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تهنئة لمجلس نادي
غزة الرياضي الجديد

يتقــدم علــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعمال 
الفلســطينيين وأعضــاء وموظفو الجمعية بالتهنئة 

القلبية الحارة من رجل األعمال
الدكتور خالد الوادية

بمناســبة فوزه برئاســة مجلــس إدارة نادي غــزة الرياضي الجديد 
وزمالئه عن قائمة المؤســس الحاج رشــاد الشــوا، الســادة ســهيل 
السقا ، عطاالله أبو عاصي ، سعيد خيال، أحمد الشوا، كمال صقر،

إبراهيم العشي، ماجد طرزي، باسل ناصر.
متمنين لهم دوام التفوق والنجاح

 واالرتقاء بالمسيرة الرياضية بالوطن ورفع راية الجماهير.

 فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ 19 بحضور فلسطيني وعربي وأوروبي عبر المنصات الرقمية نظًرا لجائحة كورونا 

وقفة تضامنية نصرة لألسرى بغزة أمس )تصوير / ياسر فتحي(

أهالــــي "بيتا" يسخطون 
علــى موقف الحكومـــــة 

الهزيــــل تجـــاه معاناتهــم
نابلس/ فلسطني: 

 منــذ مــا يزيــد عــى ثالثــة أشــهر يواجــه ســكان قريــة بيتــا جنــوب نابلــس عنجهيــة 
االحتالل، وجربوت االستيطان الذي يرص عى رسقة أرايض جبل صبيح جنوب 
القرية.  وارتقى عى إثر املواجهات شبه اليومية  مع قوات االحتالل التي تحاول 

بســط ســيطرتها عــى الجبــل 8 مــن الشــهداء، وآالف الجرحــى واألرسى.  
وعــى الرغــم مــن قتامــة املشــهد وســوداويته، وحجــم التضحيــات التــي 

21 وفاة و1492 إصابة بفيروس 
كــورونــا فـي غـــزة والضــــفة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة 21 وفــاة، و1492 إصابــة بفــروس كورونــا، و1777 حالــة 

تعاٍف يف الـ24 ساعة األخرة.
وأفادت الوزارة يف بيان، أمس، بأن الوفيات سجلت يف: قطاع غزة 8، ونابلس 

4، والخليل 2، وجنني 2، وسلفيت 2، وطولكرم 2، وقلقيلية 1.
وذكرت أن اإلصابات سجلت يف: القدس 498، وطولكرم 39، وأريحا واألغوار 

25، وضواحــي القــدس 8، وقلقيليــة 15، وســلفيت 16، ونابلــس 64، 
وجنني 25، ورام الله والبرة 44، وبيت لحم 16، وطوباس 6، والخليل 

غزة/ فلسطني:
الجهــاد  "حركــة  أرسى  أعلــن 
وعــدم  التمــرد  أمــس،  اإلســالمي" 
األمنــي  للفحــص  االســتجابة 
خطــوات  ضمــن  والتشــخيص 
ومواجهــة كل مخططــات  مقاومــة 
الوحشــية  االحتــالل  ســجون  إدارة 
مؤسســة  وأوضحــت  بحقهــم. 
للشــهداء  القــدس  "مهجــة 
يف  لهــا  كلمــة  خــالل  واألرسى" 
مــع  بالتعــاون  نظمتهــا  فعاليــة 
اإلطــار النســايئ يف حركــة الجهــاد 
اإلســالمي أمــس يف مدينــة غــزة، 
يواصلــون  "الجهــاد"  أرسى  أن 

التصعيديــة  خطواتهــم 
ســاحات  يف  باالعتصــام 

الدوحة- رام الله/ فلسطني:
أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حامس 
إســامعيل هنيــة، أن املقاومــة واملواجهات 
نابلــس،  مدينــة  جنــويب  بيتــا  بلــدة  يف 

رّســخت ثــالث حقائــق، هــي: املقاومــة 
وأوضــح  والهويــة.  والوحــدة 
تعزيــة  كلمــة  خــالل  هنيــة، 
ألقاهــا يف بيــت عــزاء الشــهيد 

أمــس، أن  الهاتــف،  محمــد عــي خبيصــة عــرب 
الحقيقــة األوىل أن الشــعب الفلســطيني ال 
ميكــن أن يقبــل برشعيــة املحتــل عى هذه 
األرض، وال رشعية االستيطان مهام بلغت 
التضحيات ومهام َعلت كلفة املواجهة. 
هــي  الثانيــة  الحقيقــة  أن  وذكــر 

وحــدة شــعبنا بخنــدق 
املواجهــة واملقاومــة، 

رام الله/ فلسطني:
أربعــة  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
واعتــدت  والخليــل،  اللــه  رام  محافظتــي  مــن  مواطنــني 

بالرضب املربح عى آخرين.
وأفــادت مصــادر حقوقيــة بــأن املعتقلني من رام الله هم: 
محمــد عمــر الربغــويث )20 عاًمــا( من بلــدة كوبر، ومحمد 

الشــني مــن مخيــم الجلــزون، ومــوىس رشيتــح )29 عاًمــا( 
ذويهــم،  منــازل  داهمــت  أن  بعــد  الغربيــة،  املزرعــة  مــن 
وفتشتها. واملعتقل الربغويث، نجل القيادي يف حامس 
الشــهيد  )أبــو عاصــف(، وشــقيق  الربغــويث  الراحــل عمــر 
صالــح واألســر عاصــم. وأفادت عائلــة املعتقل الربغويث 
بأن قوات االحتالل اقتحمت منزلها وفتشته وخربت يف 

محتوياته، واعتقلت نجلها محمد.
وقالت أم عاصف الربغويث: إن ضابط مخابرات االحتـالل 
ــت مخربــني"، وإن  قــال لهــا خــالل اعتقــال نجلهــا إنهــا "ربَّ

الذي "يريب املخربني سيصبح فيه هكذا".
 وردت أم عاصــف عــى ضابــط املخابــرات أنهــا 
تفتخــر برتبيتهــا وســعيدة بهــا، مضيفــة: "فــرشت 

هنية: المواجهة في بيتا رّسخت ثالث 
حقائق "المقاومة والوحدة والهوية"

في كلمته أمام األمم المتحدة

اقتصاديون ينتقدون تجاهل 
عباس تحميل االحتالل مسؤولية 

تردي االقتصاد وحصار غزة
غزة/ رامي رمانة:

انتقــد اختصاصيــون اقتصاديــون تجاهل رئيس الســلطة محمود عباس 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اســتعراض الوضــع  يف كلمتــه 

االحتــالل  قيــود  جــراء  مــن  املــرتدي  الفلســطيني  االقتصــادي 
مــن  التحــرر  عــى  الفلســطينيني  قــدرة  وعــدم  اإلرسائيــي، 

ر الموقـــف  حمــاس ُتقدِّ
العراقـــي الرسمي والشعبي 

الرافض للتطبيع
غزة/ فلسطني:

قــدرت حركــة املقاومــة اإلســالمية، حامس، املوقف العراقي الرســمي 
مــع  العالقــات  لتطبيــع  الرافــض  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  والشــعبي 
)إرسائيــل(. وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم يف بيــان، أمــس: 

"نقــدر املوقــف العراقــي القيــادي والشــعبي الرافــض للتطبيــع 
مع االحتالل وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية".

