 
الرائــدة  الفلســطيني  املــزارع  تجربــة  تصديــر 
املنافســة  عــى  القــادرة  اآلمنــة  الزراعــة  يف 
إىل  إضافــة  واملحليــة  العامليــة  األســواق  يف 
توصيــل صــوت املزارعن ومطالبــة العامل أجمع 

بإنقاذهم.

"ســينغ"  أن  إىل  فريدمــان  ولفــت 
الدميقراطــي  الحــزب  يــرأس  الــذي 
ســنوات،  أربــع  منــذ  الجديــد 
متابــع  مليــون  مــن  أكــر  لديــه 
التواصــل  بوســائل  صفحاتــه  عــى 
شــعبيته يف  وتتزايــد  االجتاعــي، 
املهاجريــن  بــن  املرحلــة  هــذه 
الكنديــن  والشــباب  واألقليــات 
يتحــدث  بأنــه  يشــعرون  الذيــن 
لغتهــم، مــا يجعلــه مرشــًحا معقــواًل 

ملنصب رئيس وزراء كندا.
يف  ســينغ  اســتمر  "إذا  أنــه  وأكــد 
إىل  وصــواًل  الســيايس،  صعــوده 
منصب قيادة الدولة، فإنه ســيبدو 
بنظــر )إرسائيــل( كا لو كان نســخة 
الرئيــس  أوبامــا  بــاراك  مــن  محدثــة 
إىل  واســتناًدا  الســابق،  األمريــي 
السياســية  القضايــا  حــول  آرائــه 
األوســط،  الــرشق  يف  واألمنيــة 
فقــد يعنــي هــذا تغيــًرا كبــًرا يف 
اإلرسائيليــة  العالقــات  مســتقبل 

الكندية".

هرودوس الكبر نهاية القرن األول قبل امليالد.
ومنطقــة  القــدس،  مدينــة  عــى  الجبــل  ويــرشف 
األغوار وما حولها، وتســيطر عليه اليوم ما تســمى 

"سلطة اآلثار اإلرسائيلية".
عائــق   700 مــن  أكــر  الغربيــة  بالضفــة  ويوجــد 
دائــم )حواجــز أو بوابــات أو ســواتر ترابيــة(، تقيــد 
عرهــا قــوات االحتــالل حركــة املركبــات واملشــاة 
الفلســطينين، وفق تقرير أصدره مكتب الشــؤون 
عــام  "أوتشــا"  املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســانية 

 .2018

مشــاريعها نهــج الزراعــة األمنــة، إلميانهــا برضورة 
توفــر الغــذاء اآلمــن خصوًصــا مع انتشــار جائحة 

كورونا.
عــى  عمــل  املــرشوع  هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر 
يف  منوذجيتــن  مزرعتــن  وتحديــث  تطويــر 
 / الهيــا  )بيــت  غــزة  قطــاع  وجنــوب  شــال 
مــع  بالرشاكــة  اإلغاثــة  ســعت  إذ  الفخــاري(، 
إىل  الفلســطينين  الهيدرولوجيــن  مجموعــة 
بناء منوذج متكامل للمزرعة الخرضاء من خالل 
للبيئــة  الصديقــة  التكنولوجيــا  يف  االســتثار 

وتطبيق مارسات االقتصاد األخرض.
امليــاه  وإدارة  املتجــددة  الطاقــة  وكذلــك 
والتســويق  املحاصيــل  وتنــوع  وتجميعهــا 
الزراعــي، بهــدف تقليــل تكاليــف اإلنتــاج وزيــادة 
مبارســات  املعرفــة  وتحســن  اإلنتاجيــة، 
اقتصــادي  منــوذج  وتقديــم  األخــرض  االقتصــاد 
يف  للعاملــن  ناجــح  وابتــكاري  وتعلمــي 
)مزارعــن/ات  مــن  والباحثــن  الزراعــي  القطــاع 
للمســاهمة  ورياديــن/ات(  ومهندســن/ات 
يف تعزيــز قــدرات مجموعــات صغــار املزارعــن 
املنتجــن الذيــن تتوفــر لديهــم الدافعيــة للتغــر 

والجهوزية للمساهمة والتطوير.

