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رام الله-غزة/ محمد املنرياوي-عزام حافظ:
خطواتهــا  األســرية  الوطنيــة  الحركــة  علقــت 
مــن  التــي كانــت  التصعيديــة "اإلســراتيجية" 

خضــوع  بعــد  الجمعــة،  غــًدا  تبــدأ  أن  املقــرر 
ملطالــب  اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  إدارة 
عــدة، مؤكــدة أن األرسى جنــوا مثــار صمودهــم 

حملتهــا  عقــب  الســجون،  إدارة  مواجهــة  يف 
التــي  األيــام  يف  ضدهــم  الرشســة 
مــن  الحريــة"  "نفــق  عمليــة  أعقبــت 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
يف  التحقيــق  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تتجاهــل 
جرميــة إطــاق النــار عىل املعارض الســيايس 
فخري جرادات، الجمعة املاضية، األمر الذي 

يشري إىل ضلوعها يف الحادثة.

مــع  الســلطة  أجهــزة  تواطــؤ  الجرميــة  وتعكــس 
املســلحني الذيــن أطلقــوا النــار صــوب مركبــة 
املتصاعــدة  القمــع  حالــة  ظــل  يف  جــرادات 
يف  والحقوقيــني  واملعارضــني  للنشــطاء 
جــرادات  وينشــط  املحتلــة.  الغربيــة  الضفــة 

بالعدالــة  املطاِلبــة  الســلمية  الفعاليــات  يف 
قتلتــه  الــذي  بنــات  نــزار  الســيايس  للناشــط 
املــايض،  يونيو/حزيــران  يف  الســلطة  أجهــزة 

تأبــني  حفــل  إلقامــة  حاليــا  وســعيه 
للمغــدور. وأكــد جــرادات أن أجهــزة 

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر  عــدَّ 
مــن  أنــه  ليربمــان،  أفيغــدور  اإلرسائيــي 
مــع  تســوية  اتفــاق  إىل  التوصــل  املســتحيل 
رئيــس الســلطة محمــود عباس. وكــرر ليربمان، 

يف  اليمينــي،  بيتنــا"  "إرسائيــل  حــزب  زعيــم 
حديث مع هيئة البث العربية، أمس، موقفه 
ليربمــان:  وقــال  لعبــاس.  املعــادي  الســيايس 
مصلحــة  الســلطة  مــع  األمنــي  "التنســيق 
التوصــل  املمكــن  غــري  مــن  لكــن  مشــركة، 

إىل تســوية سياســية مــع )أبــو مــازن(". وأعلــن 
مكتــب رئيــس وزراء االحتــال نفتــايل بينيــت 
أنــه ال ينــوي اللقــاء مــع  يف أكــر مــن مناســبة 

رئيــس الســلطة عــىل الرغــم مــن لقاء 
وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس 

جبارين: المقاومة مستعدة لمعركة األسرى كدفاعها عن المقدسات في "سيف القدس"

الحركة األسرية ُتعلِّق خطواتها التصعيدية 
"اإلسرتاتيجية" بعد خضوع االحتالل لمطالب عدة

عدها رسالة إلخماد صوته المعارض للقمع والفساد في الضفة
جريمــة إطــالق النــار علــى الناشــط جــرادات.. 

السلطــة تتجاهــل التحقيــق وتثبــت تواطؤهــا

"التنسيق األمني مصلحة مشتركة"
ليربمان: من المستحيل التوّصل إىل اتفاق مع عباس

حواجز نصبتها قوات االحتالل في شوارع عدة بالقدس المحتلة لمنع حركة األهالي في األعياد اليهودية           )أ ف ب(

مؤتمر صحفي للقوى الوطنية واإلسالمية بغزة أمس      )تصوير/ رمضان األغا(

لجنة تطالب الربلمانات الدولية بوقف 
استفزازات االحتالل يف األقىص

رون: االحتالل يستغل األزمة  اقتصاديون ُيحذِّ
االقتصادية لفرض وقائع أمنية يف الضفة

19 وفاة و2366 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس 19 وفــاة، و2366 إصابــة بفــريوس كورونــا، و2162 
حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف الـــ24 ســاعة املاضية. ففي غزة 
ســجلت وزارة الصحــة 10 وفيــات، و1527 إصابــة، عقــب إجــراء 5053 فحصــا 
مخربيــا، مشــرية إىل تعــايف 1358 حالــة مــن مصــايب كورونــا. ولفتــت إىل أن 
اإلجــايل الراكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 بلــغ 

حــاالت  نشــطة، و128309  21153 حالــة  منهــا  إصابــة،   150700
يخضعــون  مصابــا   388 أن  وأضافــت  وفــاة.  حالــة  و1238  تعــاٍف، 

يساهم في تطبيق "صفقة القرن" بشطب قضية الالجئين

المدلل: "اتفاق اإلطار" يجعل 
"أونروا" رهينة للمال األمرييك

غزة/ جال غيث:
أكد مسؤول ملف الاجئني يف حركة الجهاد اإلسامي أحمد املدلل أن "اتفاق 
اإلطــار" املوقــع بــني واشــنطن ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئــني 
واالبتــزاز  واملــال  للسياســات  رهينــة  األخــرية  يجعــل  "أونــروا"  الفلســطينيني 
وســيلًة  االتفــاق  "فلســطني"  لصحيفــة  حديــث  يف  املدلــل  وعــد  األمريــي. 

لابتــزاز "الرخيــص" مــن اإلدارة األمريكيــة برئاســة جــو بايــدن لتنفيــذ 
"صفقــة القــرن" الهادفــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وإســقاط حــق 

تعرضوا لتعذيب قاٍس وحرمان من النوم والطعام
تفاصيل "مؤلمة" يرسدها أرسى "نفق الحرية" الُمعاد اعتقالهم

رفض أخذ عالجه "الكيماوي"
الطفل أحمد القواسمي يعيش 
"صدمة" بعد اعتقال االحتالل والَده

الخليل/ األناضول:
يعيــش الطفــل املريــض بالرسطــان أحمد القواســمي )11 عاًما(، صدمة، 

بعــد اعتقــال جيــش االحتــال اإلرسائيــي والــده حجــازي )38 
عاًمــا( فجــر الثاثــاء. ويقــول أحمــد والدمــوع تــذرف مــن عينيــه: 

وقفة يف خان يونس دعًما وإسناًدا 
لألرسى يف سجون االحتالل

خان يونس/ فلسطني:
شــارك العــرشات مــن املواطنــني، أمــس، يف وقفــة أمــام مقــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر يف محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، 
ورفــع  اإلرسائيــي.  االحتــال  ســجون  يف  لــأرسى  وإســنادًا  دعــًا 

املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمتهــا الجبهــة الدميقراطيــة 
مشاورات جارية لتحرير فلسطني، صور أرسى "نفق الحرية"، والفتات كتب 

لتشكيل جيش أفغاين 
د أموااًل  وواشنطن ُتجمِّ

للضغط عىل طالبان
كاُبل/ الجزيرة نت-وكاالت:

أعلــن قــاري فصيــح الديــن، قائــد الجيــش األفغاين 
جاريــة  املشــاورات  أن  بالوكالــة، 
لتشــكيل جيــش أفغــاين جديــد مهمتــه 

القواسمي: يجب محاكمة 
اآلِمريــن باغتيــال "بنــات" 

ذين فقط وليس الُمنفِّ
رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:

شــدد رئيــس تجمــع الــكل الفلســطيني املحامــي د. بســام القواســمي 
بتنفيــذ  اآلمريــن  والعســكريني  السياســيني  محاكمــة  وجــوب  عــىل 

بنــات،  نــزار  الســيايس  واملعــارض  الناشــط  اغتيــال  جرميــة 
وليــس منفــذي الجرميــة فقــط. واغتالــت أجهــزة أمن الســلطة 

ل عىل السلطتني  زيدان: التغوُّ
الترشيعية والقضائية وراء 

انتكاسة الحريات بالضفة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

قــال النائــب يف املجلــس الترشيعــي عبــد الرحمــن زيــدان: إن تغــول 
األجهزة األمنية عىل السلطتني الترشيعية والقضائية، السبب الرئيس 

وراء انتكاســة الحريــات العامــة يف الضفــة الغربيــة. وأوضــح 
زيــدان يف مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطني"، أمــس، مظاهــر 

القدس املحتلة/ فلسطني:
املجلــس  يف  واألقــى  القــدس  لجنــة  طالبــت 
الترشيعي، الربملانات الدولية برضورة الضغط عىل 
االســتفزازات  لوقــف  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 

واالقتحامات لباحات املسجد األقى املبارك.

عــن  أمــس،  بيــان،  يف  الربملانيــة،  اللجنــة  وأعربــت 
قلقها من االقتحامات االستيطانية املتتالية لباحات 
القــدس  يف  شــعبنا  جاهــري  وحثــت  املســجد. 

الربــاط  إىل  الـــ48"  و"أرايض  والضفــة 
واالحتشــاد يف باحــات املســجد؛ إلفشــال 

غزة/ رامي رمانة:
محــاوالت  مــن  اقتصاديــون  مراقبــون  حــذر 
اســتغال  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
الضفــة  تعانيهــا  التــي  االقتصاديــة  الفجــوة 
الغربية يف فرض إماءات ووقائع سياسية 
وأمنية. وأشاروا إىل أن أطروحات االحتال 
يف هــذا الصــدد قــد توحــي  للوهلــة األوىل 

مزعومــة،  اقتصاديــة"  "تســهيات  أنهــا 
غــري أنــه عــىل املديــني املتوســط والبعيــد 
ــا،  قويًّ اقتصــاًدا  تصنــع  لــن  أنهــا  ســيتضح 
وهــي "مثــن للصمــت عــن الحقــوق الوطنية 
"إرسائيــل  حــزب  زعيــم  وكان  املرشوعــة". 

بيتنا" أفيغدور ليربمان رصح يف 
وقت سابق بأن "التعاون األمني 

محمود العارضة: أنا المسؤول 
عن العملية وما حدث إنجاز كبري
يعقــوب قـادري: ما دمـُت عىل 

قيــد الحيــاة سأبحـث عـن حرييت

زكريا الزبيدي: لـم نطلب المساعدة 
من أحد حرًصا عىل أهلنا بالداخل المحتل
محمد العارضة: تناولت الصبـــر ألول 
مرة منـذ 22 عاًما مــــن أحد البساتني
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القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أغلقت قوات االحتالل اإلســرائيلي أمس طرقات عدة في مدينة القدس المحتلة 
وقيــدت تحــركات المقدســيين، واعتــدت علــى الــزوار والمصليــن وموظفــي وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية في المسجد اإلبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية، 
وطردتهــم منــه بالقــوة، وأغلقتــه ودنســت باحاتــه، ضمــن إجــراءات أمنيــة بذريعــة 

االحتفال بـ"األعياد اليهودية". وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتالل 
وضعت حواجز إسمنتية وحديدية على مفرق الطريق المؤدي إلى شارع 

داَهَم "يعبد والعرقة" وسط اندالع مواجهات عند حاجز "الجلمة" العسكري

االحتالل ُيضيِّق عىل المقدسيني 
ويغلق "اإلبراهيمي" بالقوة 

بذريعة "األعياد اليهودية"
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تعلــن مؤسســة بارســك )PARCIC( عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
لصالح مرشوع " تحسني الوضع املعييش للسيدات معيالت األرس من 
خالل مزارع أغنام إلنتاج األلبان جنوب قطاع غزة، واملمول من الحكومة 
اليابانية وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء، 

فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
خانيونــس  العــدس(  خربــة  النــر،  )الشــوكة،  رفــح  التوريــد:  مواقــع 

)قيزان النجار، قيزان أبو رشوان(
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات 

املعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
2. يجب أن تكون األســعار املقدمة للعطاء ســارية املفعول ملدة ال 

تقل عن )120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
3. يجــب أن تكــون األســعار بالدوالر وشــاملة قيمــة الرضيبة املضافة 

مع تقديم خصم املصدر الالزم.
نقــدا عنــد  غــر مســردة تدفــع  )50( دوالر  العطــاء  4. مثــن كراســة 

استالم الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.
5. اســتالم كراســة العطــاء يكــون ابتــداًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 

16/09/2021 ولغايــة يــوم األربعــاء املوافــق 22/09/2021 مــن 

الساعة 9:00 ص حتى الساعة 2:30 م.
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  للعطــاء  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

21/09/2021 وذلك يف مقر مؤسسة بارسك الساعة 11:00ص.

7. آخر موعد لتسليم مظاريف العطاء املكتملة واملختومة من قبل 

املتقدمني يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 23/09/2021، 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف االغاثة الزيتون – غزة. 

عطــاء(  دخــول  )كفالــة  تأمــني  كفالــة  تقديــم  املــورد  عــىل  يجــب   .8

مقدارها %5 من القيمة االجاملية للعطاء.
9. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائــه أو 

تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
11.رسوم اإلعالن يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء. 

التنميــة  جمعيــة  عــىل  االتصــال  واملعلومــات  االستفســار  مــن  ملزيــد 
الزراعية )اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل 
محطة أبو جبة للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

مؤسسة بارسك
طرح عطاء رقم )2021/03(

توريد أغنام عساف محلية منتخبة

لجنة تطالب الربلمانات 
الدولية بوقف استفزازات 

االحتالل يف األقىص
القدس املحتلة/ فلسطني:

الربملانــات  الترشيعــي،  املجلــس  يف  واألقــى  القــدس  لجنــة  طالبــت 
لوقــف  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  عــىل  الضغــط  بــرضورة  الدوليــة 

االستفزازات واالقتحامات لباحات املسجد األقى املبارك.
وأعربــت اللجنــة الربملانيــة، يف بيــان، أمــس، عــن قلقهــا مــن االقتحامــات 

االستيطانية املتتالية لباحات املسجد.
إىل   "48 و"أرايض  والضفــة  القــدس  يف  شــعبنا  جامهــر  وحثــت 
باحــات املســجد؛ إلفشــال مخططــات االحتــالل  الربــاط واالحتشــاد يف 
ومســتوطنيه. ودعــت املقاومــة الفلســطينية ألخــذ زمام املبــادرة والفعل 

يف كل أرض فلسطني، دفاًعا عن األقى وحاضنته مدينة القدس.
وطالبــت لجنــة القــدس واألقــى يف الترشيعــي، األردن ملــًكا وبرملاًنــا 
وحكومــة وشــعًبا للقيــام بدورهــم يف لجــم اعتــداءات املســتوطنني مــن 
خالل تقوية وجودهم يف متابعة شؤون األقى وتكثيف أعامل الرميم 

والصيانة، وعدم االنصياع إلمالءات االحتالل.

مؤسسة حقوقية تطالب 
بتحقيق العدالة لضحايا 

مجزرة صربا وشاتيال 
لندن/ فلسطني:

حــق"،  "الحيــاة  والحقوقيــة  اإلنســانية  لألعــامل  نزاهــة  مؤسســة  طالبــت 
برضورة تحقيق العدالة لالجئني الفلسطينيني، ومحاسبة مرتكبي مجزرة 

صربا وشاتيال عىل جرميتهم.
وأكــدت املؤسســة يف بيــان، أمــس، مبناســبة ذكــرى مــرور 39 عامــا عــىل 
مجــزرة صــربا وشــاتيال، أن الحقــوق ال تســقط بالتقــادم، مشــددة عــىل حــق 

ذوي الضحايا يف محاكمة القتلة، والقصاص منهم.
وأعربت عن أسفها ملرور عقود من الزمن دون أن تأخذ العدالة مجراها، 
ومعاقبــة كل مــن اشــرك يف املجــزرة، ســواء مــن خطــط أو أعطــى األوامــر 
بذلــك، إىل جانــب مــن نفــذ. وأشــارت إىل أن املجــزرة التــي وقعــت يف 
ســبتمرب 1982 ســتبقى جرحــًا غائــرًا لــن يندمــل لشــدة مــا ارُتكــب فيها من 
انتهــاكات وحشــية فظيعــة. وأفادت بــأن الجرمية التي راح ضحيتها اآلالف 
مــن األبريــاء مل تفــرق بــني طفــل وشــيخ وامــرأة، وســعى املجرمــون إليقــاع 
العدد األكرب من الضحايا، بهدف اإلبادة وتهجر الالجئني الفلسطينيني، 
أجــل  مــن  والنضــال  العــودة  يف  وحقهــم  قضيتهــم  نســيان  إىل  ودفعهــم 
حقوقهم إىل األبد. وختمت املؤسســة الحقوقية: ســيظل الفلســطينيون 
إىل جانــب أحــرار العــامل يطالبــون بالعدالــة للضحايــا، ومعاقبــة املجرمــني 

عىل ما اقرفته أيديهم.

النارصة/ األناضول:
الســابق  األمريــي  الرئيــس  مغــادرة  أفقــدت 
دونالــد ترامــب، البيــت األبيــض، مطلــع العــام 
الزخــم  األخــرة،  التطبيــع  اتفاقيــات  الجــاري، 
الــذي حظيــت بــه، بعــد انطالقهــا يف آخــر عــام 

من والية ترامب.
وغــاب مصطلــح ما تســمى "اتفاقيــات أبراهام" 
عن قاموس إدارة الرئيس جو بايدن، مع إعالن 
الناطــق بلســان وزارة الخارجيــة األمريكيــة نيــد 
برايــس، يف أكــر مــن مناســبة، تفضيــل إدارتــه 

استخدام مصطلح "اتفاقيات التطبيع".
وكان إعــالن الرئيــس األمريــي الســابق ترامــب 
يف 13 أغســطس/آب 2020، قــرار اإلمــارات 
و)إرسائيــل( تطبيــع العالقــات بينهــام قــد فاجــأ 

العامل.
وبتوقيــع اإلمــارات والبحريــن يف 15 ســبتمرب/

إعــالن  عــىل  األبيــض  بالبيــت   ،2020 أيلــول 
تطبيــع العالقــات فــإن العمليــة اكتســبت زخام 

كبرا.
بإعالنهــا  الســودان،  انضمــت  أن  لبثــت  ومــا 
تطبيــع   2020 أول  أكتوبر/ترشيــن   23 يف 
العالقات مع دولة االحتالل ثم إعالن الواليات 
املتحــدة يف 10 ديســمرب/كانون أول 2020 
قرار املغرب إعادة العالقات الدبلوماسية مع 

)إرسائيل(.
إرسائيليــون  مســؤولون  تحــّدث  حينــه،  ويف 
وأمريكيون عن إمكانية انضامم 5 إىل 10 دول 

عربية وإسالمية، إىل هذه العملية.
لكــْن ومــع مغــادرة ترامــب البيــت األبيــض يف 
يناير/كانون الثاين 2021، فإن أحاديث قرب 
توقيع بلدان عربية وإسالمية اتفاقيات تطبيع 

جديدة غابت عن عناوين األخبار.
شــلومو  اإلرسائيــي  الســيايس  املحلــل  ورأى 
غانور، أن "األحداث عىل املسار الفلسطيني-

يف  الجيوسياســية  والتغيــرات  اإلرسائيــي" 
اإلدارة  تغيــر  وخاصــة  والعــامل،  املنطقــة 
األمريكيــة، أدت - إىل حــد مــا - إىل انحســار 

عملية التطبيع.
لكّن غانور، يقول إن "العالقات التطبيعية بعد 
مرور عام، حققت نوعا من التقدم وبعض من 
التــي كانــت مرجــوة منهــا" بحســب  األهــداف 

تقديره.
وكان الرئيــس بايــدن قــد أعلــن تبنيه خيار "حل 
املفاوضــات  إعــادة  إىل  وســعيه  الدولتــني"، 
ســلفه  كان  أن  بعــد  الفلســطينية-اإلرسائيلية، 

قد رفض هذا الحل.
واختفت عن الطاولة، ما تســمى خطة "صفقة 
القــرن" التــي وضعهــا الرئيــس الســابق ورفضهــا 

الفلسطينيون بشدة.
تطبيع متفاوت

وتفــاوت التقــدم يف تطبيــع العالقــات مع دولة 
ولكــن  وأخــرى،  عربيــة  دولــة  بــني  مــا  االحتــالل 
العالقــات اتســمت بكونهــا "تجاريــة أكــر منهــا 

سياسية".
ووفقــا ملعطيــات أخــرة، نرشتهــا وزارة خارجية 
يوليو/متــوز  بــني  الفــرة  يف  فإنــه  االحتــالل 
2020 وحتــى ذات الشــهر مــن العــام الحــايل، 

ارتفــع حجــم صــادرات االحتــالل إىل اإلمــارات 
مليــون   613.9 إىل  دوالر  مليــون   50.8 مــن 

دوالر.
أمــا حجــم الصــادرات إىل املغــرب فقــد ارتفــع 
مــن 14.9 مليــون إىل 20.8 مليــون يف حــني 
البحريــن ارتفعــت  أن صــادرات االحتــالل إىل 

من صفر إىل 300 ألف دوالر.
)إرسائيــل(  بــني  "العالقــات  غانــور  ويقــول 
واإلمارات كانت يف املقدمة، وقطعت شوطا 
كبــرا خــالل عــام واحــد، وخاصــة يف قطاعــات 
والصناعــة  والســياحة  واملصــارف  االقتصــاد 
املتطــورة والســياحة والتعــاون العلمي والطبي 
والتبــادل الثقــايف والتعــاون بني الجامعات يف 

كال الطرفني".
بــني دولــة االحتــالل والبحريــن،  العالقــات  أمــا 
بحســب  األوىل،  خطواتهــا  يف  زالــت  فــام 
غانــور، الــذي يضيــف مســتدركا: "لكــْن، هناك 

العالقــات  وتطويــر  للتعــاون  كبــرة  إمكانيــات 
للبحريــن،  املاليــة  املكانــة  بســبب  خاصــة 

وتبادل الخربات بني الجانبني".
وحول أسباب عدم حدوث تقدم يف العالقات 
مع السودان، يرى املحلل السيايس أنها تعود 

إىل "االعتبارات الداخلية يف السودان".
يعــرب  املغــرب،  مــع  العالقــات  وبخصــوص 
االنتخابــات  "نتائــج  بــأن  اعتقــاده  عــن  غانــور 
األخــرة هنــاك، قــد تحمــل يف طياتهــا مالمــح 

قفزة محتملة يف العالقات".
أيضــا،  أخــرى  اعتبــارات  "هنــاك  ويضيــف: 
قــد تدفــع هــذه العالقــات، وهــي وجــود يهــود 
ويهــود يف  أصــل مغــريب يف )إرسائيــل(،  مــن 
املغرب نفسها، وفرص التعاون املشرك بني 
والزراعــة  الــري  مجــاالت  يف  خاصــة  الجانبــني 

والسياحة واالستثامرات".
غياب ترامب

ويرى غانور أن تغّر اإلدارة األمريكية، وخسارة 
الرئيــس الســابق ترامــب، االنتخابــات، قــد أّثــر 

فعال عىل تقدم عملية اتفاقيات التطبيع.
ولــوال  األمريكيــة،  اإلدارة  تبــدل  "لــوال  وزعــم: 
األحــداث التــي تعــم العامل العــريب، لكان عدد 

الدول املطبعة مع )إرسائيل( قد ازداد".
إن  القــول  إرسائيليــون،  مســؤولون  وكــرر 
والــدول  االحتــالل  دولــة  بــني  العالقــات 
مدخــال  يشــكل  قــد  واإلســالمية  العربيــة 
التفــاق فلســطيني-إرسائيي، وهــو مــا اعتــربه 

الفلسطينيون "خدعة".
مواجهــة  وهــو  مشــرك  قاســم  "لدينــا  وتابــع: 
األوســط،  الــرشق  يف  اإليــراين  التمــدد  خطــر 
ومساعي إيران للحصول عىل السالح النووي، 

ما يشّكل خطرا عىل أمن املنطقة بأكملها".
وتوقــع املحلــل اإلرسائيي: "لذلك، أعتقد ان 
الخطــوة التاليــة، هــي إقامــة نــوع مــن التحالــف 
برعايــة  اإلرسائيي-العــريب  اإلقليمــي  األمنــي 
أمريكيــة ملواجهــة الخطــر اإليــراين"، عــىل حــد 

قوله.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قــال النائــب يف املجلــس الترشيعــي عبــد الرحمــن زيــدان: 
الترشيعيــة  الســلطتني  عــىل  األمنيــة  األجهــزة  تغــول  إن 
والقضائيــة، الســبب الرئيــس وراء انتكاســة الحريــات العامــة 

يف الضفة الغربية.
وأوضــح زيــدان يف مقابــل مــع صحيفــة "فلســطني"، أمــس، 
مــن  بــدًءا  الضفــة،  يف  العامــة  الحريــات  انتكاســة  مظاهــر 
االعتقاالت السياسية واالعتداء عىل النشطاء واملتظاهرين 
وكذلــك  والســحل  بالــرضب  والصحفيــني  الســلميني 

االستدعاءات األمنية عىل خلفية حرية الرأي والتعبر.
عقــب  العامــة  الحريــات  انتكاســة  مظاهــر  بتصاعــد  وأفــاد 
أيــار  مايــو/  بنــات يف  نــزار  الســيايس  الناشــط  قتــل  جرميــة 

املايض.
أجهــزة  فــإن  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  تجمــع  وبحســب 
أمــن الســلطة نّفــذت أوامــر اعتقــال واســتدعاء سياســية أزيــد 
لالنتخابــات  الســلطة  رئيــس  تعطيــل  منــذ  حالــة   160 عــن 

الترشيعية مطلع مايو/أيار من هذا العام.
يف  الشــعبية  االحتجاجــات  مييــز  مــا  أن  إىل  زيــدان  ولفــت 
الضفــة خــالل األشــهر املاضيــة، هو مشــاركة جميــع األطياف 
الشعبية )مؤسسات حقوقية، مؤسسات مدنية، مواطنني(، 
وقــال: "املواطنــون يدركــون أن االعتــداء عــىل الحريــات مــن 

السلطة أصبحت حالة عامة متس الجميع".
وشــدد عــىل أن قتــل الناشــط بنــات، جرميــة اســتفزت جميــع 
الســيايس  الوضــع  يف  الخلــل  نتيجــة  املجتمعيــة  األطيــاف 

العام بالضفة؛ لغياب أي إطار للمحاسبة أو املراقبة.
ونبه إىل أن هناك مؤسســات حقوقية ُتصدر تقاريرها حول 
ضاغطــة"،  أداة  أي  بيدهــا  ليــس  "لكــن  الســلطة  انتهــاكات 
يغــض  الــذي  الــدويل  املجتمــع  ذاتــه،  الوقــت  يف  منتقــدا 

الطرف عن انتهاكات السلطة لحقوق اإلنسان. 
يف  النائــب  بحســب  الــدويل،  الدعــم  ذلــك  ويتجــىل 

الترشيعــي، بعــدم جديــة الســلطة يف تحقيــق العدالــة مــن 
قتلة بنات.

الســلطة  إجــراءات  يف  واضًحــا  الخلــل  "فــكان  وأضــاف: 
لتعاملهــا مــع هــذه الجرميــة منــذ اليــوم األول، فظلــت لفــرة 
طويلــة تنكــر تورطهــا يف الجرميــة، بــل عملــت عــىل حاميــة 

القتلة الذين نفذوا الجرمية بأوامر عليا".
أخــرا  الســلطة  اُضطــرت  اإلنــكار حتــى  ذلــك  اســتمر  وتابــع: 
هــؤالء  تقديــم  إىل  الــدويل  الحقوقــي  الضغــط  وقــع  تحــت 
العنــارص األمنيــة كـ"كبــش فــداء" يف محاكمــة تفتقــر حتــى 
اآلن ألســس النزاهــة، وســبق ذلــك إعــالن نتائــج لجنــة تحقيــق 
"شــكلية" مــن طــرف واحــد يف الحادثــة )هــو الســلطة( ذاتهــا 

بعد انسحاب ذوي نزار؛ لعدم شفافية ونزاهة املحاكمة.
وأكــد زيــدان أن إجــراءات الســلطة حــول مقتــل بنــات مبثابــة 
تغطيــة عــىل الجرميــة وليــس الهــدف منهــا التحقيــق فيهــا أو 

محاسبة القتلة.
إلغاء االنتخابات

وأوضــح أن تغييــب الســلطة الترشيعيــة أدى لتغــول الســلطة 
التنفيذيــة عــىل القضــاء وتزايــد انتهــاكات الســلطة لحقــوق 

املواطنني يف ظل غياب الرقابة.
انتكاســة حقوقيــة، ومل  إلغــاء االنتخابــات أحــدث  وقــال: إن 
يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل إن هنــاك تفاقــاًم يف حــاالت 
االســتدعاء عــىل خلفيــة سياســية لتشــمل مواطنني ونشــطاء 
مبجــرد تعبرهــم عــن الــرأي حتــى وصلــت الســتدعاء نــواب 

الترشيعي.
مذكــرة  آب،  أغســطس/  أرســلت،  الســلطة  أجهــزة  وكانــت 
اســتدعاء للنائب د. نارص عبد الجواد يف مدينة ســلفيت، 

لكنه رفض التجاوب مع هذا االستدعاء.
واعتــرب النائــب عــن محافظــة طولكــرم أن جميــع األزمات التي 
تعصــف بالضفــة الغربيــة نتيجــة تعطيــل الســلطة للمجلــس 
الترشيعــي منــذ 15 عامــا، عــدا عــن تعطيــل عبــاس إلجــراء 

االنتخابات تحت حجج واهية.
عبــاس يف  أصــدره  الــذي  الحريــات"  "مرســوم  أن  إىل  ونبــه 
20 فربايــر املــايض متهيــدا لالنتخابــات العامــة يف مايــو/ 

أيــار )ألغاهــا عبــاس الحقــا(، مل يعد قامئــا عىل أرض الواقع، 
مشــددا عــىل أن املرســوم بحــد ذاتــه "جرميــة قانونيــة" كــون 
الحقوق والحريات مكفولة بالقانون األسايس الفلسطيني.

وتابع: إصدار رئيس السلطة للمرسوم، اعراف بأن السلطة 
التنفيذيــة تعطــل العمــل بالقانــون األســايس، "املطلوب هو 
تفعيــل القانــون األســايس فقــط واحرامــه دون الحاجــة ألي 

مراسيم رئاسية".
إيجــايب عــىل  تطــّور  إمكانيــة حــدوث  يبــِد تفاؤلــه حــول  ومل 
وضــع الحريــات العامــة يف الضفــة، مدلــال عــىل ذلــك بإلغــاء 
االنتخابــات العامــة إضافــة إىل رد رئيــس الســلطة "الســلبي" 

عىل رسالة رجل األعامل منيب املري.
وكان رئيــس الســلطة قــد رد عــىل وثيقــة قدمهــا "املــري" 
إلنهــا االنقســام بالقــول: "األخ منيــب، املطلــوب مــن حركــة 
رســمي  بشــكل  تعــرف  أن  رشيكــة،  تكــون  حتــى  حــامس 

وبتوقيع إسامعيل هنية بقرارات الرشعية الدولية".
واعتــرب النائــب يف الترشيعــي رشوط عبــاس مبثابــة "رغبــة 
منه إليقاع اآلخرين يف املستنقع الذي وقع فيه، لتوريطهم 
باالعراف بـ )رشعنة االحتالل( .. وهذا أمر مرفوض وطنيا".
واستدرك: "ال مخرج لتوافق وطني إال بتغير النمط السائد 

يف عقلية السلطة حول الشأن الوطني الداخي". 
وأوىص بــرضورة اســتمرار الحــراك الشــعبي الداعــم للعدالــة 

من قتلة بنات وإعادة الحريات العامة للضفة الغربية.
كــام أوىص زيــدان بــرضورة اســتثامر حالــة الوحــدة الوطنيــة 
التــي  الحريــة"  "نفــق  وعمليــة  القــدس"  "ســيف  معركــة  يف 
وافقت املزاج الشعبي يف جميع أماكن تواجده وخاصة أن 
"هذا الحس الشــعبي يريد ســلطة تعرب عنه وال تتعارض مع 

حقوقه وتطلعاته".

"التنسيق األمين مصلحة مشرتكة"
ليربمان: من المستحيل 

التوّصل إىل اتفاق 
مع عباس

النارصة/ فلسطني:
اعتــرب وزيــر املاليــة يف حكومة االحتــالل اإلرسائيي أفيغدور ليربمان، 
الســلطة  رئيــس  مــع  تســوية  اتفــاق  إىل  التوصــل  املســتحيل  مــن  أنــه 

محمود عباس.
وكــرر ليربمــان، زعيــم حــزب "إرسائيــل بيتنــا" اليمينــي، يف حديــث مــع 

هيئة البث العربية، أمس، موقفه السيايس املعادي لعباس.
وقال ليربمان: "التنسيق األمني مع السلطة مصلحة مشركة، لكن من 

غر املمكن التوصل إىل تسوية سياسية مع )أبو مازن(".
مــن  أكــر  يف  بينيــت  نفتــايل  االحتــالل  وزراء  رئيــس  مكتــب  وأعلــن 
مناســبة أنــه ال ينــوي اللقــاء مــع رئيــس الســلطة رغــم لقــاء وزيــر جيــش 

االحتالل بيني غانتس معه.
وســبق ملكتــب بينيــت أن أشــار إىل عــدم وجــود "مفاوضــات سياســية 

مع السلطة".
وبخصــوص قطــاع غــزة، اعتــرب ليربمــان أنــه يحتــاج إىل "معالجــة شــاملة 

وحّل معقد مصاغ باتفاق واسع".
واســتدرك: "لكــن هــذا لــن يحــدث يف العــام املقبــل، ورمبــا ليــس يف 

العام الذي يليه"، دون تفاصيل.
مــن  لكــن  التصعيــد،  يف  مصلحــة  لدينــا  "ليــس  ليربمــان:  وأضــاف 
املستحيل قبول صيغة الحكومة السابقة: الهدوء مهام كان الثمن".

الغول: االنتخابات المحلية 
تكون بتوافق وطين رزمة 

واحدة دون تجزئة
غزة/ فلسطني:

أكد رئيس اللجنة القانونية يف املجلس الترشيعي املستشار محمد 
فــرج الغــول، أن االنتخابــات ال تتجــزأ، وأن أي انتخابــات يجــب أن تكــون 

ضمن حوار وتوافق وطني.
وقــال الغــول يف تريــح صحفــي، أمــس: "إن قــرار مجلــس الــوزراء يف 
الضفــة الغربيــة بإجــراء االنتخابــات املحليــة خطــوة انفرادية، ويتجاهل 
)الوطنــي،  واحــدة  رزمــة  انتخابــات  إجــراء  بــرضورة  الوطنــي  التوافــق 
الترشيعــي، الرئاســة("، عــاًدا إيــاه نــوع من خداع الشــعب الفلســطيني 

ومحاولة لاللتفاف عىل حقوقه املرشوعة.
ــا هي  وشــدد عــىل أن "أي خطــوة دون تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه وطنيًّ
محاولــة فاشــلة، وتغريــد خــارج الــرب، وتعميــق للديكتاتوريــة وتفــرد 

أزالم السلطة املنسقة أمنيًا مع االحتالل".

ل عىل السلطتني الترشيعية  زيدان: التغوُّ
والقضائية وراء انتكاسة الحريات بالضفة

التطبيع يتقدم يف اإلمارات ويحبو 
يف المغرب والبحرين ويغيب بالسودان 

األسطل: 
سيتحرر أرسانا 

بمزيد من 
اإلعداد 

وأرس الجنود
غزة/ فلسطني:

املجلــس  يف  النائــب  أدان 
األســطل  يونــس  د.  الترشيعــي 
األربعــة،  األرسى  تعذيــب  جرميــة 
اعتقالهــم،  االحتــالل  إعــادة  بعــد 
مؤكــدا ًأن مــا قــام بــه االحتــالل مــن 
األربعــة  لــألرسى  تعذيــب وحــيش 
"نفــق  عــرب  الحريــة  تنســموا  الذيــن 
الحريــة" لــن يزيدهــم إال ثباًتــا حتى 

نيلهم حريتهم.
تريــح  يف  األســطل  وقــال 
الوحــيش  "التعذيــب  صحفــي: 
الذي ميارسه االحتالل ضد أرسانا 
وفصائلــه  شــعبنا  ســيزيد  األربعــة 
اجتثــاث  عــىل  ارصارًا  املقاومــة 
االحتــالل مــن جــذوره كــام متكنــوا 

من كنسه قبل 16 عام من غزة".
وأكد أن املقاومة وكتائب الشهيد 
وجــه  عــىل  القســام  الديــن  عــز 
اجــراء  عــىل  حريصــون  الخصــوص 
صفقة تبادل ســيكون األرسى ذوي 
واملؤبــدات  العاليــة  املحكوميــات 
وســيكون  املحرريــن،  رأس  عــىل 
رغــم  معهــم  الحريــة  نفــق  أرسى 
أرسانــا  أن  مؤكــدا  االحتــالل،  أنــف 
الصــرب  مــن  مبزيــد  ســيتحررون 
واملقاومــة  اللــه  عــىل  والتــوكل 
واإلعداد وأرس املزيد من األجناد.
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إميان داوود حسن هنية3.إسامعيل وليد إسامعيل الزقزوق2.إبراهيم حسن إبراهيم الفقعاوي  1.

 آيات حسن عبدالله الخطيب6.أرشف خليل إبراهيم أبو شعر5.أحمد محمد منر أبو عرجة4.

خالد محمد إبراهيم العامري9.حمزة كامل حسن أبو اللنب8.جامل صالح الدين جامل العيل7.
عبدالحميد شحدة محمود زعرب12.صبحي إبراهيم صبحي البيوك11.شعبان شفيق شعبان الجوجو10.
عالء فضل مصطفى نبهان15.عبدالله حسن أحمد أبو دان14.عبدالرحمن محمد زهدي شحتو13.
لؤي عيل زايد أبو حصرية18.فؤاد حسونة عبدالرؤوف الجرجاوي17.عامر عصام خالد النجار16.
محمد خرض حسني عرفة21.محمد بشري أحمد اللحام20.محمد أحمد محمد الرشيف19.
محمد كامل صابر السويس24.محمد فتحي عبدالله اللحام23.محمد عديل داوود الشاعر22.
محمود مجدي محمود أبو حامد27.محمود سليامن محمد أبو غياض26.محمود جمعة عبدالعزيز الكردي25.
هاين إبراهيم خليل صيام30.نبهان سامل مرزوق أبو جاموس29.موىس خالد سعيد ضاهر28.
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حيث ستعقد املسابقة القضائية حسب الجدول اآليت:- 
1. االثنــن 2021/10/04م املــرياث والوصيــة الواجبــة ) كتــاب الفريــدة يف حســاب الفريضــة، ومــا يتعلــق بالوصيــة 

الواجبة واملسائل األرثية االنتقالية يف األرايض األمريية( 
2. الخميس 2021/10/07م قانون األحوال الشخصية وحقوق العائلة والتعميامت النافذة املتعلقة بهام .

3.االثنن 2021/10/11م القواعد الكلية ) مجلة األحكام العدلية ( وقانون العدل واإلنصاف املتعلق بالوقف وصكوك وتوثيقات. 

4.  الخميس 2021/10/14م قضايا وأحكام.  

5.االثنن 2021/10/18م الدعوى ) مجلة األحكام العدلية ونظام املحكمة العليا الرشعية وقانون أصول املحاكامت الرشعية( 

6. الخميس 2021/10/21م قانون التنفيذ والتعميامت النافذة املتعلقة به. 

ستكون املسابقة يف مقر نقابة املحامين الرشعين الفلسطينين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عرشة ظهرًا لكل مادة.
الشيخ الدكتور/ حسن عيل الجوجووحرر يف 08/ صفر /1443هــــ  وفق 2021/09/15م.

رئيس الـمجلس األعىل للقضاء الرشعي
رئيـــس الـمحكمة العليا الشـــــرعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاءالرشعي
مكتب رئيس املجلس

إعالن صادر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي
بخصوص موعد املسابقة الكتابية لتعيني قاٍض رشعي

ُيعلــن املجلــس األعــىل للقضــاء الرشعــي وبعــد االطــالع عــىل طلبــات اإلخــوة املتقدمــن لوظيفة قــاٍض يف محكمة أول 
درجة أن الرشوط توافرت يف األتية أسامؤهم حسب املادة 11 من قانون قضاء الرشعي رقم 3 لسنة 2011م:- 

إعالن عطاء رقم )2021/22( لصالح "مرشوع الدونم 
املثمر لصغار املزارعني الفقراء يف قطاع غزة "

The Productive Dunum project for poor small farmers in Gaza Strip
لــرشكات  عــن طــرح عطــاء  غــزة،  غــزي دســتك -مكتــب قطــاع  تعلــن جمعيــة 
املســتلزمات الزراعيــة لتوريــد مــواد تأهيــل ألرايض زراعيــة لصالــح “مــرشوع 
للــرشوط  تبعــًا  غــزة”.  قطــاع  يف  الفقــراء  املزارعــن  لصغــار  املثمــر  الدونــم 
الــرشكات ذات  واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء. فعــىل 
العطــاء  هــذا  يف  باملشــاركة  ترغــب  والتــي  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن مبدينــة غــزة – شــارع الجــالء 
– مفرتق الزهارنة – عامرة أبو حليمة الطابق الخامس للحصول عىل كراســة 
العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

وحتى الساعة الثالثة مساًء، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجب عىل املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 

مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــًا مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكــون الرشكــة قــادرة عــىل توفــري فواتــري رضيبيــة، مــع تقديــم شــهادة 

خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء. 
5. رسوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء، 

ومثن رزمة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
6. يحق للجمعية تأجيل العطاء، تجزئته، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب، 

وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار, والسعر ليس املعيار الوحيد للرتسية.

لالستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي دســتك عىل 
جوال رقم 0592460110  يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك                                                                                                                                             
                  مكتب قطاع غزة

موعد الحصول عىل 
العطاء

املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  االثنــن  حتــى  2021/09/15م 

2021/09/20م يف أوقات الدوام الرسمي.

موعــد تســليم رزمــة العطاء 
املغلــق  بالظــرف  كاملــة 
واملختوم وفتح املظاريف

2021/09/22م  املوافــق  األربعــاء  يــوم 
الساعة 1:00 ظهرًا.

إعالن طرح عطاء
 QRC/2021/ 06 :رقم العطاء

يعلن الهالل األحمر القطري يف غزة عن طرح عطاء
) توريد مستهلكات وأدوات ومواد مخترب لعمليات جراحية(

فعىل الرشكات املسجلة و الراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل )مكتب الهالل 
االحمــر القطــري غــزة شــارع الوحــدة – عــامرة غــازي الشــوا- الطابــق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من يــوم الخميس املوافق 2021/09/16 و 

لغاية يوم الثالثاء املوافق 2021/09/21 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا . و ذلك وفق الرشوط التالية:
1.  الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املشاركة ان تكون مسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة.

2. مثن نسخة العطاء 100 دوالر أمرييك غري مسرتدة.

3. األسعار: بالدوالر األمرييك وغري شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية معفاه.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 150 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

املوافــق  االربعــاء  يــوم  ذلــك  و  املشــاركن  استفســارات  عــىل  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــامع   .5

1202/09/22  الساعة  11:00 صباحا يف مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عامرة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %2 مــن قيمــة العــرض املقــدم و تكــون بشــكل كفالــة 

بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري و تكون مدة 
رسيان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

7. تجزئة العطاء : يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء. 

8. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم االربعاء املوافق 2021/10/06 الســاعة 12:00 ظهرا 

يف نفــس العنــوان املذكــور أعــاله )مكتــب الهــالل االحمــر القطــري غزة -شــارع الوحدة  عامرة غازي الشــوا مقابل عيادة 
الرمال الطابق الثاين(، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

9. فتح املظاريف: سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعاله.

القدس املحتلة-غزة/ عزام حافظ:
حــي  مــن  "أبــو منــر"  عبيــدات  املقــديس محمــد منــر 
أحــد  املحتلــة،  القــدس  يف  املكــر  بجبــل  الصلعــة 
املرابطن الدامئن داخل املسجد األقىص وباحاته، 
انتقــل إىل جــوار رّبــه الحًقــا بثلــة مــن املرابطــن الذيــن 
ورّثــوا هــذه األماكــن ألحفادهــم، إميانا منهــم بأن الحق 

سترشق شمسه يوًما ما عىل "القبة الذهبية".
كان وداًعــا يليــق مبكانــة الحــاج أبــو منــر كــام يحــب أن 
يناديــه أقرانــه، وتنفيــذا لوصيتــه ألحدهــم: "إذا متــت 
فُنفــذت  جنبــه"،  ادفنــوين  األقــىص،  عــن  تبعدنيــش 
اليوســفية  مقــرة  يف  الــرى  تحــت  وووري  الوصيــة، 
يف  دومًنــا   14 نحــو  مســاحتها  تبلــغ  التــي  التاريخيــة 

الجانب الرشقي من سور البلدة القدمية بالقدس.
عــامد عبيــدات ابــن عــم الفقيــد "أبــو منــر" مل يتوقــف 
ذكــر  عــن  "فلســطن"  صحيفــة  مــع  الحديــث  طــوال 
مناقبــه، ِلــام لــه مــن صيــت واســع يف أرجــاء األقــىص 
والقــدس، فقــد كان صاحــب اللحيــة الطويلــة محبوبــا 
مــن الجميــع، متواضعــا مــع الصغري قبــل الكبري، حنونا 

عىل طيور ساحات الحرم القديس الرشيف.
يضيــف عبيــدات: "بــكاه الصغــري والكبــري، وترك فراغا 
سيملؤوه أحفاده من أطفال القدس، فقد سطر خالل 
ســنن حياتــه طريًقــا للمقــديس القــدوة املدافــع عــن 

أرضه".
ببلديــة  النظافــة  قســم  يف  منــر"  "أبــو  الحــاج  وعمــل 
القــدس، وكان يــؤدي صلواتــه يف األقــىص ما اســتطاع 
عاًمــا،   60 ببلوغــه  تقاعــد  أن  إىل  ســبيال،  ذلــك  إىل 
حتى أصبح من املرابطن عىل مدار الساعة يف أوىل 
القبلتــن، لينطلــق قبيــل الفجــر مــن جبــل املكــر ألداء 
الصالة يف األقىص، ثم يتحّلق مع أقرانه لقراءة القرآن 
إىل طلوع الشمس، ثم يؤدي صالة الضحى ويغادر.

مل يبخــل الحــاج "أبــو منــر" عــىل األقــىص بوقتــه، يف 
الشــدة والرخــاء والعــر واليــر، فقــد كان مــن أوائــل 
اإللكرتونيــة"  البوابــات  "هبــة  أحــداث  يف  املرابطــن 
صيــف 2017، حــن أرص االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل 

تركيبهــا لتفتيــش كل مــن يدخــل األقــىص ويخرج منه، 
بــاب  عنــد  تــارة  الفقيــد  ومعهــم  املقدســيون  فرابــط 
يســلم  ومل  حطــة،  بــاب  عنــد  أخــرى  وتــارة  األســباط، 
املدججــن  الجنــود  اعتــداء  مــن  املرابطــن  كآالف 

بالسالح عليه بالرضب.
حــال الحــاج "أبــو منــر" كحــال مئــات املرابطــن الذيــن 
ال يألون جهدا يف خدمة املقدســين وزوار األقىص. 
تؤكــد ذلــك لـ"فلســطن" الصحفيــة املقدســية رشوق 
يف  الدائــم  املرابطــن  وجــود  أن  مضيفــة  طلــب، 
األقــىص يحميــه من هجامت املســتوطنن التي تزداد 
حدتها يوما بعد آخر، فوجودهم يعني األمان ألهايل 

القدس.
عــىل  يعملــون  املرابطــن  أن  إىل  طلــب  ولفتــت 
يف  وخصوصــا  الصحفــي،  العمــل  يف  "مســاعدتنا 
حــال منعتنــا قــوات االحتــالل مــن الدخــول للمســجد"، 
لهــا،  نفيســة خويــص  املرابطــة  مســاعدة  إىل  مشــرية 
التــي تعــد أكــر املرابطــات ســنا، يف إدخــال معــدات 
باملســجد،  الفعاليــات  إحــدى  لتغطيــة  التصويــر 
وإيصالهــا بـ"التوكتــوك" الخــاص بها من أنحاء املدينة 

إىل بوابات األقىص.
عــىل  املرابطــن  االحتــالل  محاربــة  تقتــر  ومل 
األصــوات  تعالــت  بــل  أمنــه،  أجهــزة  مــن  مالحقتهــم 
محظــورا"،  إرهابيــا  "تنظيــام  لعدهــم  حكومتــه  داخــل 
وهــو مــا ســعت إليــه وزيــرة الثقافــة بحكومــة االحتــالل 
مــريي ريغيــف التــي كانــت تــرأس لجنــة الداخليــة يف 
طالبــت  حــن   2014 عــام  اإلرسائيــيل  "الكنيســت" 
مبعاقبــة كل مــن يرفــع صوتــه بالتكبــري داخــل األقــىص 

بغرامة 50 ألف شيقل.
ويف عــام 2015، أعلــن وزيــر جيــش االحتــالل الســابق 
موشيه يعلون املرابطن "تنظياًم محظورا"، بناء عىل 
الداخــيل  األمــن  مــن رشطــة االحتــالل وجهــاز  توصيــة 
"الشــاباك"، لكــن املرابطــن بصمودهــم يفرضــون يف 
الباطــل  أن "دولــة  ليقينهــم  إرادتهــم،  نهايــة كل جولــة 

ساعة، ودولة الحق إىل قيام الساعة".

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــىل غــري العــادة، لــن يحــرض رئيــس الســلطة 
محمــود عبــاس اجتامعــات الجمعيــة العامــة 
الشــهر،  هــذا  نيويــورك  لألمــم املتحــدة يف 
وسريســل خطابــه مســجاًل، األمــر الــذي يثــري 
تســاؤالت بشــأن وضعــه الصحــي، مــع تقدمــه 

يف السن.
ويعكــس إرصار عبــاس عــىل الحديث بكلمة 
مســجلة يف األمــم املتحــدة بــداًل مــن إرســال 
محمــد  حكومتــه  كرئيــس  عنــه،  منــدوب 
املالــيك،  ريــاض  وزيــر خارجيتــه  أو  اشــتية، 
حكــم  إىل  وتحويلــه  الحكــم،  عــىل  هيمنتــه 
عــىل  قبضتــه  إحــكام  واســتمرار  شــمويل، 

النظام السيايس، وفق ما يقول مراقبون.
ووصل عباس )85 عاًما( إىل رئاسة السلطة 
2005، بعــد  الثــاين عــام  يف ينايــر/ كانــون 
وقــد  عرفــات،  يــارس  الســابق  الرئيــس  وفــاة 
 9 يــوم  دســتوريا  الرئاســية  واليتــه  انتهــت 

يف  ظــل  لكنــه   2009 الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
منصبه.

حالة اليأس
الكاتــب والدبلومــايس الســابق، د. محمــود 
عبــاس  حضــور  عــدم  أن  رأى  العجرمــي، 
الشــخيص ومشــاركته يف اجتامعــات األمــم 
املتحــدة، واســتبدال ذلــك بكلمــة مســجلة، 
رئيــس  بهــا  ميــر  التــي  اليــأس  حالــة  يعكــس 
الســلطة، خاصــة أن مــرشوع التســوية وصــل 

إىل جداره النهايئ.
وقــال العجرمــي يف حديثه لـ "فلســطن": إن 
"موقــف عبــاس أضحــى ضعيفــًا متامــًا عــىل 
املســتوى الــدويل، مــع تعطيلــه االنتخابــات 
مــع  عقــده  لقــاء  بعــد  خاصــة  الفلســطينية، 
املركزيــة  األمريكيــة  االســتخبارات  مديــر 
ويليــام برينــز، الــذي طالبــه فيه برضورة وجود 

نائب له".
حضــوره  عــدم  أن  ادعــى  "عبــاس  وأضــاف: 

املتحــدة  األمــم  اجتامعــات  يف  الشــخيص 
يعــود النتشــار جائحــة كورونــا، ولكــن املــرض 
كان  الســلطة  ورئيــس  عامــن  مــن  موجــود 
يسافر ويلتقي بالرؤساء خالل هذه الفرتة".
انتــداب  عــىل  تعمــل  الــدول  أن  إىل  ولفــت 
ممثلــن عــن الرؤســاء يف املهــامت الدوليــة، 
اجتامعــات  منهــا  التــي  املهمــة  والزيــارات 
ولكــن  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
وأرســل  ذلــك،  عــىل  العمــل  رفــض  عبــاس 
تفــرده  يعكــس  مــا  وهــو  لــه،  مســجلة  كلمــة 

بالنظام السيايس.
وأوضح العجرمي أن الرتاجع يف صحة عباس 
قد يكون سببًا أيضا يف عدم ظهوره وسفره، 
خاصة أنه يجري الحديث عن أزمات صحية 
يتعرض لها بن الفرتة واألخرى، وهو يقرتب 
مــن الـــ 90 عاًمــا، إىل جانــب أنــه مــأزوم عــىل 

املستوى الشخيص.
وبــن أن جرميــة اغتيــال نــزار بنــات مــن قبــل 

يف  عبــاس  وضعــت  الســلطة،  أمــن  أجهــزة 
وضــع حــرج عــىل مســتوى دوره يف الضبــط 
النتقــادات  تعرضــه  إىل  إضافــة  والســيطرة، 
الواليــات  ومنهــا  متعــددة  دول  مــن  واســعة 
املتحدة وبريطانيا واالتحاد األورويب واألمم 
لجنــة  بتشــكيل  طالبــوا  حيــث  املتحــدة، 

تحقيق ورضورة محاسبة مرتبيك الجرمية.
من جانبه، رأى الكاتب واملحلل السيايس، 
يعــاين  الســلطة  رئيــس  أن  رشــيد،  ســعادة 
بعــد  ولكــن  ــا،  وعربيًّ ــا  ودوليًّ ــا  أمريكيًّ إهــاماًل 
معركة "سيف القدس"، وصل إليه اتصاالت 
وبعــض  ومــر،  املتحــدة،  الواليــات  مــن 

الدول، وبدأ يشعر بوجود انفراجة.
وقــال رشــيد يف حديثــه لـ"فلســطن": "فــور 
عــودة  عبــاس  يتمنــى  كان  املعركــة  انتهــاء 
املفاوضــات والحديــث عــن مــا يســمى "حل 
الدولتــن" مــن خــالل االتصاالت التي جاءت 
لــه، ولكــن حكومــة االحتــالل الحاليــة ال تريــد 

تقديــم يشء لــه، وأيضــا الواليــات املتحــدة، 
كام أبلغ رئيس السلطة".

جــو  برئاســة  األمريكيــة  "اإلدارة  وأضــاف: 
بايــدن غــري مهتمــة يف عبــاس أو عقــد لقــاء 
معــه ســواء مــن رئيــس الواليــات املتحــدة، أو 
وزيــر الخارجيــة أنتوين بلينكن، فعمل عباس 
هنــاك،  والوصــول  اإلحــراج  تجنــب  عــىل 
لذلــك اكتفــى بتســجيل كلمــة لــه أمــام األمــم 

املتحدة".
عــدم  الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب  وأرجــع 
إرســال عبــاس ممثاًل إللقــاء الكلمة يف األمم 
املتحــدة، إىل هيمنتــه املطلقــة عىل النظام 

السيايس، وخاصة امللف الخارجي.
حــول  الصحيــة  املعلومــات  أن  إىل  يشــار 
ودخــل  ســبق  إنــه  حيــث  متضاربــة،  عبــاس 
إثــر  2018، يف  املستشــفى يف مايو/أيــار 
قســم  يف  للمراقبــة  وخضــع  صحيــة،  وعكــة 

القلب.

عدها رسالة إلخماد صوته
المعارض للقمع والفساد يف الضفة

جريمة إطالق النار 
عىل الناشط جرادات.. 

السلطة تتجاهل 
التحقيق وتثبت 

تواطؤها
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

عــىل  النــار  إطــالق  التحقيــق يف جرميــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تتجاهــل 
الــذي  األمــر  املاضيــة،  الجمعــة  جــرادات،  فخــري  الســيايس  املعــارض 

يشري إىل ضلوعها يف الحادثة.
وتعكــس الجرميــة تواطــؤ أجهــزة الســلطة مــع املســلحن الذيــن أطلقــوا 
النــار صــوب مركبــة جــرادات يف ظــل حالــة القمــع املتصاعــدة للنشــطاء 

واملعارضن والحقوقين يف الضفة الغربية املحتلة.
وينشــط جــرادات يف الفعاليــات الســلمية املطاِلبــة بالعدالــة للناشــط 
يونيو/حزيــران  يف  الســلطة  أجهــزة  قتلتــه  الــذي  بنــات  نــزار  الســيايس 

املايض، وسعيه حاليا إلقامة حفل تأبن للمغدور.
وأكــد جــرادات أن أجهــزة الســلطة غــري جــادة يف التحقيق بجرمية إطالق 
النــار عــىل مركبتــه خــالل وجــوده يف مدينــة جنــن، متهــام إياهــا بأنهــا 
"تعلــم املجموعــة التــي أطلقــت النــار، واألهــداف مــن وراء إطــالق النــار 

أيضا".
مــن  أحــد  أي  معــي  يتواصــل  مل  "فلســطن":  لصحيفــة  جــرادات  وقــال 
أجهزة الســلطة بعد تقدميي شــكوى رســمية منذ الجمعة املاضية، ومل 

يحققوا أصاًل يف القضية أو يستدعوا أحدا أو يعودوا لشهود العيان.
ويتمســك مرشــح قامئــة "طفــح الكيــل" لالنتخابــات الترشيعيــة، برضورة 
إجــراء الســلطة تحقيقــا يف الحادثــة، والكشــف عــن الجنــاة، وتقدميهــم 
للمحاكمــة، مجــددا رفضــه التغطيــة عــىل الجرميــة التــي كادت أن تــودي 

بحياته أو حياته أحد املواطنن.
وأكــد أن "الجنــاة معروفــون" وأن الحادثــة رســالة مــن الســلطة للنشــطاء 
املعارضــن ألدائهــا الســيايس واملطالبــن مبكافحــة الفســاد، وتحقيــق 
العدالة للشهيد نزار، أو املطالبن بإجراء انتخابات ترشيعية أو رئاسية 

أو انتخابات املجلس الوطني.
تهديد بالقتل

وانتقــد الناشــط الســيايس جهــاد عبــدو تجاهــل الســلطة التحقيــق يف 
حادثة إطالق النار عىل جرادات.

وقــال عبــدو لصحيفــة "فلســطن": "عىل الرغم مــن قناعتنا املطلقة بأن 
أجهــزة الســلطة تعــرف مــن الــذي أقــدم عــىل هــذه الجرميــة، فإنهــم حتــى 

اآلن ال يزالون طلقاء".
وأوضــح أن حادثــة إطــالق النــار عــىل مركبــة الناشــط تــأيت ضمــن مالحقــة 
أجهــزة الســلطة لــه، بســبب نشــاطه الســيايس، كــام تــأيت يف إطــار قمــع 

الحريات العامة وتكميم األفواه.
وبّن أن ما حدث لجرادات سبق وحدث للشهيد نزار، حيث أطلق الناَر 
عــىل األخــري أشــخاٌص مل ُيحقــق معهــم أو يقدمــوا للمحكمــة أو النيابــة 
العامــة.  وعــد عبــدو إطــالق النــار عــىل مركبــة جــرادات تهديــدا بالقتــل، 

محماًل أجهزة السلطة املسؤولية عن حياته.

غزة/ صفاء عاشور:
"الشــيامء"  مدرســة  مــن  طالبــات  شــاركت 
الثانويــة للبنــات، يف شــامل قطــاع غــزة، أمــس، 
لــألرسى"،  "الحريــة  الطــاليب  املهرجــان  يف 
الحريــة"  لــألرسى وأبطــال "نفــق  إســناًدا ودعــاًم 

الذي حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع".
وأكــد مديــر جمعيــة واعــد لــألرسى واملحرريــن، 
عبد الله قنديل، أن االحتالل ال يكتفي مبحاربة 
بــل  وأرسهــم  قتلهــم  خــالل  مــن  الفلســطينين 
الحاليــة  األجيــال  تدمــري  عــىل  باســتمرار  يعمــل 

والقادمة من األطفال.
املهرجــان  خــالل  لــه،  كلمــة  يف  قنديــل  وقــال 
الطــاليب:" إن الكيــان الصهيوين يحارب العقول 
مــن  والتقــدم  التكنولوجيــا  ويســتخدم  والعلــم 
عــن  وإلهائــه  الجيــل  هــذا  بعقــول  العبــث  أجــل 
صاحــب  أنــه  ينــى  وجعلــه  الوطنيــة  قضيتــه 

أقدس قضية عرفتها البرشية".
الســتة  األرسى  بصنيــع  "ولكــن  وأضــاف: 
القضيــة  نحــو  البوصلــة  يعيــدوا  أن  اســتطاعوا 
الفلســطينية وقضيــة األرسى بالــذات"، مشــدًدا 
عــىل أن األرسى واألســريات يعانــون مــن أبشــع 
احتــالل مــر عــىل البرشيــة، وأنــه مــن واجــب كل 
فلسطيني أن يعرف عنهم كل يشء وال يتوقف 

عن دعمهم.
مهمــة  مرحلــة  عــىل  مقبــل  الجميــع  أن  وبــن 
يحــرص  أن  يجــب  لذلــك  القادمــة  الفــرتة  يف 
الــكل عــىل عــدم التفريــط بفلســطن واألقــىص 

واألرسى، موصًيا طالبات املدرسة بأن يحفظوا 
أســامء األرسى واألســريات وأن يعرفوا قصصهم 

ونضالهم داخل سجون االحتالل.
وشدد قنديل عىل أن الجيل الفلسطيني القادم 
هــو مــن يحمــل هم األمة والقضية الفلســطينية، 
وأن عليهــم دوًرا يف تعزيــز صمــود األرسى مــن 
خالل رسد قصصهم، وعدم التوقف عن متابعة 
أخبارهم ونرش معاناتهم بكل لغات العامل. من 
جانبــه، قــال مديــر الرتبيــة والتعليــم يف شــامل 
غــزة، أرشف حــرز اللــه:" إن مــا حصــل من عملية 
ســجن  داخــل  مــن  أنفســهم  أرسى  ســتة  تحريــر 
جلبــوع أدخــل الفرحــة إىل قلــب كل فلســطيني 
شاشــات  يتابــع  الجميــع  وجعــل  ورشيــف،  حــر 

التلفاز ويرتقب أخبارهم ويدعو لهم".
وأضــاف حــرز اللــه يف كلمــة لــه:" إن اســتخدام 
يريــد  مــن  أن  عــىل  تأكيــد  هــو  األرسى مللعقــة 
أن  فبإمكانــه  االحتــالل  مــن  والتحــرر  الحريــة 
يســتخدم أبســط اإلمكانيات التي ال تخطر عىل 
الحريــة  نفــق  عمليــة  أن  إىل  الفتــًا  أحــد"،  بــال 

كرت هيبة االحتالل وغطرسته أمام العامل.
الشــيامء  مدرســة  مديــرة  أوضحــت  بدورهــا، 
عــز  رجــال  هــم  األرسى  أن جميــع  عزيــز  اتصــال 
للقضية الفلسطينية ونبض للبطولة، وأن خروج 
الســجن  قيــود  رغــم  ســجن جلبــوع  مــن  األبطــال 
العديــدة والصعبــة إال أن همتــه التــي وازت قمــم 
الجبــال جعلتهــم ينتــرون عــىل كل املعيقــات 

التي وضعها السجان اإلرسائييل أمامهم.

المقديس "أبو نمر".. 
عاش لألقىص وُدفن إىل جواره

يعكس تفرده بالنظام السيايس

غياب عباس عن جلسات األمم المتحدة يثري تساؤالت بشأن وضعه الصحي

مهرجان طـــاليب يف شمال غزة 
إسناًدا لألرسى وأبطال "نفق الحرية"



الخميس 9 صفر 1443هـ 16 سبتمبر/ أيلول محليات
Thursday 16 September 2021

FELESTEENONLINE

4

الخليل/ األناضول:
يعيــش الطفــل املريــض بالرسطــان أحمد القواســمي 
)11 عاًمــا(، صدمــة، جــراء اعتقــال جيــش االحتــال 

اإلرسائييل لوالده حجازي )38 عاًما( فجر الثاثاء.
ويقــول أحمــد والدمــوع تــذرف مــن عيونــه: "أريد أيب 

أن يكون معي يف عاجي".
مبــرض  إلصابتــه  كيامويــا،  عاجــا  الطفــل  ويتلقــى 
رسطــان العظــام، وأُجريــت لــه عمليــة اســتئصال لجزء 

من عظم رجله اليمنى.
وأظهرت صورة، تداولها نشطاء عىل مواقع التواصل 
االجتامعــي، وداع األب حجــازي القواســمي، لنجلــه 
"أحمــد"، بقبلــة عــىل جبينــه، خــال اعتقالــه من قبل 

جنود االحتال.
وُتظهــر الصــورة، القواســمي األب، وهــو برفقــة ثاثــة 
مــن أطفالــه؛ يحمــل أحدهــم بذراعــه اليــرسى، ويضع 
فقــد  الــذي  "أحمــد"  رأس طفلــه  عــىل  اليمنــى  يــده 
بينــام  الكيــاموي،  العــاج  جرعــات  بســبب  شــعره 
يســتلقي بــا حــول وال قــوة عــىل أريكــة، طابعــا عــىل 
جبينه "ُقبلة"؛ يف حني ترقب الطفلة الثالثة والدها 

وهو يودع أخاها املريض.
ال تستهينوا باألب

وعــن لحظــة اعتقــال والــده، يقــول "أحمــد" إنه فوجئ 
مــن  وتطلــب  فجــرا،  منزلهــم  تقتحــم  عســكرية  بقــوة 

والده تحضري مابسه لاعتقال.
املــوىل  شــاء  إن  يل:  وقــال  بابــا  "ودعنــي  ويضيــف: 
برجع )سأعود( ما بطّول )لن أتأخر( عليك، ال تقلق".

ويستذكر "أحمد" آخر كلامت والده لحظة اقتياده: 
"سألني والدي كيف املعنوية؟ بدنا إياها قوية؟".

"أنــا  الصحيــة:  حالتــه  عــن  املريــض  الطفــل  ويــرح 

نفسية صعبة، جراء اعتقاله والده.
وتضيــف: "يعيــش أحمــد حالــة مــن التوتــر والقلــق 
عىل والده )..( أحمد اســتيقظ عىل قوة عســكرية 

اعتقلت والده وهو بأمس الحاجة له".
كبــرية،  بدرجــة  بوالــده  متعلــق  طفلهــا  أن  وذكــرت 
لــه فراغــا كبــريا )..( منــذ الصبــاح  فاعتقالــه "تــرك 

يبيك".
لتلقــي  الذهــاب  رفــض  "أحمــد"  أن  إىل  وتشــري 
جلســة عــاج كيــاموي، كانــت مقررة له الثاثاء يف 
مستشــفى امُلّطلع مبدينة القدس بســبب اعتقال 

والده.

معــي،  والــدي  يكــون  وبحــب  كيــاموي،  عــاج  بأخــذ 
ذهبــت إىل تركيــا وأُجريــت يل عمليــة، وُمنــع والــدي 
ُيعتقــل  واآلن  الخليــل  إىل  عــدت  مرافقتــي،  مــن 
والدي، ما لحقت أشوفه )أراه(، أخذوه )اعتقلوه(".

ثــم  مل يســتطع "أحمــد" أن يتاملــك نفســه، فبــى، 
قال: "رسالتي للناس: ما تستهينوا باألب، ألنه أكرث 

شخص يحبنا )...( الزم يكون األب دوما مع ابنه".
وعاد الطفل "أحمد" يبيك من جديد، ثم اعتذر عن 

إكامل الحديث.
توتر وقلق

وتشري األم بيان النتشة، إىل أن ابنها، يعيش حالة 

ُيعتقــل  "ملــاذا  يســألها:  أحمــد  أن  إىل  وتلفــت 
والــدي؟ أنــا مريــض ملــاذا يأخــذوه منــي؟". منوهــة 
إىل أن مناعــة طفلهــا، تصــل إىل الصفــر لخضوعــه 
عامــل  األب  وجــود  إن  وتقــول  الكيــاموي،  للعــاج 
حالتــه  ســاءت  حــال  يف  بــه  لاعتنــاء  رضوري 

الصحية.
"رســالتي  بالقــول  أحمــد حديثهــا  والــدة  وختمــت 
للعــامل: يكفــي هــذا الظلم، طفل يعالج بالكياموي 

ُينتزع منه رس أمانه وحّبه؟".
واألســري حجازي، أســري ســابق، أمىض ما مجموعه 
شــقيق  وهــو  االحتــال،  ســجون  يف  ســنوات   8

لشهيدين هام أحمد ومراد القواسمي.
كام تعرض أشقاؤه لاعتقال يف سجون االحتال، 
ومحكومــني  االعتقــال  رهــن  منهــم  اثنــان  يــزال  وال 
بالّسجن املؤبد وهام: حسام وحسني القواسمي.

اعتقاالت با رحمة
وأكد رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين قدري 
أبــو بكــر، أن االحتــال ال ُيفــرّق بــني الفلســطينيني، 
مشــاعر  أليــة  مراعــاة  ودون  رحمــة  بــا  "يعتقــل 

إنسانية".
االحتــال  قــوات  اعتقــال  لحظــة  بكــر  أبــو  واعتــر 
لألب القواســمي وطفله أحمد، دليل عىل بشــاعة 

االحتال.
وأثــارت الصــورة املتداولــة، غضــب الفلســطينيني 
وحزنهم، عر مواقع التواصل االجتامعي، وأطلقوا 

عىل قبلة األب البنه اسم "قبلة الوداع األخرية".
االحتــال،  قــوات  تشــن  يومــي  شــبه  وبشــكل 
داخــل  الفلســطينيني،  صفــوف  يف  اعتقــاالت 

مدنهم وقراهم بالضفة الغربية.

رام الله/ فلسطني:
العارضــة وزكريــا  كشــف محامــو األرسى محمــد ومحمــود 
الزبيــدي بعــد زيارتهــم، أمــس، عــن تفاصيــل مؤملــة بعــد 
تحريــر أنفســهم وثاثــة أرسى آخريــن مــن ســجن "جلبــوع" 
اإلرسائييل، يف الســادس من الشــهر الجاري، وما تعرضوا 

له بعد اعتقالهم.
وأكــد املحامــي خالــد محاجنــة، وفًقــا لبيــان لـ "هيئة شــؤون 
أّن األســري محمــد العارضــة تعــرَّض  األرسى واملحرريــن"، 
للــرب والتعذيــب، ومل يســمح لــه منــذ االعتقــال بالنــوم 
وأّن  الطعــام،  ُحــرم  أنــه  أيضــًا  وأكــد  ســاعات،   10 ســوى 
صغــرية  زنزانــة  داخــل  ــا  حاليًّ تحتجــزه  االحتــال  ســلطات 

تخضع ملراقبة كبرية.
وأفاد بأّن محمد ميّر برحلة تعذيب جًدا قاســية، واعُتدي 
إىل  إضافــة  بــاألرض،  رأســه  ورطــم  املــرح  بالــرب  عليــه 
واإلهانــة  والــرب  واألكل  النــوم  مــن  والحرمــان  التنكيــل 
ووجهــه،  رأســه  بجــروح يف  وإصابتــه  الجســدية،  والتعريــة 
ومل يتلقَّ العاج، وهو يعاين جروًحا يف كل أنحاء جسمه 
ُأصيب بها يف أثناء مطاردة االحتال له ولزكريا الزبيدي.
قــال  املحققــني  أحــد  أّن  محاجنــة،  املحامــي  نقلــه  ومــام 
ملحمــد العارضــة: "أنــت ال تســتحق الحيــاة، وتســتحق أن 

أطلق النار عىل رأسك".
الزبيــدي  وزكريــا  العارضــة  محمــد  أّن  محاجنــة  وَأضــاف 
خال أيام حريتهام، مل يربا نقطة ماء واحدة، ما سّبب 
إنهاكهــام وعــدم قدرتهــام عــىل مواصلــة الســري، مضيًفــا: 
إنــه اعتقــل بالصدفــة يف اللحظة األخرية إىل جانب زكريا، 
كان  التــي  الشــاحنة  إىل  يــده  الجنــود  أحــد  مــد  أن  بعــد 
متواجًدا فيها، أثناء فحص روتيني، وأنه حاول الهرب لكنه 

مل يتمكن بسبب األعداد الكبرية لجنود االحتال.
مركــز  إىل  نقلــه  تــم  محمــد،  اعتقــال  بدايــة  يف  أنــه  وذكــر 
تحقيــق النــارصة، وهنــاك حقق معه حوايل 20 محقًقا من 
مخابرات االحتال يف غرفة صغرية جًدا، وقاموا بتجريده 
مــن كل مابســه، مبــا فيها املابــس الداخلية وأبقوه عارًيا 
لســاعات طويلــة، ونقلــوه بعدهــا إىل مخابــرات "الجلمــة" 
وأنــه مل يتنــاول الطعــام مــن لحظــة اعتقالــه حتــى أول مــن 

أمس.
مكّبــل  وهــو  العارضــة  مــع  يحققــون  املحققــني  أن  وبــنّي 
اليدين والرجلني كل يوم، وأنه مل يتناول الطعام من لحظة 
اعتقالــه حتــى أمــس، حيــث قىض زيــارة املحامي له مكبل 
يراقبــون  حــراس   6 قرابــة  وكان خلفــه  واليديــن،  القدمــني 

مــن  متواصــل  لتعذيــب  يتعرضــون  أنهــم  إىل  مشــرًيا 
املحققني، لكن صحته ال تزال جيدة.

وأشــار األســري العارضــة، إىل أنــه كان بحوزتــه جهــاز "راديــو 
صغــري" ملعرفــة ومتابعــة ما يحصل يف الخارج، وأنه الحظ 

أن معنويات الشعب الفلسطيني مرتفعة.
وأكــد األســري محمــود العارضــة، أنــه هو املســؤول عن حفر 
النفــق، وأن عمليــة الحفــر بــدأت يف شــهر ديســمر/ كانون 

أول من العام املايض.
عــن  والــديت  "أطمــن  فيهــا  قائــًا  لوالدتــه  رســالة  ووجــه 
صحتي، ومعنويايت عالية، وأوجه التحية ألختي يف غزة".

وأشار إىل أنه سمع واألرسى اآلخرين هتافات املتظاهرين 
يف مدينة النارصة، األمر الذي رفع من معنوياتهم، معتًرا 
أن ردة الفعــل الشــعبية بالنســبة لــه متثــل إنجــاًزا كبــرًيا وأنــه 

يعتر نفسه حقق نجاًحا كان سبًبا فيه.
تعذيب زكريا الزبيدي

ويف السياق، قالت هيئة شؤون األرسى: إن األسري زكريا 
الزبيــدي، تعــرض للــرب والتنكيــل خال عمليــة اعتقاله، 

عقوبات إرسائيلية بحقهم".
تحررهــم،  فــرة  طــوال  املــاء  يربــوا  مل  أنهــم  إىل  ولفــت 
وكانــوا يأكلــون مــا يجــدون مــن مثــار يف البســاتني كالصــر 

والتني وغريه.
األربعــة  عــزل األرسى  مــن مغبــة مواصلــة  الهيئــة  وحــذرت 
بظــروف صعبــة ويف زنازيــن تفتقــر ألدىن مقومــات الحيــاة 
والطواقــم  الحقوقيــة  املؤسســات  عــن  وبعيــدا  اآلدميــة 
القانونيــة التابعــة لهــا، ومــن تعرضهم للتعذيــب واملعاملة 

السيئة والتنكيلية من املحققني والسجانني.
ونجــح ســتة أرسى مــن التحــرر مــن ســجن "جلبــوع" شــديد 
نفــق  عــر   ،48 عــام  املحتلــة  فلســطني  شــاميل  الحراســة 

حفروه من زنزانتهم إىل خارج السجن.
والســبت  الجمعــة  األرسى،  مــن  أربعــة  اعتقــال  وأُعيــد 
األســريين  عــن  االحتــال  قــوات  تبحــث  فيــام  املاضيــني، 

مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.
أعيــد  الــذي  قــادري  يعقــوب  األســري  تعهــد  الســياق  يف 
اعتقالــه مجــددا عقــب انتــزاع حريتــه لـــ5 أيــام بعملية "نفق 
الحريــة" بإعــادة محاولــة تحريــر نفســه مــن الســجن "مــا دام 

عىل قيد الحياة".
عــن  الخطيــب  حنــان  األرسى"  "شــؤون  محاميــة  ونقلــت 
قــادري قولــه: "أفضــل أيام حيايت هي األيام الخمســة التي 

قضيتها يف هواء فلسطني الطلق دون قيود".
أحدهــم،  ــل  وقبَّ الشــارع  يف  أطفــااًل  رأى  أنــه  إىل  وأشــار 
مضيًفــا: "هــذا مــن أجمــل مــا حــدث معــي.. وأكلــت التــني 

والرتقال".
وأكمــل قــادري: "مــا دمــت عــىل قيــد الحيــاة ســأبحث عــن 

حريتي مرات ومرات".
أنــه  إىل  ســجنه  يف  أمــس  زارتــه  التــي  الخطيــب  وأشــارت 
لــكل  تفتقــد  مربعــني  مريــن  مبســاحة  زنزانــة  يف  محتجــز 

مقومات الحياة.
وأوضحــت أنهــا تفتقــر لــكل يشء وأنــه ال يوجــد يف زنزانتــه 

يشء سوى بطانية.
ونبهت إىل أن املحققني يركزون عىل التعذيب النفيس، 

وأن جوالت التحقيق ما تزال مستمرة.
ونقلــت عــن قــادري قولــه: "كل مــا أريده نســخة عــن القرآن 

الكريم".
وأعــرب عــن شــكره لــكل املتضامنــني معــه ومــع األرسى يف 
سجون االحتال، مؤكدا أنهم نجحوا يف تدويل قضيهم.

وأكد أن عمليتهم جاءت فقط من أجل نيل حريتهم.

زيارة املحامي له.
وقــال محاجنــة: "محمــد أىت للزيــارة وهــو يشــعر بالــرد.. 
خــال يومــني نــام ســاعة واحــدة.. وخــال خمســة أيــام مل 
الصــاة وال  يعــرف مواعيــد  أنــه ال  كــام  10 ســاعات،  ينــم 
الوقــت وال التاريــخ وال األيــام بعــد أن انتزعــت منــه ســاعة 
يده، مشــرًيا إىل أنه يتنقل ما بني الزنزانة، التي هي عبارة 
وغرفــة  الســاعة،  مــدار  عــىل  مراقبــة  مــر  يف  مريــن  عــن 

التحقيق، وال يرى الشمس وال الهواء.
األســري  طلبــات  يرفضــون  االحتــال  أن محققــي  إىل  ونبــه 
ويســعون  للعــاج،  عيــادة  إىل  بنقلــه  اليوميــة  العارضــة 
ملســاومته بتهم واهية مقابل اعتقال أفراد عائلته، مؤكدا 
وجــود آثــار جــروح عــىل جبينــه نتيجة الرب الشــديد عند 

اعتقاله.
ولفــت إىل أن األســري محمــد العارضــة يرفــض كافــة التهــم 
املوجهــة إليــه ويلتــزم الصمــت رغــم كل محــاوالت الضغط 
والتعذيــب لتوريــط أفــراد عائلتــه ورد عــىل تهــم محققــي 
االحتــال بقولــه "أنــا تجولــت يف فلســطني املحتلــة عــام 

48، وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي".
املحامــي  ينقــل  الســجن،  مــن  الخــروج  بعــد  حريتــه  وعــن 
محاجنــة عــن األســري العارضــة قولــه: إن أيــام حريته القليلة 
بعــد الخــروج مــن النفــق أغنتــه عــن 22 عاًمــا يف املعتقــل، 

وأن العودة للمعتقل ال تهمه بيشء.
ولفــت محاجنــة إىل أن األســري العارضــة ســعيد بجولته يف 
أرايض بــاده املحتلــة، قائــًا: إن التفاصيل البســيطة التي 
شاهدها عّوضته عن 22 عاًما داخل السجن، إذ إنه تناول 
فاكهة الصر ألول مرة منذ 22 عاًما من أحد البساتني يف 

منطقة مرج ابن عامر.
محمود العارضة

كام زار املحامي رسان محاجنة األسري محمود العارضة، 
حيــث أكــد األخــري بأنهــم حاولوا قدر اإلمكان عدم الدخول 

للقرى الفلسطينية حتى ال يعرضونهم للمساءلة.
وقال األسري العارضة: "كنت أرتدي جوارب ابنة شقيقتي 
طيلــة األيــام التــي عشــتها خــارج الســجن"، مشــرًيا إىل أنــه 
بعــد  مســجد  يف  تجمعــوا  اآلخريــن  الخمســة  واألرسى 

تحررهم ثم تفرقوا.
وبــنّي يف شــهادته التــي نقلهــا املحامــي اآلخــر، أن ســيارة 
رشطــة االحتــال مــرّت بالصدفــة كانــت الســبب يف إعــادة 

اعتقاله مع األسري يعقوب قادري.
وأكــد أن التحقيــق معــه يســتمر يومًيــا بــني 7 و8 ســاعات، 

وُأصيب بكسور يف فكه وعظام قفصه الصدري.
وذكرت يف بيان صحفي، عقب زيارة املحامي اإلرسائييل 
أفيغدور فيلدمان )تم تكليفه من هيئة األرسى(، للزبيدي، 
يف سجن "الجلمة"، أن الزبيدي "مصاب بكرس يف الفك 

وكرسين يف األضاع )عظام القفص الصدري(".
وأوضحــت الهيئــة نقــًا عــن فيلدمــان، قولــه: إن الزبيــدي 
تــم نقلــه اىل أحــد املشــايف اإلرسائيليــة، ومتــت معالجتــه 

باملسكنات فقط.
 وأضافت: "كام يعاين الزبيدي من كدمات وخدوش يف 

مختلف أنحاء جسده بفعل الرب والتنكيل.
قــال  الســجن،  مــن  الزبيــدي  األســري  فــرار  تفاصيــل  وحــول 
محاميــه فلدمــان، إنــه "مل يشــارك يف أعــامل حفــر النفــق، 
مــن  واحــد  يــوم  قبــل  الســتة  األرسى  غرفــة  إىل  وانضــم 

خروجهم منه، والذي استغرق حفره قرابة العام".
وبــني الزبيــدي للمحامــي خــال الزيــارة: "أنهــم وعىل مدار 
األيــام األربعــة التــي تحــرروا فيهــا مل يطلبــوا املســاعدة مــن 
أحد، حرصا عىل أهلنا بالداخل املحتل من أي تبعات أو 

تعرضوا لتعذيب قاٍس وحرمان من النوم والطعام

تفاصيل "مؤلمة" يرسدها أرسى "نفق الحرية" الُمعاد اعتقالهم
يعقوب قادري: 

ما دمُت عىل قيد الحياة 
سأبحث عن حرييت

زكريا الزبيدي: لم نطلب 
المساعدة من أحد حرًصا 
عىل أهلنا بالداخل المحتل

محمد العارضة: تناولت 
الصرب ألول مرة منذ 22 

عاًما من أحد البساتني

محمود العارضة: أنا 
المسؤول عن العملية 

وما حدث إنجاز كبري

وقفة يف خان يونس 
دعًما وإسناًدا لألرسى 

يف سجون االحتالل
خان يونس/ فلسطني:

شــارك العــرات مــن املواطنــني، أمــس، يف وقفة أمام مقــر اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر يف محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، دعاًم وإســنادًا 

لألرسى يف سجون االحتال اإلرسائييل.
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  نظمتهــا  التــي  الوقفــة  املشــاركون يف  ورفــع 
شــعارات  عليهــا  كتــب  والفتــات  الحريــة"،  "نفــق  أرسى  صــور  فلســطني، 
الحريــة"،  نفــق  أرسى  حيــاة  عــن  الكاملــة  املســئولية  االحتــال  "تحمــل 
وأخــرى تطالــب مجلــس حقــوق االنســان بإلــزام )إرسائيــل( بتطبيــق اتفاقيــة 
جنيــف، فيــام علــت حناجــر املشــاركني بهتافــات منددة بأســاليب التنكيل 

والتعذيب لألرسى وأخرى متضامنة مع األرسى.
وأوضــح عضــو القيــادة املركزيــة للجبهــة الدميقراطيــة خميــس عاشــور، أن 
مامرســات إرهــاب الدولــة املنظــم ضــد األرسى وخاصــة أبطــال نفــق الحريــة 
الذين جرى إعادة اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم عنوة عن االحتال، بشــتى 
أنــواع التعذيــب والتنكيــل، يؤكــد هشاشــة املنظومــة األمنيــة اإلرسائيليــة، 
وتعــر عــن غيــظ االحتــال مــن انتــزاع األرسى لحريتهــم. وقــال عاشــور يف 
كلمتــه: "إرادة األرسى كانــت أقــوى مــن إرادة الســجان وصلــف الســجن"، 
مضيفًا "إعادة اعتقال بعض من أرسى سجن جلبوع لن ميحي آثار الربة 
والفضيحــة التــي ُمنيــت بهــا املنظومــة األمنيــة لدولــة االحتــال التــي طاملــا 
تتباهى بها أمام العامل أجمع وتعمل عىل تسويقها للعديد من الدول يف 
العــامل وخاصــة دول الجــوار". وحّمــل عاشــور االحتــال املســؤولية الكاملــة 
عن حياة األرسى وخاصة األرسى األربعة الذين أعيد اعتقالهم، وخصوصًا 
بعــد روايتهــم ملحامــي هيئــة شــؤون األرسى عــن تعرضهــم لشــتى أشــكال 
التعذيب والتنكيل، مشــدًدا أن شــعبنا بقواه السياســية واملجتمعية ومعه 
أحــرار العــامل لــن يقفــوا مكتــويف األيــدي يف حــال املســاس بحيــاة أي أســري 
فلسطيني. ودعا الفصائل والفعاليات الشعبية الفلسطينية يف كل مكان 
االســنادية،  الفعاليــات  بتكثيــف  األرسى  قضيــة  خلــف  والوحــدة  للتاحــم 
وخاصة يف مناطق التامس واالشتباك مع االحتال يف كل شر من أرض 

فلسطني ويف شتاتها.