ناشطون في "المقاطعة": 
لقاءات السلطة مع االحتالل 

"شـــرعنــــــــٌة  للتطبيــــع" 
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

اللقــاءات  عقــد  خلــف  اللهــث  عــن  ومســؤولوها  الســلطة  تنفــك  ال 
التطبيعيــة مــع مســؤولني وقيــادات إرسائيليــة عــى جميــع األصعــدة، 
الدولتــني"،  "حــل  ُيســمى  مــا  أبرزهــا  سياســية  ملفــات  بحــث  بذريعــة 

وهــو مــا عــده قامئــون عــى حمــالت املقاطعــة "تعميقــًا لحالــة 
اإلحبــاط يف الشــارع الفلســطيني، ويفتــح البــاب واســعًا أمــام 

ترقيات واسعة لموظفين موالين لـ"عباس"

إلرضاء شخصيات نافذة.. 
السلطة تخالف القانون 

وُتنِشئ مؤسستين جديدتين
رام الله-غزة/ جامل غيث:

بعيــًدا عــن األنظمــة القانونيــة واالحتياجــات الفعليــة أنشــأت الســلطة 
وترقيــات  تعيينــات  بسلســلة  ذلــك  وأتبعــت  جديدتــني،  مؤسســتني 
واملؤسســتان  عبــاس.   محمــود  لرئيســها  مواليــة  لشــخصيات  واســعة 

الجديدتــان هــام: املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي، 
ومجلــس التعليــم العــايل والتعيينات والرتقيات، وهو أمر أثار 

"فورين بوليسي":
محاكمـة قتلة نزار بنات 

تفضــــح فســاد السلطـــة
واشنطن/ فلسطني:

قتلــة  محاكمــة  إن  أمــس:  األمريكيــة  بوليــي“  ”فوريــن  مجلــة  قالــت 
بنــات،  نــزار  الفلســطينية،  للســلطة  املعــارض  الفلســطيني  الناشــط 
ئ  التــي تســتثني كبــار الضبــاط أو السياســيني، مــن غر املرجــح أن ُتهدِّ

الغضب الشــعبي ضد الحكم االســتبدادي املتزايد للسلطة، 
الســلطة  مــع  املختلفــني  الفلســطينيني  تزيــد  فقــط  "ولكنهــا 

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطني:
يواصلــون  أرسى  ســتة  إن  واملحرريــن:  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
اإلرضاب املفتوح عن الطعام يف سجون االحتالل اإلرسائيي، رفًضا 

صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت  اإلداري.  العتقالهــم 
أمــس، أن األرسى املرضبــني يعانــون أوضاعــا صحية صعبة، 

خمسة وعشرون عاًما 
على "َهّبة النفق" وحفريات 

االحتالل تهدد أسوار األقصى
القدس املحتلة/ فلسطني:

انتفاضــة  رشارة  النــدالع   25 الـــ  الســنوية  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
شــعبية ســميت "هبة النفق"؛ احتجاًجا عى حفر ســلطات 
أســفل  الغــريب  النفــق  وافتتاحهــا  االرسائيــي  االحتــالل 

غزة/ فلسطني:
ت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس،  عــدَّ
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  خطــاب 
أول  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام 

التيــه  ملســار  إنتــاج  "إعــادة  أنــه  أمــس،  مــن 
والفشــل". وقال الناطق باســم حامس فوزي 
"ألقــى  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  برهــوم 
عباس خطابه الســنوي أمام األمم املتحدة، 

بعجــزه  ورصيًحــا  واضًحــا  اعرتاًفــا  وتضمــن 
مســار  عــرب  إنجــاز  أي  تحقيــق  يف  وفشــله 

وأضــاف:  يتزعمــه".  الــذي  أوســلو 
املســتوى  دون  الخطــاب  "جــاء 

أسرى "الجهاد اإلسالمي" يعلنون التمرد ضد إدارة سجون االحتالل

في فعاليات مؤتمر "القدس توحدنا والعودة موعدنا"

"سيـــف القدس" معركة 
"قـــوة وفخر" ودعوات 
لدعـــم انتفاضة  شعبنا 
وصمـــود  المقــدسيين

كوبنهاجن-غزة/ محمد عيد:
أجمعت شــخصيات فلســطينية وعربية وأوروبية عى مركزية فلسطينيي 
أوروبا يف الحفاظ عى الهوية والحقوق الفلسطينية ودورهم املهم أمام 
املجالــس والربملانــات الدوليــة وفضــح زيــف الروايــة اإلرسائيليــة.  وشــدد 
هــؤالء عــى رضورة دعــم املقاومــة وانتفاضــة شــعبنا يف وجــه االحتــالل 
عــى  للحفــاظ  املقدســيني  صمــود  دعــم  عــى  والعمــل  ومســتوطنيه، 

العاصمة املحتلة ومقدساتها الدينية ومعاملها الحضارية والتاريخية.
ودعــوا إىل رضورة إجــراء انتخابــات مجلــس وطنــي جديــد والعمــل عــى 

إصالح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإدماج فصائل 
املقاومــة فيهــا، مشــيدين يف الوقــت ذاتــه ببطــوالت وتضحيــات 
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رام الله/ فلسطني:
إن  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  قالــت 
تنفــع  "ال  املشــتت  الحــايل  الفلســطيني  الوضــع 
معــه الخطابــات الرنانــة غــر املســتندة إىل عوامــل 
ترصيــح،  يف  الدميقراطيــة  وأضافــت  القــوة". 

أمــس، تعقيًبــا عــى خطاب رئيس الســلطة محمود 
عبــاس يف األمــم املتحــدة، أن "العمــل الســيايس 
والدبلومايس ال قيمة له وال جدوى منه إذا مل يكن 

ميــدان  وعــى  صلبــة،  أرض  عــى  مرتكــًزا 
وإجراءاتــه  االحتــالل  مــع  اليومــي  الــرصاع 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مل يحَظ خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام 
األمــم املتحــدة، باالهتــامم لــدى أوســاط املجتمــع 
الرئيــس  اهتــامم  عــدم  بســبب  الفلســطيني، 
ظــل  وحــل مشــكالتهم وقضاياهــم يف  مبعاناتهــم 

التــي  الصعبــة  واملعيشــية  االقتصاديــة  الظــروف 
يعيشها الفلسطينيون.

وكان عبــاس ألقــى خطابــًا مســاء أول مــن أمــس أمام 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، تجاهــل 
فيــه معانــاة أرس الشــهداء واألرسى الذيــن 

"تضمن اعتراًفا بعجزه عن تحقيق أي إنجاز"

حماس: خطاب عباس باألمم المتحدة 
إعــادة إنتـــاج لمســـار التيه والفشــــل

الديمقراطية لـ"عباس": "الخطب الرنانة" غير 
مجدية دون االرتكاز على الوحدة والمقاومة

االحتالل يعتقـــــــل أربعـــــــــة مواطنيـــــــن 
ويعتــــــدي علــــى آخريـــــــــن بالضـــــــــرب

أهالي الشهداء واألســـــرى ساخطون 
من استمرار تجاهل عباس معاناتهم
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محمد خبيصة.. شهيد املقاومة الشعبية الثامن يف "بيتا"

أهايل "بيتا" يسخطون عىل موقف الحكومة الهزيل تجاه معاناتهم

ل طريًقا للقضاء على الحقوق الوطنية ُتشكِّ

سياسيـون وأكادمييـون يحـذرون مـن مخاطـر التعاطـي مـع خطـة "لبيــد"

مطلوب موقف أردني حازم
املؤمتر العريب العام: االحتالل يسعى 

لفرض الصلوات اليهودية يف األقىص

هنية: املواجهات يف بيتا رّسخت ثالث 
حقائق "املقاومة والوحدة والهوية"

غزة- عواصم/ عبد الله الرتكامين:
أي  مخاطــر  مــن  وسياســيون  أكادمييــون  حــذر 
تعــاٍط مــع خطــة وزيــر خارجيــة االحتــال يائــر 
أن  مؤكديــن  االقتصــاد"،  مقابــل  "األمــن  لبيــد 
الحقــوق  عــى  للقضــاء  طريًقــا  تشــكل  خطتــه 
الوطنية الفلسطينية مقابل تسهيات إنسانية.