"حراس الجبل" يصعدون 
مقاومتهم ويمنعون دخول 

المنتجات اإلرسائيلية إىل "بيتا"
نابلس/ فلسطن:

متســكهم  نابلــس،  جنــوب  بيتــا  بلــدة  يف  صبيــح"  جبــل  "حــراس  جــدد 
الجبــل،  عــن  ومســتوطنيه  االحتــالل  دحــر  حتــى  الشــعبية  مبقاومتهــم 

واسرتداد جثان الشهيد شادي الرشفا.
وشــدد "حــراس الجبــل" يف بيــان أذيــع عــر مســاجد البلــدة، مســاء أمس، 
عى امتالكهم الكثر من وسائل النضال التي من شأنها أن تضغط عى 
دولة االحتالل السرتداد الشهيد الرشفا، وإقامة عرس يليق به ويحتضنه 

تراب بلدته.
ــا دخــول أي ســيارة إرسائيليــة تحمــل بضائــع أو  باتًّ وأعلنــوا منعهــم منًعــا 
منتجــات إىل حســبة بلــدة بيتــا، محذريــن من يتعامــل مع بضائع االحتالل 
داخل البلدة. وشــهدت بيتا مســاء أمس كائن وانتشــار لقوات االحتالل 

يف محيط مفرق البلدة وعى الشارع االلتفايف القريب من زعرتة.
والحقــت قــوات االحتــالل الشــبان يف منطقــة الهوتــة واملســبح وأطلقــت 

قنابل الغاز عليهم.
كــا اعتلــت قــوات االحـــتالل ســطح منــزل قيــد اإلنشــاء قــرب املســبح مــع 

وجود للجيبات العسكرية.
واستشــهد املواطــن شــادي عمــر الرشفــا 41 عاًمــا يــوم الثالثــاء املــايض 
برصــاص قــوات االحتــالل علــًا بأنــه كان يعمل عى فتــح املياه التي تزود 

البلدة.
وباستشــهاد الرشفــا ارتفــع عــدد شــهداء جبــل صبيــح إىل خمســة شــهداء 
منــذ بــدء الهبــة الشــعبية قبــل أكــر مــن شــهرين ونصــف إىل جانــب إصابــة 

املئات بينهم العرشات بالرصاص الحي.

قلق إرسائييل من زيادة الدعوات الكندية 
لوقف صفقات السالح مع )إرسائيل(

اإلغاثة الزراعية تطلق المعرض االفرتايض األول من نوعه يف فلسطني

االحتالل يقيم بوابة حديدية عىل مدخل جبل تاريخي جنويب الضفة
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ماذا بعد نار 
ميركير ستريت؟!

ســفينة )مركــر ســريت( ناقلــة نفــط )إرسائيليــة( تعرضت 
لهجــوم مــن قبــل طائــرة مســرة كــا تشــر املصــادر األوليــة 
املهتمة بالحدث. الحدث وقع يف الخليج العريب يف بحر 

عان، وقتل فيها اثنان أحدها بريطاين واآلخر روماين.
واملتابعــة  التحليــل  مقــاالت  فجــر  هــذا  الســاخن  الحــدث 
التحذيــر  نحــو  يتجــه  وجلهــا  واإلســراتيجية،  السياســية 
مــن ذهــاب املنطقــة لحــرب شــبه ســاخنة. أو حــرب ناقــات 

وسفن وطائرات مسرة.
يف مقــال نقــد ذايت لكاتــب صهيــوين الم فيــه دولتــه ألنهــا 
هــي التــي بــدأت املعركــة البحريــة غــر املعلنــة مــع إيــران، 
وهــي حــرب دولتــه فيهــا هــي األضعــف، وقــال إن ٩٠٪  مــن 
والتــرف  البحــار،  عــر  هــي  الخارجيــة  )إرسائيــل(  تجــارة 