رفض أخذ عالجه "الكيماوي"
الطفل أحمد القواسمي يعيش "صدمة" بعد اعتقال االحتالل والده

يعيش الطفل المريض بالسرطان أحمد القواسمي حالة من القلق والتوتر، بعد اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي والده
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

لماذا أوقف األرسى 
الفلسطينيون إرضابهم 

عن الطعام؟
حــن يعلــن األرسى الفلســطينيون مســبًقا أنهــم ســيخوضون 
أن  يعنــي  فذلــك  الطعــام،  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  معركــة 
الضغــوط  وأن  موحشــة،  باتــت  األســوار  خلــف  حياتهــم 
اإلرهابيــة الصهيونيــة عــى حياتهم اليومية، تحتم عليهم أن 

يقاتلوا بأجسادهم، وأرواحهم، حتى انتزاع حقوقهم.
لــإرضاب  بدايــًة  الجمعــة  يــوم  مســبًقا  األرسى  حــدد  لقــد 
املفتــوح عــن الطعــام، بحيــث يشــارك يف املعركــة أكرث من 
1380 أســرًا فلســطينيًا، تعذبهــم مثانيــة ســجون، وقــد جاء 

اإلعــان املســبق عــن موعــد اإلرضاب بهــدف الوصــول إىل 
جهتن:

األوىل: إىل مدير مصلحة السجون، والحكومة اإلرسائيلية، 
رســالة تقــول: بأننــا مل نعــد نطيــق صــرًا، وإن مل تســتجيبوا 
ملطالبنا، فنحن ذاهبون إىل اإلرضاب املفتوح عن الطعام، 
ولــن نرتاجــع قبــل أن نحقق املطالب الحياتية التي قدمناها 
لكــم، ومهــا كانــت النتائــج، ولســنا وحدنــا يف املعركــة، من 
خلفنــا شــعب عظيــم، لــن يخذلنــا، وســتنتقل املعركــة مــن 

السجون إىل ساحات املواجهة.
نحــن  تقــول:  رســالة  الفلســطيني،  الشــعب  إىل  الثانيــة: 
عــى طريــق الحــق، والحقــوق تنتــزع انتزاعــًا، وبكــم يا شــعبنا 
املقاوم الصبور نخوض اإلرضاب، وكلنا ثقة أن شباب هذه 
األمــة، وصبايــا فلســطن، لــن يقبلــوا عــى رشفهــم الوطنــي 

السكينة، وهنالك آالف األرسى املرضبن عن الطعام.
لقــد  الفلســطيني:  للشــعب  لتقــول  البشــائر  جــاءت  وقــد 
خضعت إدارة الســجون، واســتجابت لكل مطالب األرسى، 
يف  موحــد  الفلســطيني  الشــعب  أن  أدركــت  أن  بعــد 

املواجهة، وقادر عى الفعل امليداين.
اإٍلســناد  أن  مســبقًا  يعرفــون  كانــوا  الفلســطينيون  األرسى 
الجاهــري هــو ســاحهم ملواجهــة العــدو، ويعرفــون أنهــم 
شــعبهم،  حريــة  أجــل  مــن  والعــذاب  الجــوع  ســيحتملون 
قبــل أن تكــون املعركــة مــن أجــل حريتهــم، وهــم يدركــون أن 
وجودهم خلف األسوار هو إحدى ساحات املواجهة، التي 
متتد من غزة إىل القدس إىل فلسطينيي الـ 48 إىل مدينة 
جنــن والخليــل والجليــل وباقــي مواطــن االحتــكاك اليومــي 
الغربيــة،  الضفــة  حــراك  أن  األرسى  ويعــرف  عدوهــم،  مــع 
واملواجهــات عــى الحواجــز، وهــدم أمــن املســتوطنن، هو 

ساحهم الفتاك ملواجهة صلف إدارة السجون.
مــن  العادلــة خوفــًا  العــدو ملطالــب األرسى  لقــد اســتجاب 
تؤكــد  نــر  رســالة  وهــذه  الفلســطيني،  الشــعب  غضبــة 
عــى قــدرة الشــعب عــى صنع املعجــزات، ومؤرش عى أن 
األرسى قــادرون يف املواجهــة القادمــة عــى انتــزاع حقهــم 
كأرسى حــرب، ويطالبــون بــأن تطبــق عليهــم اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة. وهــي ملزمــة للعــدو اإلرسائيــي، وقــد كان لضعــف 
مصلحــة  إغــراء  يف  األثــر  الفلســطيني  الســيايس  القــرار 
السجون عى التعامل مع األرسى وكأنهم كومة من اللحم، 
أحــال،  فائــض  وأنهــم  مشــاعر،  وبــا  إنســانية،  حقــوق  بــا 
تخلت عنهم قيادتهم يف اتفاقية أوسلو، واتفاقية الخليل، 
واتفاقية واي ريفر، واكتفت القيادة برف بعض األموال، 
جميــع  يرفضــه  مــا  وهــذا  إلســكاتهم،  املناصــب  وبعــض 
وتنطبــق  حــرب،  أرسى  أنفســهم  يعتــرون  الذيــن  األرسى، 
عليهــم مواثيــق األمــم املتحدة، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف 
القادمــة  أن يتحقــق يف املرحلــة  مــا يجــب  الرابعــة، وهــذا 
مــن االســتعداد لخــوض إرضاب مفتــوح ال يكتفــي بتحســن 

رشوط حياة األرسى.
هذا االنتصار املرشف الذي حققه أرسى فلسطن يؤكد أن 
العدو يرتجف من كل عمل وطني يحرك الشارع، ويستنفر 
لــكل  ســيايس  درس  ذاتــه  بحــد  وهــذا  الشــباب،  قــدرات 
العاجزين عن املواجهة، ويحض عى استثار هذه الحالة 

الفلسطينية الناهضة بتحقيق املزيد من االنتصارات. اعالن صادر عن 
جمعية الحق يف الحياة

العــادي  االجتــاع  عقــد  عــن  الحيــاة  يف  الحــق  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
للجمعية العمومية للعام 2021 وذلك يوم الثاثاء املوافق 28.09.2021 
الســاعة 12 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف الشــجاعية – الخــط الرشقــي 
– مقابــل مدرســة األوقــاف الرشعيــة، وذلــك النتخــاب مجلــس إدارة جديــد 

للجمعية بعد استكال االيت:
1. فتح باب االنتساب وتسديد االشرتاكات للجمعية العمومية لعام 2021 

من تاريخ 16.09.2021 اىل تاريخ 21.09.2021.
2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 22.09.2021 

اىل تاريخ 26.09.2021
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 27.09.2021 وحتى تاريخ 27.09.2021
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 16.09.2021 اىل تاريخ 28.09.2021 

يف مقر الجمعية املذكور اعاه من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.
التواصل عى جوال رقم: 0598070118    

مع فائق االحرتام والتقدير
مجلس إدارة جمعية الحق يف الحياة

إعـالن
مبراســاتها  الخــاص  البلديــة  ختــم  فقــدان  عــن  النزلــة  جباليــا  بلديــة  تعلــن 
اعتبــارا مــن تاريــخ 2021/7/18م وقــد تــم ابــاغ النيابــة العامــة بالخصــوص 
يف حينــه وتنــوه البلديــة بأنــه تــم تغيــر الختــم الخــاص مبراســاتها وان أي 
معاملــة تــم ختمهــا بذلــك الختــم بعــد ذلــك التاريــخ وصــدرت باســم البلديــة 

تعتر الغية وال يرتتب عليها آثار قانونية.
فعــى كل مــن وجــد هــذا الختــم تســليمه للبلديــة فــورا أو ألقــرب مركــز رشطــة 
وتحــذر أي شــخص او جهــة مــن اســتعال هــذا الختــم أو التــرف بــه بــاي نــوع 
من أنواع الترفات وإال سيقع تحت طائلة املسؤولية القانونية وفق األصول.
بلدية جباليا النزلة

مذكرة تبليغ قرار استئنايف
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ شــحادة عبــد العاطــي إبراهيــم مصطفــى مــن بيــت حانــون 
وسكانها سابقا ومجهول محل اإلقامة االن يف تركيا لقد عادت القضية أساس 
2021/85 املتكونــة بينــك وبــن املدعيــة/ تســنيم ســامي إبراهيــم ســعادة 

املشــهورة مصطفــى مــن بيــت حانــون وســكانها وكيلتهــا املحاميــة هنــاء عبــد 
العــال مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة يف غــزة مصدقــة الحكم من جهة 
دعوى تطليق لعدم االنفاق وان عى املدعية تسنيم املذكورة العدة الرشعية 
اعتبــارا مــن تاريــخ الحكــم املذكــور الواقــع يف 2021/5/25م وذلــك مبوجــب 
أساس استئنايف رقم 8709 سجل 23 املؤرخ يف 2021/9/1م وموضوعها 
دعــوى تطليــق لعــدم االنفــاق حكا قابــا للطعن أمام املحكمة العليا الرشعية 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/9/15م.
قايض محكمة شال غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

 إعالن طرح عطاء
"Improve humanitarian response access to recoveries of water and sanitation facilities and 

sanitary hygienic conditions for 100 families in Beit Hanoun, Gaza.”

مرشوع/تحسن وصول االستجابة االنسانية ملرافق املياه والرف الصحي لنحو 100 ارسة يف منطقة بيت حانون غزة .
تعلن مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين لتطوير مصادر املياه والبيئة بالتعاون مع وزارة االشغال العامة واالسكان 
 Gobierno de ومن خال مرشوع تحســن وصول االســتجابة االنســانية ملرافق املياه والرف الصحى واملمول من

 )Aragón )Aragón Government) )2021

عــن طــرح عطــاء  بالظــرف املختــوم  ألعــال التوريــد والرتكيــب  لتأهيــل عــدد مــن املنــازل املتــرضرة  يف منطقــة بيــت حانــون  
حســب املواصفــات وجــداول الكميــات والــرشوط املرفقــة العامــة والخاصــة باملــرشوع و ميكــن للمقاولــن املصنفــن 

لدى اتحاد املقاولين الفلسطينين والراغبن يف التقدم لهذه العطاءات .
 مراعاة الرشوط التالية:- 

عــى كل مــورد يرغــب يف التقــدم لهــذه العطــاءات يســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن  مقــر مجموعــة الهيدرولوجيــن 
الفلسطينين يف قطاع غزة . 

1. رسوم دخول العطاء مبلغ غر مسرتد بقيمة  300شيكل  ابتداًء من يوم الخميس  املوافق 2021/9/16 من مقر 

مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين الكائن  يف مدينة غزة رشق الرسايا بجوار جباية بلدية غزة . 
2.ترفق مع العطاء صورة طبق االصل من عضوية اتحاد املقاولن الفلسطينن سارية املفعول .

3.ترفق مع العطاء شهادة خلو طرف من الرضيبة . 

4. اخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االربعاء  املوافق:2021/9/22 الساعة : الثانية عرش ظهرا مع العلم انه لن 

تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد املحدد. 
5. يكون تسليم العطاءات بالظرف املختوم حسب عنوان مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين يف مدينة غزة .

6.  يجب عى املورد تقديم كفالة تأمن ابتدايئ بقيمة)%5( من قيمة عطاءه وذلك بكفالة بنكيه سارية املفعول ملده 

ال تقل عن 90 يوم من تاريخ فتح املظاريف أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
7. ترسيه العطاء يتم بعد التنسيق و التشاور مع لجنة فتح العطاءات و يتم تبليغ قرار اللجنة ملن يرسو عليه العطاء.

8. يف حالة ترسيه العطاء يتم استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ قيمتها %10 من قيمة العطاء.

مجموعــة  مقــر  يف  صباحــا  االحاديةعــرش  الســاعة   2021/9/20 املوافــق  االثنــن  يــوم  التمهيــدى  االجتــاع   .9

الهيدرولوجين مكتب غزة .
10. يتــم فتــح العطــاء يــوم : االربعــاء  املوافــق:  2021/9/22الســاعة : الثانيــة عــرش والنصــف ظهــرا يف مقــر مجموعــة 

الهيدرولوجين الفلسطينين مكتب غزة 
11.يجب تغطية قيمة العطاء بفواتر رضيبية رسمية وشهادة خصم املصدر  باسم مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين .

12.رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

13. املؤسسة غر ملزمة بقبول اقل االسعار.

ملزيد من املعلومات و االستفسارات يرجى االتصال عى هاتف املجموعة:  08/ 2639085 / 2866868 .

رام الله/ فلسطن:
اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  أكــد 
والدميقراطية "شــمس"، أمس، أن متديد 
الطــوارئ  حالــة  الفلســطينية  الســلطة 
غــر  إجــراء  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف 
دســتوري يهــدد الحريــات العامــة، مشــرا 

إىل أنه ينظر بقلق بالغ الستمرارها.
الســلطة  إعــاَن  لــه  بيــان  يف  املركــز  وعــدَّ 
للدســتور  مخالًفــا  الطــوارئ  حالــة  متديــَد 
وأنــه يجــري ألســباب سياســية، مشــرا إىل 
املمثلــة  الوطنيــة  الترشيعــات  تخفيــض 
املــدين  والدفــاع  العقوبــات  بقوانــن 
الوبــاء  تفــي  ملواجهــة  العامــة  والصحــة 

يتواصــل  املقابــل  ويف  عــدة،  فــرتات  يف 
متديد الطوارئ.

ودعــا إىل إنهــاء حالــة الطــوارئ املســتمرة 
لهــا  ليــس  التــي  دســتوري،  غــر  بشــكل 
بــل  إعانهــا،  مــن  احتيــاج صحــي حقيقــي 
العامــة  والحريــات  بالحقــوق  رضرا  ُتلحــق 

وتفرض قيودا غر رضورية عليها.
وقال إن اليوم العاملي للدميقراطية الذي 
عــام  كل  مــن  أيلــول  ســبتمر/   15 يوافــق 
يحــل هــذا العــام عــى األرض الفلســطينية 
ودقيقــة،  خاصــة  ظــروف  يف  املحتلــة 
الصعــداء  املواطنــون  تنفــس  بعدمــا  إذ 
إلصــدار رئيــس الســلطة محمــود عباس يف 

15 ينايــر/ كانــون الثــاين 2021 مرســوما 

طال انتظاره بإجراء االنتخابات العامة بعد 
15 عامــا مــن التعطيــل الذي قاد إىل خلل 

أصــدر  الســيايس،  النظــام  يف  جوهــري 
تســبب  مــا  االنتخابــات  بتأجيــل  مرســوما 
بغضــب عــارم، باعتبــاره قــى عــى بارقــة 
الســلطة  اغتصــاب  وكــرس  أخــرة،  أمــل 

واالنفراد بالقرار.
وتــرة  تصاعــد  "شــمس"  مركــز  واســتنكر 
الحيــز  عــى  للســيطرة  الســلطة  محــاوالت 
أن  بعــد  الترشيعيــة  األداة  عــر  العــام 
عــى  متامــا  التنفيذيــة  الســلطة  ســيطرت 
حــق الترشيــع، متثــل ذلــك بإصــدار القــرار 

قانــون  تعديــل  بشــأن   7/2021 بقانــون 
األهليــة  والهيئــات  الخريــة  الجمعيــات 
1/2021 مبا شكل مساسا خطرا ومبارشا 

بالحــق يف تشــكيل النقابــات والجمعيــات 
واالتحادات الذي كفله القانون األســايس 
يف املــادة )26( منــه. كــا أصــدر مجلــس 
الــوزراء قــرارا صادمــا قــى بإلغــاء املــادة 
وأخاقيــات  الســلوك  مدونــة  مــن   22

الوظيفــة العامــة، التــي كانــت تنــص عــى 
حــق املوظــف يف التعبــر عــن رأيــه ونــرشه 
بالقــول أو الكتابــة أو غــر ذلــك مــن وســائل 
التعبــر والفــن، وفــق املركــز، الفتــا إىل أن 
القــرار يشــكل مخالفــة للقانــون األســايس، 

الــذي  ال ســيا فصــل الحقــوق والحريــات 
كفــل حريــة التعبر باعتبارها حقا أساســيا 
من الحقوق الدستورية، وخالف التزامات 
االتفاقيــات  مبوجــب  القانونيــة  فلســطن 
واملعاهــدات التــي انضمــت إليهــا، وأســاء 
لصــورة فلســطن كدولــة تناضــل مــن أجــل 
وانتــزاع  االســتعار  مــن  واالنعتــاق  التحــرر 
اإلعــان  بــرضورة  الحريــة. وطالــب املركــز 
االنتخابــات  إلجــراء  جديــد  موعــٍد  عــن 
العامــة والشــاملة واملتزامنــة عــى أســاس 
لقضايــا  ومحكمــة  عــادل  انتخــايب  قانــون 
االنتخابات، وبعد تهيئة بيئة انتخابية حرة 

ونزيهة ومستجيبة للحقوق والحريات.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
شــدد رئيــس تجمــع الــكل الفلســطيني املحامــي 
محاكمــة  وجــوب  عــى  القواســمي  بســام  د. 
السياســين والعســكرين اآلمرين بتنفيذ جرمية 
اغتيال الناشــط واملعارض الســيايس نزار بنات، 

وليس منفذي الجرمية فقط.
 24 فجــر  بنــات  الســلطة  أمــن  أجهــزة  واغتالــت 
يونيــو/ حزيــران املــايض، بعــد اقتحــام منــزل كان 
يوجــد فيــه مبدينة الخليل جنويب الضفة الغربية 
ثــم  ومــن  بوحشــية،  عليــه  واالعتــداء  املحتلــة، 

اعتقاله واإلجهاز عليه.
لصحيفــة  حديــث  يف  القواســمي  وأكــد 
سياســية  "جرميــة  بنــات  اغتيــال  أن  "فلســطن" 
ناشــط ومعــارض ســيايس"، مضيفــا  بحــق  نكــراء 
أن هــذه ليســت كأي جرميــة أخــرى، ولهــا أبعــاد 
املعارضــن  اســتهداف  مــع  وتتزامــن  سياســية 

مــن أجــل الحــد مــن األصــوات املعارضــة، وهــذه 
الجرمية يجب أال متر مرور الكرام.

وتابع أن جرمية اغتيال بنات "لها طابع خاص بها، 
ويجــب محاســبة مــن نفذهــا ومــن أعطــى األوامر، 
الســيايس واألمنــي الرتكابهــا،  الغطــاء  وفــر  ومــن 
وعــدم االقتصــار عــى منفــذي الجرميــة"، منبهــا 
اســتمرار  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  إمكانيــة  إىل 
األصــوات املناديــة مبحاكمــة قتلتــه، مــع مواصلة 
الضغط الجاهري والقانوين والوطني والدويل 
إلنصــاف نــزار. وحــذر مــن أنــه إن مل تكــن هنــاك 
الســلطة  فــإن  الجرميــة  بحجــم  قويــة  مطالبــات 
األشــخاص  يف  وحرهــا  مللمتهــا،  إىل  ســتلجأ 
إصــدار  أن  إىل  مشــرا  فقــط،  نفذوهــا  الذيــن 
شــهادة وفــاة بنــات بعــد 80 يوًمــا مــن الجرميــة، 
االنتخابيــة،  الحريــة والكرامــة  وهــو مرشــح قامئــة 
إجــراء مخالــف للقانــون، واألصــل أن تكون شــهادة 

كان  والتأخــر  مبــارشة،  استشــهاده  بعــد  الوفــاة 
بســبب حالة اإلرباك لدى الســلطة وأجهزة أمنها 

"لغاية يف نفس يعقوب"، كا قال.
أكــد  نــزار،  الشــهيد  شــقيق  بنــات،  غســان  وكان 
يف  قانونيــة  إجــراءات  وجــود  عــدم  لـ"فلســطن" 
الدفــن وتســليم الجثــة، موضحــا أنــه بعــد ضغــوط 
تقريــر  أصــدرت  الســلطة  عــى  مورســت  دوليــة 

الطب العديل، أول من أمس.
وبن شــقيق الشــهيد أن التقرير "يفيد بوفاة غر 
طبيعيــة نتيجــة الــرضب واالعتــداء عــى مختلــف 
الدفــن  تريــح  أن  إىل  الفتــا  الجســم"،  أنحــاء 
ســبتمر/   14 بتاريــخ  الصحــة  وزارة  عــن  صــدر 
 24 يف  اغتيــل  نــزار  أن  علــًا  الجــاري،  أيلــول 
يونيــو املــايض، ويف اليــوم التــايل ووري جثانــه 
مبشــاركة  الخليــل،  مبدينــة  الشــهداء  مقــرة  يف 

عرشات آالف املشيعن.

"العمل" تبحث التعاون 
المشرتك مع مؤسسة 

أحباء مالزييا
غزة/ فلسطن: 

بحثــت وزارة العمــل ممثلــة بوحــدة املشــاريع والتعــاون الــدويل، التعــاون 
املشرتك مع مؤسسة أحباء ماليزيا.

جــاء ذلــك خــال زيــارة رســمية نظمهــا مديــر وحــدة املشــاريع والتعــاون 
الــدويل أميــن أبــو كريــم، برفقــة كرميــة الدنــف، حيث كان يف اســتقبالها 
مديــر الرامــج يف مؤسســة أحبــاء ماليزيــا م. عــاء منصــور، ومديــر املركــز 

الثقايف شادي سامل.
وأوضــح أبــو كريــم أن الزيــارة ضمــن الجهــود املبذولــة مــن أجــل التشــبيك 

مع املؤسسات، وزيادة فرص التمويل لتحسن كفاءة خدمات الوزارة.
وزارة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  القطاعــات  ألهــم  عــرض  اللقــاء  وتخلــل 

العمل، وأولوية التدخات لكا املؤسستن.
يف  املســاهمة  شــأنها  مــن  التــي  بالتدخــات  منصــور  رحــب  جهتــه  مــن 
التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني، وتعزيز فرص العمل املستدام، 

مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون والعمل املشرتك بينها.

ع اتفاقية كفالة  األوقاف ُتوقِّ
)40( حلقة لتحفيظ القرآن

غزة/ فلسطن: 
وقــع وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة د.عبــد الهــادي األغــا، مع ممثل 
مؤسسة مسلم كر ماليزيا د. أحمد عايش اتفاقية بشأن كفالة )40( حلقة 

لتحفيظ القرآن الكريم عى مستوى قطاع غزة ملدة )5( أشهر.
للقيــام  التحفيــظ  مــرشوع كفالــة حلقــات  أهميــة  الــوزارة إىل  وأشــار وكيــل 
بدورها عى أكمل وجه.ونبه إىل أنه سيتم ترشيح )40( حلقة تحفيظ عى 
مســتوى القطــاع، الفتــًا إىل أن وزارتــه تســعى دومــًا لارتقاء مبجــال التحفيظ 
مــن خــال العديــد مــن الرامــج واملشــاريع املختلفــة التــي تخــدم رشيحــة 

الحفظة واملحفظن يف ظل الظروف الصعبة التي تحيط بقطاع غزة.

الصحة بغزة: اعتماد مراكز لسحب 
عينات PCR الفرتة المسائية

غزة/ فلسطن: 
قالــت وزارة الصحــة يف غــزة إنــه تــم اعتــاد مراكــز صحيــة لســحب عينــات الـ  
PCR يف الفرتة املســائية التي متتد حتى الســاعة الســابعة مســاء، تسهيًا 

عى املواطنن للحصول عى خدمة فحص فروس كوفيد 19.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس أنــه تــم اعتــاد املراكــز اآلتيــة: عيــادة 
مسقط الشال يف محافظة شال غزة، وعيادة مسقط الرحمة )الشجاعية( 
يف محافظة غزة، وعيادة شهداء دير البلح يف املحافظة الوسطى، وعيادة 
شهداء خانيونس يف محافظة خان يونس، وعيادة شهداء رفح "أبو الوليد" 
 PCR الـــ  عينــات  أن عمليــات ســحب  الصحــة  وأكــدت  رفــح.  يف محافظــة 
خال الفرتة الصباحية ستستمر يف املراكز الرعاية الصحية األولية التابعة 
للــوزارة املعلــن عنهــا ســابقا، وعددهــا 17 مركــزًا صحيــًا، وســتبقى يف أتــم 

الجهوزية لسحب العينات.

د الحريات العامة مركز حقويق: تمديد السلطة حالَة الطوارئ ُيهدِّ

القواسمي: يجب محاكمــــة اآلِمرين 
ذين فقط باغتيال "بنات" وليس الُمنفِّ

النحال يستقبل وفًدا 
من نقابة المدربني 

الفلسطينيني
غزة/ فلسطن: 

اســتقبل وكيــل وزارة العــدل املستشــار د.محمــد النحــال وفــدًا مــن نقابــة 
عــى جهودهــا يف  للــوزارة  شــكره  قــدم  الــذي  الفلســطينين  املدربــن 

تسير تشكيل املدربن الفلسطينين نقابًة خاصًة بهم.
عــى  الحكوميــة  الجهــات  حــرص  الوفــَد  اســتقباله  خــال  النحــال  وأكــد 
مأسســة العمــل النقــايب وتوفر أجســام متثل رشائــح املجتمع املختلفة 
الفئــات،  لــكل  الوصــول  الحكوميــة وأهدافهــا يف  يخــدم املشــاريع  مبــا 
الوصــول  تيــرس  قانونيــة  أجســام  وجــود  يف  للمجتمــع  خدمــة  وكذلــك 
للحقــوق املكفولــة بــروح القانــون. وأشــار النحــال إىل أن القانــون ال مينــع 
أي شــخص أن يكــون عضــوًا يف أكــرث مــن جســم نقــايب، مشــرًا إىل أن 
النقابــات التــي تجــري انتخاباتهــا وتعمــل عى تنظيم إجراءاتها باســتمرار 

يف  دميقراطيــة  تجربــة  تشــكل 
املجتمع الفلسطيني.

رشطة محافظة 
غزة ُتنهي خالًفا 

عىل شقة 
سكنية

غزة/ فلسطن: 
أنهــت دائــرة العاقــات العامــة يف 
بــن  خافــًا  غــزة  محافظــة  رشطــة 
مواِطَنــن، عــى أثر شــكوى ُمحولة 
مــن مديــر مركــز الشــجاعية، بشــأن 
شــقٍة  عــى  الطرفــن  بــن  خــاف 

سكنية.
العاقــات  دائــرة  مديــر  وقــال 
غــزة  محافظــة  رشطــة  يف  العامــة 
"إن  اشــتيوي:  ســامح  املقــدم 
مكتب العاقات العامة استدعى 
إىل  لاســتاع  الخــاف  طــريف 
عــى  الخــاف  حــول  بّيناتهــا 
الشقة السكنية، وعمل عى إنهاء 

الخاف بينها بالطرق الوّدية ".
العاقــات  أن  اشــتيوي  وأوضــح 
املحافظــة  رشطــة  يف  العامــة 
متكنــت مــن إنهــاء الخــاف القائــم 
املبلــغ  إرجــاع  عــى  االتفــاق  عــر 
إىل  دوالر  ألــف   70 بـــ  املقــّدر 
املشــرتي "ع. م"، وتســليم الشقة 
أن  إىل  الفتــًا  ح"،  "ع.  لصاحبهــا 
اتفــاق  ســند  عــى  وقعــا  الطرفــن 

وتنازل عن الشكوى املقدمة.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل لشبكة شوارع 

القطعة رقم )77(
منطقة تنظيم/ خانيونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غــزة للجمهور الكريم 
أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم 2021/15 املنعقــدة بتاريــخ 2021/6/2 إيداع 
مجــدد للمخطــط التفصيــي لشــبكة شــوارع القطعــة رقــم )77( واملار بالقســائم 
 )23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-6-2(

وذلــك طبقــا للمخطــط املــودع مبقــر لجنة التنظيم املحليــة تطبيًقا لنص املادة 
السادسة عرشة من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.

وعليه واستنادًا لنص املادة السابعة عرشة من ذات القانون فإنه يجوز لجميع 
ذوي الحقــوق يف األرايض واألمــالك واالبنيــة املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي 
مرشوع آخر أودع مبقتىض املادة السادسة عرشة سواء بصفتهم من أصحاب 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عىل املخطط املودع وتقديم اعرتاضاتهم 
الــدوام  ســاعات  خــالل  خانيونــس  لبلديــة  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه 

الرسمي وملدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم ان الســيد/ نادر رأفت مصطفى أبو شــعبان قد تقدم لتســجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعــدي عــىل حقوقــه ان يتقــدم باعرتاضــه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: نادر رأفت مصطفى أبو شعبان 

2. اسم املدينة او القرية: غزة 
3.اسم موقع االرض: غزة بجوار مسجد الشمعة ودير الالتني 

القطعــة:  رقــم  املواطــن(  ادعــاء  )حســب  134"ماليــة"  القســيمة:  رقــم   .4
615"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

نوع األرض: ملك الحصة: كامال  املساحة: 111 م2 
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: طابو قسيمة 613 من القطعة 615 ، الغريب: شارع هيكي عرض 8 مرت
الشاميل: شارع ومن ثم ورثة عصام عي مسعود

الجنويب: طابو قسيمة 133 من القطعة 615 
6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليه حصة بالتنازل من غالب 
رأفــت مصطفــى أبــو شــعبان والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن ورثــة/ رفيــق ســليم 
الريس وحصة آلت إليه بالرشاء من ورثة رفيق سليم الريس والتي الت اليهم 
باملــراث مــن رفيــق ســليم الريــس واملســجلة باســمه يف ســجالت التشــطيب 
يف اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية واملسجلة باسم الشيخ عبد 

قدوة أبو ديه ورشكاه يف اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 680 / 2021

يف طلب نرش املستبدل رقم 1752 / 2021
العــال – هويــة رقــم/922871165 غــزة  املســتدعي/ فريــح عــادل عبــد عبــد 
الرمال شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي وكيله املحامي/ زهر الحداد – غزة

املســتدعى ضدهام/1.حاتــم فايــز محمــد نــرص مجهــول محــل اإلقامــة حاليًا وآخر 
عنوان له غزة الرمال شــامل مســجد الكنز عامرة غرناطة الكائنة يف املمر املجاور 
ملحالت شعشاعة للموكيت -2عاهد فايز محمد نرص غزة الرمال شامل مسجد 

الكنز عامرة غرناطة الكائنة يف املمر املجاور ملحالت شعشاعة للموكيت
مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 680 / 2021

يف الطلب رقم 1752 / 2021
إىل املســتدعى ضــده األول املذكــور أعــاله ومجهــول محــل اإلقامــة حاليــًا وآخــر 
عنوان له غزة الرمال شــامل مســجد الكنز عامرة غرناطة الكائنة يف املمر املجاور 
ملحالت شعشاعة للموكيت، مبا أن املستدعى املذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلــح غــزة يف القضيــة املرقومــة أعــاله الخــالء مأجــور حاصلــني اســتنادًا إىل مــا 
يدعيــه يف الئحــة االدعــاء ونظــرًا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص 
أصــول  قانــون  مــن   20 باملــادة  الطلــب وعمــال  هــذا  نظــر  غــزة يف  محكمــة صلــح 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبناًء عىل قرار الســيد قايض 
محكمة صلح غزة يف القضية الحقوقية رقم 680 / 2021 بالسامح لنا بتبليغك 
عــن طريــق النــرش املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرض لهــذه املحكمة يوم 
االثنــني املوافــق 2021/10/18م الســاعة التاســعة صباحــاً كــام يقتــي عليــك 
إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومًا مــن تاريخ النرش، ليكــن معلومًا 

لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف الطلب باعتبارك حارضًا
تحريرًا يف 2021/9/15م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
مذكرة حضور

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 2021/777
يف الطلب رقم 2021/659

املستدعي/ صبحي صالح محمد أبو عمشة- من سكان بيت حانون- شارع الشهيد باسم 
نعيم- هوية رقم/941244568 وكيله املحامي/ سهيل عز الدين الكفارنة- بيت حانون.

املستدعى ضده/ نور صبحي صالح أبو عمشة- من سكان بيت حانون- نهاية شارع الشهيد 
باسل نعيم بالقرب من منزل عمه السيد/ يوسف صالح محمد أبو عمشة )أبو رشيف(.

نــوع الدعــوى/ ابطــال وفســخ عقــد اتفــاق عــىل بيــع قطعــة أرض وإلغــاء جميــع 
االثار املرتتبة عليه.

قيمة الدعوى/ )10000 دينار اردين- عرشة االف دينار اردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 2021/777
يف الطلب رقم 2021/659

اىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
محكمــة صلــح شــامل غــزة بالقضيــة املرقومة أعاله وموضوعها )ابطال وفســخ 
عقــد اتفــاق عــىل بيــع قطعــة أرض وإلغــاء جميع االثار املرتتبة عليه( اســتنادا 
اىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرا النك مجهول اإلقامة وحسب اختصاص 
محكمــة صلــح شــامل غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار 
2021/659م  رقــم  الطلــب  يف  غــزة  شــامل  صلــح  محكمــة  قــايض  الســيد 
بالســامح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك 
الحضور لهذه املحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2021/10/6 الســاعة التاســعة 
صباحا كام يقتي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســة عرش يومًا 
من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك ســينظر يف 

الدعوى واعتبارك حارضًا.

صدر يف 2021/9/13م.
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة

لبيد واالعرتاف بالعجز 
أطلــق يائــر لبيــد وزيــر خارجيــة االحتــالل خطــة بعنــوان 
"االقتصاد مقابل االمن يف غزة"، واعترب أن هذه الخطة 
أكرث واقعية مام كان يســمى ســابقا بإعادة التأهيل من 
أجل نزع السالح يف غزة، وأكد أنه متت صياغة الخطة 
ليتــم تنفيذهــا عــىل مرحلتــني وأنــه ناقشــها مــع نظريــه 

األمرييك والرويس.
لــن نخــوض يف تفاصيــل الخطــة ألننــا نــرى مســبًقا أنهــا 
غــر واقعيــة كــام الخطــة الســابقة، وعــدم واقعية األوىل 
بالنســبة لــه تــأيت مــن اســتحالة نــزع ســالح املقاومــة مــن 
غــزة، وهــذا اعــرتاف رصيح بعجز الكيان اإلرسائيي يف 
تدمــر املقاومــة أو إخضاعهــا بعــد خوضــه أربــع حــروب 

فاشلة كانت أشدها معركة سيف القدس.
يقــول لبيــد عــن خيــار اجتيــاح غــزة: "عــىل مــدى فــرتة 
أعــامل  أو  غــزّة  غــزو  املتاحــني  الخياريــن  كان  طويلــة، 
عنــف ال نهايــة لهــا. لكــّن هذيــن خياريــن ســّيئان"، وهذا 
اعرتاف يعزز االعرتاف األول بعدم قدرة االحتالل عىل 
فرض الهدوء بالقوة وعدم قدرته عىل حصار غزة ملدة 
أطــول، وعندمــا يقــول إن اجتيــاح غــزة خيــار ســيئ فهــو 

يقصد أنه خيار صعب وال ميكن احتامله.
خطــة لبيــد تقــوم عــىل وهــم إضعــاف حــامس ومتكــني 
أن  نعلــم  ولكننــا  لتنفيذهــا،  غــزة  قطــاع  يف  الســلطة 
الســلطة لــن تقبــل اســتالم غــزة يف ظــل ســيطرة مطلقــة 
للمقاومــة الفلســطينية عليهــا دون توافــق بــني األطــراف 
الفلســطينية، أي أن إدارة الســلطة لغــزة لــن تكــون دون 
عــز  كتائــب  رأســها  وعــىل  املقاومــة  فصائــل  موافقــة 
فــإن  األذهــان  إىل  الصــورة  ولتقريــب  القســام،  الديــن 
دولــة االحتــالل مــا زالــت عاجزة عن فرض خطة تناســبها 
إلدخــال األمــوال القطريــة إىل غزة بســبب رفض حامس 
أجــزاء مــن اآلليــة املقرتحــة، فكيــف ســتمرر مخططــات 

لبيد الحاملة؟
اتفاقيــة  أســاس  عــىل  قامــت  الفلســطينية  الســلطة 
وحســب  االتفاقيــة  وحســب  املشــؤومة،  أوســلو 
القوانــني الفلســطينية ال بــد مــن إجــراء انتخابــات حتــى 
يكــون هنــاك مــا يســمى دولــة أو ســلطة رشعيــة، فكيــف 
أن  فيهــا  تفــرتض  متكاملــة  خطــة  )إرسائيــل(  تطــرح 
الســلطة ورجالهــا ســيظلون عــىل حالهــم دون تبديــل أو 
تغيــر، ونحــن نعلــم أن أي انتخابــات ســتحصل ســتغر 
كل القــادة الحاليــني ليــس لصالــح حــامس فقــط وإمنــا 
لصالــح أطــراف أخــرى، ولكننا بدون شــك لن نرى غالبية 
إذا  إال  الســلطة،  يف  لبيــد  ويائــر  )إرسائيــل(  أصدقــاء 
كيــان  إلقامــة  يخططــون  ولبيــد  الــدويل  املجتمــع  كان 
دكتاتــوري بــداًل مــن دويلــة أوســلو، ولكــن مهــام كانــت 
املخططــات فكلهــا وكــام أســلفنا ســتبوء بالفشــل، وقــد 
تكــون النهايــة هي خضــوع )إرسائيل( للواقع والتغايض 
الفلســطينية يف  الفصائــل  باقــي  عــن مشــاركة حــامس 
حكم أرايض السلطة الفلسطينية، كام رضخت أمريكا 
أمثاًنــا  دفعــت  بعدمــا  أفغانســتان  يف  طالبــان  لحكــم 

باهظة بال مقابل.