نــدوة حواريــة نظمهــا املركــز  جــاء ذلــك خــال 
الفلســطيني للحــوار الثقــايف والتنمية بغزة عرب 
تقنية "الزوم"، أمس، تحت عنوان "خطة البيد 
األمن مقابل االقتصاد مدخل ملرشوع اإلسام 
االقتصــادي"، وذلــك بحضــور نخبــة واســعة مــن 

الباحثني واألكادمييني.
وأكد رئيس املركز وجيه أبو ظريفة يف كلمته، 
أن املركــز أخــذ عــى عاتقه رغــم تعرضه للدمار 
خال العدوان اإلرسائييل األخر عى القطاع، 
املحليــة  السياســية  القضايــا  عــى  الرتكيــز 
واإلقليميــة والدوليــة املهمة التي تعنى بصيانة 

الحقوق الفلسطينية.
واعترب أن ما يطرح من خال هذه الخطة ليس 
تســهيات اقتصاديــة فحســب، بــل هــو تجــاوز 
للحقــوق الوطنيــة املرشوعــة واالبتعــاد عــن أي 

مسار سيايس.
وأكــد أن هــذه النــدوة متخصصــة "لــرى كيــف 
الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  االحتــال  يفكــر 

مــن  نخبــة  خــال  مــن  لتؤســس  وجــاءت 
املتحدثــني واملشــاركني لرؤيــة وطنية مشــرتكة 
فلســطينية وعربيــة لكيفيــة التعامــل مــع مــا هــو 

جديد من مشاريع تصفوية".
وهم تبدد وانتهى

بــدوره، تحــدث مديــر مركــز القــدس للدراســات 
عــامن  األردنيــة  العاصمــة  مــن  السياســية 
الرنتــاوي عــن محــور مســتقبل مــرشوع  عريــب 
التســوية يف ظل املخططات الجديدة وكيفية 

مجابهتها.
وتساءل "حول ما إذا كان الحديث عن مرشوع 
التســوية يعنــي مســار مدريــد أوســلو؟"، قائًا: 
أاّل  وعلينــا  وانتهــى،  تبــدد  الوهــم  هــذا  إن" 
حيــث  خلفنــا،  أصبــح  الــذي  املــايض  نجــرت 
حاولــت )إرسائيــل( مــن خالــه تصفيــة القضيــة 

الفلسطينية".
وأكد أن قيادة االحتال السياســية والعســكرية 
ال تــزال تــراوغ وتــراوح مكانهــا مــن خــال الســام 
الزائف دون أن يكون هناك وقائع عى األرض، 
والــذي بــات واضًحــا أمــام العامل وأطــراف دولية 

فاعلة يف املنطقة.
وتنفــذ  الوهــم  تبيــع  ")إرسائيــل(  أن  وأضــاف 
القضيــة  دفــن  شــأنها  مــن  األرض  عــى  حقائــق 
ترصيحــات  مــن  واضــح  وهــذا  الفلســطينية، 

والءات نفتايل بينيت".
وتســاءل: "مــا املخططــات الجديــدة؟"، معتربًا 
أنهــا ترتكــز عــى "محوريــن أو مخططــني اثنــني 
الــرصاع  تقليــص  وهــو  واحــد  رابــط  يجمعهــام 
تفكــر  يف  واســعة  مســاحة  يأخــذ  بــدأ  الــذي 
نظريــة  وهــي  اإلرسائيــيل،  الســيايس  العقــل 
جعــل  وهــي  بينيــت،  يتبناهــا  جديــدة  قدميــة 

املؤقت دامًئا".
واوضح أن ما نستنتجه من "خطة لبيد وخطوات 
بينيــت" عــى أرض الواقــع هــو تســهيات يف 
القضايــا  لنســيان  البضائــع  وحركــة  االقتصــاد 
الرئيسة، وعليه ")إرسائيل( تحول املؤقت إىل 
وهــذا  الوطنــي،  املــرشوع  يــذوب  وهنــا  دائــم، 
يتقاطــع مــع مــا تريــده اإلدارة األمريكيــة ضمــن 

سياسة الهدوء مع كل األطراف".
ويــرى الرنتــاوي أن" هــذا الحــال ســيوصلنا إىل 
املتحــدة  غــر  الفلســطينية  اإلمــارات  مــرشوع 
بيــد  الحــل  أن  مؤكــًدا  املــدن"،  روابــط  أو 
الشــعب الفلســطيني الذي لن يرىض أن يبقى 
الحــال عــى مــا هــو عليــه مــن مصــادرة حقوقــه 

املرشوعة.
خطة إسرائيلية

الدراســات  وحــدة  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
للدراســات  األهــرام  مركــز  يف  اإلقليميــة 

االســرتاتيجية محمد ســعيد إدريس: إن الخطة 
عــن  الجديــدة هــي تطويــر وتعبــر  اإلرسائيليــة 
البيئــة  إىل  وإضافــة  الحقيقــي،  القــوى  تــوازن 

اإلقليمية والدولية غر املستقرة.
وأوضــح أن مــا تقــوم به )إرسائيــل( بالواقع يعني 
أنه ال سام مع العرب، ورضورة تجريد القضية 
الفلسطينية من الحقوق الوطنية بالكامل، وما 
هــو خِطــر أن االحتــال يريد عزل الفلســطينيني 
يف مناطقهــم وطــرد املوجوديــن يف األرايض 

املحتلة بالداخل.
وأكد أن" اإلطار االســرتاتيجي لدولة )إرسائيل( 
هو قانون القومية، وهذا ما تريده وما تراه ليك 
بــدأت  الحالــة  لكــن هــذه  الفلســطينيني،  وعــي 

تؤسس إىل انتفاضة حقيقية فلسطينية".
مــيلء  الفلســطيني  الواقــع  أن"  ادريــس  ويــرى 
باملتغــرات، ومــا يريــده االحتال عرقلة كل ما 
يهــدد وجــوده يف ذروة مرشوعــه ومتــدده يف 
مناطــق الخليــج العــريب واملنطقــة بكاملهــا بعد 

اتفاق السام اإلبراهيمي".
تجعــل  كبــرة  أحداًثــا  "هنــاك  أن  وأضــاف 
املتغــرات  هــذه  كل  مــن  تخــى  )إرسائيــل( 
وهنــاك  والصــني،  وروســيا  أفغانســتان  يف 
أمثلــة كدخــول مــرص وقطــر واإلمــارات إىل قمــة 

شانغهاي".

مــن ناحيتــه، أكــد املتخصــص يف قضايــا األمــن 
محــارب  أحمــد  العميــد  اللــه  رام  مــن  القومــي 
عيــى يف مداخلتــه، أن خطــة لبيــد ال تتطــرق 
ألي نقــاش لــه عاقــة بالســام، بــل طرحــت يف 
مؤمتــر دويل ملكافحــة اإلرهاب يف هرتســيليا، 
يف  خطــة  فهــي  الكبــرة؛  داللتــه  لــه  و"هــذا 

مكافحة اإلرهاب".
وأوضــح أن الــذي يقصــده "لبيــد" هــو الشــعب 
الفلســطيني، ووصمــه "باإلرهــاب"، وهــي خطة 
عهــد  يف  للــرصاع  تعريــف  وإعــادة  للفتنــة، 

الرئيس األمرييك جو بايدن.
ونبــه إىل خطــورة مــا تفرضــه )إرسائيــل( بالقــوة 
املنطقــة  ويف  الفلســطيني  الشــعب  عــى 
أي  دون  اليهــودي  الحلــم  لتثبيــت  بكاملهــا 
اعتبــار ألي قيمــة ألحــد يطــرح حقــوق الشــعب 

الفلسطيني.
أن  يريــد  املبــادرة  هــذه  قــدم  مــن  أن  واعتــرب 
الخارجيــة  للسياســة  تقــارب  مبنزلــة  يجعلهــا 
األمريكيــة، لتثبيــت النظــام اإلقليمــي والدويل 

كام تريده )إرسائيل( والواليات املتحدة.
املجتمــع  يف  جذرًيــا  تحــواًل  هنــاك  أن  ويــرى 
الفلسطيني الذي بلغ ذروته يف معركة سيف 
القــدس، حيــث أصبحــت رؤيتــه هــي مجابهــة 
أن  يعنــي  املــؤرش  وهــذا  بالقــوة،  االحتــال 

التســوية  خيــار  يرفــض  الفلســطيني  الشــعب 
غر العادلة.