اإليراين كان ذكيا، ومؤثرا.
دولــة االحتــال رضبــت مســبقا ســفنا إيرانيــة يف رضبــات 
ورسقــت  اإليــراين،  النــووي  املفاعــل  واخرقــت  موجعــة، 
إيــران،  يف  عمائهــا  مــع  بالتعــاون  وخرائــط  مخططــات 
امللــف  عــن  املســئول  العــامل  زادة  اغتيــال  مــن  ومتكنــت 

النووي اإليراين؟!
إيــران فيــا يبــدو قد قــررت التعامل مع هجات )إرسائيل( 
املــكان  هــو  العــريب  الخليــج  ويعــد  باملثــل،  ســفنها  عــى 
األنسب لعمليات االنتقام اإليرانية، مع وجود فرص أخرى 
إليران يف مناطق أخرى. هذا امللف، أعني ملف الهجات 
النــووي  امللــف  عــن  ينفصــل  ال  الطرفــن،  بــن  املتبــادل 
وتداعياتــه، ومــا يجــري يف املباحثــات اإليرانيــة األمريكيــة 

التي ال تخفى تفاصيله عن املخابرات اإلرسائيلية.
مثــة هــدف إســراتيجي لــدى دولــة االحتــال هــو منــع إيــران 
ولــو  حتــى  الوســائل،  بــكل  النوويــة  للقنبلــة  الوصــول  مــن 
بإشــعال حرب ســفن وناقات يف البحار، عى أمل أن تؤثر 
هــذه الحــرب يف إيــران، ومتنــح )إرسائيــل( فرصــة اســتخدام 

الطران الحريب يف قصف مواقع محددة داخل إيران.
املعركــة الدائــرة رمبــا كانــت محكومة بالعقل، وبالفعل ورد 
الفعل بشكل موزون بن الطرفن، ولكن هذا ال مينع فرص 
تدهــور األمــور واتســاع نقــاط الحــرب، بحيث يصبــح الخليج 
العــريب ممــول العــامل بالبــرول مركــزا لنــار مشــتعلة تشــارك 
فيهــا أطــراف دوليــة متحالفة مــع )إرسائيل(. ال يوجد وصفة 
العــريب  الخليــج  دول  وعــى  النــار،  اشــتعال  ســحرية ملنــع 
فقــد  ومواطنيهــم  بادهــم  مصالــح  عــن  البحــث  واململكــة 
يكونــون ضمــن دائــرة االســتهداف يف هــذه النــار املشــتعلة 

والتي ما تزال يف بداياتها.

)فيس بوك( تكشف عن 
طرحها نظارة "راي بان" 

الذكية أول مرة
واشنطن/ وكاالت:

أعلنــت رشكــة "فيــس بــوك" األمريكيــة أن جهازهــا القــادم الــذي ســتطرحه 
يف األسواق هو نظارة "راي بان" الذكية، التي طال انتظارها.

قــال املديــر التنفيــذي لـ)فيــس بــوك( مــارك زوكربــرغ، يف مكاملــة بشــأن 
ســيكون  هنــا،  املســتقبل  إىل  "بالنظــر  الحــايل:  األســبوع  رشكتــه  أربــاح 
إصــدار املنتــج التــايل هــو إطــاق أول نظــارات ذكيــة لنــا مــن رشكــة )راي 
بــان(، وذلــك بالتعــاون مــع رشكــة )إكســيلور الكســوتيكا("، بحســب إفــادة 

موقع "ذا فرج".
واكتفــى زوكربــرغ بالتريــح أن النظــارات الذكيــة "تتمتــع بعامــل شــكلها 
املميــز، وتتيــح القيــام ببعــض األمــور الرائعــة"، دون أن يحدد أبرز ميزاتها: 
هل ذلك إجراء مكاملات صوتية من طريقها أم أنها تساعد عى الوصول 

إىل مساعد ذيك؟
وكانت "فيس بوك" أكدت يف وقت سابق أن نظاراتها الذكية لن تحتوي 

عى شاشة مدمجة، وال تصنف جهاز واقع معزز.
وصاغ مارك زوكربرغ إطاق نظارات "راي بان" الذكية الجديدة جزًءا من 

"رحلة فيس بوك نحو نظارات الواقع املعزز الكاملة يف املستقبل".
ا مــن خطــط رشكــة  يشــار إىل أن نظــارات الواقــع املعــزز تعــد جــزًءا أساســيًّ
"فيــس بــوك" الجديــدة لبنــاء "Metaverse"، وهي منصة تقنية متعددة 
الوســائط مــن املفــرض أن متــزج بــن املســاحات االفراضيــة واملاديــة، 

وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل االجتاعي.