غزة/ جامل غيث:
الجهــاد  حركــة  يف  الالجئــني  ملــف  مســؤول  أكــد 
اإلســالمي أحمــد املدلــل أن "اتفــاق اإلطــار" املوقــع 
بــني واشــنطن ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الالجئني الفلســطينيني "أونروا" يجعل األخرة رهينة 

للسياسات واملال واالبتزاز األمرييك.
وعد املدلل يف حديث لصحيفة "فلسطني" االتفاق 
وسيلًة لالبتزاز "الرخيص" من اإلدارة األمريكية برئاسة 
لتصفيــة  الهادفــة  القــرن"  "صفقــة  لتنفيــذ  بايــدن  جــو 
القضية الفلسطينية وإسقاط حق عودة الالجئني إىل 
ديارهــم وقراهــم التــي هجــروا منهــا عــام 1948، الــذي 

أقرته الرشعية الدولية.
وبــني أن عــودة التمويــل األمرييك املــرشوط لـ"أونروا" 
خطــر جــدا، إذ إن اإلدارة األمريكيــة الجديــدة تحــاول 
متريــر "صفقــة القــرن" التصفويــة بطريقــة ناعمــة، وأن 
االتفاق يجعل الوكالة األممية أداة يف يد تلك اإلدارة 
وذراعهــا األمنــي ملالحقــة املوظفــني واملنتفعــني مــن 
الخدمــات التــي تقدمهــا، واصًفــا إياه بـ"غــر القانوين" 
واإلنســانية  الدوليــة  القوانــني  إطــار  خــارج  ُوقــع  ألنــه 

وقوانني األمم املتحدة.
ذراع أمني

وحــذر املدلــل مــن خطــورة االتفــاق كونــه يجعــل مــن 
واشــنطن، ويدفعهــا ألن  يــد  أداة يف  املانحــة  الــدول 
تســر عــىل نهجهــا، ويجعــل مــن وكالــة الغــوث وكيــاًل 
أمنيــا لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، عــدا عــن أنــه يعمــل 
"أونــروا"  موظفــي  لــدى  الوطنيــة  الــروح  تفريــغ  عــىل 
املنتفعني منها، خشية عىل أرزاقهم وقوت أبنائهم.

ولفــت إىل أن "أونــروا" قلصــت العديــد مــن خدماتهــا 
توحيــد  آخرهــا  يكــن  مل  التــي  لالجئــني،  املقدمــة 
"الكابونــة"، وتقليــص اإلعانــات االجتامعيــة واإلغاثيــة 
والطبية والخدمات التعليمية من خالل عدم توظيف 
مدرسني جدد بدل املتقاعدين، وعدم بناء مدارس، 

والنقص الكبر يف األدوية بعياداتها.
وحــذر مــن تدحــرج األمــور مســتقباًل بنــاء عــىل "اتفــاق 
والــدول  األورويب  االتحــاد  دول  ولجــوء  اإلطــار"، 
لـ"أونــروا"، إىل  املانحــة إىل تقديــم املــال املــرشوط 
جانــب املطالبــة بالعمــل عــىل إعــادة تعريــف الالجــئ 
الفلســطيني وفــق تعريــف الرئيــس األمريــيك الســابق 

دونالــد ترامــب، الــذي عــرف الالجئــني أنهــم مــن هّجــر 
ال  وعددهــم  الفلســطينيون  والنازحــون   1948 عــام 
يتجــاوز 20 إىل 30 ألــف الجــئ، وأن صفــة الالجــئ ال 

تورث.
لـ"أونــروا"  األخــرض  الضــوء  يعطــي  االتفــاق  أن  وأردف 
بفصــل املوظفــني واملنتفعــني منهــا الذيــن يدافعــون 
وســائل  خــالل  مــن  ســواء  الوطنيــة،  حقوقهــم  عــن 
الفعاليــات  يف  املشــاركة  أو  االجتامعــي  التواصــل 

الوطنية وغرها.
ويعــد اتفــاق اإلطــار، وفــق املدلــل، فرصــة أمــام اإلدارة 
األمريكيــة للتدخــل يف املناهــج الدراســية، وشــطب 
والجغرافيــا،  التاريــخ  وتزييــف  املناهــج،  مــن  الكثــر 
وحــذف بعــض الــدروس الدينيــة كســورة اإلرساء، مبــا 
يتامهــى مــع موقــف االحتــالل، محــذًرا مــن العبث يف 

املنهاج الفلسطيني.
اتفاق مشؤوم

وشــدد عىل أن دائرة شــؤون الالجئني التابعة ملنظمة 
التحريــر عليهــا الــدور األكــرب إلســقاط "اتفــاق اإلطار"، 
موضحــا أن "أونــروا" ال تســتطيع تأديــة عملهــا إال مــن 

خالل التوافق مع السلطة القامئة.
األمــم  أمــام  دبلوماســيتها  تفعيــل  إىل  الســلطة  ودعــا 
املتحــدة والهيئــات الدوليــة مــن أجــل رفــض االتفــاق، 
وااللتحــام مــع الجامهــر ومنحهــم الحريــة يف الضفــة 

الغربية املحتلة، لرفض االتفاق املشؤوم.
وذكــر أن لجنــة انبثقــت عن الفصائــل الوطنية، مؤخًرا، 
تحمــل اســم اللجنــة الوطنيــة ملواجهة "اتفــاق اإلطار"، 
لرفــض  عمليــا  وبرنامجــا  إســرتاتيجية  خطــة  وضعــت 
عــىل مســتويات  تعمــل  اللجنــة  أن  االتفــاق، موضحــا 
مختلفة كإرسال الكتب لألمني العام لألمم املتحدة 
ومفوضهــا العــام بصيغــة الرفــض واالســتنكار، وتوعيــة 
الجامهر باملخاطر الناجمة عنه، والوصول للمستوى 

القانوين الدويل إلدانة االتفاق نظًرا لعدم قانونيته.
وطالــب املدلــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة برفــض 
األمريــيك،  االبتــزاز  فــخ  يف  الوقــوع  وتجنــب  االتفــاق 
واالقتطــاع مــن ميزانياتهــا العامة املــال الكايف لتغطية 
دعمهــا  واشــنطن  أوقفــت  حــال  يف  "أونــروا"  عجــز 
الــدول املانحــة  لهــا مجــدًدا، والضغــط عــىل  املقــدم 

لإليفاء بالتزاماتها املالية.

يساهم يف تطبيق "صفقة القرن" بشطب قضية الالجئني

المدلل: "اتفاق اإلطار" يجعل "أونروا" رهينة للمال األمرييك

العدل: قسم الرتجمة 
ودائرة التصديقات 

يناقشان قانون الرتجمة
غزة/ فلسطني: 

والوســائل  املهنيــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة  يف  الرتجمــة  قســم  عقــد 
البديلة ورشة عمل للمرتجمني القانونيني املحلفني الجدد لتعريفهم 
بقانــون الرتجمــة وإجــراءات التصديــق عــىل الوثائــق وكيفيــة الحصــول 

عىل األختام وتصديقها.
ورحب املدير العام لإلدارة محيي الدين األسطل باملرتجمني الجدد 
البالــغ عددهــم 12 مرتجــاًم ألربــع لغــات هــي: اإلنجليزيــة، والفرنســية، 

واألملانية، والعربية.
وعــرض األســطل بنــود قانــون الرتجمــة رقــم 15 لســنة 1995 والئحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب القــرار رقم 1 لســنة 1996، منبهًا لرضورة 
االلتــزام مبــا جــاء يف القانــون والئحتــه التنفيذيــة يف أثنــاء القيــام مبهام 

الرتجمة القانونية التي تعرض عىل املرتجمني.
وعرضــت ميســون أبــو طــر مــن قســم الرتجمــة مدونــة قواعــد الســلوك 
101 مــن جريــدة  ُنــرشت يف العــدد  للمرتجمــني الفلســطينيني التــي 
الوقائع، وُوزعت نســخة عنها عىل املرتجمني إلْطالعهم عىل مبادئها 

وحثهم عىل التوقيع عليها.
ومــن دائــرة التصديقــات عــرض رامــي العدينــي رشحــا مفصــال للعالقــة 
التــي تربــط بــني دائرتــه وعمــل املرتجمــني، مشــرًا إىل رضورة اعتــامد 
كل مرتجــم ختــام وتوقيعــا وإيــداع نســخة عنــه يف دائــرة التصديقــات 
بــوزارة العــدل، بحيــث يشــمل الختــم رقــم الرتخيــص املمنــوح لــه مــن 
وزارة العــدل واللغــة التــي يرتجــم منهــا وإليهــا، مــع توضيح بعض األمور 

التفصيلية املتعلقة بختم املرتجم القانوين املحلف.
وقالت أبو طر إن املرتجم القانوين الجديد أصبح قادرًا عىل مامرسة 
أبوابهــا ألي  الــوزارة تفتــح  مهنــة الرتجمــة بشــكل قانــوين ومنظــم، وإن 

استفسار من املرتجمني أو الجمهور بخصوص الرتجمة القانونية.
وعقدت وزارة العدل مؤخرًا مراسم حلف اليمني لـ 12 مرتجاًم قانونيًا 
جديــدًا، ليصبــح عــدد املرتجمني القانونيني يف قطاع غزة 43 مرتجاًم 
يف خمــس لغــات هــي: اإلنجليزيــة، واألملانيــة، والفرنســية، والعربيــة، 

والرتكية.

بلدية خان يونس تعقد 
لقاًء لمناقشة احتياجات 

السكان يف حي السالم
خان يونس/ فلسطني: 

عقــدت بلديــة خــان يونــس جنــوب محافظــات غــزة بالتعــاون مــع مركــز 
القاطنــني يف حــي الســالم  لقــاًء مــع الســكان  التنمــوي "معــا"  العمــل 
الواقع جنوب رشق املدينة، ضمن مرشوع ملتقى الرشاكة الشــبايب، 
ملناقشة احتياجات السكان، ووضع الخطط املالمئة للنهوض بالحي 

يف شتى القطاعات الحياتية.
البطــة،  الديــن  د.عــالء  يونــس  خــان  بلديــة  رئيــس  اللقــاء  وشــارك يف 
التنمــوي  العمــل  مركــز  وعــن  ســالمة،  أســامة  األحيــاء  لجــان  ومســؤول 
أشــواق رحمــي، ومحمــد الرشيــف، ورئيــس لجنــة حــي الســالم عطــوة 

البيوك، وعدد من أعضاء اللجنة، ومجموعة من املواطنني.
وأكــد البطــة أهميــة املشــاركة املجتمعية يف تعزيز التعاون املشــرتك 
ودور لجــان األحيــاء يف تســهيل ومتابعــة وتطويــر خدمــات البلديــة مــن 
أجــل النهــوض بواقــع أحيــاء خــان يونــس، مشــًرا إىل أهميــة االجتــامع 
ملناقشــة القضايــا وامللفــات التــي بحاجــة إىل متابعــة وتنفيــذ بشــكل 

حثيث؛ من أجل مساعدة املواطنني يف شتى املجاالت.
وشــدد البطــة عــىل أن بلديــة خــان يونــس تــويل لجــان األحيــاء األهميــة 
لكونها حلقة وصل ال ميكن االســتغناء عنها، ويتم من خاللها التعرف 
إىل االحتياجات امللحة للسكان مبا يحقق النمو والتطور لألحياء يف 

ظل الظروف الراهنة واستمرار الحصار وشح املوارد واإلمكانات.
بدوره مثن البيوك زيارة رئيس البلدية للحي ملتابعة هموم وإشكاالت 
السكان، وتلبية احتياجاتهم املختلفة يف ظل الوضع العام، مبيًنا أن 
اللجنــة ســتعمل عــىل تجهيــز مقرتحــات تطويــر املنطقــة بالتعــاون مــع 
البلدية وتنفيذها تباًعا حسب اإلمكانات املتاحة من البلدية، مثمًنا 

كل الجهود التي تساعد السكان وتخفف من معاناتهم.
ومن جانبهم شــدد ســكان الحي عىل رضورة الوقوف عىل اإلشــكاالت 
الطــرق  وتأهيــل  الشــوارع،  فتــح  بينهــا:  ومــن  تباًعــا،  وحلهــا  امليدانيــة 
الرتابية، وتركيب أعمدة ومصابيح اإلنارة، وإنشاء املرافق الخدماتية، 
التعليميــة، مبــا يســاعد الســكان يف قضــاء احتياجاتهــم،  واملــدارس 

ويخفف من حجم املعاناة القامئة.

فريق طيب ينجح يف إجراء 
عملية جراحية نادرة يف غزة

غزة/ فلسطني:
نجح فريق طبي مبستشفى الخدمة العامة بغزة، يف إجراء عملية نوعية 
ونــادرة ملريــض يبلــغ مــن العمــر )66 عاًمــا(، يعــاين مــن انــزالق غــرضويف 

بني الفقرات العنقية.
املــخ  أخصــايئ جراحــة  وردة-  أبــو  بســام  د.  الطبــي  الفريــق  رئيــس  وقــال 
واألعصــاب والنخــاع الشــويك، بحســب بيــان أصــدره مستشــفى الخدمــة 
العامــة، أمــس: إن املريــض حــرض وهــي يعــاين مــن اآلم شــديدة وانــزالق 
غــرضويف، وبعــد إجــراء الفحوصــات الالزمــة تبــني وجود انــزالق غرضويف 

عنقي بني الفقرات السادسة والسابعة.
جراحيــة  عمليــة  إجــراء  تقــرر  املريــض  حالــة  دراســة  "بعــد  وأضــاف: 
الســتئصال الغضاريــف وتــم اســتئصال الغرضوفــني العنقــني مــن األمــام، 
وبــدأ  الالزمــة  الطبيــة  الرعايــة  املريــض  تلقــى  ثــم  ومــن  دون مضاعفــات 

املريض يف التعايف وغادر املستشفى يف حالة صحية ممتازة.
بــدوره، أثنــى املديــر العــام ملستشــفى الخدمــة العامــة عــوين العكلــوك 
املجتمــع  يخــدم  الــذي  العمليــات  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  إجــراء  عــىل 
الفلســطيني يف ظــل تقليــص وزارة الصحــة خدماتهــا لتفرغهــا ملواجهــة 
األزمة وذلك للتخفيف عن املرىض الذين مل يستطيعوا تلقي الخدمات 

الطبية يف املستشفيات الحكومية.

لجنة الرقابة بـ"الترشيعي" 
تعقد اجتماًعا دوريًّا 

لمناقشة قضايا عدة
غزة/ فلسطني:

عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان يف املجلس الترشيعي برئاسة 
النائب هدى نعيم، اجتامعًا دوريًا بحضور مقرر اللجنة النائب عبد الرحمن 

الجمل، وعضوية النائب يحيى العبادسة، ملناقشة عدة قضايا.
واســتعرضت اللجنة األنشــطة املنفذة خالل األســبوع املايض ومخرجاتها، 
ومــن ضمنهــا اجتــامع لجنــة الرقابــة مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، 
ومخرجــات زيــارة رئيــس اللجنــة ملديــر عام قوى األمــن الوطني اللواء محمود 
أبو وطفة، والعميد بهجت أبو سلطان. وناقش النواب توصيات ومخرجات 
اجتــامع رئيــس اللجنــة مــع مديــر عــام جهاز مكافحــة املخــدرات، والتحديات 
التــي تواجــه الجهــاز، وســبل حلهــا، ومســاهمة املجلــس يف ذلــك مــن خــالل 

التنسيق بني لجنة الرقابة ولجنة الداخلية واألمن الوطني.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تجاههم"، يعكس جهوزية املقاومة لتسخري قوتها العسكرية للدفاع عن جنني 
يف حــال أقــدم العــدو عــى اجتياحهــا. وهــي رســالة ردع يدركهــا العــدو جيــًدا، 
فهو غري مســتعد لتكرار خطئه االســتخباري قبيل معركة ســيف القدس، عندما 
مل يقــرأ تهديــد املقاومــة جيــًدا. تلــك الرســالة التــي تحمــل توقيــع 11 يوًمــا مــن 
القصــف املتواصــل للمنشــآت واملرافــق اإلرسائيليــة بأســلحة مل يكــن يتوقعهــا، 
ال عــى مســتوى دقــة اإلصابــة وال املســافات التــي ميكــن أن تصلهــا، وال حتــى 

نوعيتها الربية والبحرية والجوية.
ولعل ذلك يأيت يف سياق تقديرات بأن جيش االحتالل اإلرسائييل قد يتعرض 
لحيــاة األســريين اللذيــن ال يــزاالن طليقــني. فجيــش االحتــالل منــذ عدة ســنوات 
وضمــن اســراتيجة "جــز العشــب" التــي تشــمل قتــل املقاومــني يف الضفة بداًل 
مــن اعتقالهــم. وبعــد متكنــه مــن اعتقــال األرسى األربعــة، وشــعوره بــيء مــن 
النشــوة، ومن أجل يك الوعي الفلســطيني، فإنه قد يعمد إىل املســاس بحياة 

من تبقى من أبطال "نفق الحرية".
إن مبــادرة املقاومــة بربــط نجــاح أي صفقــة لتبــادل األرسى مــع االحتــالل بحريــة 
هؤالء الستة، متثل رفًعا للسعر وزيادة يف الثمن. ومام ال شك فيه أن الحكومة 
اإلرسائيلية الحالية برئاسة "نفتايل بينيت" هي أضعف من أن تكون قادرة عى 
تحمــل عــبء تحريــر األرسى، حتــى وإن رغــب بعــض أقطابهــا. فحالــة التناقــض 
اليمينيــة  النزعــة  إىل  باإلضافــة  الحكومــي  االئتــالف  مكونــات  بــني  الســيايس 

وكانت التوقعات تشري إىل أن خريطة سياسية جديدة يف طريقها إىل الظهور 
ر يف حينــه مــن أن  وفــرض نفســها عــى الســاحة الفلســطينية. غــري أننــا كنــا ُنحــذِّ
ل هذه الخريطة عى أرض الواقع دونه تحديات كبرية، ال ينبغي أن تخفيها  َتشكُّ

أو تتجاهلها حالة الشعور باالنتصار واإلنجاز يف معركة "سيف القدس".
تآكل السلطة الفلسطينية

الحقيقــة التــي ظهــرت بأقــوى تجلياتهــا يف مايــو/ أيــار 2021 هــي ذلــك الفــراغ 
الســيايس الــذي تعانيــه الســاحة الفلســطينية، وغيــاب "الرشعيــة" الفلســطينية 
عــن ســاحة الفعــل امليــداين وعــن القــدرة عــى التأثــري العــريب والــدويل. ويف 
الوقــت الــذي تجــاوز به الشــعب الفلســطيني ومعظــم فصائله وقياداتــه وتياراته 
"حالــة  تعيــش  تــزال  ال  الفلســطينية  القيــادة  كانــت  الســلمية،  التســوية  مســار 
اإلنــكار" وتــرُّ عــى متابعــة هذا املســار وتعيش خارج حركــة التاريخ. وهي يف 
الوقت نفســه، تّر عى متابعة الدور الوظيفي للســلطة الفلســطينية ومتابعة 
تطلعــات  عــن  بعيــدًا  االحتــالل  أغــراض  تخــدم  يجعلهــا  مبــا  األمنــي،  التنســيق 
ُتــرُّ كذلــك عــى متابعــة الهيمنــة عــى منظمــة  الشــعب الفلســطيني. وهــي 
التحرير الفلسطينية، من دون فتح املجال ألي رشاكة حقيقية لقوى فلسطينية 
ذات شــعبية واســعة وفاعلــة عــى األرض. وجــاء فشــل هــذه القيــادة يف إدارة 

ملف املصالحة ليضيف مزيدًا من امللح عى الجرح.
ي الــذي عانتــه حركــة فتــح، خصوصــًا يف  شــظِّ فــإذا أضيــف إىل مــا ســبق حالــة التَّ
أجــواء االنتخابــات، وأزمــة القيــادة والتوريــث القيــادي ملرحلــة مــا بعــد عبــاس، 
برنامــج ســيايس فعــال عــى  إدارة املرحلــة، وعــدم وجــود  الرؤيــة يف  وفقــدان 
الســلطة  التــي تشــهدها  األرض، مقرونــًا بعجــز اإلرادة وحالــة الرهــل والــردي 
ولفتــح  والحكومــة  للرئاســة  الشــعبي  الدعــم  انحســار  مــع  التحريــر،  ومنظمــة 
نفسها... فإن كّل ذلك يكشف مدى التآكل الذي تعانيه السلطة الفلسطينية، 

خصوصًا يف بيئتها الداخلية الفلسطينية.
تآكل االنتصار

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن خــط املقاومــة الــذي كانــت اســتطالعات الــرأي تصــب 
لصالحــه يف االنتخابــات الفلســطينية فيــام لــو جــرت، والــذي قــدم أداء متميــزًا 
يف معركــة ســيف القــدس وأحــدث "زلــزااًل" شــعبيًا فلســطينيًا، مدعومًا بتضامن 
عــريب وإســالمي ودويل شــعبي كبــري، وســط انكفــاء تيــارات التســوية والتطبيــع، 
قــد واجــه معضلــة توظيــف انتصاراتــه وترجمتها عــى األرض، وكيفية تعبريه عن 
اإلرادة الشــعبية يف األطــر واملؤسســات "الرســمية" الفلســطينية، التــي ظّلــت 

ال أحد يشك يف أن املقاومة الفلسطينية قد نجحت يف تحقيق معادلة وطنية 
جديدة خالل معركة سيف القدس تربط بني غزة والقدس. وهو ما شكل بداية 
الســراتيجية جديــدة يف مــرشوع املقاومــة، تعتمــد عــى ربــط الفعــل املقــاوم 
ا وقــدرة عــى تحمــل تكلفــة أي  بالثوابــت الوطنيــة. وهــو مــا مينحهــا دعــاًم شــعبيًّ
معركة ضد االحتالل تكون مظلتها عناوين الثوابت الوطنية، كالقدس واألرسى 

والالجئني.
ولعل كلمة أبو عبيدة "الناطق باسم كتاب القسام" مساء السبت 11 سبتمرب 
2021م قــد فتحــت خًطــا جديــًدا بــني قاعــدة املقاومــة يف قطــاع غزة وأحد أهم 

تبــدأ  الغربيــة "جنــني". فجنــني مل  الضفــة  الفلســطينية يف  خزانــات املقاومــة 
قصتهــا يف املعركــة الخالــدة بــني 11-1 أبريــل 2002م، ومل تنتــِه بعمليــة "نفــق 
الحرية" التي كان أبطالها ستة من األرسى -كلهم من جنني- قد حرروا أنفسهم 
عرب نفق من سجن "جلبوع" األكرث تحصيًنا لدى مصلحة السجون اإلرسائيلية.

فــال تــزال جنــني ترتبــط بالشــهيد عــز الديــن القســام، بــل ال يــكاد يذكرهــا أحــد إاّل 
ويقــول "جنــني القســام"، فهــي وإن كانــت تبتعــد عــن مركــز الضفــة الغربيــة، إاّل 
أنهــا األقــرب للتــامس مــع التجمعــات الســكانية اإلرسائيلية، وهذا مــا قد مينحها 

أفضلية نضالية.
مــن الواضــح أن تريــح أبــو عبيــدة الــذي قــال فيــه إن "مخيــم جنني وثواره ليســوا 
وحدهــم، ولــن نســمح للعــدو بالتغــول عليهــم وســنقوم بواجبنا الدينــي والوطني 

بعــد مــرور 28 عامــًا عــى توقيــع اتفاقيــة أوســلو، تتجــى أزمــة املــرشوع الوطني 
الفلسطيني بأبعاده املختلفة: أزمة قيادة، وأزمة برنامج وطني، وأزمة مؤسسات 
متثيلية وتنفيذية. وهي من ثم أزمة تقف حائاًل أمام منجزات املقاومة والعمل 

الوطني الفعال.
تعطيــل  وفتــح(  التحريــر  منظمــة  )قيــادة  الفلســطينية  الســلطة  قيــادة  قــرار  كان 
االنتخابات، ومن ثم تعطيل مســار املصالحة وترتيب البيت الفلســطيني )29 
أبريــل/ نيســان 2021(، وخــوض املقاومــة الفلســطينية معركــة ســيف القــدس 
)21-10 مايو/أيــار 2021(، حدثــني مفصليــني يف الشــأن الفلســطيني. وقــد 
وثقــة  مصداقيتهــا  الفلســطينية  القيــادة  فقــدان  التأثــريات  هــذه  أبــرز  مــن  كان 
ر تيار املقاومة للمشهد الفلسطيني،  الشارع الفلسطيني فيها، يف مقابل َتصدُّ

وتوحد الشعب يف الداخل والخارج خلف برنامج املقاومة والقدس.

لغالبيتهــا تجعــل مــن الصعــب الذهــاب إىل صفقــة تضطرهــا لكــر حاجــز الثقــة 
بروايــة الجيــش مبــوت جنودهــا يف قطــاع غــزة خــالل معركــة العصــف املأكــول 
2014، أو بعددهم أو حتى بطبيعة ما لدى املقاومة من جنود أحياء أو أموات.

ولكــن املنطــق الســيايس دامًئــا يتقبــل فكــرة أن ال أحــد يقــّدم "تنــازالت مؤملــة" 
كانــت  -مهــام  حكومــة  أي  ســريغم  )إرسائيــل(  يف  العــام  الــرأي  وأن  طواعيــة، 
متطرفــة- بالرضــوخ لــرشوط املقاومــة عندمــا يتحــرك وســيط قــادر عــى إقنــاع 
الطرفــني بتقديــم ضامنــات تؤكــد جديتــه. وهــذا مــا حــدث خــالل "صفقــة وفــاء 
األحــرار" األوىل؛ عندمــا اســتطاع الوســيط األملــاين الحصول عــى مقطع فيديو 
قصــري يثبــت أن الجنــدي اإلرسائيــيل جلعــاد شــاليط بصحــة جيــدة، يف مقابــل 
إطــالق 19 أســرية فلســطينية. وهــذا مــا يحــدث يف كل صفقــات التبــادل، التــي 
ال تتــم عــادة دفعــة واحــدة، بــل ال بــد أن يتخللهــا أمثــان جزئيــة متهــد لدفــع الثمن 

الكامل للتبادل، الذي يكون عادة مؤمًلا ألحد الطرفني.
إن إعــالن الناطــق العســكري مــن قطــاع غــزة، اســتعداد املقاومــة الفلســطينية 
لتســخري كل قوتهــا للدفــاع عــن الثوابــت الفلســطينية، يعكــس ثقتهــا بالقــول إن 
"مــا بعــد معركــة ســيف القــدس ليــس كــام قبلها"، وهــو بداية لحقبــة جديدة من 
الثــورة الفلســطينية التــي توحــد جبهــات املقاومــة مبــا يتجــاوز قــدرة العــدو عى 
إدارة أيــام قتاليــة أو حتــى معــارك مفتوحــة عــى عدة جبهــات لن تحقق له األمن 

الهش ولن تحفظ له أسطورة الردع.

قاعــدًة  وينتــج  االشــتباك،  ســاحات  يف  املبــذول  امليــداين  املجهــود  مــع 
معرفيــة نضاليــة يف وعــي الجمهــور الفلســطيني، قــادرة عــى إســناد خطــط 
املقاومــة وتوجهاتهــا وإفشــال عــدوان االحتــالل املــادي واملعنــوي. مبعنــى 
آخر، إنجازات املقاومة الكربى بحاجة إىل ترميز وطني وضبط وفق التقويم 
الفلسطيني، يف محاولة إلعادة مفهمة الفعل املقاوم وتقديسه يف الوعي 
التــي جــاءت يف  "يــوم األرض"،  الفلســطيني، عــى غــرار تســمية  الجمعــي 
أعقــاب رفــض مصــادرة االحتــالل أراٍض يف الجليــل واملثلــث والنقــب عــام 

1976م.

ويف هــذا اإلطــار، شــهدت املواجهــة مــع االحتــالل يف الثــاين والعرشيــن من 
ســبتمرب عــام 2005م حدًثــا مفصلًيــا مهــاًم، يتمثــل يف تحريــر قطــاع غــزة من 
العســكرّية.  أراضيــه، بفعــل املقاومــة  االحتــالل وانجــالء املســتوطنني عــن 
املقاومــة  ملــرشوع  إنجــاز  أي  تحقيــق  خطــورة  االحتــالل  إلدراك  ونظــًرا 
وانعكاســات ذلــك عــى برنامجهــا الســيايس، فقد عالجــت حكومة االحتالل 
االندحار عن غزة من ناحية إعالمية عرب إظهار االندحار كونه جرى من موقع 
قــوة ومتكــن، غــري أن تعنــت املســتوطنني ورفضهــم الخــروج من مســتوطنات 
قطــاع غــزة، أرغــم االحتــالل عــى اإلقــرار بــأن ســبب االندحــار فقــدان القــدرة 

متثــل عمليــات الوعــي يف املواجهــة املفتوحــة بــني املقاومــة الفلســطينية 
واالحتــالل اإلرسائيــيل بعــًدا أساســًيا يف محــاوالت تحقيــق االنتصــار والحــد 
من تداعيات الخسائر من الناحية املعنوية، عى اعتبار أن الحرب الحديثة 
مل تعــد مقتــرة عــى القــوة العســكرّية فقــط، وإمنــا تشــتمل عــى مجموعــة 
مــن األســلحة األخــرى؛ كســالح املعلومــات، الــذي يعــد أحــد أهــم مكونــات 
الحــرب، نظــًرا لحجــم تأثــريه غــري املحدود يف صوغ وعــي الجمهور وتوجهاته 
إزاء القضايا موضع االهتامم، وبالتايل امتالك القدرة عى توجيه الجمهور 

مبا يؤثر عى قرار القيادة ويخدم األهداف العسكرية والسياسية.
تنشــط الــدول والجامعــات يف ســاحة التأثــري عى وعي الجمهــور االفراضية 
والتقليديــة بكثافــة، إذ ال تخلــو دولــة أو منظومــة مــن فــرق الدعايــة وطواقــم 
العمليــات املعلوماتيــة، إىل درجــة وصلــت فيها قيادة الجيوش إىل االقتناع 
بأن التخطيط للحرب ال يصل حد النضوج، ما مل يشتمل عى خطة الدعاية 
والتأثــري. وبنــاًء عــى ذلــك، فــإن النجــاح يف املواجهــة العســكرية -مهــام كان 
شكلها- بحاجة إىل توازي املجهود العسكري مع نظريه املعنوي يف عملية 

تكاملية مستمرة، لديها القدرة عى التأثري عى الجمهور واستاملته.
ووفــق ذلــك، تتطلــب املواجهــة مــع االحتــالل تأطرًيا فكرًيــا ممنهًجا، يتقاطع 

عى حامية املستوطنات.
يعــد إطــالق الناطــق باســم املقاومــة أبــو عبيدة تســمية "يــوم املقاومة" عى 
ذكرى تحرير غزة واندحار االحتالل عنها خطوة مدروسة وممنهجة، وتخدم 
الحفاظ عى إرث القضية الفلسطينية ومخزونها املعريف عى صعد عدة، 
أبرزهــا: غــرس قيمــة الفعــل املقــاوم وجدواه يف وعي الجمهور الفلســطيني، 
وإعاقــة محــاوالت حرمــان مــرشوع املقاومــة مــن أي إنجازات ملموســة، ســواًء 
فيــام يتعلــق بتحريــر قطــاع غــزة أو ملفــات أخــرى؛ كصفقــة "وفــاء األحــرار" 

وغريها من مجهودات عسكرية ميدانية يف املعارك وجوالت القتال.
لقــد أســهم تحريــر غــزة بشــكٍل مبــارش يف انتقــال املقاومــة مــن مرحلــة بدائية 
الفعــل العســكري ومحــدودة التخطيــط واألدوات إىل مرحلــة نضــوج البنيــة 
التنظيميــة واتســاع دائــرة التأثــري، وهــذا كفيــل بجعــل يــوم التحريــر يوًمــا مــن 
أيــام املقاومــة، تجــدد فيــه رشعيتها يف أوســاط الحاضنة الشــعبية، وتشــحذ 
من خالله همم األحرار يف فلســطني املحتلة. إن املقاومة ما بعد 2005م 
إنجــازات املقاومــة املفصليــة  تأريــخ  مــن  بــد  لذلــك ال  كــام قبلهــا،  ليســت 
وتحويلها إىل مناسبات وطنية جامعة، تحافظ عى وعي الجمهور والتفافه 

حول مرشوع املقاومة.

تغرّد خارج الرب وال تعكس النبض الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وألن البيئــة العربيــة والدوليــة هــي بيئــة غــري مواتيــة لتيــارات املقاومــة، لتبّنيهــا 
مســار التســوية، كــام تعــادي أو ال تتوافــق مــع الخــط اإلســالمي الــذي تتبنــاه أبرز 
هــذه التيــارات، فإنهــا فضلــت االســتمرار يف "إعطــاء الرشعيــة" لقيــادة الســلطة 
وقطــع الطريــق عــى قــوى املقاومــة حتى لو عكســت اإلرادة الســاحقة للشــعب 

الفلسطيني.
وبالتــايل راهنــت الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا كــام راهنــت املنظومــة العربيــة 

عى ثالثة أمور:
األول: إعــادة تأهيــل الســلطة الفلســطينية، ومحاولــة نفــخ الــروح فيهــا مــن خــالل 
املســاعدات االقتصاديــة واألمنيــة والتلميــع اإلعالمــي، ومحاولــة حــر مصــادر 

التمويل والدعم الفلسطيني بيدها أو من خاللها.
أي  منــع  خــالل  مــن  محتــواه،  مــن  ومنجزاتهــا  املقاومــة  انتصــار  تفريــغ  الثــاين: 
اســتثامر أو ترجمــة سياســية لــه، وامتصــاص أجــواء الحامســة الشــعبية، وإعــادة 

الناس إىل مربعات السيطرة، وخصوصًا يف الضفة الغربية.
الثالــث: إشــغال غــزة وقيــادة املقاومــة بالحصــار وبتضميد الجــراح نتيجة الدمار 
ومبلفات إعادة اإلعامر، ليعود الوضع إىل ما كان عليه قبل "سيف القدس" أو 

حتى ما هو أسوأ، ملتابعة برنامج تطويع املقاومة وإسقاطها.
وجاءت تعقيدات التحويالت املالية لقطاع غزة وتعطيالت ملف إعادة اإلعامر 
يف هــذا اإلطــار، كــام جــاء اغتيــال "نــزار بنــات" وحمالت االعتقال الســيايس يف 
الضفــة ملحاولــة إظهــار "العــني الحمــراء" للســلطة عندما يتعلق األمــر بالحريات 
أو مبــن ينتقصــون مــن الهيبــة املصطنعــة للســلطة. وكان تواصــل االعتــداءات 
اإلرسائيلية يف القدس وعى قطاع غزة محاولة إرسائيلية إللغاء التأثريات التي 

أحدثتها معركة سيف القدس.
أما ثالثة األثايف فهي أن الرئيس الفلسطيني بدا مرتاحًا إىل "العكازات" العربية 
والدوليــة الداعمــة لرشعيــة ســلطته، وبــدا كأنــه هــو الــذي فــاز يف االســتحقاق 
االنتخايب الشعبي وانتر يف سيف القدس! فرفع سقف رشوطه مع املقاومة 
الســتئناف مســار املصالحــة الوطنيــة، ليشــرط عليهــا التــزام "الرشعيــة الدولية" 
مدخــاًل لذلــك. وهــو رشط يعلــم مســبقًا أن املقاومــة لــن توافــق عليــه ألنــه يعني 
ببساطة االعراف بـ"رشعية" الكيان اإلرسائييل عى معظم فلسطني، والتخيل 
عن املقاومة والتزام مسار التسوية السلمية. بعبارة أخرى يطلب من املقاومة 
تستنســخ  وأن  األوســلوي،  والفشــل  الوهــم  إدارة  تشــاركه  وأن  ذاتهــا  تلغــي  أن 

ماذا لدى المقاومة بعد نفق الحرية؟

"يوم المقاومة".. تحرير غزة يف الوعي الفلسطيين

المقاومة الفلسطينية بني تآلك السلطة وتآلك االنتصار

د. ناجي شكري الظاظا

محسن محمد صالح
TRT عريب 

المنطق السياسي دائًما يتقبل فكرة أن ال 
أحد يقّدم »تنازالت مؤلمة« طواعية، وأن 
الرأي العام في )إسرائيل( سيرغم أي حكومة 
-مهما كانت متطرفة- بالرضوخ لشروط 
المقاومة عندما يتحرك وسيط قادر على 
إقناع الطرفين بتقديم ضمانات تؤكد جديته. 

إن المسارعة إلى إيجاد اصطفاف وطني 
واسع من كل القوى الفلسطينية بالداخل 
والخارج، على خلفية برنامج يلتزم الثوابت 
ويلتف حول المقاومة والقدس، يصبح 
»واجب الوقت«. وهو اصطفاف قد يظهر 
في شكل جبهة أو تحالف، ويفرض واقعًا 
فلسطينيًا معّبرًا عن األغلبية الشعبية 
الفلسطينية، ويرسل رسالة قوية بأن شعب 
فلسطين ُيصّر على امتالك إرادته الحرة 
وصناعة قراره بنفسه، ويرفض اإلمالءات 
الخارجية والشرعيات المصطنعة.

محمد حسونة

ونظًرا إلدراك االحتالل خطورة تحقيق أي 
إنجاز لمشروع المقاومة وانعكاسات ذلك 
على برنامجها السياسي، فقد عالجت حكومة 
االحتالل االندحار عن غزة من ناحية إعالمية 
عبر إظهار االندحار كونه جرى من موقع قوة 
وتمكن، غير أن تعنت المستوطنين ورفضهم 
الخروج من مستوطنات قطاع غزة، أرغم 
االحتالل على اإلقرار بأن سبب االندحار فقدان 
القدرة على حماية المستوطنات.

الصهاينــة  التــي عجــز  التنــازالت  لــه  تقــدم  وأن  قامــت إلســقاطه  الــذي  املســار 
الرئيــس  يضــع  إليــه.  يجرُّوهــا  أن  والــدويل  العــريب  التطبيــع  وقــوى  واألمريــكان 
الشــعبية  ليتهــرب مــن "الرشعيــة  الدوليــة" رشطــًا  الفلســطيني هــذه "الرشعيــة 
الفلســطينية" واســتحقاقاتها التــي يعلــم نتائجهــا مســبقًا. وببســاطة فــإن رهانــه 
عــى الزمــن، بوضــع العــي يف العجــالت، بانتظار أن ُيعاد تأهيل الســلطة، وأن 
ينــى النــاس إنجــازات املقاومــة، بينــام يتــآكل االنتصــار يف ضوء قســوة الواقع 
ومعطياتــه. وهــو مــا حــدث مــا يشــبهه إثــر معركــة الفرقــان 2008/2009، وإثــر 

معركة العصف املأكول يف صيف 2014.
لة للعمل الفلسطيني أزمة مرشوع أوسلو  تعكس هذه البيئة امُلتعطلة واملعطِّ
بأســوأ تجلياتــه بعــد مــرور 28 عامــًا عــى توقيــع اتفاقياتــه. فهــي تعكــس أزمــة 
املــرشوع الوطنــي الفلســطيني بأبعــاده املختلفــة: أزمــة قيــادة، وأزمة مســارات، 
وأزمــة برنامــج وطنــي، وأزمــة مؤسســات متثيليــة وتنفيذيــة. وهــي بالتــايل أزمــة 
تقــف حائــاًل مينــع منجــزات املقاومــة والعمــل الوطنــي الفعــال مــن أن ينعكــس 

عى البنى املؤسسية الفلسطينية.
واجب الوقت

ويبدو أن القيادة الفلسطينية ما دامت مرتاحة إىل ظهريها العريب والدويل 
للبيــت الفلســطيني،  بــأي خطــوات جــادة تجــاه إصــالح حقيقــي  فلــن تســري 
ولذلــك فمــن الخطــأ أن يبقــى الفلســطينيون أرسى االنتظــار عــى بابهــا. ويف 
هــذه األثنــاء فــإن املســارعة إىل إيجــاد اصطفــاف وطنــي واســع مــن كل القوى 
الفلســطينية بالداخــل والخــارج، عــى خلفيــة برنامــج يلتــزم الثوابــت ويلتــف 
حــول املقاومــة والقــدس، يصبــح "واجــب الوقــت". وهــو اصطفــاف قد يظهر 
األغلبيــة  عــن  واقعــًا فلســطينيًا معــرّبًا  تحالــف، ويفــرض  أو  يف شــكل جبهــة 
الشــعبية الفلســطينية، ويرســل رســالة قويــة بــأن شــعب فلســطني ُيــّر عــى 
قــراره بنفســه، ويرفــض اإلمــالءات الخارجيــة  الحــرة وصناعــة  إرادتــه  امتــالك 

والرشعيات املصطنعة.
ومــن ناحيــة ثانيــة فــال بــّد مــن وجــود قيــادة انتقاليــة تحــوز عــى الثقــة الشــعبية 
إلدارة ترتيبــات إصــالح البيــت الفلســطيني. كذلــك ال بــّد مــن ناحيــة ثالثــة مــن 
برنامج ســيايس مرحيل يتجاوز مرحلة أوســلو ويتابع مرشوع التحرير. وعى 
القــوى الشــعبية واالتحــادات والنقابــات أال تنتظــر أحــدًا، مــن ناحيــة رابعــة، 
فتســعى إىل إيجاد بيئات شــعبية فعالة وضاغطة عى القيادة الفلســطينية، 

باتجاه فسح املجال لتغيري وطني حقيقي نزيه وشفاف.
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )510 /2021(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: بهاء 
الدين زياد عمر أبو حصرية من ســكان غزة هوية رقم 906386495 بصفته 

وكيال عن: نهلة سليم أحمد أبو حصرية وتهاين سليم أحمد أبو حصرية
مبوجب وكالة رقم: 20201202 / 2020 صادرة عن جدة + 3983 / 2020 أبو ظبي

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 680 القسيمة 8 املدينة غزة الزيتون

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/15م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/512(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: عفاف 
يوســف عبــد الرحيــم مهــدي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 922259973 بصفتــه 
وكيال عن: عبد الرحمن عوين عبد الرحمن مهدي هوية رقم/ 801096223 

مبوجب وكالة رقم: 10533 / 2021 صادرة عن الكويت
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 

القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خانيونس
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/15م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/513(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد جامل محمود مهدي من سكان غزة هوية رقم 926697756 بصفته 

وكيال عن: كامل محمود العبد مهدي هوية/ 907971659 
مبوجب وكالة رقم: 5561 / 2021 صادرة عن عدل غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خانيونس

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/15م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــركات ان رشكــة / عطــا اللــه الكهربائيــة للتجــارة والصناعــة 
ذ.م.م وميثلها رئيس هيئة املديرين السيد/ انراح يحيى الغصني ووكيله 
املحامــي/ احمــد صــالح عطــا اللــه واملســجلة لدينــا كركــة ذات مســؤولية 
563158039 بتاريــخ 2015/9/13 تقدمــت  محــدودة لدينــا تحــت رقــم 
للتجــارة  الكهربائيــة  اللــه  عطــا  )رشكــة  ليصبــح  الركــة  اســم  لتغيــري  بطلــب 

والصناعة واملقاوالت ذ.م.م(.
تحريرا يف 2021/9/14م.

مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )7113( 

منطقة تنظيم- خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/18 املنعقــدة بتاريــخ 2021/6/23 التصديق 
النهايئ عىل املخطط التفصييل ملســار الشــارع رقم )7113( بعرض )10( 
مــرت وارتــداد )3( واملحصــور بــني الشــارع رقــم )7087( والشــارع رقــم )44( 

واملار بالقسائم )18-19-20-21-22( من القطعة )58(.
اللجنــة املركزيــة  الســابق ايداعــه لالعــرتاض مبوجــب االعــالن الصــادر عــن 

والذي نر يف جريديت فلسطني االستقالل بتاريخ 2021/2/28م.
كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــروع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة 
عر يومًا من تاريخ نر هذا االعالن يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني 

محليتني ايهام اقرب وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

املوضوع / تبليغ قرار استئنايف 
إىل املستأنف ضده / طاهر إبراهيم محمد جمعة الغول من رصفند العامر 
وســكان رفح ســابقا وحاليا من ســكان قربص الرتكية الشــامليه ومجهول محل 
وموضوعهــا   2021/213 اســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  االن   فيهــا  اإلقامــة 
حنــان  ضدهــا  املســتأنف  وبــني  بينــك  املتكونــة  الغيــاب  و  للــرر  تفريــق 
محمــود ســليامن أبــو حــرب املشــهورة الغــول مــن زرنوقــة وســكان  رفــح  هويــة 
801441536 مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرعية بخــان يونس مصدقة 

مبوجب القرار االستئنايف رقم 4197 املؤرخ يف 2021/8/12 م وان لك 
الحــق يف الطعــن امــام مقــام املحكمة العليا الرعية خالل عرون يوم من 

تاريخ تبلغ قرار االستئناف  لذلك صار تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/9/15

قايض رفح الرعية
فضيلة الشيخ الدكتور/امين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

تعلــن اإلدارة العامــة للــركات للعمــوم- بــأن رشكــة بالنــر لالستشــارات وخدمات 
التســويق ذ.م.م وميثلها الســيد/ رواد عبد العزيز مبارك رئيس هيئة املديرين 
ووكيلته املحامية/ عليه نصار واملســجلة لدينا كركة ذات مســؤولية محدودة 
تحــت رقــم 563164003 بتاريــخ 2021/2/7م تقدمــت بطلــب لتغيــري مركــز 
الركــة الرئيــس مــن )غــزة الرمــال- شــارع بــريوت- بــرج زهــرة املدائــن- ط13 اىل) 

غزة شارع النرص- غرب فندق الحلو الدويل- عامرة االهرام – ط7(.
تحريرا يف 2021/9/14م.

مراقب الركات

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعى عليه/ وليد فتحي عبد الغني جليجل من مرص وسكانها ومجهول 
لزوجتــك  املحكمــة  هــذه  قبــل  مــن  عليــك  حكــم  لقــد  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل 
املدعيــة/ أمــاين ســمري عــوض أبــو النــور مــن بيــت الهيــا وســكانها يف القضيــة 
أســاس 2021/135 وموضوعهــا تفريــق للغيبــة والــرر بالتفريــق بينــك وبــني 
بعــد  صغــرى  بينونــة  بائنــة  واحــدة  بطلقــة  املذكــورة  أمــاين  املدعيــة  زوجتــك 
الدخــول وعليهــا العــدة الرعيــة دفعــا للــرر الحاصل لها مــن غيابك عنها مدة 
اكرث من سنة بال سبب رشعي وال عذر مقبول وتضمينك الرسوم واملرصوفات 
القانونية حكام وجاهيا بحق املدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك لالعرتاض 

واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/9/15م.
قايض محكمة شامل غزة الرعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة خانيونس الرعية االبتدائية

رون: االحتـــالل يستغـــل األزمـــة  اقتصاديـــون ُيحـــذِّ
االقتصاديـــة لفـــرض وقائـــع أمنيـــة فــي الضفـــة

املالية: بدء تسديد رسوم طالب 
جامعة غزة من املستحقات

غزة/ فلسطني: 
الــدرايس  بــدء التســجيل لتســديد رســوم الفصــل  أعلنــت وزارة املاليــة 
املوظفــني  مســتحقات  مــن   2021-2022 الــدرايس  العــام  مــن  األول 

لذويهم من طالب جامعة غزة من خالل موقع الوزارة اإللكرتوين.
وذكــرت يف بيــان صحفــي أمــس، أنه ميكن للموظف نفســه أو أقاربه )أب، 
أم، ابــن، ابنــه، زوج، زوجــة، أخ، أخــت( أن يســتفيد مــن مســتحقات ذويــه 

حسب االتفاق املربم مع الجامعة، عىل النحو التايل:
- طلبة البكالوريوس والدبلوم املســجلني للفصل ممن لهم رقم جامعي 

2020 وما دون مببلغ 240 شيكاًل فقط.

- طلبة البكالوريوس والدبلوم الجدد ممن لهم رقم جامعي 2021 مببلغ 
480 شيكاًل فقط.

- األولوية ملن يسجل أواًل.
اليــوم  مــن  اعتبــارًا  ســيفتح  اإللكــرتوين  التســجيل  بــاب  أن  إىل  ولفتــت 
www.mof.gov. الخميــس، وذلــك بالدخــول عــىل موقع وزارة املاليــة

ps  ومن ثم الدخول إىل )خدمات الجمهور _ نظام التســجيل املوحد _ 

تسديد الرسوم الجامعية(.

الخور ينفي منع املواصالت إدخال 
قطع غيار الدراجات النارية

غزة/ فلسطني: 
أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة قطــع غيــار الســيارات واملعــدات الثقيلــة يف 
غــزة رشــدي الخــور، أن االحتــالل اإلرسائيــيل هــو مــن يفــرض حصــارًا عــىل قطاع 
غــزة ومينــع دخــول الدراجــات الناريــة "الفــزب"، وقطــع الغيــار، يف حــني يســمح 

بدخولها يف محافظات الضفة الغربية.
ونفــى الخــور يف حديــث إلذاعــة "الــرأي" الحكوميــة، أمــس، منــع وزارة النقــل 
واملواصالت يف غزة إدخال أي معدات إىل قطاع غزة، ومن ضمنها الدراجات 
الناريــة وقطــع غيارهــا، حتــى لــو كانــت "مهربــة" عــرب املعــرب، مبينــًا أن الــوزارة 
مهمتهــا فقــط ضبــط عمليــة االســترياد، والحركــة املروريــة لهــا وفقــا للقانــون، 

خاصة بعد كرثة الحوادث التي راح ضحيتها الكثريون من األبرياء.
وذكــر أن االحتــالل يعتــرب إدخــال قطــع غيــار للدراجــات الناريــة عــرب معــرب أبــو 
ســامل خطــًا أحمــر، ومــن ضمــن البضائــع التــي مينــع دخولها علًنــا إىل قطاع غزة، 
وبحجج واهية ودون أي مربرات. وبني الخور أن جمعيته ال تتعامل مع الجانب 
املــرصي إلدخــال هــذه املعــدات، مــربرًا ذلــك بتعاملهــم فقــط مــع " الجانــب 
اإلرسائييل" وفقًا التفاقية باريس االقتصادية، مؤكدًا أن هذا الواقع خلق أزمة 

كبرية يف قطاع غزة، أدى إىل شح قطع الغيار وغالء أسعارها.
ووعــد الخــور بإرســال كتــاب رســمي إىل وزارة النقــل واملواصــالت يف رام اللــه 
خــالل الفــرتة القادمــة للســامح بإدخــال الدراجــات الناريــة بــكل أنواعهــا وقطــع 

الغيار، معربًا عن تفاؤله بحدوث انفراجة يف هذا الصدد.
واملواصــالت  النقــل  بــوزارة  واإلعــالم  العامــة  للعالقــات  العــام  املديــر  وكان 
خليــل الزيــان رصح يف وقــت ســابق بــأن االحتــالل ال يســمح بدخــول قطــع غيــار 
الدراجات النارية وال تدخل أصاًل من مرص، لذلك ال يوجد قرار مبنع إدخالها، 

وما أثري حول ذلك هو محض إشاعات".
وذكــر "الزيــان" خــالل حديثــه لوكالــة الــرأي، أن االحتالل مينــع إدخال قطع غيار 
الدراجات النارية منذ عام 1995م، وكانت تدخل قطع الغيار عرب األنفاق مع 
مرص قبل أن ُتهَدم. وأكد أن وزارته مل تتلف أي قطعة غيار ُأدِخلت بالتهريب 

عرب معرب كرم أبو سامل، وُتدَخل قطع الغيار املهربة للتخفيف عن الناس.

غزة/ رامي رمانة:
حــذر مراقبــون اقتصاديــون، من محاوالت 
ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل اســتغالل 
الفجــوة االقتصاديــة التــي تعانيهــا الضفــة 
ووقائــع  إمــالءات  فــرض  يف  الغربيــة، 

سياسية وأمنية. 
األطروحــات اإلرسائيليــة  أن  وأشــاروا إىل 
الوهلــة  توحــي يف  قــد  الصــدد  هــذا  يف 
األوىل بأنهــا تســهيالت اقتصاديــة هامــة، 
غــري أنهــا عــىل املــدى املتوســط والبعيد 
ــا،  قويًّ اقتصــاًدا  تصنــع  لــن  أنهــا  ســيتضح 
وهــي مثــن للصمت عن الحقــوق الوطنية 

املروعة.
بيتنــا"  "إرسائيــل  حــزب  زعيــم  وكان 
وقــت  يف  رصح  ليربمــان  أفيغــدور 
ســابق بــأن "التعــاون األمنــي مــع الســلطة 
مشــرتكة،  مصلحــة  هــو  الفلســطينية 
الضفــة  يف  االقتصــادي  واالســتقرار 

الغربية مصلحة أمنية إرسائيلية.

واعتــرب االختصــايص االقتصــادي د. نــرص 
مرادفــًا  ليربمــان  طــرح  أن  الكريــم،  عبــد 
ملــا كان ُيــروج لــه رئيــس حكومــة االحتــالل 
"الســالم  حــول  نتنياهــو  بنيامــني  الســابق 
وأيضــًا  الفلســطينيني"،  مــع  االقتصــادي 
تساوقًا مع خطة جاريد كوشرن "مستشار 
الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب" 
تنمويــة  اقتصاديــة  ملشــاريع  الداعــي 

للفلسطينيني.
وأشــار عبــد الكريــم لصحيفــة "فلســطني" 
االقتصاديــة  التســهيالت  أن  إىل 
للوهلــة  تبــدو  قــد  املرتقبــة،  اإلرسائيليــة 
األوىل مهمــة وينبهــر بهــا الفلســطينيون، 
والطويــل  املتوســط  املــدى  عــىل  لكــن 
والسياســة  االقتصاديــة  األزمــة  تحــل  لــن 
الفلســطينية، وســتعود السلطة إىل مربع 

الصفر.
وربــط االختصــايص االقتصــادي بني طرح 
امتصــاص  االحتــالل  ومحاولــة  ليربمــان 

عقــب  الفلســطيني  الشــعبي  الغضــب 
حــرروا  أرسى  أربعــة  اعتقــال  إعادتــه 
واســتمرار  جلبــوع  ســجن  مــن  أنفســهم 
أعــامل االحتــالل مبطــاردة اثنــني آخريــن، 
مشــريًا إىل أن االحتــالل يــدرك أن غــزة لن 
تصمت إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية 
إطــالق  إىل  اســتنادًا  املحتلــة،  والقــدس 
املقاومــة بغــزة صواريخهــا وقذائفها تجاه 

املناطق اإلرسائيلية.
أن  إدراك  أهميــة  إىل  الكريــم  عبــد  ونبــه 
بيــد  الفلســطيني  بقــاء مفاتيــح االقتصــاد 
اقتصاديــًا  انتعاشــًا  لــن يحــدث  االحتــالل 
ليــس  "فاالحتــالل  الســلطة،  مناطــق  يف 

جمعية خريية يعطي دون مقابل".
ولفــت عبــد الكريــم أن الطــرح اإلرسائيــيل 
عــن  الفلســطينيني  إشــغال  إىل  يهــدف 
مطلبهــم بدولــة فلســطينية ذات ســيادة، 
وجعلهــم يعيشــون داخــل كيانات متجزئة 
العــامل  مــع  والتواصــل  الســيادة  منزوعــة 

الخارجي.
أن  املتوقــع  التســهيالت  صــور  ومــن 
تقدمها سلطات االحتالل للضفة الغربية 
أعــداد  زيــادة  الكريــم-،  عبــد  -حســب 
وإجــراء  املحتــل،  الداخــل  يف  العــامل 
الصــادرات  عــىل  إيجابيــة  تعديــالت 
وخفــض  الفلســطينية،  والــواردات 
وتوجيــه  املقاصــة،  أمــوال  خصومــات 
الــدول املانحــة مبــن فيهــم واشــنطن لرفــد 
الخزينة العامة للسلطة، وتنفيذ مشاريع 

اقتصادية متنوعة.
مــن جانبــه أكــد االختصــايص االقتصــادي 
االحتــالل  حكومــة  أن  الــرب،  أبــو  نــور  د. 
منــذ عامــني تقريبــًا وهي تطبــق مثل هذه 
الخطــة أو الطــرح، فهــي تقــدم تســهيالت 
الغربيــة  الضفــة  يف  معيشــية  اقتصاديــة 
عــىل املعابــر وتفتــح املجــال للعمــل يف 

الداخل املحتل.
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطني" أن 

الحديث عن هذه األطروحات أو الخطط 
الواقــع  ألن  فقــط،  لإلعــالم  االقتصاديــة 
فســلطات  متامــا،  مخالــف  األرض  عــىل 
أرايض  تصــادر  يــوم  كل  االحتــالل 
زراعيــة، وتعــوق عــىل املزارعــني الوصول 
الصــادرات  وتعرقــل  أراضيهــم،  إىل 
أنهــا متنــع  كــام  الفلســطينية،  والــواردات 
الفلسطينيني من االستثامر يف املناطق 
فإنهــا  ذلــك  عــن  فضــاًل  )ج(،  املصنفــة 
تســعى جاهدة للتضييق عىل التدفقات 
يف  وإليهــا،  الغربيــة  الضفــة  مــن  املاليــة 
محاولــة منهــا لجعــل الســوق الفلســطيني 

تابعًا لالقتصاد اإلرسائييل.
يجدر اإلشارة إىل أن وضع الضفة الغربية 
العامــني  يف  تراجعــًا  يشــهد  االقتصــادي 
جائحــة  تداعيــات  عقــب  األخرييــن 
كورونا، وقرصنة سلطات االحتالل أموال 
الــدويل  الدعــم  يف  وتراجــع  املقاصــة، 

لخزينة السلطة.

منتفعــو الشــؤون االجتامعيــة: مــن حقنــا العيــش بكرامـــة
غزة/ أدهم الريف:

الشــؤون  منتفعــو  نــادى  بينــام 
فعاليــة  خــالل  االجتامعيــة 
املســؤولني  بغــزة،  احتجاجيــة 
يف ســلطة رام اللــه، بالنظــر إليهــم 
بعــني الرحمــة والرأفة، أرصوا عىل 

حقهم يف العيش بكرامة.
منتفعــي  مــن  ســيدات  ورفعــت 
الفتــات  االجتامعيــة  الشــؤون 
كتــب عليهــا "مــن حقنــا أن نعيــش 
فعاليــة  خــالل  وذلــك  بكرامــة"، 
مقــر  أمــام  عقــدت  احتجاجيــة 
وزارة الشــؤون مبدينة غزة، أمس، 
ضــد تأخــري ســلطة رام اللــه رصف 

مخصصاتهم.
تســلمه  شــؤون  شــيك  آخــر  وكان 
أبريــل/  خــالل  بغــزة،  املنتفعــون 

نيسان املايض.
وهــذا مــا تؤكــده عائشــة بكري )39 
فقــر  ظــروف  تعيــش  التــي  عاًمــا(، 
منــذ  تحصــل  ومل  جــًدا،  صعبــة 
شــؤون  شــيك  عــىل  العــام  بدايــة 

ملرة واحدة.
وتتكــون أرسة عائشــة مــن 5 أفــراد، 
وابــن  البنــات  مــن  واثنتــني  زوجهــا 

األرسة  هــذه  متلــك  وال  واحــد، 
الفقــرية أي مصــدر دخــل بســبب 
االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي 
واملعيشــية بغــزة، كــام تقــول هــي 

لصحيفة "فلسطني".
ويعــاين قطــاع غزة سلســلة أزمات 
عصفت بقطاع االقتصاد، وأبرزها 

الحصــار اإلرسائيــيل املمتــد منــذ 
سنة 2006.

أرستهــا  أن  عائشــة:  وأضافــت 
شــؤون  شــيك  تتقــاىض  كانــت 
بقيمة 950 شــيقاًل، لكن الســلطة 
 750 إىل  املبلــغ  هــذا  خفضــت 

شيقاًل.

املبلــغ  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
يفــرتض عــىل الســلطة رصفــه كل 
ملنتفعــي  واحــدة  مــرة  أشــهر   3
لكنهــا  االجتامعيــة،  الشــؤون 
رصفــه،  يف  كثــرًيا  تتأخــر  صــارت 
حتى وصل األمر إىل رصفه مرتني 

فقط يف العام الواحد.
منتفعــي  حاجــة  أكــدت  وبينــام 
الشؤون االجتامعي للمخصصات 
املاليــة، رفضــت بشــدة املــربرات 
يف  مســؤولون  يســوغها  التــي 
تأخــري  وربــط  اللــه،  رام  ســلطة 

الرصف بأزمات مالية.
 31( زيــادة  إميــان  وتســاءلت 
قــرار  عــن  املســؤول  عــن  عاًمــا( 
الشــؤون  شــيكات  رصف  تأخــري 

االجتامعية.
مكتــوب  كبــرية  الفتــة  ورفعــت 
الشــؤون  مخصصــات  عليهــا: 
يل  الوحيــد  الدخــل  مصــدر  هــي 

ولعائلتي.
لصحيفــة  زيــادة  وأكــدت 
انتظــام  رضورة  "فلســطني"، 
ســلطة رام الله يف رصف شــيكات 
الشــؤون، ملــا ينعكــس عىل تأخري 
آثــار  مــن  طويلــة،  ألشــهر  رصفهــا 

متــزوج  أن زوجهــا  ســلبية، خاصــة 
باســتطاعته  ليــس  اثنتــني،  مــن 
بســبب مشــكالت صحيــة  العمــل 

يعانيها.
إحــدى  خــر،  رائــدة  وقالــت 
الفعاليــة  تنظيــم  عــن  املســؤوالت 
هنــا  إىل  جئنــا  االحتجاجيــة: 
املســؤولني  إىل  صوتنــا  لنوصــل 
النــاس  أكــرث  بأننــا  الســلطة،  يف 
الظــروف  تــردي  ظــل  يف  حاجــة 

املعيشية بغزة.
لصحيفــة  خــر  وأضافــت 
"فلســطني"، أن الشــؤون بالنســبة 
واملســؤوليات  الحيــاة،  نبــض  لنــا 
ولدينــا  يــوم،  بعــد  يوًمــا  تــزداد 
وال  نعيلهــم  مــرىض  أشــخاص 
عائالتنــا،  قــوت  توفــري  نســتطيع 
بدائــل  أو  مصــادر  لدينــا  وليــس 

أخرى.
اللــه  رام  ســلطة  وحّملــت 
تأخــري  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
مطالبــة  الشــؤون،  شــيكات  رصف 
الرسيعــة  باالســتجابة  إياهــا 
تأخــري  عــىل  ملطالــب املحتجــني 
ظروفهــم  ومراعــاة  الــرصف، 

اإلنسانية.

جانب من الوقفة              )تصوير/ رمضان األغا(
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د والية البعثة األممية يف ليبيا إىل نهاية سبتمرب مجلس األمن ُيدِّ

استطالع رأي يكشف تأييد 
أتراك قربص لحل الدولتني

لفكوشا/ األناضول:
أظهر استطالع للرأي أجرته رئاسة جمهورية شامل قربص الرتكية، أن 

مواطنيها يؤيدون منوذج حل الدولتني.
قبيــل  االســتطالع  أجــرت  أنهــا  أمــس،  بيــان،  يف  الرئاســة  وأفــادت 
املحادثــات املزمــع عقدهــا بشــأن قــربص األســبوع القــادم يف مدينــة 

نيويورك األمريكية.
ولفتــت إىل أنهــا كلفــت رشكــة "ريدبــوردر لألبحــاث واالستشــارات" 
بشــأن  وتوقعــات شــعبها  توجهــات  بحــث  الــذي  االســتطالع،  بإجــراء 

القضية القربصية.
وأشــارت إىل أن الرشكــة اختــارت 1010 أشــخاص بشــكل عشــوايئ 

للمشاركة يف االستطالع، وتواصلت معهم وجها لوجه.
وأوضحــت أن أغلبيــة املشــاركني يف االســتطالع وافقــوا عــى مقــرتح 

الحل القائم عى دولتني متساويتني يف السيادة.
وتابعــت أن 49.2 باملئــة مــن املشــاركني يف االســتطالع أيــدوا الحــل 
القائم عى دولتني متساويتني يف السيادة، فيام أبدى 33.1 باملئة 

دعمهم للفيدرالية.
وذكــرت أن 11.3 باملئــة اختــاروا "االرتبــاط برتكيــا"، و4 باملئة "الحل 
تحت سقف جمهورية قربص"، و1 باملئة "الكونفدرالية"، و1 باملئة 

"ال فكرة/ ال جواب"، و0.4 باملئة "وال واحدة".
وتعاين قربص منذ 1974، انقساما بني شطرين، تريك يف الشامل 
ورومي يف الجنوب، ويف 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها 

األمم املتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

دمر 18 دبابة ومصفحتني..
مرص تودع صائد دبابات 

)إرسائيل( يف حرب أكتوبر
القاهرة/ الجزيرة نت:

ســادت حالــة مــن الحــزن يف مــر عقــب إعــالن وفــاة إبراهيــم عبــد 
العــال، أحــد أبطــال حــرب أكتوبر/ترشيــن األول عــام 1973، صائــد 
الدبابــات اإلرسائيليــة الذي ترك ســجال حافــال من البطوالت، وحصل 
عــى وســام الجمهوريــة مــن الدرجــة األوىل مــن الرئيــس الراحــل أنــور 

السادات، لدوره املهم يف حرب أكتوبر/ترشين األول.
كان عبــد العــال "حكمــدار" طاقــم صواريــخ فهــد بالفرقــة 16 مشــاة، 
وتحديدا الكتيبة 35 صواريخ "مالونيكا" التي تأسست عام 1969، 
ولفتــت األنظــار بنجاحهــا يف تدمــر 140 دبابــة لالحتــالل اإلرسائييل 
يف أثنــاء املعركــة، كان نصيــب عبــد العــال منهــا 18 دبابــة باإلضافــة 

إىل اصطياده سيارتني مصفحتني عى مدار الحرب.
واســتحق عبــد العــال لقــب صائــد الدبابــات مثــل زميلــه البطــل محمد 
و3  دبابــة   23 بتدمــره  األفضــل  الرقــم  حقــق  الــذي  العاطــي،  عبــد 

سيارات مصفحة.
وقد ولد عبد العال بقرية "نوب طريق" التابعة ملدينة املنصورة يف 
محافظــة الدقهليــة عــام 1951، وحــرص عــى اســتكامل دراســته بعــد 
انتهــاء حــرب أكتوبر/ترشيــن األول، وحصــل عــى بكالوريوس التجارة 
عــام 1985، ثــم دبلــوم الدراســات العليــا يف املراجعــة عــام 1993، 
محافظــة  يف  االجتامعيــة  الشــؤون  مبديريــة  ماليــا  مراجعــا  وعمــل 

الدقهلية.
وحصــل الراحــل عــى العديــد مــن األوســمة والنياشــني، منهــا "وســام 
الجمهورية العسكري من الدرجة األوىل، وميدالية اللجنة املركزية، 
ودرع القــوات املســلحة، وشــهادات تقديــر مــن القــوات املســلحة، 

وميدالية أكتوبر".

غوترييش يبدأ مشاورات لتعيني دي ميستورا مبعوًثا "للصحراء"

مشـــاورات جاريـــة لتشكيـــل جيـــش أفغانـــي 
د أمــوااًل للضغــط عىل طالبـــان وواشنطــن ُتجمِّ

145 جهة لبنانية ودولية 

تطالب بإنشاء بعثة تحقيق 
أممية يف انفجار مرفأ بريوت

بروت/ وكاالت:
145 جهــة مــن منظــامت حقوقيــة لبنانيــة ودوليــة وناجــني  دعــت 
وعائــالت الضحايــا يف انفجــار مرفــأ بــروت مجلس حقوق اإلنســان 
يف األمــم املتحــدة أمــس إىل إنشــاء بعثــة تحقيــق دوليــة مســتقلة 
عــى  متزايــدة  سياســية  ضغــوط  مــن  مخــاوف  وســط  ومحايــدة، 

التحقيق املحيل.
ويف رســالة مشــرتكة، دعــا املوقعــون بينهــم هيومــن رايتس ووتش 
ومنظمــة العفــو الدوليــة إىل "إنشــاء بعثــة تحقيــق دوليــة مســتقلة 

ومحايدة عى غرار بعثة لتقيص حقائق لسنة واحدة".
وأدى انفجــار ضخــم يف مرفــأ بــروت يف 4 آب/أغســطس 2020، 
عزته السلطات اىل تخزين كميات كبرة من نيرتات األمونيوم من 
دون اجــراءات وقايــة، اىل مقتــل 214 شــخصًا عــى األقــل وإصابــة 
أكرث من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واســع ألحقه باملرفأ 
وأحيــاء يف العاصمــة. وتبــنّي الحقــًا أن مســؤولني عــى مســتويات 
عــدة سياســية وأمنيــة وقضائيــة كانــوا عــى درايــة مبخاطــر تخزيــن 

هذه املادة ومل يحركوا ساكنًا.

العراق يستضيف مؤمترًا 
ا يف إطار سعيه  دوليًّ

السرتداد أمواله املنهوبة
بغداد/ وكاالت:

انطلقــت يف بغــداد أمــس أعــامل املؤمتــر الــدويل الســرتداد األمــوال 
املنهوبة مبشاركة عربية واسعة. 

الجهــات  تواجــه  التــي  والعراقيــل  املعوقــات  أبــرز  املؤمتــر  ويبحــث 
الرقابية يف اسرتداد األصول واألموال املهربة خارج حدود بلدانها.

العراقيــة  الحكومــة  رئيــس  قــال  للمؤمتــر،  االفتتاحيــة  الكلمــة  ويف 
مصطفــى الكاظمــي إن بــالده شــكلت لجنــة معنيــة مبكافحــة الفســاد 
تــم  وإنــه  17 عامــا،  منــذ  بقيــت عالقــة  مــن كشــف ملفــات  متكنــت 

استعادة أموال منهوبة من الخارج خالل الفرتة املاضية.
لهجــوم  تعرضهــا  رغــم  إنجــازات  حققــت  اللجنــة  أن  إىل  ولفــت 

و"اتهامات باطلة" كان الهدف إحباطها وإحباط عملها.
ودعــا الــدوَل "الصديقــة والشــقيقة" إىل مســاعدة العــراق الســرتداد 
أمواله، مشرا إىل "تقديم أقىص درجات التعاون مع كل الدول يف 

هذا الشأن".
مــن جهتــه، قــال وزيــر العــدل العراقــي ســاالر عبــد الســتار، يف كلمــة 
له، إن مؤمتر اسرتداد األموال املنهوبة يهدف ملواجهة رساق املال 

العام.
وأضــاف أن هنــاك ضعفــا بالجهــود الدوليــة بشــأن اســرتداد األمــوال 
عــرب  املنهوبــة  األمــوال  اســرتجاع  رضورة  عــى  وشــدد  املنهوبــة، 
اتفاقيــات دوليــة، مؤكــدا عــزم العــراق عــى اســرتداد أموالــه كافــة مــن 

الخارج.
انتكاسة للجمهوريني.. 

ناخبو كاليفورنيا يصوتون 
ضد عزل حاكم الوالية

واشنطن/ وكاالت: 
كاليفورنيــا  يف  الناخبــني  بــأن  أمركيــة  تلفزيونيــة  شــبكات  أفــادت 
صوتــوا بأغلبيــة واســعة يف اســتفتاء أُجــري أول مــن أمــس ضــد عــزل 
حاكم الوالية الدميقراطي، غافني نيوسوم، يف انتكاسة للمعارضة 

الجمهورية التي سعت لتنظيم هذا االقرتاع.
وقالت شــبكتا "يس إن إن" و"إن يب يس" إنه بعد فرز أكرث من 60 
يف املئــة مــن األصــوات تبــني أن حــواىل ثلثي الناخبــني صوتوا بـ"ال" 

يف االستفتاء. 
ومبا أن الفارق شاسع يف هذه النتيجة فقد خلصت الشبكتان إىل 
أن نيوســوم ســيظل حتى نهاية عهده حاكام ألكرب والية أمركية من 

حيث عدد السكان.
وقــال نيوســوم يف ســكرامنتو إن "التصويــت بــال ليــس األمــر الوحيــد 
الذي تم التعبر عنه"، مضيفا: "أريد أن أركز عى ما قلنا نعم عليه 
كواليــة.. قلنــا نعــم للعلــم وقلنا نعم للقاحــات.. قلنا نعم لوضع حد 

لهذا الوباء".
وكان نيوســوم قــد طلــب فــور تفيش الوبــاء يف كاليفورنيا من الناس 
لزوم منازلهم وأمر بإغالق املدارس، يف تدابر أثنى عليها العلامء. 
التجاريــة  األنشــطة  خنــق  عليــه  أخــذوا  األعــامل  رجــال  بعــض  لكــن 

بتدابره، فيام اشتىك األهايل من بقاء أطفالهم يف املنازل.
وأبــرز منافــي نيوســوم كان مقــدم الربامــج اإلذاعيــة املحافــظ الري 
دونالــد  الســابق،  الرئيــس  بدعمــه  تفاخــر  والــذي  عامــا(   69( إلــدر 

ترامب.
ومبوجب دســتور كاليفورنيا، متكن ناخبون مســتاؤون من حاكمهم 
من الحصول عى تنظيم "انتخابات العزل" هذه للحاكم البالغ 53 

عاما، بعد نجاحهم يف جمع أكرث من 1.5 مليون توقيع.

نيويورك/ األناضول-الجزيرة نت:
اعتمــد مجلــس األمــن الــدويل باإلجــامع، 
األمــم  بعثــة  واليــة  بتمديــد  قــرارا  أمــس، 
املتحدة للمساعدة يف ليبيا حتى نهاية 
مســعى  يف  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/ 
تغيــرات  بشــأن  اتفــاق  إىل  للوصــول 
تسعى روسيا إىل إدخالها عى تفويض 
دولــة  أمــر  التقــى  حــني  ويف  البعثــة، 
ثــاين  آل  حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  قطــر 
رئيــس املجلــس الرئــايس الليبــي محمــد 
الوحــدة  حكومــة  رئيــس  بــدأ  املنفــي، 
الدبيبــة،  الحميــد  عبــد  الليبيــة  الوطنيــة 

زيارة للقاهرة.
وُأنشــئت هــذه البعثــة يف 16 ســبتمرب/
ويتــم تجديدهــا ســنويا،   ،2011 أيلــول 
واليتهــا  تنتهــي  أن  املفــرتض  مــن  وكان 

صباح أمس.
وعقــب التصويــت، قــال نائب املندوب 
الســفر  األمــم املتحــدة،  لــدى  الــرويس 
"روســيا  إن  بوليانســي"،  "دميــرتي 
مصممة عى مواصلة البحث عن حلول 
مقبولــة للمســائل املتبقيــة التــي مل تحل 
بشأن سر عمل البعثة يف املستقبل".

مجلــس  ألعضــاء  إفادتــه  يف  وأضــاف، 
قاســم  إىل  الوصــول  "نريــد  األمــن: 
البعثــة يف  مشــرتك فيــام يتعلــق بعمــل 
العمليــة  مــن  الصعبــة  املقبلــة  املرحلــة 

السياسية يف ليبيا".

إىل  األمــن  مجلــس  اضطــر  والثالثــاء، 
تأجيــل تصويــت، كان مقررا ســلفا، عى 
خالفــات  جــراء  بريطــاين؛  قــرار  مــرشوع 
حــول  األخــرة  اللحظــات  يف  نشــبت 
انســحاب القــوات األجنبيــة واملرتزقة من 

البلد العريب.
ملــرشوع  األخــرة  املســودة  ونصــت 
القــرار عــى متديــد واليــة البعثــة األمميــة 
كامــل  عــام  ملــد  ليبيــا  يف  للمســاعدة 

ينتهي يف 15 سبتمرب/أيلول 2022.
وأفــادت مصــادر دبلوماســية بــأن أعضــاء 
املجلس اتفقوا عى متديد والية البعثة 
لهــذه الفــرتة القصرة ملنحهــم مزيدا من 
الوقــت لالتفــاق بشــأن تغيــرات تســعى 
روسيا إىل إدخالها عى تفويض البعثة.

نــرش  عــدم  طلبــت  املصــادر،  وأضافــت 
تريــدان  والصــني  روســيا  أن  أســامئها، 
يف  فقــرات  عــى  تعديــالت  إدخــال 
انســحاب  عــن  تتحــدث  القــرار  مــرشوع 
ليبيــا،  مــن  واملرتزقــة  األجنبيــة  القــوات 
إضافــة إىل حــذف فقــرات خاصــة مبلــف 

حقوق اإلنسان يف البلد العريب.
بدعــم  روســيا  ليبيــون  مســؤولون  ويتهــم 

مليشيا اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
بالنفــط  الغنــي  البلــد  عــاىن  ولســنوات، 
رصاعــا مســلحا، فبدعــم مــن دول عربيــة 
أجانــب،  ومقاتلــني  ومرتزقــة  وغربيــة 
الوفــاق  حكومــة  حفــرت  مليشــيا  قاتلــت 

الوطني السابقة، املعرتف بها دوليا.
مــن  نســخة  عــى  األناضــول  وحصلــت 
يعــرب  وهــو  الربيطــاين،  القــرار  مــرشوع 
عــن "قلــق مجلــس األمــن بشــأن تكديــس 
وســوء  لالســتقرار  املزعزعــة  األســلحة 
استخدامها وتدفق الجامعات املسلحة 

واملرتزقة".
انفراجــا  ليبيــا  شــهدت  شــهور،  وقبــل 
ففــي  املتحــدة،  األمــم  برعايــة  سياســيا، 
تســلمت  املــايض،  آذار  مــارس/   16
حكومــة  تضــم  منتخبــة،  انتقاليــة  ســلطة 
وحــدة ومجلســا رئاســيا، مهامهــا لقيــادة 
انتخابــات برملانيــة ورئاســية،  البــالد إىل 

يف 24 ديسمرب/ كانون األول املقبل.
لكــن حفــرت ال يــزال يتــرف مبعــزل عــن 
مليشــيا  ويقــود  الرشعيــة،  الحكومــة 
عديــدة،  مناطــق  عــى  تســيطر  مســلحة 
للجيــش  العــام  بـ"القائــد  نفســه  ويلقــب 
املجلــس  منازعــا  الليبــي"،  الوطنــي 

الرئايس يف اختصاصاته.
لقاء في الدوحة

دولــة  أمــر  التقــى  ذلــك  غضــون  يف 
ثــاين  آل  حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  قطــر 
املجلــس  رئيــس  األمــري  الديــوان  يف 

الرئايس الليبي محمد املنفي.
عــن مصــادر يف  الجزيــرة  مراســل  ونقــل 
الوفــد الليبــي املرافق للمنفي أن الزيارة 
املصالــح  ذات  القضايــا  لبحــث  تهــدف 

املصالحــة  يف  قطــر  ودور  املشــرتكة 
الوطنية واالنتخابات القادمة.

العالقــات  بحــث  الجلســة  خــالل  وتــم 
الثنائيــة بــني البلديــن الشــقيقني وســبل 
تبــادل  جانــب  إىل  وتطويرهــا،  تعزيزهــا 
وجهــات النظــر حيــال عــدد مــن القضايــا 

ذات االهتامم املشرتك.
ليبيــا،  كــام جــرت مناقشــة األوضــاع يف 
الرئــايس  رئيــس املجلــس  أعــرب  حيــث 
الليبــي عــن شــكره وتقديــره للشــيخ متيم 
عــى دعــم دولــة قطــر املتواصــل لدولــة 

ليبيا وشعبها.
من جانبه، أكد أمر دولة قطر دعم بالده 
ليبيــا  وحــدة  شــأنه  مــن  ملــا  املتواصــل 
واســتقرارها. وتعترب هذه الزيارة األوىل 
للدوحــة التــي يجريها املنفــي منذ توليه 

منصبه يف مارس/آذار املايض.
بــدأ عبــد الحميــد الدبيبــة،  يف الســياق 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، 
رفيــع  وفــد  رأس  عــى  للقاهــرة  زيــارة 

املستوى.
وقال مجلس الوزراء املري، يف بيان، 
مدبــويل،  مصطفــى  الــوزراء،  رئيــس  إن 
القاهــرة  مطــار  يف  الدبيبــة  اســتقبل 

الدويل.
وأوضح أن الدبيبة سيحرض "اجتامعات 
العليــا  للجنــة  عــرشة  الحاديــة  الــدورة 
املريــة الليبيــة املشــرتكة"، دون ذكــر 

موعدها.
انطــالق  القاهــرة  شــهدت  والثالثــاء، 
للجنــة  التحضريــة  االجتامعــات  أعــامل 
العليا املرية الليبية املشرتكة الـ11، 
آخــر  منــذ  التوقــف،  مــن  عامــا   12 بعــد 
دورة يف ديسمرب/ كانون األول 2009.

شــهدت  األخــرة،  الشــهور  وخــالل 
عالقات طرابلس والقاهرة تطورا، عقب 
أبريــل/   20 يف  لليبيــا  مدبــويل  زيــارة 
وثيقــة   11 وتوقيــع  املــايض،  نيســان 
الســيام  مجــال،  مــن  أكــرث  يف  تعــاون 

االقتصادي.
ويف أكرث من مناســبة، أعربت مر عن 
دعمهــا لحكومــة الوحدة الوطنية الحالية 

يف ليبيا.
والثالثــاء التقــى الرئيــس املــري، عبــد 
رئيــس  القاهــرة،  يف  الســيي،  الفتــاح 
الليبــي، عقيلــة صالــح،  النــواب  مجلــس 
واللــواء املتقاعد، خليفة حفرت، وأكدوا 
الربملانيــة  االنتخابــات  إجــراء  أهميــة 
والرئاســية مبوعدهــا، يف 24 ديســمرب/ 
كانــون أول املقبــل، وفــق بيانني للرئاســة 

املرية.
تعقيــب  عــى  الحصــول  يتســنَّ  ومل 
فــوري مــن الســلطات املريــة بشــأن إن 
متواجديــن  يــزاال  مــا  وحفــرت  كان صالــح 
يف القاهــرة وإمكانيــة عقــد لقــاء ثــاليث 

يشمل الدبيبة.

الرباط/ فلسطني:
أعلن مندوب املغرب لدى األمم املتحدة عمر 
هالل، أمس، أن األمني العام للمنظمة الدولية 
لتعيــني  مشــاورات  بــدأ  غوتريــش،  أنطونيــو 
ســتيفان دي ميســتورا )74 عامــا( مبعوثــا أمميا 

إلقليم الصحراء.
املغــرب  وكالــة  مــع  حــوار  يف  هــالل،  وأفــاد 
الرســمية، بـ"قــرب تعيــني ســتيفان دي ميســتورا 
العــام لألمــم املتحــدة  مبعوثــا جديــدا لألمــني 

لدى الصحراء املغربية".
أمــس(  مــن  أول   ( بــدأ  "غوتريــش  وأضــاف: 
األمــن  مجلــس  أعضــاء  مــع  مشــاورات  الثالثــاء 

بغية تعيني دي ميستورا".
وتابــع: "تــم التشــاور مــع املغــرب مســبقا بشــأن 
غوتريــش  أبلغــت  واململكــة  التعيــني،  هــذا 
املــايض،  متــوز  يوليــو/  ويف  موافقتهــا". 
املعنيــة  األطــراف  املتحــدة،  األمــم  ناشــدت 
بإقليــم الصحــراء، املتنــازع عليــه بــني املغــرب 
وجبهــة البوليســاريو، التعــاون لتعيــني مبعــوث 

جديد لإلقليم، يف ظل خالفات.
وأعلــن غوتريــش، يف مايــو/ أيــار املــايض، أنه 
اســتقالة  منــذ  للمنصــب،  شــخصية   12 رشــح 
املبعــوث األملــاين الســابق هورســت كوهلــر، 

يف مايو 2019 لـ"دواٍع صحية".