 بدوره قال الكاتب واملحلل السيايس حسام 
البيــد  اســترشاف خطــة  "لــو حاولنــا  الدجنــي: 
وواقــع  االحتــال،  يريــده  مــا  قــراءة  مــن خــال 
السلطة واملقاومة الفلسطينية، إذا ما أرادت 
الرفــض أو القبــول، فإننــا يجب أن نخضع األمر 
األفضــل  هــو  مــن  ونــرى  ســيناريوهات  لعــدة 

واملرجح".
حــامس  حركــة  أرادت  مــا  "إذا  وأضــاف: 
واملقاومــة أن تقــرأ الواقــع، فإن الواقع ســيكون 
ضاغًطــا عــى صانع القــرار، وبالذات يف قطاع 
غــزة، نظــًرا لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة 

الراهنة".
ويــرى الدجنــي أن الســيناريو املرجــح هو عدم 
الراهــن،  الواقــع  وبقــاء  الخطــة  مــع  التعاطــي 
متحدثيهــا  وعــرب  حــامس  حركــة  أن  مؤكــًدا 
رفضت الخطة، ولكن "باعتقاده إذا ما طبقت 
التســهيات فا أحد يســتطيع الوقوف أمامها 

ومنعها".
واعتــرب أنــه يف ظــل اســتمرار حالــة االنقســام، 
الجميع يف أزمة، لكن املقاومة وفصائلها هي 
من سيكون لها عامل التأثر بقبول الخطة من 

عدمه.

القدس املحتلة/ فلسطني:
إىل  الفلســطينيني  العــامُّ  العــريبُّ  املؤمتــُر  دعــا 
تكثيــف الربــاط يف املســجد األقــى وإطــاق هبــة 
يف  االحتــال  مخططــات  إلفشــال  عارمــة  شــعبية 

القدس املحتلة.
"ُيتابــع  إّنــه  أمــس:  نــرش  لــه  بيــان  وقــال املؤمتــر يف 
وبــكل تفاعــل واهتامم تطور االعتداءات اإلرسائيلية 
عــى حرمــة املســجد األقــى يف القــدس املحتلة، 
إذ متادت منظامُت االحتال املتطرفة يف اقتحامه 
إىل  وصــواًل  الحاليــة،  اليهوديــة  األعيــاد  موســم  يف 
العلنيــة داخــل املســجد،  التوراتيــة  الشــعائر  إقامــة 
تحــت عــني الرشطــة اإلرسائيليــة التــي كانــْت متنــع 
لقواعــد  ســافًرا  تجــاوًزا  بوصفــه  ســابًقا،  األمــر  هــذا 
"الوضــع القائــم" التــي ألــزَم االحتــاُل بهــا نفســه منــذ 

عام 1967".
ــد املؤمتــر العــريب العــام الــذي يضــّم مؤمتــرات  وأكَّ
شــعبية  ومؤسســات  وهيئــات  وأحــزاب  واتحــادات 
لألمــة  حــرصيُّ  حــقٌّ  األقــى  "املســجد  أّن  عربيــة 
بــأي  العربيــة واإلســامية، ولــن تقبــل شــعوب األمــة 
محاولــٍة لتقســيم األقــى، أو مشــاركة أي جهــة مــع 
ســلطات  محاولــة  وإنَّ  إدارتــه،  يف  األوقــاف  دائــرة 
مرجعيــًة  جهــًة  نفســها  فــرَض  اإلرسائيــيل  االحتــال 
تتحكم بشــؤون املســجد، مرفوضة وســُتواَجه بالقوِة 
املناســبة من شــعوِب أمتنا املؤمنة بحّقها الحرصّي 

باألقى.
لــن  الفلســطينّي  الشــعب  بــأنَّ  ثقــة  "كلنــا  وأضــاف: 
يســمح بأن يفرض االحتاُل واقًعا جديًدا تصبح فيه 
الصلــوات اليهوديــة يف األقــى طبيعية ومرشوعة، 
واالنتفاضــة  الهبــة،  تلــو  الهبــة  أشــعل  الــذي  وهــو 
منــذ  املبــارك  األقــى  عــن  دفاًعــا  االنتفاضــة  تلــو 

عرشينيات القرن العرشين".
كام دعا املؤمتُر "اململكَة األردنية الهاشــمية قيادًة 
االحتــال،  يــردع  حــازٍم  موقــٍف  اتخــاذ  إىل  وشــعًبا 
انســجاًما مــع األمانــة التاريخيــة امللقــاة عــى عاتــق 
األردن، املســؤول عــن األوقــاف واملســجد األقــى 

يف القدس".
ورأى املؤمتــر أنَّ "االعتــداءات الخِطــرة التي تنفذها 
املســجد  بحــق  املتطرفــة  اإلرسائيليــة  املنظــامت 
املســجد  يف  األردين  الــدور  تســتهدف  األقــى 
مبارشة، والسكوت عليها سيشجع هذه املنظامت 
عى مزيٍد من االعتداءات التي تستهدف األقى، 

والجهة املسؤولة عنه".
ويف ختام بيانه، دعا املؤمتر "شعوب أمتنا، وسائر 
واملؤسســات،  واملنظــامت،  والهيئــات،  األحــزاب، 
الهجمــِة  لصــدِّ  الجهــود  أقــى  بــذل  إىل  والقــوى 
اإلرسائيلية الغاشمة عى املسجد األقى، وتنفيذ 
االحتــال،  عــى  الضاغطــة  املتواصلــة  الفعاليــات 

وصناع القرار يف البلدان العربية واإلسامية".

الدوحة- رام الله/ فلسطني:
أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل 
هنيــة، أن املقاومــة واملواجهــات يف بلــدة بيتــا جنــويب 
مدينــة نابلــس، رّســخت ثــاث حقائــق، هــي: املقاومــة 

والوحدة والهوية.
وأوضــح هنيــة، خــال كلمــة تعزيــة ألقاها يف بيت عزاء 
الشــهيد محمــد عــيل خبيصــة عــرب الهاتــف، أمــس، أن 
الحقيقــة األوىل أن الشــعب الفلســطيني ال ميكــن أن 
يقبــل برشعيــة املحتــل عــى هــذه األرض، وال رشعيــة 
االســتيطان مهام بلغت التضحيات ومهام َعلت كلفة 

املواجهة.
بخنــدق  شــعبنا  وحــدة  هــي  الثانيــة  الحقيقــة  أن  وذكــر 
املقاومــة  أن  فهــي  الثالثــة  أمــا  واملقاومــة،  املواجهــة 
هــي الخيــار االســرتاتيجي للتحريــر وأقــرص الطــرق لطــرد 
إىل  الاجئــني  وعــودة  حقوقنــا  واســتعادة  املحتــل 