الكشف عن أول نوع حرشات ينقرض بسبب البرش يف أمريكا
واشنطن/ وكاالت:

أكــر مــن 80 عاًمــا مــرت ومل تشــاهد فراشــة 
الكثبــان  عــر  الزرقــاء وهــي تحلــق  زيرســيس 
منــذ  كاليفورنيــا،  يف  الســاحلية  الرمليــة 

اختفت يف أربعينيات القرن املايض.
بحث جديد ُنرش مؤخًرا يف دورية "بيولوجي 
عــى  مجــدًدا  الضــوء  تســليط  أعــاد  ليــرز" 
تحليــل  نتائــج  أظهــرت  إذ  الجذابــة،  الفراشــة 
الحمض النووي من عينة متحف عمرها نحو 
90 عاًمــا أن الفراشــة كانــت نوًعــا مميــًزا، مــع 

ترجيح أن اختفاءها رمبا يعود للبرش.
انقرضــت  حــرشات  رصــد  مــن  وبالرغــم 

رويك  جبــال  جــراد  مثــل  ســابق،  وقــت  يف 
)Melanoplus spretus(، يشــك العلــاء 
هــذا  عــن  املســؤولون  هــم  البــرش  أن  يف 
االنقــراض. لكــن بالنســبة لهــذه الفراشــة فــإن 

مسؤولية البرش مرجحة إىل حد كبر.
تعيــش  الفراشــة  كانــت  الدراســة،  وبحســب 
فرانسيســكو.  ســان  جزيــرة  شــبه  يف  فقــط 
القــرن  مــن  األربعينيــات  أوائــل  بحلــول  ولكــن 
وصــف  مــن  قــرن  مــن  أقــل  وبعــد  املــايض، 
يف خمســينيات  الرســمي  العلمــي  الفراشــة 
القــرن التاســع عــرش، اختفــت الفراشــة ذات 

األجنحة الشائكة.

فقــدان  إىل  الرسيــع  االختفــاء  هــذا  ُيعــزى 
نتيجــة  املحليــة  النباتيــة  واألغذيــة  املوائــل 

للتطور الحرضي.
قبــل الدراســة مل يعــرف العلــاء ما إذا كانت 
فراشــة زيرســيس الزرقــاء هــي نــوع خــاص مــن 
أنهــا مجــرد مجموعــة معزولــة  أم  الفراشــات، 
الفراشــات  مــن  انتشــاًرا  أكــر  آخــر  نــوع  مــن 
عاملــة  مــورو،  كــوري  تقــول  كــا  الزرقــاء، 

الحرشات يف جامعة كورنيل.
لكشــف الغمــوض الــذي يكتنــف حقيقــة نــوع 
الفراشة، لجأت مورو وزماؤها إىل عينة من 
93 عاًمــا موجــودة  فراشــة زيرســيس عمرهــا 

الســتخراج  شــيكاغو،  يف  فيلــد  متحــف  يف 
مــن  جــًدا  صغــر  جــزء  مــن  النــووي  الحمــض 

أنسجة الحرشة.
النــووي  الحمــض  تدهــور  مــن  الرغــم  عــى 
بســبب تقــدم العمــر، أمكــن للفريــق مقارنــة 
جينات زيرسيس املحددة مع تلك الخاصة 
الصلــة  ذات  األخــرى  الزرقــاء  بالفراشــات 

الوثيقة.
و"امليتوجينومــات"،  الجينــات  باســتخدام 
توضــح  تطوريــة،  شــجرة  الباحثــون  ابتكــر 
كيــف ترتبــط جميــع أنــواع الفراشــات ببعضهــا 
زيرســيس  فراشــة  أن  الفريــق  البعــض، وجــد 

الزرقــاء املنقرضــة كانــت متميــزة وراثًيــا، مــا 
يستدعي تصنيفها كنوع.