وشــغل دي ميســتورا مناصــب أمميــة عديــدة، 
آخرها املبعوث الخاص باألزمة السورية.

املغــرب  بــني  نزاعــا  الصحــراء  إقليــم  ويشــهد 
و"البوليســاريو" منــذ إنهــاء االحتــالل اإلســباين 
إىل  وتحــول   ،1975 منــذ  باملنطقــة  وجــوده 
مواجهــة مســلحة توقفــت عــام 1991، بتوقيــع 
اتفاق لوقف إطالق النار برعاية األمم املتحدة.
الصحــراء  يف  أحقيتهــا  عــى  الربــاط  وتــر 
تحــت  موســعا  ذاتيــا  حكــام  كحــل  وتقــرتح 
ســيادتها، فيــام تطالــب "البوليســاريو" بتنظيــم 
تدعمــه  طــرح  وهــو  املصــر  لتقريــر  اســتفتاء 

الجزائر، التي تستضيف الجئني من اإلقليم.

كاُبل/ الجزيرة نت-وكاالت:
أعلن قاري فصيح الدين، قائد الجيش األفغاين 
بالوكالة، أن املشــاورات جارية لتشــكيل جيش 
أفغانســتان  حاميــة  مهمتــه  جديــد  أفغــاين 
فقــط، يف حــني قالــت واشــنطن إنهــا لــن تفــرج 
عــن أمــوال للحكومــة الســابقة حتــى تفــي حركــة 

طالبان بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.
بــدأت  طالبــان  حركــة  إن  الديــن  فصيــح  وقــال 
لتشــكيل  ســابقني  مســؤولني  مــع  مشــاورات 

جيش قوي ومنظم بشكل جيد.
لــن  أنــه  بالوكالــة  األفغــاين  الجيــش  قائــد  وأكــد 
يف  واالســتقرار  األمــن  بزعزعــة  ألحــد  ُيســمح 
ســيتصدى  الجيــش  أن  مضيفــا  أفغانســتان، 
املقاومــة  بحجــة  العــام  باألمــن  ُيخــل  مــن  لــكل 

واإلنجازات والدميقراطية، وفق قوله.
الذيــن  "أولئــك  ســتقمع  الحركــة  أن  وأضــاف 

البــالد،  يف  عرقيــة"  اضطرابــات  يف  يتســببون 
املقاومــة  بـ"جبهــة  تعــرف  مــا  أن  إىل  مشــرا 
الوطنيــة األفغانيــة" تريــد "جــر البــالد إىل حــرب 

أهلية".
وبعــد نحــو أســبوعني مــن ســيطرة طالبــان عــى 
الحركــة  شــنت  أغســطس/آب(،   15( كابــل 
هجوما عى معقل الجبهة يف بنجشــر بزعامة 

أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود.
وكان وزيــر الخارجيــة األمــريك أنتــوين بلينكــن 
أكد تجميد نحو 10 مليارات دوالر من األموال 

األفغانية.
العالقــات  لجنــة  أمــام  اســتامع  جلســة  وخــالل 
بلينكــن  قــال  الشــيوخ،  مجلــس  يف  الخارجيــة 
إن واشــنطن لــن تفــرج حاليــا عــن أي مــن أمــوال 
تقودهــا  لحكومــة  املنهــارة  األفغانيــة  الحكومــة 
أمــوال  أي  عــن  اإلفــراج  أن  طالبــان، مشــرا إىل 

لطالبــان مرهــون بوفائهــا بالتزاماتهــا وتعهداتهــا 
الدولية.

يف ســياق مــواز، قــال مراســل الجزيــرة إن فريقــا 
تابعــا لألمــم املتحــدة وصــل مطــار كابــل عــى 
حكومــة  مــع  للتباحــث  قطريــة،  طائــرة  مــن 
تريــف األعــامل األفغانيــة بشــأن عــودة الفــرق 
األمميــة للعمــل يف البــالد، خاصــة يف املجــال 

اإلنساين.
وذكر مصدر للجزيرة أن الوفد يضم عددا ممن 
كانــوا يعملــون يف أفغانســتان قبــل االنســحاب 

األمريك.
كام وصلت طائرة تابعة للجنة الصليب األحمر 
الــدويل قادمــة مــن إســالم آباد، تضــم أفرادا من 
اللجنــة ومــواد طبيــة، وتزامــن ذلــك مــع وصــول 
القــوات  إيرانيــة منــذ رحيــل  أول طائــرة تجاريــة 

األمركية نهاية الشهر املايض.

مقاتلو طالبان يجلسون فوق عربة عسكرية بإقليم بنجشر بعد أيام من إعالن الحركة السيطرة عى اإلقليم        )أ ف ب(
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يف خربــة "طانــا" مبنطقــة األغــوار والتــي يســكنها نحــو 300 نســمة يعيــش 
الكثــر مــن األهــايل يف مغــارات قدميــٍة، يحتمــون بها من برد الشــتاء التي 
ال توفرهــا الخيــام والبيــوت املســقوفة بالصفائــح الحديديــة التــي يهدمهــا 
االحتــال باســتمرار، يعيشــون أشــبه بحيــاة بدائيــة، مينعهــم االحتــال مــد 

شبكات مياه وكهرباء.
هدم االحتال مدرسة الخربة ثاث مرات، فحول األهايل مسجد الخربة 
األثــري ملدرســة، يف داخــل املســجد املبنــي مــن واجهــات حجريــة ويف 
أمــام كل  الفصــول عــى شــكل حلقــات  تتــوزع  القبــاب،  الداخــل متلــؤه 
ســة وهــي تــرح لطابها باملرحلــة االبتدائية، وكأنك  مجموعــة تقــف ُمدرِّ

تشاهُد حكاية من الزمن املايض.
مياه النبع

إبراهيم  حنيني، أحد سكان الخربة كان يسر بعيدا عن القرية نحو أربعة 
كيلو مرتات لرعي أغنام، قبل أن يرده اتصالنا عرب الهاتف، أوقف مســر 
قطيع أغنامه وركن إىل صخرة قمة الجبل الذي وصل إليه، ثم أذن لصوته 
بالتحــرك مســتعرًضا معانــاة األهــايل هنا: "ال يوجد يشء اســمه مقومات 
حياة، فا مياه وال كهرباء، وإن حصلنا عليها فإننا نحصل  عليها مبشقة 
)...( نعبــئ امليــاه بواســطة "جالونــات" باســتيكية، بعضنــا يســر مشــًيا 
مســافة كيلــو مــرت للوصــول إىل عــن نبــع املــاء، أو آخــر ينتقــل بواســطة 
دابتــه، ومــن ميتلــك ســيارة ينقــل بها، وهذه الجالونات تســتخدم للرب 

والغسل وسقي الحيوانات، فأغلبنا ال يزرع بسبب سياسة االحتال".
إلمــداد  األهــايل  إليهــا  لجــأ  وســيلة  هــي  البديلــة،  الشمســية  الطاقــة 
الكهربــاء، لكــن الطاقــة التــي تصــل إىل حنينــي تبلغ 180 واًطا تكفي فقط 
إلنــارة املصابيــح، بعضهــم مــا زال يعيــش عــى أضــواء الزيــت وبعضهــم 
عــى املصابيــح الكهربائيــة، يدخلــك لتفاصيــل الحيــاة اليوميــة لســكان 
املغــارات: "بالنســبة لنــا العيــش يف املغــارات أفضــل مــن الخيــام التــي 
تتبلــل يف الشــتاء، املغــارة توفــر الــدفء رغــم أنــك مــن جانب آخر تشــعر 
وكأنــك تعيــش يف العصــور القدميــة والبدائيــة، لكــن هــذه حيــاة ُفرضــت 
علينــا ونتمســك بأرضنــا حتــى ال يســيطر عليهــا االحتــال لذلــك نتحمــل 

قسوة العيش واملعاناة اليومية".
أطــاع االحتــال كبــرة يف هــذه املنطقــة األثريــة، فجلــب املســتوطنن 
إىل املنطقــة وحــارص األهــايل وضيــق الخنــاق عليهــم، وال يكــف عــن هدم 
الخيــام ومصــادرة معظــم وســائل النقــل الكبــرة، ومــع كل مرة يحــاول فيها 

األهــايل مواكبــة الحيــاة، يعيدهــم االحتــال إىل الزمــن البــدايئ، بسياســة 
ممنهجة تهدف لتهجرهم.

ويوجُد يف طانا نحو 45 كهفًا ومغارة مختلفة الحجم واالتساع والعمق، 
محفــورة طبيعّيــًا منــذ القــدم. أشــهرها كهــف "عــراق الفــدان" الــذي تبلــغ 
مســاحته 300م2، بعضهــا اســتخدم مكانــًا للدفــن يف العــر الربونــزي 
كــا ُيســتدل مــن املكتشــفات فيهــا مــن هيــاكل عظميــة بريــة وأدوات 

منزلّية ُدفنت مع املوىت. 
حريق في "عصيرة"

يف قرية عصرة القبلية التابعة ملحافظة نابلس، أصواُت استغاثة تصل 
إىل مســامع عبــد الكريــم حمــدان قبــل أن يأخــذ غفــوة الســاعة العــارشة 
صباًحا قبل عدة أيام: "الحقوا.. األرايض بتنحرق!"، قفز من رسيره إىل 
أرضه البالغ مساحتها خمسة عر دومًنا ومزروعة بأشجار الزيتون، وهو 
بــات عــى مشــارف حصــاده، يــرى الدخان يصعد إىل الســاء وبقعة النار 

تتسع وتتمدد.
اســتنجد األهــايل بالدفــاع املــدين الفلســطيني مــن القــرى القريبــة، الــكل 

شــارك يف إخــاد الحريــق بــكل األدوات املتاحــة لديهــم قبــل أن تصــل 
إىل قريتــه، معــه هــدأت أنفــاس املــزارع الــذي يعتمــد عــى الزراعــة دخًا 

وحيًدا. 
"كنا ننتظر موســم الزيتون بفارغ الصرب، ولقد بذلنا جهًدا كبًرا يف الري 
والزراعــة وحراســة األرض وفجــأة كل هــذا يحــرق بغمضة عن، ولوال قدوم 
الدفاع املدين لتمدد الحريق الذي حرق نحو 500 شجرة زيتون لداخل 
الخســائر" والــكام لحمــدان الــذي يتهــم االحتــال ومســتوطنيه بارتــكاب 

الجرمية.
تأخذه الذكريات للحظة قدومه للعيش يف القرية: "كنت أول من سكن 
عصرة القبلية، وهي منطقة مجاورة لعصرة األم، وبدأ الناس يتجمعون 
وتــزداد أعدادنــا، اعتمدنــا عــى الزراعــة وســيلَة حياة ومصــدَر دخل إلعالة 
ــا  اعتــداء جاعيًّ يشــن  فدامئــا  وشــأننا؛  يرتكنــا  ال  االحتــال  لكــن  ُأرسنــا، 

علينا".
سجن كبير

انبعــث صوتــه النــدي إلقامــة صــاة الجمعــة مــن مئذنــة املســجد "الكبر" 

بقرية بيت "دجن" رشق نابلس؛ وهو يشد أحزمة الرحيل، والوداع –هو 
نفســه ال يــدرك ذلــك– ومــا إن انتهــت الصــاة حتــى خــرج مــؤذن وإمــام 
املســجد الشــيخ عاطــف حنايشــة مرسًعــا ملشــاركة األهــايل يف الفعاليــة 
التي تخرج للدفاع عن األرايض املهددة باملصادرة التي استوىل عليها 

املستوطنون.
للجمعــة الثالثــة والعريــن عــى التــوايل تقــدم الشــيخ عاطــف الصفــوف 
بــه عــدة دورات –كأحــد أدوات  األوىل، وضــع الحجــر يف املقــاع ودار 
املقاومة الشــعبية- قبل أن يطلق له العنان لينطلق تجاه جنود االحتال 
واملســتوطنن، ولحــق بــه غضبــه املنتفــض بداخلــه، مل متــر ســوى دقائــق 
معــدودة، حتــى ابتلعــت الجبــال صــدى صــوت رصاصــة اخرتقــت مدخــل 
فمه يف رسالة من االحتال ألهايل القرية أنه أسكت صوت مؤذنهم يف 

21 مارس/ آذار املايض.
قريــة "بيــت دجــن" تتبــع ملحافظــة نابلــس وتبعــد ســبعة كيلــو مــرتات عن 
مركــز املدينــة، تبلــغ مســاحتها 50 ألــف دونــم، متتــاز -كــا يقــول أحــد 
ســكانها ويدعــى توفيــق الحــج محمــد، وقــد هــدم االحتــال بيتــه مرتــن- 
السياســية  الظــروف  مــن  بــأي  القريــة  تتأثــر  مل  وألفتهــم،  أهلهــا  "بطيبــة 
واالنقســام الفلســطيني، تعيش بنفس وحدوي، يتاحم فيها أهلها عى 

قلب رجل واحد".
لكن ومنذ عام، استيقظ األهايل عى قيام مستوطن وعائلته بنصب بيت 
متنقــل وحظــرة ملجموعــة مــن األبقــار، يســانده جيــش االحتــال، ليحــول 
هــذا املســتوطن القريــة لســجن كبــر، وهــي تقــف اآلن وحيــدة يف وجــه 
مخطــط اســتيطاين كبــر يهــدف لربــط مســتوطنات نابلــس مبســتوطنات 

أريحا، إضافة لاستياء عى 25 ألف دونم من مساحة القرية.
لكــن األهــايل مل يرفعــوا رايــة االستســام لهــذا املخطط، عاطف حنايشــة 
لطــرد  قامئــة  القريــة  فعاليــات  زالــت  ومــا  القريــة،  يف  شــهيد  أول  كان 
املســتوطن يقــول الحــج محمــد: "منــذ عــام ونحــن ننظــم مســرة أســبوعية 
يوم الجمعة لطرده، لقد أصبحنا يف مواجهة مستمرة مع االحتال، وبات 
كل تركيزنــا هــو طــرد املســتوطن، حتــى ال تتمــدد املســتوطنة ويأيت غره 

)...( يف كل يــوم جمعــة يهــب الرجــال 
نحــو املســتوطنة لطــرده، يف حــن تقــوم 
املــرأة الفلســطينية بالدعــم اللوجســتي 

وإمدادنا بالطعام".

بيسان..بيسان.. "حكواتية" تبحث عن قصص غير مروية في غزة "حكواتية" تبحث عن قصص غير مروية في غزة
دائمــا مــا تصــادف تمثاال برونزيا في ميدان فلســطين وســط مدينة غزة 
في أثناء مرورك، لربما تساءلت إلى ماذا يرمز هذا التمثال وما فكرته؟ لن 
ا يتحدث عنه ليشبع الفضول الذي بداخلك. تجد كتاًبا أو موقًعا إلكترونيًّ

ســتفاجأ وربمــا ســتنتابك موجــة مــن الضحــك إذا علمت كيف اســتوحى 
النحات الشكل الذي توصل إليه أخيرا، الذي ستخبرك به بيسان 
»الحكواتيــة« التــي كانت تخــال أن التمثال يعبر عن الشــخصية 

الكرتونية »زورو« قبل أن تكتشــف أنه لم يكون ســوى ترجمة 
لمشهد مفرش طاولة دفعه بالهواء إلى أعلى ومثبت بملقط 

غسيل على حبل إحدى الشقق السكنية.

غزة/ مريم الشوبكي:

عبر التاريخ الطويل لفلســطين، اســتفاد ســكاُن خربة 
»طانــا« من الكهوف والمغــارات، فكانت مالذًا لهم 
لالحتمــاء مــن حــّر الصيــف أو بــرد الّشــتاء أو هجــوم 

األعــداء والحيوانــات المفترســة، أو للراحــة والمبيــت 
فــي أثنــاء الترحال، مثلما شــاع في العهــد العثمانّي، 
ومقــرا مؤقتــا للفالحيــن، وارتبطــت الكهــوف فــي 

المخيلة الشــعبية في البحث عن الكنوز، لكن ســكان 
بلــدة »طانــا« يلجــؤون إليها هربا من عيــون االحتالل 

الذي يهدم خيامهم ومنازلهم.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

نحــات  لســان  عــى  الحكايــة  أصــل  إىل  عامــا(   23( بيســان  وتعــود 
الــذي أطلــق عليــه اســم "العنقــاء"، حيــث أطلقــت بلديــة  التمثــال 
غــزة عــام 1998 مســابقة لتصميــم متثال يفصل بن البلدة القدمية 
ا وفناًنــا  والجديــدة بغــزة، إذ شــارك فيهــا أكــر مــن 21 مكتًبــا هندســيًّ

شابًّا.
وهــذه الحكايــة الغريبــة تعــود للفنــان الشــاب آنــذاك إيــاد الصّبــاح 
حيــث كان التمثــال أول أعالــه وأراد بــه إبهــار بلديــة غــزة، بتجســيد 
طائر العنقاء "الفينيق"، ولكن أراد أن يجسده بشكل مختلف يشبه 

أهل غزة.
الفنيــة  رؤيتــه  لينفــذ  عــاء  عــى  االختيــار  وقــع  1999م  عــام  ويف 
ويتوســط التمثــال ســاحة ميــدان فلســطن، وهــو تابــع ملدرســة الفن 

التجريدي واستمر عليه لسنة.
هذه هي حكاية عنقاء "ميدان" فلســطن التي روتها بيســان عودة، 
اســتغلت  وقــد  ورسدهــا،  والقصــص  بالحكايــا  شــغوفة  شــابة  وهــي 
موهبتها يف تســجيات مصورة تنرها عى عرب منصات التواصل 
االجتاعي، تتناول فيها أحداًثا اجتاعية وتاريخية، بطريقة ســهلة 

املتابعن إىل 20 ألًفا منذ ثاث سنوات".
وتلفــت إىل عملهــا عــى ترجمــة تلــك القصــص وتســجيلها ونرهــا 
عــى منصــة "انســتغرام"، حيــث وصــل عــدد متابعيهــا خــال مثانيــة 

أشهر إىل 9000.
تجيــب:  التواصــل االجتاعــي،  توجههــا إىل منصــات  وعــن ســبب 
مــع  للتفاعــل  مســاحة  ويعطــي  مــيء  واســع  فضــاء  "املنصــات 

املحتوى، وهذا ما أسعى إليه".
الدرامــي  املسلســل  يف  "وجــد"  شــخصية  "بيســان"  تقــدم  وحاليــا 
اإلذاعــي "يوميــات وجــد وحســن" الــذي شــاركت يف كتابــة ســيناريو 

حلقاته أيضا، وتحرض لربنامجن سيعرضان خال نهاية العام.
وعــن الصعوبــات التــي تقابلهــا، تشــر إىل عــدم توافــر إمكانــات فنية 
مــن  متواضعــة  مبواصفــات  أدوات  الســتعارة  وتلجــأ  عاليــة،  بجــودة 

أصدقائها.
مــن خالهــا  تقــدم  بــأن يصبــح لديهــا منصــة خاصــة  وتطمــح بيســان 
محتــوى يليــق مبتابعيهــا بنفــس قــدر بحثهــا عــن محتــوى يليــق بهــا، 

وترنو لتتحدث باسم شباب غزة.

مبسطة.
الجنــدي  قصــة  حكايتهــا،  بيســان  تــروي  التــي  القصــص  بــن  ومــن 
املجهول الذي يتوسط مدينة غزة، وحي الشجاعية وأصل تسميته، 

وشجرة السدرة واألساطر التي تدور حولها.
باللغــة  األعــال  إدارة  شــهادة  عــى  حاصلــة  عامــا(   23( وبيســان 
وكتابــة  القصــص،  وكتابــة  الطائــرة،  كــرة  رياضــة  تهــوى  اإلنجليزيــة، 
تقلــك"  "تعــى  برنامجيهــا  عــرب  التواصــل  ملنصــات  املحتــوى 

و"الحكواتية".
وعــن برنامــج الحكواتيــة تقــول بيســان: "اخــرتت اســم الحكواتيــة ألن 

الحكوايت شخصية وله داللة رمزية وثقافية يف تراث باد الشام".
وتشــر إىل أنهــا تســتقي معلوماتهــا مــن الكتــب واإلنرتنــت، غــر أن 
بعــض الحكايــا ال تجدهــا يف املراجــع املكتوبــة، "لــذا أحصــل عليهــا 
من معلومات كبار السن، وقد أحتاج ألسابيع من البحث ألصل إىل 

مواضيع مل يتطرق لها أحد من قبل".
ومشــاركتها  القصــص  عــن  البحــث  هــو  "شــغفي  بيســان:  وتضيــف 
عــدد  ووصــل  فيســبوك،  موقــع  عــرب  صفحتــي  عــى  ألصدقــايئ 

"طانا" تعيش حياة بدائية بالمغارات.. "طانا" تعيش حياة بدائية بالمغارات.. 
و"عصيرة وبيت دجن" تحولتا لسجن كبيرو"عصيرة وبيت دجن" تحولتا لسجن كبير

قرى يمنع االحتالل 
عنها مقومات الحياة
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"كوشان بالدي".."كوشان بالدي".. مبادرة إلثبات  مبادرة إلثبات 
ملكية الالجئين في بالدهمملكية الالجئين في بالدهم

"فلسطين من األعلى".."فلسطين من األعلى".. معرض فني تاريخي معرض فني تاريخي
يكشف الفلسطيني الذي أخفاه االستعمار يكشف الفلسطيني الذي أخفاه االستعمار 

مــن بيــن أزقــة مخيمــات الالجئيــن فــي قطــاع غــزة، يجوب 
أعضاء مبادرة »كوشان بالدي« طارقين أبواب البيوت بحًثا 
عن وثائق ملكية الالجئين في أراضيهم وبلداتهم ومدنهم 

ا.  التي هجروا منها عنوة، واستنساخ تلك الوثائق رقميًّ
العــدوان  مــن  األخيــرة  األيــام  فــي  المبــادرة  وانطلقــت 
اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة، أي قبــل ثالثة أشــهر، 

»لدحض روايات اإلعالم اإلسرائيلي بأن ما يجري في مدينة 
القــدس وأحيائهــا ومــدن الضفــة الغربيــة أعمــال قضائيــة 
وليســت سياســية، وأن )إســرائيل( لديها جهاز قضائي يصدر 
عنــه األحــكام ويعمــل الجيــش على تنفيذهــا اعتمــاًدا على 
عقــود وكواشــين زائفة«، كما يؤكد مســؤول فريق مبادرة 

»كوشان بلدي«، أكرم جودة.

غزة/ هدى الدلو:

مل  فريًقــا  وكــّون  الفكــرة  جــودة  التقــط  هنــا  ومــن 
أشــخاص،   10 أيامــه  بدايــة  يف  عــدده  يتجــاوز 
لدحــض الروايــة اإلرسائيليــة ولخلــق تصــور يتمثــل 
يف جانبــن، وبعــد أســبوع وصــل عــدد الفريــق إىل 
50 فرًدا، واليوم يبلغ 200 هم ناشطن ومهتمن 
وإدارة،  وإعــام  قانــون  ورجــال  الاجئــن،  مبلــف 

وضباط متقاعدين، وممثلن عن العشائر.
وكلمة "كوشــان" أصلها تريك، وهو موطن صدور 
فلســطن  مثــول  إبــان  الفلســطينية  "الكواشــن" 

للحكم للعثامين.
ويؤكد جودة أن "من ليس له كوشان، ال يعني أنه 
ال ميلك حقا يف أرضه التي ُهّجر منها بالقوة دون 
أن يتمكــن مــن حمــل كوشــان بيتــه وأراضيــه، لذلك 
الســتخراج  تركيــا  دولــة  مــع  التواصــل  يف  رشعنــا 

كوشان ألصحاب األرض األساسين".
وتســعى املبــادرة التــي تنــدرج تحت مبــدأ النضال 

رام الله/ فلسطن:
تــكاد تخلــو مئــات الصــور والخرائــط واملســوحات التــي وثقتهــا دول 
االســتعامر لفلســطن مــن الســامء، مــن صــورة الفلســطيني إاّل يف 

حاالت نادرة تخدم مصالح تلك الدول االستعامرية.
هــذا مــا كشــف عنــه معرض "فلســطن مــن األعىل"، الــذي افتتحته 
مؤسســة عبــد املحســن القطــان، الســبت 11 أيلــول/ ســبتمرب، يف 

رام الله، وضم مواد تاريخية أرشيفية، وأعاماًل فنية معارصة.
عبــد  مؤسســة  يف  العــام  الربنامــج  ومديــر  املعــرض  قيــم  يعــرّف 
املحســن القطــان يزيــد عنــاين، معــرض فلســطن مــن األعــىل بأنــه 
فلســطن  مســح  طــرق  البحــث يف  يحــاول  وتاريخــي  فنــي  معــرض 
مــن األعــىل، ألن فلســطن ُمِســحت تاريخًيــا باســتمرار يف العهــد 
العثامين، ومن قبل الربيطانين، وكان هناك مسوحات للجغرافيا 

وكل ما تحتويه.
وأوضــح عنــاين يف حديــث مــع "الــرا فلســطن"، أنهــم قــرروا فهــم 
ُجمعــت  أساســه  وعــىل  الســامء،  مــن  فلســطن  ُمِســحت  كيــف 
عــدة مــواد أرشــيفية مــن عــدة أرشــيفات، منهــا األرشــيف البافــاري 

أهداف قانونية
وثائقنــا  أن  وتؤكــد  ــا  عمليًّ تــرد  "املبــادرة  ويقــول: 
مبئــات  ومســتنداتهم  أوراقهــم  تفــوق  وكواشــيننا 
وجــه  يف  صوتنــا  رفــع  مــن  متكنــا  وعليــه  الســنن، 
االحتــال إعامًيــا وميدانًيــا، من خال املؤسســات 
يف  ووعــي  تــآزر  حالــة  لخلــق  ــا  يوميًّ نزورهــا  التــي 
األجيال الجديدة عىل قاعدة تنفي مقولة االحتال 

بأن الكبار ميوتون والصغار ينسون". 
وفعالياتهــا  املبــادرة  نشــاطات  أوىل  وبــدأت 
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــىل  املجتمعيــة 
للتمكــن مــن الوصــول إىل حامــل الوثائــق الرســمية، 
أوراًقــا  أيًضــا يجمعــون  بــل  وال تقتــر عــىل ذلــك، 
ُتثبت ملكيتهم لألرض، وشهادات املياد والهوية 
والقــرى  البلــدان  أســامء  توثــق  التــي  الفلســطينية 

القدمية، أو أي مستندات قانونية.
ويســعى جــودة وفريــق املبــادرة لتحقيــق األهــداف 
جهــات  مــع  البحــث  يف  تتمثــل  التــي  القانونيــة 
االســتياء  االحتــال يف  االختصــاص يف محاكمــة 
عــىل األرض، وتحــدي القانــون الــدويل واالتفاقيات 
املوقعة، وعىل سبيل املثال أقر املجتمع الدويل 
بــأن للشــعب الفلســطيني دولــة عــىل حــدود الرابــع 

وإن وردت بتسميات مختلفة، ففي زاوية برية مقطع من محارضة 
املفكر العريب عزمي بشارة "صفقة ترامب نتنياهو.. خطة اليمن 
األمريــي لتصفيــة القضيــة الفلســطينية" يتنــاول بالتفكيك التاريخ 
الســيايس لـ"رعايــة" الواليــات املتحــدة األمريكيــة ملباحثــات حــل 

القضية الفلسطينية بن "إرسائيل" والسلطة الفلسطينية.
وبحســب القامئــن عــىل املعــرض، فقــد "شــّكل مشــهد فلســطن 
مــن الســامء، تاريخًيــا، جــزًءا مــن حــرب اســتعامرية واضحــة ُشــنت 
باســتخدام أحــدث أشــكال تكنولوجيــا التصويــر، ورســم الخرائــط، 
واالستشــعار عــن بعــد، والرصــد، التــي رافقــت تحــركات الجيــوش 
عىل األرض، وهدفت إىل الهيمنة عىل املنطقة والسيطرة عليها، 
ويف األزمــان املعــارصة، تحــّول هــذا املنظــور إىل تكنولوجيــا أمنيــة 
النظــرة  قــراءة  إّن  ويقولــون  الــردع".  وســائل  مــن  ووســيلة  معقــدة، 
الجويــة للجغرافيــا الفلســطينية، ال ترتبــط فقــط بتفســر مــا تبّينــه 
دقيًقــا  تتطلــب فحًصــا  ولكنهــا  الجويــة،  واألفــام  والخرائــط  الصــور 
للسياســة التــي زرعــت هــذه التكنولوجيــا يف الســامء، واألســباب 
ُأنِتــج يف  التــي تقــف وراء توليــد هــذه الصــور، فــا ميكــن فهــم مــا 

وتعميــم  الفلســطيني،  الحــق  إلثبــات  الســلمي 
الفلســطينية  باملــدن  الخاصــة  الوطنيــة  الثقافــة 
املحتلــة، وتوعيــة األجيــال الجديــدة بأنهــم ليســوا 
مــن مخيــامت اللجــوء التــي ولــدوا فيهــا، وإمنــا مــن 
الجيــة، وبــر الســبع، واملجــدل، ودمــرة، وبلطيمــة، 
وحيفــا،  وعــكا،  وصفــد،  والرملــة،  واللــد،  وبربــرة، 
الفلســطينية  املــدن  مــن  وغرهــا  ونعليــا،  ويافــا، 

املحتلة.
وتعمــل مبــادرة "كوشــان بلــدي" عــىل صعيديــن، 
يهــدف إىل زرع  الــذي  الصعيــد املعنــوي،  وهــام 
الفكــرة معنويــًا يف نفــوس األجيــال الجديــدة مــن 
الشــعب الفلســطيني من خال التشبيك مع أكرب 
قــدر ممكــن مــن املؤسســات، إىل جانــب الصعيــد 
القانــوين، ويهــدف إىل خلــق حالــة قانونيــة وقضيــة 
واحدة، تكون ســابقة عدلية للشــعب الفلســطيني 
ميكن أن يبني عليها لتحصيل الحقوق مستقبا.

األســرايل  واألرشــيف  الكونغــرس  مكتبــة  وأرشــيف  والربيطــاين 
وغرها، وتم تجميع مواد منها.

وأضــاف عنــاين أنهــم تشــاركوا مــع باحثــن متخصصــن مــن مختلف 
مقــاالت  عــدة  وكتبــوا  املجــال،  بهــذا  متخصصــن  العــامل  أنحــاء 
ملؤسســة  التابعــة  القــدس  فصليــة  يف  عدديــن  يف  وضعــت 

الدراسات الفلسطينية.
ــم لســتة أقســام، وهــذه األقســام  وأشــار إىل أن هــذا املعــرض ُقسِّ
الســامء  مــن  واملســح  الفوتوغــرايف،  التصويــر  بركيــز  مربوطــة 
واملوانــئ  املعابــر  أو  كمدينــة  القــدس  أو  لآلثــار  ســواء  لفلســطن 
واملرافــئ، واســتخدام الصــور للتخطيــط وتغيــر مامــح فلســطن 
وجغرافيتها، ويف القسم األخر تم الركيز عىل الجيش األسرايل 
يرافقــون  الجيــش  فنانــن يف  بوجــود  مثــر  لديــه يشء  كان  الــذي 
الطائــرات، ورســموا فلســطن مــن األعــىل، لــذا ركــزوا عليهــا كعمــل 

فني تاريخي.
مداخالت معرفية

ويتضّمن املعرض مداخات معرفّية عن واقع الســيطرة والحامية، 

عــىل  يعمــل  االحتــال  ولكــن   ،١٩٦٧ حزيــران  مــن 
للشــعب  والوطنــي  الســيايس  الواقــع  هــذا  إنهــاء 
عمــي  وخــرق  األرض  عــىل  ميدانًيــا  الفلســطيني 

بالبناء واالستيطان عىل األرض الفلسطينية.
ويوضــح أن فريــق املبــادرة رفع دعاوي قضائية عىل 
االحتــال أمــام محاكمــه واملقدمــة للتقــايض أمــام 
رجــال  وإســناد  مــن خــال دعــم  الدوليــة،  املحاكــم 

القانون يف الشتات ومحامن يف الضفة.
ويشــر إىل تحقيــق الفريــق نجاًحــا رسيًعــا قبــل أيــام، 
حيــث نجــح محــاٍم فلســطيني واســمه عــاء كناجحــة 
يف كســب قضيــة عــىل االحتــال بإرجــاع أرض تقــدر 
مســاحتها مئــة دونــم تصنفهــا ســلطات االحتال بأنها 
"أرض دولة"، "وهو إنجاز يحسب لرسالة مبادرتنا".

ملف يوحد وال يفرق
ولذلــك يعــد جــودة مبادرتــه إضافــة نوعيــة جديــدة 
للشــعب  الوطنيــة  بالحقــوق  املطالبــة  ملســرة 
مــدار  عــىل  جهــًدا  الفريــق  يألــو  فــا  الفلســطيني، 
الســاعة بااللتقــاء باملؤسســات ودواويــن العائات، 

ووسائل اإلعام.
يتــم  أكــر رشيحــة  هــم  الســن  كبــار  أن  ويشــر إىل 
التعامــل معهــم، ويبــدون رغبــة بتســليم كواشــينهم 

الســامء، دون فهــم الســياق األريض ودراســته مــن منظــور الحقائــق 
املوجودة هناك، التي ال ميكن رؤيتها من فوق.

وأكــد قيــم املعــرض يزيــد عنــاين أن مــن املهــم االطــاع عــىل هــذه 
املواد بعيون لفهم ما هو محذوف منها وغر موجود فيها، مشًرا 
إىل أن الفلســطيني غــر موجــود يف هــذه املــواد، إال يف حــاالت 
االســتعامر،  عمليــة  تســبق  كانــت  التــي  "األنثوغرافيــة"  توثيقــات 
حيث اإلخفاء الكامل للفلســطيني، إال يف حاالت دراســته كعنر 

إلزالته كام فعل الفرنسيون من قبل يف الجزائر.
إخفــاء  ففيهــا  بالقــدس  املتعلقــة  املــواد  يف  أنــه  عنــاين  وأوضــح 
لــكل مــا هــو غــر مربــوط بالثقافــة األوروبيــة املســيحية، لــذا تجد أن 
األوروبيــن وكأنهــم ينظــرون إىل الفلســطيني كأنه مصدر فســاد يف 

ر لهم. األرض املقدسة، نتيجة ما ُصوِّ
ويســتمر معــرض "فلســطن مــن أعــىل" حتــى 15 ديســمرب/ كانــون 
الســاعة  مــن  يومًيــا  الجمهــور  أمــام  مفتــوح  وهــو   ،2021 األول 
11 صباًحــا وحتــى 7 مســاًء، عــدا يومــي الجمعــة واألحــد، ويرافــق 

املعرض مجموعة فعاليات مختصة توضح محتواه.

عــن  الوطنــي  والتاريــخ  القيمــة  محفوظــة  كأمانــات 
الهويــة  عــن  البعيــد  الزائــف  التطــور  ظــل  يف  وعــي 

والكرامة وإنهاء االحتال.
أمــا الشــباب وباألخــص خريجيــي القانــون، فلديهــم 
يقدمــه  أن  ميكــن  الــذي  بالوعــي  لشــعورهم  إقبــال 
كل واحــد فيهــم، وحتــى املــرأة الفلســطينية تشــعر 
أن هــذا الجانــب مغيــب يف حيــاة األرسة يف ظــل 
التطــور الزائــف الــذي يعمــل عــىل تفكيــكك األرسة 
معنوًيا بعيًدا عن أصل اكتامل الهوية، تبًعا لجودة.

ويوضــح أن مبادرتهــم ال تبتعــد عــن البيــت الرشعــي 
ودائــرة  الفلســطيني  للشــعب  واملمثــل  والعنــوان 
مبــادرة  "ففريــق  الفلســطينين،  الاجئــن  شــؤون 
كوشــان بلدي يعمل يف هذه املبادرة عىل قاعدة 
ملف الاجئن يوحد وال يفرق، متمنًيا أن يجد من 
الجميــع دعــاًم والتحاًقــا باملبــادرة وتطويرهــا كنهــج 

وسلوك نضايل جديد.
واســرجاع  القضايــا  مــن  املزيــد  لكســب  ويطمــح 
األرايض الفلســطينية املســلوبة بأســلوب جديــد، 
لهــم هــذه  الــدويل أن يتنكــر  ال يســتطيع املجتمــع 
واملطالبــة  الاجــئ،  حــق  مــن  الشــخصية  الحقــوق 

فيها.
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إسالمي قلقيليةإسالمي قلقيلية يفاجئ الثقافي  يفاجئ الثقافي 
والسموع يخطف الفوز من أنياب طوباسوالسموع يخطف الفوز من أنياب طوباس

اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم 
يقترب من عقد يقترب من عقد 

اجتماع "عموميته" اجتماع "عموميته" 
وُيكافئ بطل الدوريوُيكافئ بطل الدوري

غزة/ وائل الحلبي:
حقــق إســامي قلقيليــة واحــدة مــن أبــرز املفاجــآت يف الجولــة األوىل مــن دوري 
املحرتفــن بالضفــة الغربيــة بفــوزه الثمــن عــى ثقــايف طولكــرم، وعــاد الســموع 
بفــوز مثــن وصعــب مــن أمــام طوبــاس يف اطــار نفــس الجولــة، التــي تختتــم اليــوم 
مبارياتهــا بلقــاء القمــة الــذي يجمــع شــباب الخليــل وهــال القــدس، والظاهريــة 

واألمعري.
إســامي قلقيليــة الوافــد الجديــد لــدوري املحرتفــن نجــح يف تحقيــق فــوزه األول 
يف املسابقة، والذي جاء عى حساب ثقايف طولكرم بهدفن مقابل هدف، يف 

واحدة من أبرز مفاجآت الجولة األوىل.
نجــم إســامي قلقيليــة محمــد مراعبــة متكــن مــن وضــع فريقــه باملقدمة بتســجيله 
للهــدف األول بالدقيقــة )23(، قبــل أن يعــزز النتيجــة بهــدف ثــاين لإلســامي يف 
الدقيقــة )43(، وحــاول الثقــايف العــودة يف الشــوط الثــاين بعدمــا ذلــل لــه الفــارق 
سامح علوان من ركلة جزاء )62(، إال أن اإلسامي حافظ عى تقدمه محققًا أول 

انتصار له يف دوري املحرتفن.
وعاد الســموع بفوز صعب للغاية من أمام طوباس بهدفن دون رد، يف املباراة 

التــي أقيمــت مســاء أمــس عــى ملعــب الجامعــة األمريكية، ليحصد الســموع أول 
ثاثة نقاط له يف البطولة.

ومل يفلــح الفريقــن يف الوصــول للشــباك طــوال الشــوط األول، قبــل أن يتمكــن 
رامــي مســاملة مــن التســجيل للســموع )64(، ليعــزز بعدهــا زميلــه شــاهر الطويــل 
النتيجــة بتســجيله الهــدف الثــاين )76(، وســجل محمــد فخــري هــدف طوبــاس 

الوحيد من ركلة جزاء )79(.
مباريات اليوم

وتختتــم اليــوم الجولــة األوىل بلقــاء القمــة الذي يجمع شــباب الخليل حامل لقب 
البطولة يف املوســم املايض مع هال القدس صاحب الرقم القيايس يف عدد 
مرات التتويج باللقب، والتي تجمعهام عى ملعب دورا، وستكون بداية مشوار 
الفريقن يف ظل التوقعات التي ترجح كفتهام للمنافسة بكل قوة عى اللقب.

هــذه  تقــل  ال  حيــث  األمعــري  بضيفــه  الظاهريــة  يلتقــي  امللعــب  نفــس  وعــى 
املبــاراة أهميــة عــن ســابقتها، خاصــة بالنســبة لألمعري صاحــب أول لقب لدوري 
املحرتفــن والطامــح للمنافســة عــى اللقــب افتتــاح مشــواره بقــوة أمــام الغــزالن 

الذين سبق لهم حصد لقب دوري املحرتفن يف مرتن سابقتن.