أراضيهم املحتلة.
وأّكد متســك حامس بهذه الوحدة وحرصها عليها مع 
بهــا وبالرشاكــة يف ميــدان  جميــع الفصائــل واعتزازهــا 
أن  عــى  االحتــال، مشــدًدا  مــع  املقاومــة واملواجهــة 
املقاومة اليوم هي درٌع وســيف للشــعب، وأنها ُتراكم 

من قوتها من أجل إنجاز مرشوع التحرير.
وأشــار هنيــة إىل أن املثلــث الذهبــي بأضلعــه الثاثــة 
"املقاومــة والوحــدة والهويــة" لهــذه األرض ومــا تقدمــه 
أنــه ال مســتقبل  يؤكــد  والقــدس،  غــزة  كــام  اليــوم  بيتــا 
مبختلــف  شــعبنا  وأن  فلســطني،  أرض  عــى  للمحتــل 
أماكن وجوده قادٌر عى اقتاع االحتال من جذوره من 
خــال متســكه بوحدته ومقاومتــه. وقدم هنية التعازي 
لوالد الشهيد، والتحية ألبناء شعبنا يف الضفة الغربية 
املحتلــة، وألهــل بلــدة بيتــا األبطــال، وللشــهيد البطــل 

محمد وإخوانه الجرحى، ولعائلة خبيصة.

نابلس/ فلسطني: 
يواجــه  أشــهر  ثاثــة  عــى  يزيــد  مــا  منــذ   
عنجهيــة  نابلــس  جنــوب  بيتــا  قريــة  ســكان 
االحتال، وجربوت االستيطان الذي يرص 
جنــوب  صبيــح  جبــل  أرايض  رسقــة  عــى 

القرية. 
وارتقــى عــى أثــر املواجهــات التــي ُتجــرى 
بشكل شبه يومي مع قوات االحتال التي 
تحــاول بســط ســيطرتها عــى الجبــل 8 مــن 

الشهداء، وآالف الجرحى واألرسى. 
املشــهد  قتامــة  مــن  الرغــم  وعــى 
التــي  التضحيــات  وحجــم  وســوداويته، 
حجــم  فــإن  وســكانها،  البلــدة  قدمتهــا 
التعاطــي الحكومــي الرســمي مــع ضخامــة 
املطلــوب،  الحــد  إىل  يرتــِق  مل  الجرميــة 
األمــر الــذي آثــار حالة من الســخط والنقمة 

بني السكان عى تقصر الحكومة.
الرد األمثل

الكاتــب واإلعامــي أحمــد البيتــاوي الــذي 
تعــود جــذوره إىل قريــة بيتــا، كتــب معلقــا 

الحكومــة  باســم  للناطــق  منشــور  عــى 
خبيصــة  محمــد  الشــهيد  فيــه  يــريث 
لدمــاء  الوفــاء  قائــا:"  والــده،  فيــه  ويعــزي 
الشــهداء يكون بوقف التنســيق األمني مع 
)إرسائيــل(، ووقف االعتقاالت السياســية، 
املتغلغلــة  واملحســوبية  الفســاد  ووقــف 
واملتجــذرة يف جســد الســلطة مــن رأســها 

حتى أصابع قدميها".
صفحتــه  يف  بديــر  فــادي  الشــاب  وكتــب 
التزمتــم  أنكــم  "لــو  التواصــل:  مواقــع  عــرب 
الصمــت لــكان رشفــا لكــم، فأنتــم ونواياكــم 
مفضوحون، وبيتا تعرفكم عى حقيقتكم، 
قيمــة  مــا  ســؤاال:  أنفســكم  اســألوا  ولكــن 
رتبكــم العســكرية وقواتكــم األمنية؟ أو أنها 

فقط مسّخرة ألبناء جلدتكم وقمعهم؟". 
تســتطيعوا  مل  إذا  فائدتكــم  "مــا  وتابــع: 
جبــل؟  أو  بلــدة  أو  قريــة  أو  شــارع  حاميــة 
لجنــي الرضائــب وســجن  أنكــم ُوجدتــم  أو 
الرشفــاء وقتلهــم؟ وأمــام املحتــل تتحولون 

إىل حاممة سام".

كالم معسول
لهــا:  منشــور  يف  بديــر  خديجــة  وكتبــت 
"نحن نســمع منكم الكام املعســول، دون 
دمــوع  ونــرى  األمــور،  تنفيــذ حتــى ألبســط 
التامســيح، وحتــى عندمــا يــأيت أحــد منكم 
للبلــدة فــإن حضــوره فقــط اللتقــاط الصــور 
وحصد اإلعجابات ويســوق نفســه أنه بطل 

قومي".
وأضافت: "يكفيكم استهتارا ببيتا وأهلها، 
فقد فضح أمركم، واتركوا بيتا لرشفائها وال 
تلوثوها بتدخاتكم ومشاعركم املزيفة".

رســالة  معــا  أبــو  عبــادة  الشــاب  ووجــه 
للحكومــة، قائــًا: "القائــد املســئول يجــب 
ســواء  الجمهــور  مقدمــة  يف  يكــون  أن 
الوطــن  عــن  الدفــاع  يف  أو  العطــاء  يف 
واملواطــن، لكــن ولألســف املســئول يقــف 
متفرجــا عــى مــا يحصــل يف ربــوع الوطــن 
يجلــس عــى كــريس فــرار أو يف ســيارة من 
الــدوالرات  مبايــني  املوديــات  أحــدث 

خوفا من اخرتاق الرصاص لها".

وقــال ســعيد حاميــل يف منشــور لــه: "كنــا 
العــام  األمــني  مــون(  يك  )بــان  مــن  نســخر 
لألمــم املتحــدة عندمــا كان كثــر التعبــر 
األرايض  يف  يجــري  مــا  إزاء  قلقــه  عــن 
الحقيقــة  ولكــن  جرائــم،  مــن  الفلســطيني 
تختلــف  ال  الفلســطينية  حكومتنــا  أن 
الشــجب  عنــه شــيئا؛ فهــي األخــرى كثــرة 
مــا  هــذا  أن  ويبــدو  والقلــق،  واالســتنكار 

متلكه من ساح فقط". 
وأكمــل: "بيتــا بحاجــة إىل قــرارات شــجاعة 
خــال  مــن  لصمودهــا  حقيقيــة  ومــؤازرة 
مــن  القريبــة  األرايض  يف  املشــاريع 
ودعــم  مشــفى،  وإقامــة  املســتوطنة، 
عــى  لبيتــا  تقديــر  كأقــل  املزارعــني 

تضحياتها". 
مطالــب  دويــكات  فــارس  الشــاب  ــص  ولخَّ
الرئيــس  كان  "إذا  بقولــه:  البلــدة  أهــايل 
والحكومــة عجــزا عــن انتــزاع حــق الشــهداء 
وإرجــاع الحــق ألهله، فــاألوىل بهام الرحيل 

والصمت واالستقالة".