تقــول مــورو: "لقــد فقدنــا قطعــة مــن أحجيــة 
التنــوع البيولوجــي التــي كانت تشــكل نســيج 

منطقة خليج سان فرانسيسكو".
تلفــت مــورو إىل إمكانيــة إحيــاء الفراشــة مــن 
عــن  املنقرضــة  األنــواع  تعــاد  حيــث  جديــد، 
الجينــي،  التاعــب  أو  االستنســاخ  طريــق 
لكنهــا تحــذر مــن ذلــك وتقــول: "رمبــا ينبغــي 
ضــان  يف  واملــال  والطاقــة  الوقــت  إنفــاق 
حايــة األنــواع املهــددة باالنقــراض بالفعــل، 

التي نعرف عنها".

روما/ الجزيرة نت- األناضول:
وبيازيــد  آقــان  باريــن  فيليــز  األكادمييــان  اكتشــف 
ترجــع  بالاتينيــة  كتبــت  ملحميــة  قصيــدة  آقــان 
لعــر النهضــة، تضــم مــا يقــرب مــن 5 آالف شــطر، 
كتبها شــاعر إيطايل عى رشف الســلطان العثاين 

محمد الفاتح )1429-1481(.
حيــاة  "األمــر:  عنــوان  تحمــل  املكتشــفة  القصيــدة 
الثــاين"  محمــد  الــريك  اإلمراطــور  وفتوحــات 
 Amyris, de vita et gestis Mahometi(
توقيــع  وتحمــل   ،)Turcorum imperatoris

ماريــو  جيــان  اإليطــايل  واملــؤرخ  الشــاعر  الكاتــب 
فيليلفو عام 1475.

هــذا  أهميــة  األناضــول  ملراســل  آقــان  وأّكــد 
االكتشــاف والقصيــدة امللحميــة وميزاتهــا، خاصــة 
مراجعــة  ألي  تخضــع  ومل  بعــد،  ترجــم  مل  أنهــا 

أكادميية.
مــع  يعمــل،  أنــه  آقــان  األكادميــي  الكاتــب  وبــن 
زوجتــه، فيليــز، عــى دراســة التصــور الــذي كان يف 
الغــرب تجــاه األتــراك واإلســام يف عــر النهضــة، 
الـــ17  حتــى  الـــ14  القــرن  مــن  تقريًبــا  اســتمر  الــذي 

الرباط/ وكاالت:
جنســيات  مــن  الباحثــن  مــن  فريــق  توصــل 
عــدة إىل اكتشــاف أداة حجريــة مــن املرحلــة 
األشــولية يف أطــراف مدينــة الــدار البيضاء يف 
املغــرب، وهــي ُتعــد األقدم بن هذا النوع من 
األدوات األثريــة يف شــال أفريقيــا، إذ تعــود 
إىل 1.3 مليــون ســنة، عــى مــا أفــاد باحثــون 

مغاربة شاركوا يف الرنامج البحثي.
أن  اآلن  حتــى  يعتقــدون  اآلثــار  علــاء  وكان 
بابتــكار  متيــزت  التــي  األشــولية  الحضــارة 
الحجــري  العــر  يف  الوجهــن  ذات  األدوات 
القديــم الســفيل نشــأت قبــل 700 ألــف عــام، 

يف هذا الجزء من شال أفريقيا. 
وأوضــح عــامل اآلثــار املغــريب عبــد الواحــد بــن 
نر أن األداة املكتشفة تعود إىل حقبة أقدم 
بنحــو الضعــف، مــا يجعــل للمغــرب موقعــه يف 
هــذا املجــال »عــى نطــاق القــارة« األفريقيــة؛ 
األشــولية  أن  املوثقــة  االكتشــافات  تظهــر  إذ 
يف رشق أفريقيــا تعــود إىل نحــو 1.8 مليــون 
سنة، وأنها ُوجَدت يف جنوب القارة قبل 1.6 