غزة/ فلسطن:
يتجه اتحاد كرة القدم يف غزة، لعقد اجتامع لجمعيته العمومية، 

ملناقشة العديد من امللفات الهامة واملصريية.
ومــن املتوقــع أن يناقــش االتحاد، زيادة عدد الفرق يف الدرجات 
املختلفة والغاء الفروع، باإلضافة لرصف منحة املجلس األعى 

للشباب والرياضة، املقدمة من الرئيس محمود عباس.
كام سيتطرق االجتامع ملوعد انطاق املوسم الريايض الجديد، 

والضائقة املالية الكبرية واملرتاكمة التي تعاين منها األندية.
وكشــف مصدر مســئول باتحاد الكرة النقاب، عن وجود نقاشــات 

يف ذلك األمر،  وسيتحدد املوعد يف وقت الحق.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس االتحــاد، 
ُمقدمــة  10 أالف دوالر، كمكافــأة  رفــح مبلــغ  نــادي شــباب  منــح 

مــن االتحــاد بعــد تتويجــه بلقــب بطولــة الــدوري املمتــاز ملوســم 
.2020/2021

وقــال أبــو ســليم، خــال حفــل تكريــم البطــل ووصيفــه، أن االتحــاد 
قــرر رصف مبلــغ 5 أالف دوالر للوصيــف نــادي اتحــاد الشــجاعية، 

وأنه سيتم توزيعها عى النادين قريبًا.
وشــكر أبــو ســليم، لجــان االتحــاد وجهــاز الرشطــة ووســائل اإلعــام 
الريايض، عى دورها املميز يف إنجاح وتأمن وتغطية النشــاط 

الريايض.
تحديــد  عــن  النقــاب،  ســليم  أبــو  كشــف  منفصــل،  ســياق  ويف 
موعد مبديئ النطاق املوســم الجديد 2021/2022 يف شــهر 
أكتوبر القادم، وســيتم اإلعان عن ذلك بعد التوافق بن أعضاء 

االتحاد.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
توصــل مجلــس ادارة نــادي اتحــاد ديــر البلح التفــاق مبديئ مع 
الكابنت ناهض األشــقر، لتويل مهمة تدريب فريق كرة القدم 

األول بالنادي يف املوسم القادم بدوري الدرجة الثانية.
التفاصيــل،  وســيبدأ األشــقر مهامــه بعــد االتفــاق عــى كافــة 
فــرتة  لبــدء  متهيــدًا  الفنــي،  الجهــاز  بعدهــا  يشــكل  أن  عــي 

اإلعداد للموسم الجديد.
ويتطلــع اتحــاد ديــر البلــح حســب االتفــاق مــع األشــقر لخطــف 
عــدة  بعــد  األويل،  الدرجــة  لــدوري  الصعــود  بطاقتــي  إحــدى 

محاوالت خال السنوات املاضية.
شــباب  أبرزهــا،  فــرق  عــدة  تدريــب  قــاد  أن  لألشــقر  وســبق 
حانــون(،  بيــت  واتحــاد  رفــح،  وشــباب  وخدمــات  خانيونــس، 
الــدوري  بطولــة  أبرزهــا  البطــوالت،  مــن  العديــد  عــى  وحصــل 
2011-2021 والــكأس موســم 2016 مــع شــباب خانيونــس 
وبطولة الكأس مع خدمات رفح موسم 2014-2013، وبطولة 
الكأس وكأس فلسطن مع شباب رفح موسم 2016-2017.

كــام أنــه أحــد أبــرز العبــي شــباب خانيونس واملنتخــب الوطني 
خال حقبة التسعينات.

األشقر األشقر 
يوافق على يوافق على 
تدريب اتحاد تدريب اتحاد 

دير البلحدير البلح

غزة/ وائل الحلبي:
كشــف نــادي املــرصي البورســعيدي عــن صحــة تعاقــده مــع  املحــرتف 
الفلســطيني محمــد بلــح، مؤكــدًا عــى أنــه ليــس طرفــًا فيــام ذكــره نــادي 
إيسرتن كومباين عن تعاقده مع بلح فور وصوله إىل العاصمة املرصية 

القاهرة.
يتــم  أن  قبــل  غــادر غــزة بشــكل مفاجــئ متوجهــًا إىل مــرص،  بلــح  وكان 
اإلعان بعدها بساعات عن انتقاله للمرصي البورسعيدي ملدة أربعة 

مواسم.
وقــال طــارق هاشــم عضــو مجلس ادارة النــادي املرصي إن ناديه اعتمد 
عــى األوراق الرســمية التــي يحملهــا الاعبــن، مبينــًا أنه ســيتم قيد بلح 
يف اتحاد الكرة املرصي خال وقت قريب فور وصول البطاقة الدولية.

وأضــاف هاشــم لـ:"فلســطن" أن ناديــه مل يكــون ولــن يكــون طرفــًا يف أي 
أزمــة مــع أنديــة الدوري املمتاز املــرصي، مبديًا تقديره واحرتامه لكافة 
األنديــة وأنــه لــن يقــوم بالتعاقــد مــع أي العــب ال زال مرتبــط مــع ناديه إال 

من خال الطرق الرسمية املعروفة.

وأشــار هاشــم إىل أن وصــول بلــح إىل مــرص تــم عــى مســؤولية الاعــب، 
حيــث توجــه النــادي فــور التأكــد مــن وصولــه إىل القاهــرة للتعاقــد معــه 

حيث أبدى موافقته عى االنتقال للمرصي.
وكان نادي "إيسرتن كومباين" )الرشقية للدخان سابقًا( أبدى اعرتاضه 
عى انتقال املهاجم الفلسطيني إىل النادي املرصي، قائًا أنه تواصل 
مــع الاعــب ووكيلــه خــال تواجــده يف غزة وقام بتســهيل عملية وصوله 
إىل العاصمــة املرصيــة القاهــرة للتعاقــد معــه بعــد انتهــاء مشــواره مــع 

ناديه السابق الصداقة.
بــدوره نفــى مصــدر مقــرب مــن بلــح لـ:"فلســطن" أن يكــون نــادي 
مشــددًا  مــرص،  إىل  دخولــه  بتســهيل  قــام  كومبــاين"  "إيســرتن 
التكاليــف عــى نفقتــه  تــوىل مســؤولية ســفره وكافــة  أن الاعــب 

الشخصية ومل يقم أي طرف مبساعدته.
وأوضح أن النادي تواصل مع وكيل الاعب فعليًا وتقدم بعرضن 
للتعاقد مع بلح، إال أن كا العرضن مل يجدا قبواًل لدى الاعب 

ووكيله.

في اليوم الثاني للجولة األولى لدوري المحترفين

المصري: المصري: تعاُقدنا مع تعاُقدنا مع بلحبلح  
سليٌم بعيدًا عن "إيسترن كومباني"سليٌم بعيدًا عن "إيسترن كومباني"

البحيصيالبحيصي  ُيعلن ُيعلن 
اعتزاله تحكيم اعتزاله تحكيم 

مباريات كرة السلةمباريات كرة السلة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلــن الكابــنت ســامي البحيــي اعتزالــه تحكيــم كــرة الســلة بعــد 38 
عامًا قضاها يف مجال التحكيم.

1983، قــاد  وبــدأ البحيــي مســريته يف تحكيــم اللعبــة منــذ عــام 
محافظــات  مــن  عــدد  يف  الهامــه،  املباريــات  مــن  العديــد  خالهــا 
وزمائــه  العاملــة  واللجــان  االتحــاد  ألعضــاء  شــكره  موجهــًا  الوطــن, 

الحكام.
وانشــغاله  قدمــه  مبــا  الكتفائــه  اعتزالــه,  أســباب  البحيــي  وأرجــع 
بأعاملــه الخاصــة، متمنيــًا االرتقــاء وتطويــر لعبــة كــرة الســلة، ُمشــريًا 

إيل أنه سيبقي يف خدمتها.
وأجــاد يف جميــع  الســلة،  كــرة  حــكام  أقــدم  مــن  البحيــي  ويعتــر 
األماكــن التــي أوكلــت إليــه، وميتلــك خــرة كبــرية يف هــذا املجــال 

وعمل عى تطوير نفسه.
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باريس/ وكاالت:
يثــق املديــر الريــايض لباريــس ســان جريمــان، ليونــاردو، أن مهاجــم منتخــب 

فرنسا، كيليان مبايب، سيمدد عقده مع النادي يف نهاية املوسم.
وســعى ريــال مدريــد قبــل انطــاق املوســم الحــايل للحصــول عــى خدمــات 
مبايب، الذي ينتهي عقده يف يونيو 2022، لكن النادي املنافس يف دوري 

الدرجة األوىل الفرنيس رفض العرض.
ومــن املتوقــع أن يجــدد ريــال مدريــد محاوالتــه لخطــف النجــم الفرنــيس يف 

فرتة االنتقاالت الصيفية القادمة، إذ سيكون بإمكانه الرحيل مجانًا.
وقــال ليونــاردو ملحطــة كانــال بلــوس التلفزيونيــة: "ســيبقى.. الــيء الوحيد 
األقــرب للحــدوث.. مل نفكــر مطلقــًا يف اللعــب دون كيليــان، ترصفــات ريــال 

مدريد مل تعجبنا".
وأضــاف: "أوضحنــا موقفنــا بشــأن عــرض ريــال مدريــد، مل يكــن هــذا العــرض 

كافيًا من وجهة نظرنا، أقل مام دفعناه " . 
وتابــع: "ال أتوقــع رحيــل كيليــان يف نهايــة هــذا املوســم، العاقــة التــي تربــط 
مبــايب مــع النــادي قويــة، وال أظــن أن أي شــخص يف ســان جريمــان يخطــط 

للمستقبل دون وجوده معنا".

ليوناردو واثق من بقاء ليوناردو واثق من بقاء 
مبابي مع سان جيرمانمبابي مع سان جيرمان

برلني/ )أ ف ب(:
اعتــر مهاجــم بايــرن ميونيــخ األملــاين تومــاس مولــر بــأن فريقــه وجــه "رســالة هامــة" مــن 
خــال فــوزه عــى برشــلونة االســباين بثاثيــة نظيفــة يف عقــر دار االخــري يف مســتهل 

مشواره يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل مولر الهدف االفتتاحي عى ملعب "كامب نو" قبل أن يضيف هداف الفريق 

البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسيك هدفني.
وعلــق مولــر عــى عــرض فريقــه يف املبــاراة "اعتبــارا مــن منتصــف الشــوط االول ســارت 
االمور بشكل افضل. قمنا بهجامت مرتدة جيدة ونجحنا يف افتكاك الكرة من الفريق 
املنافــس، مل نســمح لــه بخلــق الكثــري مــن الفــرص يف الخــط الخلفــي وكان باســتطاعتنا 

تسجيل هدف او اكرث".
وتابــع "عندمــا تفــوز بنتيجــة -3صفــر هنــا يف مســتهل البطولــة فهــذه رســالة هامــة. نحن 

راضون متاما".
واحــد  موســم  يف  األهــداف  عــدد  يف  القيــايس  الرقــم  حّطــم  أن  وبعــد  املقابــل،  يف 
دوري  يف  هدفــا   41 بتســجيله  مولــر  غــريد  األملــاين  االســطورة  باســم  واملســّجل 
البوندســليغا، تابــع ليفاندوفســيك هوايتــه املفّضلــة منــذ مطلــع املوســم الحــايل ورفــع 

رصيده اىل 10 اهداف يف 6 مباريات يف مختلف املسابقات.

برشلونة/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي برشــلونة اإلســباين لكــرة القــدم أمــس يف بيــان أن العــب وســطه الواعــد 
بيــدري يعــاين مــن إصابــة عضليــة يف عضــات الفخــذ األيــر، فيــام أصيــب الظهــري 

األير جوردي ألبا يف يف الفخذ األمين.
ومل يحــدد النــادي الكاتالــوين مــدة غيــاب الاعبــني، لكــن وفًقــا لوســائل اإلعــام قــد 
يغيب بيدري ملدة أسبوعني بينام لن يعود البا إىل املاعب حتى منتصف أكتوبر.

ويــأيت إعــان برشــلونة عــن هاتــني اإلصابتــني غــداة خســارته املذلــة عــى أرضــه أمــام 
ضيفه بايرن ميونيخ األملاين صفر3- يف الجولة األوىل من دور املجموعات ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا، وهي املباراة التي خاضها بيدري والبا أساسيني.
وواصــل بيــدري الــذي خــاض مباريــات عدة املوســم املايض يف الدوري وشــارك يف 
كأس أوروبا ودورة االلعاب األوملبية، اللعب حتى نهاية املباراة، فيام اضطر ألبا إىل 

ترك مكانه للواعد أليكس بالديه يف الدقيقة 74.
وانضــم بيــدري وألبــا إىل الئحــة طويلــة مــن املصابــني يف صفــوف النــادي الكاتالــوين 
بينهم الوافد الجديد الدويل األرجنتيني سريخيو أغويرو والفرنيس عثامن دميبييل 

وأنسو فايت والدمناريك مارتن برايثوايت.

معاناة معاناة 
برشلونة برشلونة 

تتضاعف بإصابة تتضاعف بإصابة 
بيدري وألبابيدري وألبا

في الفخذفي الفخذ

مولر: بايرن وجه "رسالة مولر: بايرن وجه "رسالة 
مهمة" للمنافسينمهمة" للمنافسين

روما/ وكاالت:
مثينــا  انتصــارا  اإلســباين  مدريــد  ريــال  حقــق 
يف  اإليطــايل  إنــرت  مضيفــه  ملعــب  مــن  وقاتــا 
الرابعــة  باملجموعــة  الفريقــني  مشــوار  بدايــة 
لبطولــة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم، بعدمــا 
تغلــب عليــه 1 / صفــر أمــس يف الجولــة األوىل 
للمجموعــة مــن مرحلــة املجموعــات للمســابقة 
شــرييف  فــوز  أيضــا  شــهدت  التــي  القاريــة، 
ضيفــه  عــى  صفــر   /  2 املولــدويف  ترياســبول 

شاختار دونيتسك األوكراين.
أول  بــات  الــذي  ترياســبول،  شــرييف  وتصــدر 
املجموعــات  ملرحلــة  يصعــد  مولــدويف  فريــق 
 3 برصيــد  املجموعــة  ترتيــب  األبطــال،  بــدوري 
نقاط، بفارق هدف عى أقرب ماحقيه الريال، 
صاحــب الرقــم القيــايس يف عــدد مــرات الفــوز 
شــاختار  ظــل  فيــام  لقبــا،   13 برصيــد  بالبطولــة 

وإنرت با رصيد من النقاط.
وواصــل الريــال تفوقــه عــى إنــرت، بعدمــا تغلــب 
عليــه للمبــاراة الثالثــة عــى التــوايل يف البطولــة، 
)البديــل(  العبــه  أحــرزه  متأخــر  هــدف  بفضــل 

رودريغو يف الدقيقة .89
إنــرت يف مبــارايت   كان الريــال قــد تغلــب عــى 
الفريقــني مبرحلــة املجموعــات بنســخة البطولــة 

املاضية أيضا.
فــخ  الفرنــيس يف  ســان جرمــان  باريــس  وســقط 

جرمان، شكل كلوب بروج خطورة عر الهجامت 
املرتــدة ونجــح مــن احداهــا يف ادراك التعــادل 
متريــرة  مســتغا  فانــاكان  هانــس  قائــده  عــر 

عرضية ليسددها يف الشباك )27(.
مانشســرت،  مدينــة  يف  االتحــاد  ملعــب  وعــى 
حقــق مانشســرت ســيتي فــوزا مثــريا عــى اليبزيــع 

.6-3

دي  كيفــن  البلجيــيك  االلعــاب  صانــع  وخــاض 
برويــن اول مبــاراة لــه اساســيا يف صفوف ســيتي 
بعــد ان تعــاىف مــن اصابــة تعــرض لهــا يف كأس 

اوروبا االخرية.
وافتتــح املدافــع الهولنــدي ناتــان ايك التســجيل 
لســيتي مســتغا ركلــة ركنيــة مــن جــاك غريليــش 

ليتابعها برأسه داخل الشباك )16(.
وضاعــف ســيتي تقدمــه عندمــا انتــزع دي برويــن 
الكــرة عــل الجهــة اليمنى وتخطى مدافعا قبل ان 
ميــرر كــرة عرضيــة ماكــرة داخــل املنطقــة حــاول 
الفرنيس نوردي موكيييل تشتيتها لكنه سددها 

رأسية خطأ داخل مرماه )28(.
بانــه  ســيلفا  انــدري  الرتغــايل  املهاجــم  وظــن 
قلــص الفــارق لايبزيــغ لكــن هدفــه الغــي بداعي 

التسلل )36(.
الفــارق  الفريــق االملــاين يف تقليــص  ونجــح 
فعــا عندمــا رفــع الســويدي اميــل فورســرغ 
الكــرة باتجــاه موكييــيل الــذي ســددها راســية 

التعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجييك 1-1، 
يف حني حقق مانشســرت ســيتي االنجليزي فوزا 
مثــريا عــى اليبزيغ االملــاين 3-6 يف املجموعة 

األوىل.
الرهيــب  الثــايث  خــاض  االوىل،  املبــاراة  يف 
نيــامر  والرازيــيل  ميــيس  ليونيــل  االرجنتينــي 
والفرنــيس كيليــان مبــايب اول مبــاراة ســويا يف 
صفــوف باريــس ســان جرمــان منــذ انتقــال االول 

قادما من برشلونة االسباين يف صفقة حرة.
للمــرة  اساســيا  شــارك  بالــذات  ميــيس  ان  كــام 
الفرنســية  العاصمــة  فريــق  صفــوف  يف  االوىل 
املبــاراة ضــد  دقيقــة يف   24 خــاض  بانــه  علــام 
الــدوري  يف  لنيــامر  بديــا  نــزل  عندمــا  رينــس 

املحيل.
يف   150 الرقــم  مباراتــه  ميــيس  خــاض  كــام 
العــب  ثالــث  وبــات  االهــم  القاريــة  املســابقة 
الرتغــايل  بعــد  االنجــاز  هــذا  يحقــق  ميــدان 
قيــايس(  رقــم  وهــو   177( رونالــدو  كريســتيانو 

واالسباين تشايف )151(.
وافتتح سان جرمان التسجيل بعد مجهود فردي 
رائــع ملبــايب تخطــى فيــه مدافعــني عــى الجهــة 
اليــرى ومــرر كــرة زاحفــة داخل املنطقــة تابعها 
االســباين انديــر هرييــرا بيــراه داخــل الشــباك 

.)16(
لســان  املتكــررة  الهجــامت  مــن  الرغــم  وعــى 

الــذي  نكونكــو  كريســتوفر  الفرنــيس  باتجــاه 
الحــارس  شــباك  داخــل  بــدوره  رأســية  ســدد 

الرازييل ايدرسون )42(.
ولكــن ســيتي رسعــان مــا اعــاد الفــارق اىل ســابقه 
بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انرى لها 
الجزائــري ريــاض محــرز يف الدقيقــة الثانيــة مــن 
الوقت بدل الضائع يف الشــوط االول اثر ملســة 

يد داخل املنطقة.
وتلقت شباك سيتي هدفا ثانيا بواسطة نكونكو 
الذي تلقى كرة متقنة من االســباين داين اوملو 

فتخطى آيك وسددها داخل الشباك )51(.
اىل  الفــارق  غريليــش  اعــاد  جديــدة  مــرة  لكــن 
هــذه  يف  يخوضهــا  مبــاراة  اول  يف  ســابقه 
الزاويــة  لولبيــة يف  كــرة  املســابقة عندمــا ســدد 

البعيدة )56(.
عندمــا  الهاتريــك  يســجل  اال  نكونكــو  واىب 
اســتغل كــرة اماميــة مــن يوســف بولســن ليتابعها 
داخل الشــباك )73(، لكن فريقه مل ينعم كثريا 
الفــارق الن الرتغــايل جــواو كانســيلو  بتقليــص 
ســجل الهــدف الخامــس لســيتي بتســديدة قوية 

يف سقف الشباك )75(.
بعــرة  االخــرية  الـــ11  الدقائــق  اليبزيــغ  واكمــل 
العبني اثر طرد العبه االسباين انخلينو املنتقل 
اليه من ســيتي بالذات لتلقيه االنذار الثاين يف 

املباراة.

كيروش يبدأ مهمته الجديدة مع كيروش يبدأ مهمته الجديدة مع 
مصر باجتماع مع اتحاد الكرةمصر باجتماع مع اتحاد الكرة

القاهرة/ وكاالت:
بدأ املدرب الرتغايل املخرضم كارلوس كريوش مهمته الجديدة مع 
منتخــب مــرص، باجتــامع مــع مســؤويل اللجنــة الثاثيــة املكلفــة بــإدارة 

االتحاد املرصي لكرة القدم أمس.
ووصــل كــريوش )68 عامــًا( إىل القاهــرة لبــدء املهمــة خلفــًا لحســام 
بعــد عــروض  الــذي اســتغنى االتحــاد املــرصي عــن خدماتــه  البــدري 
متواضعة للمنتخب والتعادل بصعوبة خارج الديار 1-1 مع الغابون، 

بهدف يف الدقيقة قبل األخرية يف تصفيات كأس العامل.
ومتنــى االتحــاد املــرصي لكــريوش التوفيــق مــن خــال رســالة مقتضبــة 
النطــاق  موعــد  عــى  كــريوش..  "كارلــوس  فيهــا:  قــال  موقعــه  عــى 
متنياتنــا  كل  مــع  األول..  الوطنــي  املنتخــب  مــع  التدريبيــة  مســريته 

الطيبة له وملنتخبنا الوطني بالتوفيق".
النهــايئ  الثامنيــة وقبــل  وقــرر االتحــاد املــرصي تأجيــل مباريــات دور 

لبطولة كأس مرص إلفساح املجال أمام كريوش لتنظيم معسكر إعداد 
للمنتخــب للتعــرف عــى الاعبــني والجهــاز املعــاون قبــل مواجهتــني 
حاســمتني أمــام ليبيــا يف الجولتــني الثالثــة والرابعــة لتصفيــات كأس 

العامل 2022.
ويــدأ كــريوش مهمتــه باجتــامع مــع ضيــاء الســيد املــدرب املســاعد 
حــراس  مــدرب  الحــرضي  وعصــام  الثــاين  املــدرب  شــوقي  ومحمــد 

املرمى لوضع برنامج زمني استعدادًا ملواجهتي ليبيا.
السادســة  املجموعــة  يف  الثــاين  املركــز  مــرص  منتخــب  ويحتــل 
بتصفيــات كأس العــامل برصيــد أربــع نقــاط متأخــرًا بفــارق نقطتــني عــن 

ليبيا التي فازت بأول مباراتني.
وسبق لكريوش تدريب منتخبات الرتغال واإلمارات وجنوب أفريقيا 
وكولومبيــا، كــام درب ريــال مدريــد وســبورتنغ لشــبونة وعمل مســاعدًا 

للمدرب األسطورة أليكس فريغسون يف مانشسرت يونايتد.

برشلونة/ وكاالت:
طالــب رئيــس برشــلونة جــوان البورتا، جامهــري النادي بالصر بعد 
الهزمية الثقيلة عى أرضه 3-0 من بايرن ميونخ يف دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم مضيفًا أنه توقع بداية صعبة للموسم.
وقال البورتا يف فيديو عر حسابه عى تويرت: "أنا محبط ومنزعج 
بنفــس القــدر مثلكــم وأود أن أقــول إن ما يحدث كان من املواقف 
التي توقعناها وأطالبكم بالصر وباالستمرار يف تشجيع نادينا".

واختــري البورتــا رئيســًا للنــادي الكاتالــوين للمــرة الثانيــة يف مــارس 
بأغلبيــة ضخمــة عقــب اســتقالة جوســيب ماريــا بارتوميــو العــام 

املايض لتجنب اقرتاع بسحب الثقة.
لكــن البورتــا واجــه بدايــة صعبــة لفرتتــه إذ أنهــى برشــلونة املوســم 
املــايض يف املركــز الثالــث بــدوري الدرجــة األوىل اإلســباين كام 

غــادر الهــداف التاريخــي ليونيــل ميــيس إىل باريــس ســان جريمان 
يف انتقــال مجــاين رغــم أن رئيــس برشــلونة تعهــد بشــكل متكــرر 

ببقاء النجم األرجنتيني.
أن  رغــم  لرشــلونة  جديــدة  رضبــة  بايــرن  مــن  الهزميــة  وشــكلت 
املدرب رونالد كومان واملدافع جريارد بيكيه مل يظهرا اندهاشًا 

بعد الهزمية.
لرشــلونة  املاليــة  األزمــة  إىل  عديــدة  مــرات  يف  البورتــا  وأشــار 

وكشف الشهر املايض أن ديون النادي تبلغ 1.35 مليار يورو.
لكنه تعهد بأن ينهض النادي مجددًا خال وقت قريب.

وتابع: "أطلب منكم الثقة بنا، األشخاص الذين يديرون النادي، 
نحتــاج إىل ثقتكــم وصركــم وعــدم التشــكيك يف أننــا ســنتخطى 

هذا املوقف".

البورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبرالبورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبر

فوز مثير لريال فوز مثير لريال 
مدريد على إنتر مدريد على إنتر 

ميالن وسان ميالن وسان 
جيرمان يكتفي جيرمان يكتفي 

بالتعادل مع بروجبالتعادل مع بروج

دوري أبطال أوروبا



استراحة الخميس 9 صفر 1443هـ 16 سبتمبر/ أيلول 14
Thursday 16 September 2021

FELESTEENONLINE

كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1. مضيق يربط البحر األحمر 
ببحر العرب ويفصل قارتي 

آسيا وأفريقيا
2. يمشي – تافه 

3. نظمت – حيوان مفترس 
4. حرف + عكس أخف 
5. ثالثة أرباع تذوب + 
مخافة اهلل معكوسة 

6. عاصمة أوروبية 
7. صوت النمل معكوسة 

+ قابل للتشكيل
8. كسول + متشابهان + 

مرض يصيب العين 
9. من األساليب البالغية 

معكوسة – بحر 

العمودي
1. عاصمة عربية – سورة 

قرآنية 
2. أخذ اإلذن – للنهي 

3. ثلثا بيت + قفز 
معكوسة – ظرف مكان 

4. سما – والد والدي 
معكوسة 
5. حلزوني 

6. مصائب – مصباح 
7. عكس ِنعم – مدينة 

سورية 
8. مكان لتعبد الرهبان – 

نلقي 
9. إحسان – حرف نصب – 

أسف 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الذي يلقب بسيد التابعين 
يتكون من 3 مقاطع )12 حرفًا (

خبيب بن عدي – صهيب الرومي – أبو 
سعيد – أبو أيوب – المعتصم – أبو 
سفيان – بيبرس- البصري – المقداد- 

سلمان – أبوبكر – مصعب – بالل – عمر 

حل الكلمة الضائعة

 سعيد بن المسيب

 

شبان ينصبون الشباك قبالة شاطئ بحر غزة لصيد طائر الّسمان

هلسنيك/ وكاالت:
بــن  مشــركة  فنلنديــة  دراســة  يف  باحثــون  الحــظ 
كيــه  "يــو  ومعهــد  ســنر"،  يت  إيــه  يب  "توركــو  مركــز 
كيه"، أن الوقوف مرتبط بنســبة أفضل من حساســية 

اإلنسولن.
قــد  يوميــًا  الوقــوف  مــدة  زيــادة  أن  الباحثــون  وذكــر 
تساعد يف الحيلولة دون اإلصابة باألمراض املزمنة. 
والنــوع الثــاين مــن الســكري هو مــن أكرث أمراض منط 
الحيــاة شــيوعًا عامليــًا، وعــادة مــا يســبق اإلصابــة بــه 
ضعــف حساســية اإلنســولن، أو مبعنــى آخــر مقاومة 
اإلنســولن. ويشــر هــذا إىل حالــة ال يتفاعــل فيهــا 

ترتفــع  كــا  بشــكل طبيعــي،  اإلنســولن  مــع  الجســم 
مستويات جلوكوز الدم. 

اإلنســولن  مقاومــة  يف  قــوي  أثــر  الحيــاة  ولنمــط 
واإلصابــة بالنــوع الثــاين من الســكري، ومــن املعروف 
البــدين املنتظــم يلعــب دورًا مهــًا يف  أن النشــاط 
موقــع  بحســب  املشــاكل،  هــذه  مثــل  مــن  الوقايــة 

"ساينس دييل".
والحظ الباحثون أن الوقوف مرتبط بنسبة أفضل من 
حساســية اإلنســولن، بغض النظر عن كمية النشــاط 
البــدين اليومــي أو فــرة الجلــوس أو مســتوى اللياقــة 

أو زيادة الوزن.

ويقول تارو جارتويت، من جامعة توركو، وهو مرشح 
للدكتــوراه: "هــذه الصلــة مل تظهــر مــن قبل. وتشــجع 
هــذه النتائــج أكــرث عــى تغيــر جزء من فــرة الجلوس 
اليوميــة إىل الوقــوف خصوصــًا يف حــال عــدم الوفــاء 

بتوصيات النشاط البدين". 
وتظهر النتائج أن نســبة دهون الجســم الزائدة تشــكل 
عامــًا أكــرث أهميــة فيا يتعلق بحساســية اإلنســولن 
مــن النشــاط البــدين واللياقــة أو كميــة الوقــت الــذي 
يف  الوقــوف،  أمــا  الجلــوس.  يف  املــرء  يقضيــه 
بشــكل  اإلنســولن  فهــو مرتبــط بحساســية  املقابــل، 

مستقل بغض النظر عن تركيبة الجسم. 

دراسة طبية تربط بين الوقوف وحساسية اإلنسولين

عشبة بامباس جميلة 
كديكور لكنها خِطرة

لندن/ وكاالت:
تتوّفــر بــذور كورتاديريــا ســيلوانا يف متاجــر البســتنة وعــى اإلنرنــت، وهــي غالبــا مــا تزّيــن الحدائــق 
بســنابلها الرقيقــة البيضــاء أو الصفــراء أو الزرقــاء أو الزهريــة اللــون، غــر أن هــذه النبتــة املعروفــة 

باسمها الشائع "عشبة بامباس" ُصّنفت مؤّخرا بن أسوأ األصناف الغازية يف أوروبا الجنوبية.
ويجســد توزيــع هــذا النــوع مــن العشــب الطويــل متاما كيف ميكن لعمليات النقــل الطوعية أو غر 

الطوعية للنباتات أو الحيوانات هذه أن ترض بالتنوع الحيوي يف جزء آخر من العامل.
وشــّكل هــذا النــوع املعــروف أيضــا باســم "ريشــة القصــب" موضــوع مذكــرة جــرى التقــدم بها خال 
املؤمتــر العاملــي لحفــظ الطبيعــة بأحــدث دوراتــه التــي اختتمــت أعالهــا نهايــة األســبوع املــايض 

يف مرسيليا.
وكان الهــدف مــن ذلــك "اتخــاذ تدابــر لتجنــب إدخــال هــذا النــوع إىل بلــدان أخــرى" غــر تلك التي 
استقر فيها النبات األصيل يف أمركا الجنوبية، ولكن أيضا عى نطاق أوسع “لتنظيم التجارة عرب 

اإلنرنت باألنواع الغريبة الغازية من أجل الحد من بيعها خارج نطاقها األصيل".
وقال بيرو جينوفيزي الذي يرأس املجموعة املعنية باألجناس الغازية يف االتحاد الدويل لحفظ 
الطبيعــة: "نــرى بوضــوح أكــرث أثــر الحيوانــات )الغازيــة(، إنهــا كائنــات مفرســة تفتــك بطريــدة. لكــن 

ميكن أيضا أن تكون للنباتات تبعات خطرة".
وأضــاف: "يكــون األمــر أقــل وضوحــا يف البدايــة، ثــم تصبــح مشــكلة كبــرة. عشــبة بامبــاس جميلــة 

جدا، لكنها تتمدد برسعة كبرة. ومبجرد بدء منوها، من الصعب جدا احتواؤه".
وقــد اســتوطنت نبتــة كورتاديريــا ســيلوانا املدرجــة عــى قامئــة األنــواع الغازيــة ملــروع "اليــف" 
األورويب للحفــاظ عــى البيئــة، إىل حــد كبــر املناطــق الســاحلية مــن املحيــط األطليس يف فرنســا 

وإسبانيا والربتغال.
ويف مواجهــة هــذه الظاهــرة املتناميــة، طــّور االتحــاد الــدويل لحفــظ الطبيعــة "تصنيــف التأثــرات 

البيئية لألنواع الغريبة". 
واســتنادا إىل معايــر علميــة مختلفــة تهــدف إىل قيــاس املخاطــر التــي تشــكلها األنــواع الغازيــة 

املختلفة، يهدف التصنيف إىل مساعدة السلطات العامة عى تحديد معاير دقيقة للتحرك.

م نفسه بعد نحو  أسترالي ُيسلِّ
30 عاًما على هروبه من السجن

سيدين/ وكاالت:
م نفسه للرطة بعد هروبه من سجن أسرايل  أفادت السلطات األسرالية بأن رجا )64 عاًما( سلَّ

قبل نحو 30 عاًما.
وقالــت رشطــة نيــو ســاوث ويلــز ىف بيــان إن الرجــل هــرب مــن مركــز إصاحــي يف جرافتــون / حــوايل 
31 متوز/يوليــو إىل أول آب/أغســطس عــام  الفــرة مــن  600 كيلومــر شــايل ســيدين/ خــال 

1992 باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "يف ذلك الوقت مل تنجح الجهود الرامية إىل تحديد مكان الرجل".
ومنذ ذلك الحن، وجهت إىل الرجل، الذي كان يف الخامسة والثاثن من عمره وقت هروبه من 

السجن، تهمة الفرار من االحتجاز القانوين.
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أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عــوض احمــد ســمور     عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       800278491 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبداللــه ابراهيــم عبــد الفتــاح مــايض  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  901277418     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     ابراهيم يونس ابراهيم الشعايف    عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    800514911       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اميــان حســام عبدالرحيــم ابــو القمبــز   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    408150332     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   راين عبــد اللــه ربيــع الحســني  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء        412503575 الرقــم    وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     حســن عــي حســن ابــو غزالــه       عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     931670517     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   اريــج عــاد محمــود عابــد  عــن فقــد  أعلــن 
ممــن  الرجــاء       801571282 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــر عبداملطلــب مصطفــى الغصــن   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801971367   الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد محمود حسن السموين      عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   801800301      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مهنــد بشــر محمــد عــدوان     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   804808160    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    هدباء راشــد حســن ابو جريبان     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  405894106      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد فتحــي ســعد شــلح  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم     802947895   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســامي حمــدان عــواد ابــو زهــري  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    903360683     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اريــج عــاد محمــود عابــد     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   801571282    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود محمــد برهــم عيــاد عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         802788331 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  زملــط  شــحادة  ســعيد  أحمــد  أنــا/  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800463945 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد نافــذ احمد حويله عن فقد هويتي وتحمل  
404187855 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  قديــح  ســلان  يوســف  رمــزى  أنــا/  أعلــن 
410067243  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  عابــد  ابــو  محمــد  عطيــه  مــروه  أنــا/  أعلــن 
931709596  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

 اعلن انا/ نجوى اســعد ســلان شــحاده العميص واحمل هوية 
رقــم 801309782 عــن فقــد جــواز ســفري الفلســطيني فعــى 

كل من يجده ان يسلمة القرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد جواز 

سفر

أعلــن أنــا/ احمــد ايــاد راجــح مصلــح عــن فقــد جــواز ســفري الذي 
يحمــل هويــة رقــم 400543930 فالرجاء ممن يجده أن يســلمه 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد جواز 

سفر

19 وفاة و2366 إصابة   ... 

االحتالل ُيضيِّق عى املقدسين    ... 

  الحركة األسرة ُتعلِّق خطواتها  ... 

للرعاية الطبية يف املستشفيات، منهم 269 حالة خطرة وحرجة.
358733 مواطنــا تلقــوا  بــأن  وفيــا يخــص التطعيــات، أفــادت الــوزارة 

اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة 
9 وفيــات و839 إصابــة بفــروس كورونــا، عقــب إجــراء 10402 فحــص 

مخربي، وتعايف 804 مصابن. 
وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفيــات ُســجلت 
 ،)1( )1(، وســلفيت  )2(، وجنــن  والبــرة  اللــه  )4(، ورام  يف: طولكــرم 
وقلقيليــة )1(، واإلصابــات يف: طولكــرم )141(، وقلقيليــة )67(، وجنــن 
 ،)140( والبــرة  اللــه  ورام   ،)53( وســلفيت   ،)188( ونابلــس   ،)172(

وضواحي القدس )15(، وأريحا واألغوار )12(، وطوباس )13(، والخليل 
)34(، وبيت لحم )4(.

وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونا يف الضفــة والقطاع بلغت 
%90.8، ونســبة اإلصابــات النشــطة %8.2، والوفيــات %1 مــن مجمــل 

اإلصابات، الفتة إىل وجود 77 مصابا يف غرف العناية املكثفة، يف حن 
يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 185 مصابا، منهم 17 

مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

بيــت  جــر  منطقــة  وأغلقــت   ،)1( رقــم 
حنينــا، ومنعــت تنقــل األهــايل من مدينة 
القــدس وإليهــا، وقيــدت حركتهــم بشــكل 
مــن  العديــد  تعــرض  حــن  يف  كامــل، 
لإلغــالق،  القدميــة  البلــدة  يف  األســواق 
كــا هــي الحــال يف ســوق القطانن الذي 

ُأرغم التجار فيه عى إغالق محالهم.
واقتحم 369 مســتوطنا باحات املســجد 
الصباحيــة  الفرتتــن  خــالل  األقــى، 
قــوات  مــن  بحراســٍة مشــددة  واملســائية، 
االحتــالل، بذريعــة إحياء ما يســمى "عيد 

الغفران اليهودي".
ودعت لجنة القدس واألقى باملجلس 
القــدس  يف  املواطنــن  الترشيعــي 
املحتلــة  واألرايض  الغربيــة  والضفــة 
يف  واالحتشــاد  الربــاط  إىل   1948 عــام 
مخططــات  إلفشــال  األقــى،  ســاحات 
االحتــالل ومســتوطنيه عشــية مــا يســمى 

"عيد الغفران".
أن  لهــا  بيــان  يف  اللجنــة  وأوضحــت 
اليهــود  االقتحامــات متكــن  مــن  الهــدف 
املقتحمــن مــن أداء الطقــوس التلموديــة 
علنــي  بشــكٍل  األقــى  ســاحات  يف 

حاخاماتهــم،  كبــار  بقيــادة  وجاعــي 
بالوقــوف  الحــر  العــامل  برملانــات  مطالبــة 
يف وجــه االحتــالل الــذي يواصــل تدنيــس 
املقدســات اإلســالمية وانتهاك القوانن 

واملواثيق واألعراف الدولية.
االحتــالل  ضبــاط  تعمــد  الخليــل  ويف 
املســجد  تدنيــس  أمــس،  وقواتــه، 
زوار  طــرد  قبــل  بأحذيتهــم،  اإلبراهيمــي 
بقــوة  األوقــاف  وزارة  وموظفــي  ومصــي 

السالح منه وإغالقه.
اإلبراهيمــي  املســجد  مديــر  وأوضــح 
رئيــس الســدنة الشــيخ حفظــي أبــو ســنينة 
أروقــة  اســتباحت  االحتــالل  قــوات  أن 
وســاحات املســجد الداخليــة والخارجيــة 
واعتــدت  بأحذيتهــا،  ســجاده  وداســت 
مجــدي  األوقــاف  وزارة  موظفــي  عــى 
والــرب،  بالشــتم  ورائــد مســودة  صــالح 
النســاء  وأرغمــت  املصلــن،  وطــردت 
وهــن يف حلقــات ذكــر عــى الخــروج منه، 
املســتوطنن  احتفــال  تأمــن  بذريعــة 

بـ"عيد الغفران".
اقتحامات ومواجهات

أمــس  قــوات االحتــالل مســاء  واقتحمــت 

بلدة يعبد جنوب غرب جنن، وداهمت 
ونصبــت  شــملة،  وأبــو  البعاجــوة  حيــي 
الحيــن،  مركــزي  يف  عســكريا  حاجــزا 

وأوقفت املارة واستجوبتهم.
متواصلــة  اقتحامــات  البلــدة  وتشــهد 
بشــكل شــبه يومــي، يصاحبهــا اعتقــاالت 
ومداهــات للمنــازل، بحثا عن األســرين 
ســجن  مــن  حريتهــا  انتزعــا  اللذيــن 
يعبــد،  مــن  نفيعــات  مناضــل  "جلبــوع" 

وأيهم كممجي من كفردان.
الشــبان  بــن  مواجهــات  واندلعــت 
"الجلمــة"  حاجــز  عنــد  االحتــالل  وقــوات 
املحــاذي  الشــارع  وعــى  العســكري، 
جنــن،  مبحافظــة  "دوتــان"  ملســتوطنة 
أشعل خاللها الشبان اإلطارات ورشقوا 

مركبات االحتالل بالحجارة.
كــا اقتحمــت قوات االحتالل بلدة يعبد 
متشــيط  حملــة  وشــنت  العرقــة،  وقريــة 
وتفتيــش واســعة ونــرشت فرقــة مشــاة بن 
حقــول الزيتــون ومبحــاذاة جــدار الفصــل 

العنرصي.
قــوات  اقتحمــت  فقــد  الخليــل  يف  أمــا 
عــرف  وفتشــتها،  منــازل  عــدة  االحتــالل 

مــن أصحابهــا: عبــد أبــو تــريك، ومصطفى 
أبــو تــريك، واســتولت عــى مبلغ 50 ألف 

شيقل من منزله.
يطــا  بلــديت  االحتــالل  قــوات  وداهمــت 
وفتشــت  الخليــل  جنــوب  ســامت  وديــر 
أصحابهــا:  مــن  عــرف  فيهــا،  منــازل  عــدة 
وأحمــد  وانــس،  وخليــل  األقــرع،  أحمــد 
أبــو عــرام، ومحمــود زيــن، وعبــد الباســط 

الحروب.
"كريــات  مســتوطنة  مســتوطنو  وهاجــم 
يف  املواطنــن  منــازل  أمــس  فجــر  أربــع" 
حــارة جابــر رشق مدينــة الخليل، يف حن 
أهــايل  عــى  االحتــالل  قــوات  اعتــدت 
إىل  وصولهــم  وعرقلــت  الشــهداء  شــارع 
منازلهــم، واقتحمت عدة منازل باملدينة 
وداهمــت  داخلهــا،  مــن  أمــواال  ونهبــت 

كذلك بلديت يطا ودير سامت.
أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
املســتوطنن هاجمــوا منــازل املواطنــن 
بالحجــارة  ورشــقوها  جابــر  حــارة  يف 
تصــدي  وأمــام  الفارغــة.  والزجاجــات 
قــوات  أطلقــت  للمســتوطنن،  األهــايل 
االحتــالل قنابــل الصوت والرصاص الحي 

مــا  منــازل،  عــدة  واقتحمــوا  باتجاههــم 
لــدى  والهلــع  الرعــب  مــن  بحالــة  تســبب 

األهايل خاصة األطفال.
اعتقاالت

واعتقلــت قــوات االحتــالل املحــرر جال 
زيد "أبو ثائر" )65 عاما(، عقب مداهمة 
البــرة،  مبدينــة  اإلرســال  حــي  يف  منزلــه 
والقيــادي بالكتلــة اإلســالمية يف جامعــة 
بــر زيــت الطالــب جعفــر كايــد مــن منــزل 

ذويه يف رام الله.
وقال املواطن عزيز كايد إن قوات خاصة 
مــن جيــش االحتالل اعتقلت نجله جعفر 
واقتحمتــه،  املنــزل  بــاب  فّجــرت  بعدمــا 
مشــرا إىل أن نجلــه ال يــزال يتعــاىف مــن 

عملية أجراها إلزالة املرارة قبل 4 أيام.
ودهمــت قــوات االحتــالل مكتــب النقابــة 
الخدمــات  قطــاع  يف  للعاملــن  العامــة 
واألعال الحرة وسط رام الله، واستولت 

عى محتوياتها.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ومــن 
أمــس  فجــر  "املســتعربون"،  الخاصــة 
الفتــى يوســف عــودة )16 عامــا( مــن بلدة 

حوارة، واعتدت عليه بالرب.