نابلس/ عزام حافظ:
يف  األحــداث  رشارة  انــدالع  منــذ 
بالضفــة  نابلــس  جنــوب  بيتــا  بلــدة 
املــايض،  أيــار  مايــو/  الغربيــة يف 
يف  البلــدة  شــباب  يتــواَن  مل 
الدفــاع عــن قمــة جبــل صبيــح الذي 
صــادره االحتــال لصالــح بنــاء بــؤرة 
اســتيطانية، وأخليــت املســتوطنة 
بدايــة يوليــو/ متــوز املــايض، لكــن 
جيش االحتال ينترش يف املكان، 
التــي  الســلمية  الفعاليــات  ويقمــع 

ُيقيمها أهايل البلدة.
مــن  "بيتــا"  بلــدة  أهــايل  ويهــدف 
إىل  الشــعبية  فعالياتهــم  خــال 
اإلرسائيــيل  االحتــال  إجبــار 
قمــة  مغــادرة  عــى  ومســتوطنيه 
الجبل الذي رسقه االحتال ووهبه 
تتواصــل  حــني  يف  ملســتوطنيه، 
واإلربــاك  الشــعبية  املقاومــة 
الليــيل املســتوحى مــن غــزة، حتى 
يف  لاحتــال  وجــود  أي  إخــاء 

املكان.
خبيصــة  عــيل  محمــد  الشــهيد 

صاحــب الـــ 28 عامــًا كان من أوائل 
الشباب املشاركني يف الفعاليات 

اليومية.
هكــذا  فلســطني"،  قبلتــه  "كانــت 
اختــرص لنــا ابــن عم الشــهيد "نادر" 
بيتــا،  للمقاومــة يف  انتــامء محمــد 
أظفــاره  نعومــة  منــذ  تــرّب  لكونــه 
حــب  فاكتســب  املســاجد،  يف 
الوطــن، وانتمــى إليــه، واليــوم تزفــه 
بيتــا شــهيدًا ثامنــًا مــن أبنــاء البلدة، 
بعدمــا نــال مــا متنــى، بعــد إصابتــه 
مطاطيــة  برصاصــة  أســبوعني  قبــل 
مينعــه  مل  ذلــك  لكــن  بالــرأس، 
فــور  املقاومــني  بصفــوف  اللحــاق 

أن تعاىف.
كعادتــه  كان  استشــهاده  يــوم  يف 
يف  همــة  وصاحــب  مقدامــًا، 
االحتــال  قنصــه  أن  امليــدان، إىل 
حــّول  رأســه،  يف  الحــّي  بالرصــاص 
النجــاح  ملستشــفى  إثرهــا  يف 
الشــديد،  الخطــر  بحالــة  بنابلــس 

قبل أن ُيعلن استشهاده.
الشــهادة  بهــذه  محمــد  والتحــق 

بثلــة مــن الشــهداء الذيــن قدمتهــم 
عــن  دفاعهــا  مشــوار  يف  "بيتــا" 
جبــل صبيــح، ليكــون شــهيد البلــدة 
)أحمــد  الشــهداء  بعــد  الثامــن، 
شــادي  دويــكات،  عــامد  داود، 
زكريــا  حاميــل،  محمــد  ســليم، 
وعيــى  صنوبــر،  طــارق  حاميــل، 
خمســة  مــن  ألكــر  إضافــة  برهــم(، 

آالف مصاب.
لـــصحيفة  نــادر  ويضيــف 

إخوتــه  كبــر  كان  "فلســطني"، 
جميعــًا  أصيبــوا  الذيــن  الثاثــة، 
عــى  االحتــال  اعتــداءات  نتيجــة 
يف  الشــعبية  املقاومــة  فعاليــات 
بلدة بيتا، إضافة إىل عائلة خبيصة 
التــي قدمــت أكر من 10 إصابات 
خــال مشــاركة أبنائهــا يف مقاومــة 

االحتال عى جبل صبيح.
حرشجة صوت نادر خبيصة ابن عم 
صعوبــة  تفاصيــل  تحــيك  الشــهيد 
بــني  متيــز  الــذي  محمــًدا،  فراقهــم 
أقرانــه املعروفــني بااللتــزام الديني 
الصفــات  وبعديــد  والوطنــي، 
لــدى  التــي جعلتــه محبوبــًا  الطيبــة 
الجميع، وعزاؤهم أن الله يصطفي 

الشهداء، وكذلك يحسبوه.
تــرك محمــد خلفه طفلتــه الوحيدة 
مــع  الثامنيــة  األشــهر  ذات  "غــزل" 
عــام  قبــل  إليهــا  زُف  التــي  زوجتــه 
بــني يديهــا  فقــط، واضعــًا الوصيــة 
"ديــري  الجبــل  إىل  يخــرج  أن  قبــل 
بالك ع حالك وع غزل"، ومل يعلم 
أنــه اللقــاء األخــر، فعاد إىل البيت 

مصحوبــًا  األكتــاف،  عــى  محمــوال 
بالزغاريــد ودمــوع الرفــاق، وهتــاف 
الحناجــر، يقــول: "يــا خالــد يــا ابــن 
الوليــد، جبنالــك عريــس جديــد"، 
موشــحًا  فلســطني،  بعلــم  ملفوفــًا 

بكوفية املقاومة.
صبيــح  جبــل  أن  "نــادر"  يضيــف 
يف  الجهــاد  وقبلــة  البوصلــة  هــو 
قبلــة  للمســلمني  أن  كــام  بيتــا، 
ولــن  املكرمــة،  مكــة  يف  الصــاة 
يتخــى األهــايل عــن هذه األرض ال 
ملســتوطن حاقــد أو جنــدي لئيــم، 
فــاألرض ليســت مجــرد حفنــة تراب 
وكومــة أحجــار إمنا وطن نعيش فيه 

ويعيش فينا.
االحتــال  مســتوطنات  كل  وتعــد 
تحتلهــا  التــي  الغربيــة  الضفــة  يف 
1967، غــر  )إرسائيــل( منــذ عــام 
رشعيــة مبوجــب القانــون الــدويل، 
ألــف   475 نحــو  حاليــا  ويعيــش 
الضفــة  مســتوطنات  يف  شــخص 
 2.8 فيهــا  يعيــش  التــي  الغربيــة، 

مليون فلسطيني.
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عرقلة متويل القبة الحديدية.. 
عرض ظاهري ألزمة مستعصية

مل تكــن عرقلــة التصويــت يف الكونغــرس عىل متويل منظومة القبة 
لت عرضــا ظاهريــا  الحديديــة لاحتــال حدثــا عابــرا، البتــة ال، ألنهــا شــكَّ
العاقــات  عصــب  يف  تــرب  زالــت  مــا  مســتعصية،  قامئــة  ملشــكلة 
األمريكيــة اإلرسائيليــة، وقــد أخــذت مظاهرهــا تتجىل منــذ الوالية الثانية 

للرئيس األمرييك السابق باراك أوباما.
مع مرور الوقت بدأت هذه األعراض تأخذ انتشارا متزايدا يف األوساط 
اليهــود  أوســاط  إىل  وصــوال  منهــا،  الدميقراطيــة  الســيام  األمريكيــة، 
األمريكيني، الذين بدؤوا يرون املسافة بينهم وبني دولة االحتال تتسع 
رويدا رويدا، وعىل الرغم من الدعوات اإلرسائيلية ملحاولة جرس الهوة 
املتنامية بني الجانبني، فإن أوساط اليمني اإلرسائييل، السيام يف عهد 
نتنياهــو، طيلــة اثنــي عــر عامــا مــن حكمه، رضبت بعــرض الحائط هذه 
الدعــوات، واســتمرت يف تحالفهــا مــع الجمهوريــني األمريكيني، الســيام 
يف ظــل حقبــة ترامــب، التــي شــكلت قطيعــة مــع الدميقراطيــني، بصورة 

نهائية، وانعكس ذلك عىل العاقة مع اليهود األمريكيني أنفسهم.
الــذي شــهده  الــذي ســاد يف األيــام األخــرة عقــب الجــدل  إن اإلربــاك 
الكونغــرس بشــأن متويــل القبــة الحديديــة، وصــوال إىل البيــت األبيــض 
ووزارة الخارجيــة والبنتاغــون، وجــد أصــداءه يف )تــل أبيــب(، مــن خــال 
الحكومــة ووزارة الحــرب وقيــادة جيــش االحتــال. صحيــح أن األمريــكان 
تراجعــوا عــن ترددهــم يف التمويــل، وأعــادوه مــن جديــد، لكــن ذلــك ال 
يعنــي أن العاقــات تــم ترميمهــا نهائيــا بــني الدميقراطيــني األمريكيــني، 