روما/ وكاالت:
ذكــرت دار نــرش أديلفــي التــي تتــوىل نــرش 
روبرتــو  اإليطــايل  النــارش  الكاتــب  أعــال 

كاالسو أنه تويف عن عمر 80 عاًما.
وكان كاالســو ُيعــرف بأنــه »مؤسســة أدبيــة 
بحــد ذاتــه«، وُترجمــت أعالــه يف األدب 

واألساطر إىل أكر من 20 لغة.
جامعــي  أســتاذ  نجــل  -وهــو  كاالســو  ُولــد 
عــام  فلورنســا  يف  للفاشــية-  مناهــض 
كبــًرا  شــغًفا  أظهــر  مــا  ورسعــان   ،1941

الضخــم  بروســت  كتــاب  قــرأ  إذ  بــاألدب، 
»البحــث عــن الوقــت الضائــع« وســنه 13 

امليادي.
وأضــاف: "كنــا نحاول باســتمرار العثــور عى مصادر 
جديــدة تناولــت هــذا التصــور، لقــد رأينــا يف بحثنــا 
عــدة إشــارات عــن وجــود هــذه القصيــدة امللحميــة 
بوجــود اقتباســات مــن هــذا العمــل، لكننــا مل نتمكــن 
نقابــل  ومل  وقتئــذ،  القصيــدة  عــى  العثــور  مــن 

دراسات شارحة لتلك القصيدة بشكل كامل".
وأشــار إىل أنــه متكــن وزوجتــه فيــا بعــد مــن العثــور 
اللغــة  إىل  مرجمــة  القصيــدة  مــن  نســخة  عــى 
األصليــة  القصيــدة  إىل  الوصــول  قبــل  اإليطاليــة، 

املكتوبة بالاتينية يف مكتبة جنيف بسويرسا.
وتابــع: "لفــت انتباهنــا جــودة ترجمــة هــذه القصيدة 
إىل اإليطاليــة، كان ينبغــي ترجمتهــا إىل العديد من 
اللغــات، منهــا الركيــة، وإجــراء دراســات أكادمييــة 

عى هذا العمل املهم".
ــا كتــب  وقــال: "هــل ميكنكــم أن تتخيلــوا أن إيطاليًّ
عمــًا مكوًنــا مــن 5 آالف شــطر عــن الســلطان محمــد 
الفاتح يف القرن 15، ومل يرجم هذا العمل إىل أي 
لغة؟! لقد بقي هذا العمل كا لو أنه رس مخبأ يف 

بطون املكتبات".

مليون سنة. 
أمــا املديــر املشــارك لرنامــج »مــا قبــل تاريــخ 
الدار البيضاء« الفرنيس املغريب عبد الرحيم 
الربــاط  يف  صحفــي  مؤمتــر  يف  فــرأى  محــب 
إثــراء  املهــم يســهم »يف  االكتشــاف  هــذا  أن 

النقاش بشأن ظهور األشولية يف أفريقيا«.
وشــارك يف هــذا البحــث املنشــور يف مجلــة 
ا  »نيترش ريبورت« الريطانية 17 باحًثا مغربيًّ
إىل  البحــث  ويســتند  ــا.  وإيطاليًّ ا  وفرنســيًّ
أو  الوجهــن  )ذات  الحجريــة  األدوات  دراســة 
الجيولوجيــة  واملعطيــات  النــوى(  أو  الفــؤوس 
املســتخرجة مــن موقــع طومــا 1 الواقــع غــرب 
منــذ  حفريــات  تجــرى  حيــث  البيضــاء؛  الــدار 
مثانينيــات القــرن العرشيــن، واكتشــف علــاء 
اآلثار يف املوقع »واحًدا من أغنى التجمعات 
األشــولية يف أفريقيــا«، بحســب إفــادة محــب 
الــذي شــدد عــى أهميــة هــذا االكتشــاف نظًرا 
إىل أنــه يتعلــق بحقبــة »مــا قبــل التاريــخ وهــي 
ســوى  شــأنها  يف  يتوافــر  ال  معقــدة  مرحلــة 

القليل من البيانات«.