غزة: تواُصل األعامل 
التحضريية إلعداد مرشوع 

قانون التنفيذ الرشعي
غزة/ فلسطن:

عقدت لجنتا القانونية والرتبية يف املجلس الترشيعي، أمس، ورشة 
عمــل الســتكال األعــال التحضريــة إلعــداد مــرشوع قانــون التنفيــذ 

الرشعي متهيدا لعرضه عى املجلس الترشيعي للقراءة الثانية.
وحــر الورشــة التــي عقــدت يف مقــر املجلــس مبدينــة غــزة النــواب: 
محمــد فــرج الغــول، مــروان أبــو راس، ســامل ســالمة، مشــر املــرصي، 
العليــا،  الرشعيــة  املحكمــة  قضــاة  مــن  مجموعــة  شــهاب،  محمــد 

ومحامون وحقوقيون مختصون.
وأوضــح النائــب الغــول أن أهــم املالمــح التــي جــاء بهــا مــرشوع القانــون 
هــي الحفــاظ عــى الضوابــط واُلمحددات األساســية املطلوبــة لتنفيذ 
األحــكام النهائيــة واملتمثلــة يف وجــوب إخطــار املحكــوم عليــه لحّثــه 
إىل  االنتقــال  ثــم  لالعــرتاض  مــدة  وإمهالــه  الطوعــي،  التنفيــذ  عــى 

التنفيذ الجربي بحقه.
الحــق  مصلحــة  ذي  لــكل  يكفــل  القانــون  مــرشوع  أن  الغــول   وبــّن 
اســتئناف قــرارات قــايض التنفيــذ لــدى محكمــة االســتئناف، والحــرص 
عى اعتاد مدد وإجراءات نظر رسيعة لنظر االســتئناف، ونظم مدة 

قصوى لحبس املدين خالل السنة الواحدة.
مــع  لقــاءات  وعــدة  عمــل  ورش  ثــالث  عقدتــا  اللجنتــن  أن  يذكــر 
املختصــن وذوي العالقــة مبــرشوع القانــون؛ بهــدف إنضــاج مســودة 
مــع  الصيغــة املقرتحــة  القانــون وتجويــده، مراعــاة النســجام  مــرشوع 

عمل الدوائر التنفيذية يف املحاكم الرشعية.
وأقــر املجلــس الترشيعــي مــرشوع قانــون التنفيــذ الرشعي باملناقشــة 
العامة بتاريخ 14/7/2021، وبالقراءة األوىل بتاريخ 17/8/2021.

التدريب املهني بوزارة 
العمل واملواصالت تبحثان 

التعاون املشرتك
غزة/ فلسطن:

بحثت اإلدارة العامة للتدريب املهني، يف وزارة العمل، أمس، سبل 
التعاون املشرتك مع وزارة النقل واملواصالت.

واستقبل مدير دائرة املتابعة واإلرشاف املهني يف التدريب املهني 
أحمــد النجــار، برفقــة رئيــس قســم الدورات االســتكالية هاين الســقا، 
وفــًدا مــن دائــر املعاهــد بــوزارة النقــل واملواصــالت ممثــاًل مبحمــد أبو 

شعبان.
وبحــث الطرفــان آليــات التعــاون املشــرتك بينهــا، والتواصــل الدائــم 

من أجل تطوير آليات تنفيذ الدورات االستكالية.

سجن "جلبوع".
لهــا  بيــان  يف  األســرة  الحركــة  وقالــت 
أمس، تلته لجنة املتابعة للقوى الوطنية 
صحفــي  مؤمتــر  يف  بغــزة  واإلســالمية 
عــن  الســجون  إدارة  تراجــع  إن  عاجــل، 
الخطــوات املتطرفــة التــي اتُّخــذت بحقنــا 
عــودة  وإن  ُتتخــذ،  أن  أصــال  لهــا  كان  مــا 
أوضاعنــا وظروفنــا املعيشــية ملــا كانــت 
الجــاري  أيلــول  ســبتمرب/   6 قبــل  عليــه 
ألن  تــزال،  وال  األســايس  مطلبنــا  كانــت 
هنــاك قضيــة عالقــة وهــي قضيــة اإلخــوة 
أرسى حركــة الجهــاد اإلســالمي، وإننــا مــا 
زلنا نتابع هذه القضية للتوصل إىل حلها 

وإعادة األمور إىل ما كانت عليه.
مــا  إعــادة  أجــل  مــن  نضالنــا  أن  وأضافــت 
يشــارك  جاعيــا  جهــدا  ســيبقى  تبقــى 
الوطنيــة  الحركــة  يف  الوطنــي  الــكل  فيــه 
ســنصل  بأننــا  ثقــة  عــى  ونحــن  األســرة، 
لإلبقــاء  شــعبنا  داعيــة  ومبتغانــا،  لهدفنــا 
مســعانا  يف  للمســاندة  الجهوزيــة  عــى 
ونضالنا، موضحة أن ما يتداوله االحتالل 
مــن تشــكيل لجــان رمبا ســتكون توصياتها 
وحقوقنــا،  منجزاتنــا  عــى  االنقضــاض 
عنــد  الوقــوف  الجميــع  مــن  يتطلــب 

مسؤولياته.
دائــم  انعقــاد  حالــة  يف  أنهــا  وتابعــت 
ملتابعــة مــا ســتؤول إليــه األمــور "يف هــذه 
املرحلة الحساسة من تاريخنا، ولن نقبل 
أن يتم االعتداء عى حقوقنا التي مل يبَق 
منهــا إال الحــد األدىن الــذي ميكــن لنــا أن 
نتعايــش معــه بكرامــة واحــرتام، وإال فــإن 

كل الخيارات مفتوحة".
وأكد رئيس نادي األســر قدورة فارس أن 

الجاعــي  اإلرضاب  تعليــق  األرسى  قــرار 
عــن الطعــام ملواجهــة اإلجــراءات القهريــة 
أن  انتهــاء املعركــة، مشــرا إىل  يعنــي  ال 
إجــراءات  تتخــذ  تــزال  ال  الســجون  إدارة 
عقابيــة بحــق عــدد مــن األرسى، بعضهــم 

يف الزنازين والعزل والتحقيق.
ودعــا فــارس يف بيــان له أمس أبناء شــعبنا 
املوحــدة  الشــعبية  الهبــة  مواصلــة  إىل 
األســرة،  الحركــة  لنضــال  واملســاندة 
وكرامتهــم،  األرسى  حيــاة  عــن  للدفــاع 
مؤكــًدا أن هــذه املعركــة لــن تضــع أوزارهــا 
العقابيــة  اإلجــراءات  كل  تنتهــي  حتــى 

بحقهم.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
يف بيــان أمــس، إن األرسى علقــوا بعــض 
الســجون  إدارة  رضــوخ  بعــد  خطواتهــم 
لعدة مطالب متمثلة بعودة األوضاع إىل 

ما كانت عليه قبل 6 سبتمرب.
واعتــرب مركــز فلســطن لدراســات األرسى 
تحقيــق إدارة الســجون مطالــب لــأرسى، 
انتصــارا للحركــة األســرة يف هــذه الجولــة 
الحاسمة واملصرية، خاصة أن االحتالل 
والتلويــح  التهديــد  مبجــرد  "تراجــع 

بالخطوات النضالية".
معركة األسرى

لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
املقاومة اإلسالمية حاس زاهر جبارين، 
أن لقــاًء عــايل املســتوى ســتعقده الحركة 
اليــوم، بشــأن قضيــة األرسى، مشــرا إىل 
يف  ألننــا  تطــوى  لــن  الصفحــة  "هــذه  أن 

رصاع مستمر مع االحتالل".
قنــاة  مــع  لقــاء  خــالل  جباريــن  وأشــاد 
األقــى الفضائيــة مســاء أمــس، مبوقــف 

شــعبنا املوحــد املنــارص لقضية األرسى، 
التي هي قضية شــعب بأكمله، الفتا إىل 
قــرارا موحــدا  أخــذت  الحركــة األســرة  أن 
الحياتيــة  املتطلبــات  عــودة  يجــب  بأنــه 
داخــل  مــن  االحتــالل  صادرهــا  التــي 
الســجون، إىل مــا كانــت عليــه قبل عملية 
بذلــك،  نجحــت  وقــد  الحريــة"،  "نفــق 
للمعركــة  واالســتعداد  التلويــح  ظــل  يف 

االسرتاتيجية باإلرضاب عن الطعام.
يف  تــزال  ال  مطالــب  هنــاك  أن  وأضــاف 
يف  "فنحــن  الســجون  إدارة  مــع  حــوارات 
كل  النتــزاع  متواصلــة  نضاليــة  عمليــة 
الحركــة  أن  مؤكــدا  األرسى"،  مطالــب 
االحتــالل  إجــراءات  رفضــت  األســرة 
االســالمي  الجهــاد  حركــة  أرسى  بتوزيــع 

عى السجون.
وأوضــح أنــه تــم تفعيــل كل عالقــات حركــة 
اتصــاالت  وإجــراء  الــدول،  مــع  حــاس 
املرصيــن  منهــم  الوســطاء  مــع  مبــارشة 
أغــى  األرسى  أن  وإبالغهــم  والقطريــن 
مــن نفوســنا ومقدســاتنا، مردفــا "نحن يف 
حــاس برفقــة الفصائــل مســتعدون لبذل 
أرسانــا،  رساح  إلطــالق  والنفيــس  الغــايل 
باســم  املتحــدث  عبيــدة  أبــو  وعــد  وكــا 
كتائــب القســام، فــإن تحريرهــم مــن فــوق 

األرض سيكون قريبا".
وشــدد عــى اســتعداد املقاومــة لخــوض 
معركــة الدفــاع عــن األرسى كــا دافعــت 
"ســيف  معركــة  يف  املقدســات  عــن 
القدس"، كاشــًفا عن تنســيق مستمر بن 
قيــادة املقاومــة والفصائل لتشــكيل غرفة 
عمليات مشرتكة ملتابعة قضية األرسى.

وأضــاف أن قيــادة حــاس أبلغــت جهــات 

بــأن "قضيــة األرسى ال لعــب فيهــا  دوليــة 
وال منــاورة ولــن يســمح للمحتــل بالتغــوُّل 

عليهم وإهانة كرامتهم".
معركة الكل الوطني

وأكدت حركة الجهاد اإلســالمي اســتجابة 
الحركــة  مطالــب  لبعــض  الســجون  إدارة 
تــزال  ال  مطالــب  هنــاك  وأن  األســرة، 

املعركة مستمرة لتحقيقها.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وأوضــح 
مؤمتــر  يف  شــهاب،  داود  اإلســالمي 
إدارة  أن  األرسى،  حــول  أمــس،  صحفــي 
املطالــب  لبعــض  باســتجابتها  الســجون 
دون غرها تريد تفتيت املوقف الوطني 
العــام املتفــق عليــه، واالســتفراد بــأرسى 
العمــل  وفصائــل  قــوى  داعيــا  الحركــة، 
الوطنــي واإلســالمي للحفــاظ عــى مــا تــم 
واتخــاذ  الجميــع،  ليشــمل  عليــه  االتفــاق 
األرسى  بحايــة  جامــع  وطنــي  موقــف 
وعــدم الســاح لالحتــالل باالســتفراد بأي 

منهم.
األرسى  معركــة  أن  عــى  شــهاب  وشــدد 
القــوى  حاثــا  الوطنــي،  الــكل  معركــة 
املوقــف  وحــدة  حايــة  عــى  والفصائــل 
هــذه  وإبقــاء  لــأرسى،  الوطنــي املســاند 

القضية قضية إجاع وطني.
وأعلــن بقــاء حالة االســتنفار العــام للدفاع 
الخطــوات  كل  ومســاندة  األرسى  عــن 
يف  ســيتخذونها  التــي  التصعيديــة 
لــه،  يتعرضــون  الــذي  العــدوان  مواجهــة 
مردفــا: "لــن نرتكهــم وحدهــم مهــا كلــف 
ذلــك مــن مثــن، وكل الخيــارات مفتوحــة 
وإننــا  وحايتهــم،  عنهــم  للدفــاع  أمامنــا 
نحــذر االحتــالل مــن أي مســاس بحياتهــم 

وتعريضهم للخطر".
األرسى  بحــق  اليــوم  يجــري  مــا  أن  وتابــع 
مســؤوليات  أمــام  أكــرب  بشــكل  يضعنــا 
وأولويــات أساســية ومهــام واضحــة تتمثل 
وإنقاذهــم،  تحريرهــم  عــى  العمــل  يف 
وهــذه األولويــة ســتكون يف رأس اهتــام 
مــكان  كل  يف  واملقاتلــن  املجاهديــن 

خالل املرحلة القادمة.
بــدوره، قــال األمــن العــام لحركــة الجهــاد 
اإلسالمي زياد النخالة، يف رسالة خاصة 
يتابعــون  الحركــة  وقيــادة  إنــه  لــأرسى، 
واملعركــة  بــاألرسى  يتعلــق  خــرب  كل 
التــي يخوضونهــا منــذ تحــرر أبطــال "نفــق 
حــراًكا  أحدثــوا  أنهــم  إىل  الفتــا  الحريــة"، 
مــن  وحالــة  ودوليــا  وعربيــا  فلســطينيا 
مل  الفلســطينين  األرسى  مــع  التعاطــف 

يسبق لها مثيل.
وأضاف النخالة "إخواننا محمود العارضة 
والشــجاعة  للتحــدي  رمــوٌز  معــه  ومــن 
لنــا  واعتــزاز  فخــر  مثــار  وكانــوا  واإلرادة، 
أن  مؤكــدا  العــامل"،  هــذا  يف  حــر  ولــكل 
إعــالن األرسى تحــدي إجــراءات االحتــالل 
مل  الحريــة"،  "نفــق  عمليــة  تبعــت  التــي 

تكن أقل شجاعة من العملية ذاتها.
مــع  ومعركتهــم  األرسى  خطــوات  ومثــن 
عــى  للحفــاظ  تهــدف  التــي  االحتــالل 
ومكتســباتهم،  وكرامتهــم  هويتهــم 
مردفــا: "أقــول لكــم وبــكل عزميــة وإرصار 
الطريــق  هــذا  يف  معكــم  نذهــب  إننــا 
واحــدة  لحظــة  نــرتدد  ولــن  نهاياتــه،  حتــى 
مــع  املواجهــة  خيــار  ودعــم  حايــة  يف 
االحتالل امتداًدا ملواجهتكم له يف أقبية 

السجون".

متحدثون يف املهرجان السنوي لحزب العامل البلجييك يؤكدون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني
بروكسل/ فلسطن:

شــاركت الجاليــة الفلســطينية يف بلجيــكا، إىل 
املتضامنــة  واملنظــات  املؤسســات  جانــب 
املهرجــان  يف  وشــعبها،  فلســطن  مــع 
اليســاري  البلجيــي  العــال  لحــزب  الســنوي 

"مانيفستا"، يف مدينة أوستاند، بحضور أكرث 
من 15 ألف مشارك.

وأكــد املتحدثــون يف املهرجــان، الذي شــارك 
السياســية  األحــزاب  ممثــي  مــن  العديــد  فيــه 
عــن  العــامل،  مــن  مختلفــة  دول  مــن  التقدميــة 

للشــعب  ومســاندتهم  الكامــل  تضامنهــم 
الفلسطيني وقضيته العادلة.

بالتحــرك  اإلنســان  حقــوق  منظــات  وطالبــوا 
واملعتقلــن  األرسى  رساح  إطــالق  أجــل  مــن 
يف ســجون االحتــالل، ودعــوا حركــة التضامــن 

لإلفــراج  حملتهــا  تكثيــف  إىل  الدوليــة 
العــامل  دول  عــى  والضغــط  األرسى،  عــن 
احتاللهــا  إنهــاء  )إرسائيــل(  إللــزام  وحكوماتــه، 

لأرض الفلسطينية.
ونظمت الجالية خالل املهرجان الذي اســتمر 

شــملت  األنشــطة  مــن  عــدًدا  يومــن،  ملــدة 
ومعرًضــا  فلســطينية،  دبكــة  عــروض  تقديــم 
وصــور  تطريــزات  مــن  الفلســطيني  للــرتاث 
ويافطات تحايك الحياة اليومية للفلسطينين 
يف ظل وجود واستمرار االحتالل اإلرسائيي.
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يبــدو أن بينيــت قــد متكــن مــن بيــع موقفــه الصامــت مــن عــودة 
بايــدن لالتفــاق النــووي مــع إيــران يف مقابــل عــدم ضغــط بايــدن 
عىل حكومته للعودة للمفاوضات السياسية مع الحكومة. حجة 
بينيت أن حكومته االئتالفية تقوم عىل قاعدة عدم الدخول يف 
مفاوضــات سياســية، وذلــك أن أطــراف االئتــالف مختلفــون يف 
الــرؤى السياســية، والعــودة إىل املفاوضــات هــي دعــوة إلســقاط 

الحكومة.
يقــول لبيــد وزيــر خارجيــة حكومــة االحتــالل عــن برنامجــه إنــه يقوم 
إقليميــة  أطــراف  مــع  بالتعــاون  االقتصــادي  الوضــع  "تعزيــز  عــىل 
ودوليــة، مقابــل نــزع ســالح غــزة، يف مــوازاة العمــل عــىل تعزيــز 
الســلطة الفلســطينية، وإنــه ال يعتــزم إجــراء اتصــاالت مــع الســلطة 
أو لقــاء عبــاس وأنــه يف حــال حــدوث أي خطــوة بهــذا االتجــاه فــإن 

حكومته ستسقط".
ويبــدو أن بايــدن قــد تقبــل هــذا العــرض يف هــذه املرحلــة، فهــو 
للعــودة للمفاوضــات، بحســب  بينيــت  مل ميــارس ضغًطــا عــىل 
بتعزيــز  بينيــت  حكومــة  بإجــراءات  واكتفــى  االنتخابيــة،  وعــوده 
وضــع الســلطة املــايل، وتلبيــة طلبهــا بقــرض كبــر عــىل حســاب 
والــذي  اللــه،  لــرام  غانتــس  بزيــارة  تحقــق  إجــراء  وهــو  املقاصــة، 

وصفه بأنه ليس لقاء سياسيا تفاوضيا.
بينيــت ال  القــول يف أذن الســلطة إن حكومــة  مــا تقــدم ميكــن 
تختلــف عــن حكومــة نتنياهــو مــن حيــث الرؤيــة السياســية، وإن 
حكومــة بايــدن ال تختلــف كثــًرا عــن حكومــة ترامــب يف املســألة 
السياســية، وإن اختلفــت عنهــا يف عمليــة إدارة الوضــع القائــم، 

وآليات العمل، ولغة الخطاب.
وميكــن القــول إن مــا يطرحــه لبيــد يف تعاملــه املســتقبيل مع غزة 
ال يرقى ملرشوع ســيايس محدد املعامل، بل هو اليوم رّصح بأن 
مــا طرحــه ال يتجــاوز الحصــول عــىل ضغــوط ضــد حــاس وغــزة، 
مــن خــالل مــرشوع االقتصــاد يف مقابــل الهــدوء. لبيــد ال يحمــل 
جديــًدا لغــزة، وغــزة لــن تبلــع كبســولة كذبه، وســتارس حقها يف 
االقتصاد واملقاومة إىل أن تصل إىل ما تريده، بعزِّ عزيز أو بُذلِّ 
ذليــل، ومــا لديهــا مــن خــرة وتجربــة يف عمل االحتــالل وطروحاته 
كــا  وبينيــت،  لبيــد  فخــاخ  لتجــاوز  يكفيهــا  واملدنيــة  السياســية 

تجاوزت نتنياهو من قبل.
حكومــات االحتــالل وقــادة األحــزاب ميارســون إرســال ترصيحــات 
سياســية ومدنيــة معســولة نحــو غــزة، وكــذا نحــو الســلطة، ولكن ال 
يوافقــون عــىل برنامــج ســيايس يســمح بقيــام دولــة فلســطينية، أو 
اقتصــاد فلســطيني ســيادي مســتقل عــن االقتصــاد اإلرسائيــيل. 
هــذا الغيــاب األيديولوجــي املشــرك بــن أحزابهــم وحكوماتهــم 
فيه مرر كاٍف لألطراف الفلسطينية للمصالحة، والعمل املقاوم 
املشــرك، بحســب املمكــن. وهــذا املمكــن ال يعرقلــه أحــد غــر 

رئيس السلطة.

فخاخ لبيد بايدن وغياب 
الممكن الفلسطيني

غزة/ صفا:
التواصــل  منصــات  "#ســجل_العار"  وســم  ر  تصــدَّ
لتوقيــع  الـــ28  الذكــرى  مــع  بالتزامــن  االجتاعــي 
اتفــاق "أوســلو" بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
األمريكيــة  العاصمــة  يف  اإلرسائيــيل  والكيــان 

واشنطن.
واســتعرض نشــطاء ومغــرِّدون عــر حســاباتهم عــىل 
املــر"  بـ"الحصــاد  وصفــوه  مــا  التواصــل  منصــات 
لالتفاقيــة التــي قضــت بإنشــاء ســلطة حكــم ذايت 
القضيــة  دخــول  مــن  ذلــك  تــال  ومــا  للفلســطينين 
فيــه  باتــت  جديــدة  مرحلــة  يف  الفلســطينية 
"الســلطة الوليــدة" حائــط صــد أمــام الفلســطينين 

يف مقاومتهم لالحتالل.
بتوقيعهــا  التحريــر  منظمــة  أّن  إىل  هــؤالء  وأشــار 
عــىل اتفــاق "أوســلو" تنازلــت عــن %78 مــن أرض 
يــن  فلســطن، واعرفــت بالكيــان اإلرسائيــيل، عادِّ

أّن "أوسلو هي "صفقة القرن" الحقيقية.
واســتهجنوا تنكــر منظمــة التحريــر لدمــاء الشــهداء 
ســجون  يف  وأرساه  شــعبنا  ونضــاالت  والجرحــى 

االحتالل.
الصحفــي  كتــب  "#ســجل_العار"  وســم  وتحــت 
"تويــر"  موقــع  يف  حســابه  عــر  بســام  محمــود 
تغريدة قال فيها "#أوسلو.. ذكرى خيانة شعب.. 

٢٨ عاًما عىل اتفاق العار.. وسالم الجبناء".
تغريدتهــا  النتشــة  تســنيم  الناشــطة  ودونــت 
األمــن  رجــل  مــن  جعلــت  التــي  "االتفاقيــة  قائلــة: 
الفلســطيني يســلم املقاومــن لالحتــالل ال متثــل 

شعب فلسطن".
ورأى الكاتب ياســن عز الدين أّن اتفاق "أوســلو" 
الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيــيل  لالســتيطان  ــد  مهَّ
املحتّلــة الــذي تضاعــف بشــكل كبــر منــذ توقيــع 

االتفاقية قبل 28 عاًما.
أوســلو  اتفاقيــة  ذكــرى  "يف  الديــن:  عــز  وقــال 
أوســلو  أن  الفتحاويــن  حجــة  كانــت  املشــؤومة 
االســتيطان  مــن  إنقــاذه  ميكــن  مــا  لتنقــذ  جــاءت 
وكان يســألون كل رافض ألوســلو )بدك إيانا نرك 
االســتيطان يتمــدد؟(. اليــوم بعــد 28 عاًما تبن أن 
أوسلو وفرت الهدوء املطلوب ليتمدد االستيطان 

براحته".
وغــرد الصحفــي إســاعيل الغــول: "#ســجل_العار 
للســلطة الفلســطينية ال ينتهي من اتفاقية أوسلو، 
)تســليم  أشــكاله  بــكل  التنســيق  باريــس،  اتفــاق 

املقاومن( وال ينتهي بقتل نزار بنات".
بينا كتب الناشط محمد جندية قائاًل: "#زكريا_

الزبيــدي بطــل خانتــه الســلطة وســلمته لالحـــتالل 
بعد ما كان مجندلهم يف #جنن".

تبيــع  "تخيــل  فكتــب:  وائــل  هــالل  الصحفــي  أّمــا 
٪78 مــن بلــدك عشــان خامــس أســوأ جــواز ســفر 

ا!". ا.. ما بالك عامليًّ عربيًّ
بكلــات  الغــول  فــداء  الناشــطة  واستشــهدت 
للشــهيد باســل األعــرج قــال فيهــا: "مل يُعــد هنــاك 
تها مذ أن وقف بها عرفات يف  قيمٌة للكوفية ورمزيَّ

واشنطن بجانب كلينتون ورابن".
بأّنهــا  االتفاقيــة  فــردوس  الناشــطة  وصفــت  كــا 
"صفقــة القــرن" الحقيقيــة يف إشــارة إىل الصفقــة 
التــي كان الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب يريــد 

تنفيذها للقضاء عىل القضية الفلسطينية.
القــرن  صفقــة  هــي  "أوســلو  فــردوس:  وكتبــت 
مــن   78% عــن  التنــازل  تــم  أوســلو  الحقيقيــة، يف 
أمنــي مهمتــه األوىل  فلســطن، وتــم إنشــاء وكيــل 

هي الحفاظ عىل أمن )إرسائيل(".
ووّقــع الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات يف تاريــخ 13 
االحتــالل  وزراء  ورئيــس   1993 ســبتمر/أيلول 
اإلرسائيــيل إســحق رابــن، اتفــاق تشــكيل "ســلطة 
حكم ذايت فلســطيني انتقايل" واملعروف بـــاتفاق 
"أوســلو"، والــذي مهــد ملرحلــة جديــدة مــن تاريــخ 

القضية الفلسطينية.
حركــة  تقودهــا  التــي  التحريــر  منظمــة  وأملــت 
حــل  إىل  للتوصــل  االتفــاق  هــذا  يــؤدي  أن  "فتــح" 

ســلمي للــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل، لكــن مــا 
توقيــع  لحقــت  التــي  املفاوضــات  خــالل  حــدث 
وســيلة  فقــط  كانــت  أنهــا  أثبــت  االتفاقيــات، 
بنــاء  ملواصلــة  كذريعــة  )إرسائيــل(  تســتخدمها 
وتوســعة املستوطنات عىل األرايض الفلسطينية 

التي احتلتها عام 1967.
كا أملت املنظمة أن يكون االتفاق بداية الطريق 
إلقامة الدولة الفلســطينية، لكنها مل تُقم، وما كان 
االتفــاق،  بعــد  أراض  مــن  الســلطة  ســيطرة  تحــت 
أعــادت قــوات االحتــالل احتاللــه بعــد أقــل مــن 8 

سنوات عىل توقيع االتفاق.
واســعة،  فلســطينية  معارضــة  االتفــاق  والقــى 
لتأثــره وانعكاســاته عــىل جوهــر القضيــة، ويؤكــد 
لعــدم  ــا  مدويًّ ســقوًطا  ســقط  أنــه  لــه  املعارضــون 
تحقق أهدافه األساسية، ومنها حسم موضوعات 

الحل النهايئ.
متالحقــة  أزمــات  مــن  االتفــاق  ألحقــه  مــا  ورغــم 
فــإن  الفلســطيني وقضيتــه،  عــىل شــعبنا  وكــوارث 
شــعبنا ومقاومتــه يواصلــون الكفــاح والنضــال مــن 
والحفــاظ  الوطنيــة،  كامــل حقوقــه  اســتعادة  أجــل 
التصــدي  وكذلــك  الفلســطينية،  الثوابــت  عــىل 
االســتيطانية  االحتــالل  ومشــاريع  ملخططــات 

والتهويدية.

"#سجل_العار".. نشطاء يستعرضون الحصاد المر لـ"اتفاق أوسلو"

مباحث النصيرات تضبط ذهًبا 
مسروًقا بقيمة )20( ألف دينار

الوسطى/ فلسطن:
مباحــث  مــع  باالشــراك  الذهــب  قســم   – العامــة  املباحــث  ضبطــت 
ــا مرسوًقــا، بقيمــة  النصــرات يف رشطــة املحافظــة الوســطى مصاًغــا ذهبيًّ
20 ألــف دينــار أردين، خــالل عرضــه عىل أحد تجار الذهب لبيعه مبخيم 

النصرات.
مــن  الــواردة  اإلشــارة  تابعــت  أنهــا  أمــس  الذهــب  مباحــث  وأوضحــت 
أحــد التجــار باالشــتباه بوجــود ذهــب مــرسوق بحــوزة مواِطَنــن، وبعــرض 
مــت  مواصفــات الذهــب أكــد القســم للتاجــر أن الذهــب مــرسوق، وُعمِّ

مواصفاته، وفور إبالغ التاجر اللصن أن الذهب مرسوق الذا بالفرار.
وأشــارت إىل أنها تحركت عىل الفور مبشــاركة قســم النصرات إىل محل 
الذهــب املذكــور، ومبراجعــة الكامــرات، وجمــع املعلومات؛ تعرف إىل 
املدعو "أ.ش" )31 عاًما(، واملدعو "م.ش" )32 عاًما( من سكان خربة 

العدس مبحافظة رفح.
وذكــرت مباحــث الذهــب أنهــا أصدرت مذكرة تفتيش مــن النيابة العامة، 
لتفتيــش منــزل املدعــو "أ.ش"، حيــث ضبــط 554 جراًمــا مــن الذهــب 
رسقــا  بأنهــا  أقــرا  معهــا  والتحقيــق  املذكوريــن  وبإحضــار  املــرسوق، 
الذهــب مــن داخــل خزنــة مبنــزل املشــتي "ف.ش" مــن ســكان رفــح قبــل 
10 أيام، الفتًة إىل تحريز املضبوطات، وإحالة املشتبه بها إىل جهات 

االختصاص، الستكال اإلجراءات القانونية الالزمة حسب األصول.

اكتشـاف جديـد بشــأن 
الثقـوب السـوداء يفاجئ 

علمـاء فيــزيـاء
واشنطن/ وكاالت:

قــال خــراء الفيزيــاء إن الثقــوب الســوداء يف الفضــاء، تســبب ضغطــا يف الفضــاء 
الجاذبيــة  "لتصحيحــات  معــادالت  إجــراء  بعــد  االكتشــاف  وجــاء  بهــا.  املحيــط 
إىل  النظــام  مــن  للتقــدم  مقيــاس  وهــو  األســود"،  الثقــب  ألنروبيــا  الكموميــة 

الفوىض، بحسب تقرير نرشته مجلة سينس ألرت العلمية.
والثقــب األســود هــو كتلــة كبــرة ذات جاذبيــة هائلــة ال يفلــت منهــا حتــى الضــوء، 
مــا يجعلهــا غــر مرئيــة. وتــزداد كتلتهــا مــع اجتذابهــا كل مــا ميــر بجانبهــا مــن مــواد 
وأشــعة. وبعــض هــذه الثقــوب الســوداء لديهــا كتلة توازي مليــون مرة أو مليار مرة 

كتلة الشمس، فتعرف بالثقوب السوداء ذات الكتلة الهائلة.
وما زالت كيفية تشكل هذه الثقوب السوداء محل نقاش يف األوساط العلمية.

ويثبــت هــذا االكتشــاف توقعــات العــامل ســتيفن هوكينغ، الذي قــال إن "الثقوب 
الســوداء تنبعث منها إشــعاعات، ولهذا فليس لديها درجات حرارة مختلفة، بل 
أيضــا تتقلــص ببــطء مبــرور الوقــت، وذلــك يف ظــل غيــاب الراكــم ليحافــظ عــىل 

حجمها".
كزافييــه كامليــت، عــامل يف شــؤون الفلــك والفيزيــاء يف جامعــة ساســكس يف 
بريطانيــا، يقــول إن االكتشــاف بــأن للثقــوب الســوداء ضغــط مختلــف أمر "مفاجئ 

متاما".
وأضاف أن بعض قوانن الفيزياء التي نعرفها قد تنهار إذا تأكد هذا األمر، فـ"إذا 
كنت تفكر يف الثقوب السوداء ضمن النسبية العامة فقط، فإنه ميكن للمرء أن 

يظهر أن لديها تفردا يف مراكزها".
وأشــار كامليــت إىل أنــه يأمــل يف "الوصــول إىل وصــف جديــد للثقــوب الســوداء، 

عندما يتم دمجها مع نظرية املجال الكمي يف النسبية".
وتوصــل كامليــت إىل هــذا االكتشــاف برفقــة زميلــه عامل الفلــك فولكرت كويرز، 
عندما كانا يجريان حسابات باستخدام نظرية املجال الكمومي الستكشاف أفق 

الثقب األسود والتغرات التي طرأت عليه.
وخــالل إجــراء الحســابات اســتمر رقــم بالظهــور يف نتائجهــا، مل يســتطع العاملــان 
التعــرف عليــه أوال، ولكنهــم اســتطاعوا تحديــده عــىل أنــه ميثــل مســتوى الضغــط 

للثقب األسود.

لندن/ وكاالت:
كشــفت دراســة حديثــة أن عــدد األيــام فائقــة الحــرارة 
التي تشهدها مناطق متفرقة من العامل سنويًا، وهي 
األيــام التــي تتعــدى فيهــا درجــات الحرارة الـــ50 درجة 

مئوية، قد تضاعف منذ مثانينيات القرن املايض.
وحســب النتائــج التــي متخضــت عنهــا الدراســة التــي 
اإلجــايل  العــدد  ازداد  فقــد  يب يس"،  "يب  أجرتهــا 
لأليام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة الـ50ْ م يف 
كٍل مــن العقــود األربعــة املاضية. فبن عامي 1980 
و2009، تجــاوزت درجــات الحــرارة الـــ50 ْم مــدة 14 
يومــًا باملعــدل، ولكــن العــدد ارتفــع إىل 26 يومــًا بــن 

عامي 2010 و2019.
ويف الفــرة ذاتهــا، ســّجلت درجــات تتجــاوز الـــ45 ْم 

يف أسبوعن إضافين كل سنة باملعدل.
إحــدى  وهــي  أوتــو"،  "فريدريكــه  الدكتــورة،  وتقــول 
عاملــات الطقــس البــارزات: "إن هــذه الزيــادة تعــزى 
الوقــود  اســتخدام  يف  لالســتمرار  املئــة  يف  مئــة 

األحفوري )النفط والغاز والفحم وغرها(".
وكشــفت الدراســة أن املناطــق التــي تشــهد درجــات 
الــرشق  الـــ50 م تقــع يف الغالــب يف  حــرارة تتجــاوز 

لندن/ وكاالت:
الحمــض  تركيــب  اآلن  املمكــن  مــن  بــات 
النــووي للامــوث الصــويف، ورمبــا إعــادة 
هذا الرمز من العرص الجليدي إىل الحياة. 
فقــد عــاش املامــوث، الــذي يصنف ضمن 
الحيوانــات اآلكلــة لألعشــاب، يف العديــد 
مــن املناطــق الشــالية البــاردة مســتفيدًا 
مــن فرائــه الكثيــف الــذي يحميــه ضــد الــرد 
والفيلــة  املامــوث  ويتحــدر  القــارس.  
اآلسيوية من سلف واحد وها متشابهان 
صحيفــة  حســب  بعيــد،  حــد  إىل  جينيــًا 

"الغارديان" الريطانية.
وكانــت قــد متــت مناقشــة إمكانيــة إعــادة 
حيوانات املاموث إىل الرية - بجدية يف 
بعض األحيان - ألكرث من عقد، لكن أعلن 
باحثــون يــوم االثنــن املــايض عــن متويــل 
يجعــل  أن  ميكــن  أنــه  يعتقــدون  جديــد 

حلمهم حقيقة. 
ولتحقيــق هــذا املــرشوع، جمعــت رشكــة 
العلــوم البيولوجيــة والجينــات التي شــارك 
يف  األعــال  رائــد  الم،  بــن  تأسيســها  يف 
وجــورج  والرمجيــات،  التكنولوجيــا  مجــال 
كليــة  يف  الوراثــة  علــم  أســتاذ  تشــرش، 
الطــب بجامعــة هارفــارد 15 مليــون دوالر 

لخلق مناهج جديدة لعمل الجينات.
وحســب مــا ذكــره العلاء، أنــه ميكن عمل 
هجــن الفيــل - املامــوث عــن طريــق صنــع 
أجنــة يف املختــر تحمــل الحمــض النــووي 

درجــات  تســجيل  وبعــد  ولكــن،  والخليــج.  األوســط 
بلغــت 48.8 ْم يف إيطاليــا و49.6 ْم يف كنــدا يف 
صيــف 2021، يحــّذر علــاء مــن أن األيــام التي تصل 
فيهــا درجــات الحــرارة إىل 50 ْم أو أعــىل ســتقع يف 
الكربونيــة  مــا مل تنخفــض االنبعاثــات  مناطــق أخــرى 

الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري.
وتوّصــل البحــث إىل أنــه يف العقــد األخــر، ازدادت 
درجــات الحــرارة بنصــف درجــة مئويــة مقارنــة بالفــرة 

بن 1980 و2009.
ولكن هذه الزيادات مل تكن موزعة بشكل متساو يف 
مناطــق العــامل املختلفــة: ففــي رشق القــارة األوروبية 
وجنــوب القــارة األفريقيــة والرازيــل، ســجل أكــرث مــن 
درجــة مئويــة واحــدة يف معــدل ارتفــاع بعــض درجات 
مــن  أجــزاء  يف  ارتفعــت  بينــا  القصــوى،  الحــرارة 
القطب الشايل والرشق األوسط بأكرث من درجتن 

مئويتن.
ومن شأن ارتفاع درجات الحرارة إىل هذه املعدالت 
أنــه  كــا  عمومــًا،  والطبيعــة  للبــرش  قاتــاًل  يكــون  أن 
وأنظمــة  والطــرق  للمبــاين  جّمــة  مشــاكل  سيســبب 

توليد الطاقة وتوزيعها.

للاموث. 
أخــذ  للمــرشوع  البدايــة  نقطــة  وتتضمــن 
اآلســيوية،  األفيــال  مــن  الجلــد  خاليــا 
برمجتهــا  وإعــادة  باالنقــراض،  املهــددة 
تحمــل  تنوعــًا  أكــرث  جذعيــة  خاليــا  إىل 
يتــم  كــا  للامــوث.   النــووي  الحمــض 
الجينــات الخاصــة املســؤولة عــن  تحديــد 
شــعر املامــوث وطبقــات الدهــون العازلــة 
األخــرى  البــاردة  املناخيــة  والتكيفــات 
املامــوث  جينومــات  مقارنــة  خــالل  مــن 
مــع  الصقيعيــة  الربــة  مــن  املســتخرجة 
تلك املوجودة يف األفيال اآلسيوية ذات 

الصلة.
ومن ثم يتم نقل هذه األجنة إىل أم بديلة 
صناعــي.  رحــم  يف  تكــون  أن  يحتمــل  أو 
إذا ســارت األمــور كــا هــو مخطــط لهــا... 
أول  عــىل  الحصــول  يف  الباحثــون  ويأمــل 
ســت  غضــون  يف  العجــول  مــن  مجموعــة 

سنوات.
"الغارديــان"  لصحيفــة  تشــرش  وقــال 
الريطانيــة: "هدفنــا هــو صنــع فيــل مقــاوم 
مثــل  ويتــرصف  ســيبدو  لكنــه  للــرد، 
أي  خــداع  نحــاول  ألننــا  ليــس  املامــوث. 
معــاداًل  شــيئًا  نريــد  ألننــا  ولكــن  شــخص، 
وظيفيــًا للامــوث، يعيش يف درجة حرارة 
األشــياء  كل  ويفعــل  مئويــة،  درجــة   40  -
التــي تفعلهــا األفيــال واملامــوث، ال ســيا 

هدم األشجار".

دراسة: أيام دراسة: أيام 
الحر الشديد الحر الشديد 

تضاعف تضاعف 
عددها عددها 

ا خالل  ا خالل عالميًّ عالميًّ
4040 عاًما عاًما

بعد 10 آالف عام.. العلماء 
يعيدون الماموث إلى األرض