واليمني اإلرسائييل.
لن نكشــف رسا إن قلنا إن دولة االحتال هي مروع غريب أمرييك يف 
املنطقــة، وتعــد رأس حربــة لهــذا املــروع يف املنطقــة العربيــة، ورمبــا 
ال تزيــد عــن كونهــا "حاملــة طائــرات" متقدمــة، وفــق بعــض التوصيفــات 
األمريكيــة، فضــا عــن كونهــا تضــم أكــر مخــزن ذخــرة للجيــش األمريــيك 
خــارج بــاده، بنــاء عــىل بعــض التقديرات الغربية، وعــىل الرغم من ذلك 

كله فقد حصلت هذه األزمة، التي يصعب وصفها بأنها "عابرة".
هــذه  مــن  قلقــه  يظهــر  مل  اإلرسائيــيل  الســيايس  املســتوى  أن  صحيــح 
الحادثة، علنيًا عىل األقل، لكن األوساط األمنية والعسكرية واإلعامية 
والبحثيــة، توقفــت مطــوال عنــد مــا حصــل، عــىل اعتبــار أنــه يحمــل رؤيــة 
اســترافية ســلبية، ورمبــا قامتــة، لتطــورات أكــر، خاصــة يف حــال امتــد 
الخاف اإلرسائييل األمرييك إىل ما هو أبعد من خاف آين مؤقت بني 
الحــزب الدميقراطــي واليمــني اإلرسائيــيل، مــن خــال ظهــور تبايــن جدي 

وحقيقي بني اإلدارتني الحكوميتني يف واشنطن و)تل أبيب(.
الخاصــة أن صفحــة متويــل القبة الحديدية طويت باســتئناف متويلها، 
لكن أسباب هذه األزمة مل ُتطَو بعد، ورمبا نكون أمام أزمة أخرى قادمة 
يف الطريــق، يف حــال اتســعت الهــوة بــني الجانبــني، يف ضــوء امللفــات 
العالقــة بينهــام، بــدًءا بامللــف الفلســطيني، وصــوال إىل الرنامــج النــووي 

اإليراين، وانتهاء بالعاقة مع الصني.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسردة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/10/04 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

3. عــىل املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســامي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــيك  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الريــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحــة( مببلغ 
5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري 

املفعول ملدة ثاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض. 
4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبة املضافة/

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

8. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 

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

تعلن جمعية طريق الحياة-تركيا عن طرح عطاء توريد شــبك صيد ملروع 
دعــم الصياديــن. فعــىل الراغبــني يف االشــراك بالعطــاء املذكــور أعــاه مــن 
الــركات أو املؤسســات املختصــة بهذا الشــأن مراجعــة الجمعية يف مقرها 
الكائــن يف ديــر البلــح شــارع البيئــة عــامرة ســعد بــن أيب وقــاص الطابــق األول 
شــقة 103، للحصــول عــىل العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي 

)من الساعة التاسعة صباحًا – وحتى الثانية بعد الظهر(.
- تنويه:

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم االحد املوافق 2021/09/26.

االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .2

املوافق 2021/10/04م الساعة الثانية عر ظهرًا.
3. أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجا يف دوائر الريبة.
4. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق يف تجزئة العطاء. 

5. أن يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة واألسعار سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 90 يوم من أخر موعد لتسليم العطاء. 
6. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضامنــة بنكيــة بقيمــة 

)5 %( مــن اجــاميل قيمــة املبلــغ الــذي تقــدم بــه الركــة بحيــث تكون ســارية 
املفعول ملدة 3 شهور من البنك.

7. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غر مسردة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

9.  أجور اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل. 

11. لاستفسار نرجو االتصال عىل جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

اعالن عطاء توريد
شبك صيد لمراكب الصيادين

في قطاع غزة 2021

اعالن عطاء توريد 
كشافات انارة 

لمشروع دعم الصيادين 2021
انــارة  الحيــاة- تركيــا عــن طــرح عطــاء توريــد كشــافات  تعلــن جمعيــة طريــق 
ملــروع دعــم الصياديــن. فعــىل الراغبــني يف االشــراك بالعطــاء املذكــور 
أعــاه مــن الــركات أو املؤسســات املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة الجمعية 
يف مقرهــا الكائــن يف ديــر البلــح شــارع البيئــة عــامرة ســعد بــن أيب وقــاص 
ســاعات  خــال  وذلــك  العطــاء،  عــىل  للحصــول   ،103 شــقة  األول  الطابــق 

الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحًا – وحتى الثانية بعد الظهر(.
- تنويه:

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم االحد املوافق 2021/09/26.

االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .2

املوافق 2021/10/04م الساعة الواحدة ظهرًا يف مقر الجمعية. 
3. أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجا يف دوائر الريبة.
4. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق يف تجزئة العطاء. 

5. أن يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة واألسعار سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 90 يوم من أخر موعد لتسليم العطاء. 
6. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضامنــة بنكيــة بقيمــة 

)5 %( مــن اجــاميل قيمــة املبلــغ الــذي تقــدم بــه الركــة بحيث تكون ســارية 
املفعول ملدة 3 شهور من البنك.

7. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غر مسردة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

9. أجور اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل. 

11. لاستفسار نرجو االتصال عىل جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

إعـــــــالن 
تعلــــن بلديــة خــان يونس عن رغبتهــا تجهيز قوائم للتشــغيل عند 
االحتياج بنظام العقد المؤقت لوظيفة مهندس معماري

أواًل: الغرض من الوظيفة:
والشــوارع  لألحيــاء  والتفصيليــة  الهيكليــة  املخططــات  إعــداد  يف  املشــاركة   -
مــع  النقابــة  مــن  الــواردة  الهندســية  املخططــات  وتدقيــق  التقســيم،  ومشــاريع 
ملفات الرخيص ورشوطها التنظيمية واملشاركة يف اعداد املشاريع التنموية.

ثانيًا: شروط شغل الوظيفة:
التخطيــط  أو  املعامريــة  الهندســة  يف  البكالوريــوس  درجــة  عــىل  • حاصــل 

العمراين ومن جامعة معرف بها وبتقدير ال يقل عن جيد
• أال يزيد عمر املتقدم عن )45( عام

ثالثًا: متطلبات الوظيفة: 1. يفضل خرة يف املجال ال تقل عن )3( سنوات.
2. أن يجيــد اســتخدام برامــج التصميــم واإلظهــار املعــامري وتنســيق املواقــع 

ثنائية وثاثية األبعاد.
. GIS 3. أن يكون لديه إملام ومعرفة جيدة برامج وتطبيقات

4. أن يكون لديه معرفة بقوانني وأنظمة البناء املعمول بها.

5. أن يكون لديه القدرة عىل تجهيز مقرحات املشــاريع وحســاب الكميات 

وكتابة التقارير واملحارض.  
6. يفضل أن يجيد اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

7. أن يكون لديه القدرة عىل العمل تحت الضغط واستيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق.

8. أن يكون متفرغًا متامًا لهذه الوظيفة والعمل يف الفرات اليومية املختلفة.

9. أن يكون عضوًا يف نقابة املهندسني.

10.  يجب أن يكون من سكان محافظة خان يونس.