عاًما.
ويتقــن كاالســو العديــد مــن اللغــات، ومــن 
)خــراب  كاش«  أوف  »رون  أعالــه  أشــهر 
كامــوس  أوف  و»ماريــدج  و»كا«  كاش(، 
آند هارموين« )زواج قدموس وهارمونيا(، 
وهو إعادة رسد لعامل األساطر اإلغريقية.

الثقافيــة  الحيــاة  مميــز يف  موقــع  لــه  وكان 
أديلفــي  نــرش  لــدار  مديــًرا  اإليطاليــة 
حيــث  ميانــو،  يف  املرموقــة  إديتســوين 
أن  قبــل  عاًمــا،   60 مــن  يقــرب  مــا  عمــل 
بيعهــا  ملنــع   ،2015 عــام  يشــريها 

ملجموعة موندادوري العماقة.

أمري عرص النهضة.. اكتشاف 
قصيدة ملحمية إيطالية تشيد 

بمحمد الفاتح

أداة حجرية يف المغرب
 تعود إىل )1.3( مليون سنة

وفاة عمالق األدب
اإليطايل روبرتو كاالسو

اكتشاف علمي يؤكد 
نظرية أينشتاين حول 

الثقوب السوداء
واشنطن/ وكاالت:

رصد علاء للمرة األوىل انبعاثات أشعة سينية تأيت من خلف 
ثقــب أســود هائــل يقــع يف مركــز مجــرة تقــع عــى بعــد حــوايل 
800 مليــون ضوئيــة، وهــو اكتشــاف أكــد بشــكل عمــيل نظريــة 

ألبرت أينشتاين حول الثقوب السوداء.
وأشــار عــامل الفضــاء يف جامعــة ســتانفورد، دان ويلكينــز، الــذي 
رصــد هــذه الظاهرة باســتخدام تلســكوب فضــايئ ونرش النتائج، 
يف مجلة "نيترش" إىل أنه رأى توهجات ساطعة تصدر من هذا 

الثقب.
ويف حــن أن رؤيــة هــذه التوهجــات أمــر متوقــع عنــد رصد ثقب 
التقــاط ومضــات إضافيــة أصغــر  هــو  فاجــأه  مــا  أن  إال  عمــاق، 
الثقــب  خلــف  مــن  املنعكســة  الســينية  األشــعة  مــع  تتوافــق 

األسود، وهو أمر مل يتم رصده من قبل.
الثقــب  هــذا  إىل  يذهــب  ضــوء  "أي  بيــان:  يف  ويلكينــز  وقــال 
األســود ال يخــرج، لــذا ال ينبغــي أن نكــون قادريــن عــى رؤيــة أي 

يشء خلف الثقب األسود".
وقــال إنــه ظــل لســنوات يبنــي نظريــات حــول كيفيــة ظهــور هــذه 
الومضــات، حتــى رآهــا بالفعــل يف التلســكوب، ما ســاعده عى 

ربط نظريته بالواقع.
ويقــول العلــاء إنــه عندمــا يســقط الغــاز يف ثقــب أســود، فإنــه 
يطلق كمية هائلة من الطاقة وإشــعاعا كهرومغناطيســيا يجعل 
لكــن  الكــون،  يف  ســطوعا  النقــاط  أكــر  أحــد  األســود  الثقــب 
العلــاء، مــع ذلــك، مل يتمكنــوا ســابقا مــن رصــد أشــعة تأيت من 

خلف الثقوب السوداء.
رصــد  مــن  تلســكوبه  بواســطة  ســتانفورد  يف  العــامل  واســتطاع 
ومضــات صغــرة منحنيــة تخــرج مــن خلــف الثقــب الهائــل بفعــل 
الجاذبيــة الشــديدة. وكان أينشــتاين قــد تنبــأ يف نظرية النســبية 
بهذه الظاهرة، قبل عقود، لكن هذه هي املرة األوىل التي ُيرى 

فيها الضوء من خلف ثقب أسود بشكل مبارش.