رابعًا: تقديم الطلبات:
تقــدم الطلبــات املســتوفاة للــروط مــع إرفــاق املســتندات التاليــة مــن خال 

http: // Khanyounis.mun.ps املوقع اإللكروين للبلدية
- صورة عن املؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر( - صورة عن شهادة املياد 
- صور عن الخرات + الدورات + صورة عن السرة الذاتية + صورة شخصية.
- مناذج األعامل السابقة Portfolio، - صورة عن عضوية نقابة املهندسني.
خامسًا: آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم الخميس املوافق 2021/10/07.

مالحظات هامة: -
- ســيتم اإلعــان عــن موعــد املقابــات واالجــراءات االخــرى يف وقــت الحــق 

عىل موقع البلدية وبرسالة نصية SMS للمقبولني            
- سيتم استبعاد الطلب غر املطابق للروط من قبل لجنة مختصة.

رقــم  جــوال  او   )115( رقــم  البلديــة  هاتــف  عــىل  االتصــال  لاستفســار،   -
)0599526526( قسم شئون املوظفني.    

د. عالء الدين محمد البطة / رئيس بلديـة خان يونس  

دولــة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية خان يونس

"تضمن اعتراًفا بعجزه عن تحقيق أي إنجاز"
حامس: خطاب عباس باألمم املتحدة إعادة إنتاج ملسار التيه والفشل

عضو مجلس وطني: خطاب عباس استغايث 
وال يستند لوحدة الشعب الفلسطيني

الدميقراطية لـ"عباس": "الخطب الرنانة" غري 
مجدية دون االرتكاز عىل الوحدة واملقاومة

"األحرار": خطاُب عباس ال َيحمل جديًدا ومُيثِّل 
استمرارًا للغة الفشل واالستجداء

غزة/ فلسطني:
حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  ت  عــدَّ
أمــام  الســلطة محمــود عبــاس،  رئيــس  خطــاب 
الجمعية العامة لألمم املتحدة أول من أمس، 

أنه "إعادة إنتاج ملسار التيه والفشل".
وقــال الناطــق باســم حــامس فــوزي برهــوم يف 
خطابــه  عبــاس  "ألقــى  أمــس:  صحفــي،  بيــان 
الســنوي أمــام األمم املتحــدة، وتضمن اعراًفا 
واضًحــا ورصيًحــا بعجــزه وفشــله يف تحقيق أي 

إنجاز عر مسار أوسلو الذي يتزعمه".
املســتوى  دون  الخطــاب  "جــاء  وأضــاف: 
لهــا  تتعــرض  التــي  الجســيمة  والتحديــات 
توصيــف  يف  واســتمر  الفلســطينية،  القضيــة 
املزريــة  الفلســطينية  والحالــة  املريــر  الواقــع 

التــي أوصلنــا إليهــا مــروع التســوية  الصعبــة 
واتفاق أوسلو املشؤوم".

"اســتند  الخطــاب  أن  إىل  برهــوم  ولفــت 
عــىل  املرتكــزة  املكــررة  ذاتهــا  األســس  إىل 
إعــادة طــرح برنامجــه االســتجدايئ الــذي يــرى 
وحــل  االحتــال  مــع  واملفاوضــات  بالتســوية 
لحــل  وســيلًة  األمريــيك،  والــدور  الدولتــني 
أثبــت  والــذي  الصهيــوين،  العــدو  مــع  الــراع 
فشله عىل مدار أكرث من ربع قرن من الزمن".
بخصــوص  الخطــاب  يف  جــاء  "مــا  وأردف: 
عمــد  فقــد  للحقيقــة،  مجــاٍف  االنتخابــات 
رئيــس الســلطة والقيــادة املتنفــذة إىل إفشــال 
االنتخابــات العامــة، وليــس تأجيلهــا كــام زعــم، 
الفئويــة  الحزبيــة  طموحاتــه  تلبــي  ال  لكونهــا 

الضيقــة، ووجــد نفســه وفريقه يف مواجهة كل 
الشعب الفلسطيني، الذي متثل يف عرات 
لسياســاته  املعارضــة  االنتخابيــة  القوائــم 
الفلســطينية  القضيــة  ضيعــت  التــي  الفاشــلة 
حــد  عــىل  الفلســطيني"،  الشــعب  ومزقــت 

قوله.
يفــرض  "اآلن  حــامس:  باســم  الناطــق  وتابــع 
انتخابــات قرويــة مجتــزأة مفصلــة عــىل مقاســه 
ومقــاس حزبــه، ضارًبــا كل التوافقــات الوطنيــة 
الفلســطينية املؤِكــدة رضورة إجــراء انتخابــات 

عامة شاملة ومتزامنة، بُعرض الحائط".
وعد أن حديث عباس عن أن مؤسسات الدولة 
قامئــة عــىل التعدديــة والدميقراطيــة واحــرام 
حقــوق اإلنســان، تزويــر وقلــب للحقائــق، الفًتــا 

الغربيــة  الضفــة  ســاحة  تشــهده  "مــا  أن  إىل 
وتصفيــة  وتعذيــب  سياســية  اعتقــاالت  مــن 
للخصــوم السياســيني أكــر دليــل عــىل النظــام 
الشــمويل الديكتاتوري املتســلط عىل شــعبنا 

يف الضفة الغربية".
التحديــات  "مواجهــة  أن  برهــوم  وأكــد 
يشــنها  التــي  الشــاملة  للحــرب  والتصــدي 
الدعــم  عــىل  عــىل شــعبنا واملرتكــز  االحتــال 
كل  تفعيــل  تتطلــب  الامحــدود،  األمريــيك 
أشــكال وأدوات املقاومــة والكفــاح والنضــال، 
التــي  املســلحة،  املقاومــة  مقدمتهــا  ويف 
لنــا كل املواثيــق واألعــراف  كفلتهــا ورشعتهــا 
الدوليــة للدفــاع عــن شــعبنا واســرداد حقوقــه 

املسلوبة".

لتحقيــق  الوحيــد  الطريــق  أن  برهــوم  وبــنّي 
وإصــاح  الفلســطيني  الشــمل  ومل  الوحــدة 
ترســيخ  يف  يتمثــل  السياســية  املؤسســات 
الدميقراطية عر إجراء انتخابات عامة شــاملة 
ومتزامنة، ويف أجواء ومناخات تضمن النزاهة 
والشــفافية واحــرام النتائــج، يشــارك فيهــا كل 

أبناء شعبنا يف الضفة وغزة والقدس.
ونبه الناطق باســم حامس إىل أن هذا املســار 
بــداًل  فوريــة  وقــرارات  إرادة  يتطلــب  الشــامل 
بإعطــاء وعــود ومهــل زمنيــة  التهــرب منهــا  مــن 
يف  اســتمرار  إال  هــي  ومــا  ســابًقا،  جربناهــا 
إال  تجلــب  ال  التــي  الفاشــلة  االنتظــار  سياســة 
املزيد من الكوارث الوطنية، ومتكن االحتال 

من فرض املزيد من الوقائع عىل األرض.

رام الله/ فلسطني:
إن  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  قالــت 
الوضــع الفلســطيني الحــايل املشــتت "ال تنفــع معه 
الخطابات الرنانة غر املستندة إىل عوامل القوة".

وأضافــت الدميقراطيــة يف تريــح، أمــس، تعقيًبــا 
عىل خطاب رئيس السلطة محمود عباس يف األمم 
ال  والدبلومــايس  الســيايس  "العمــل  أن  املتحــدة، 
قيمة له وال جدوى منه إذا مل يكن مرتكًزا عىل أرض 
صلبــة، وعــىل ميــدان الــراع اليومــي مــع االحتــال 
عــر  القــوى  ميــزان  وتغيــر  وسياســاته  وإجراءاتــه 

املقاومة".
الوحــدة  باســتعادة  إال  لــن يتحقــق  أن هــذا  وأكــدت 
الوطنيــة الــرط الرئيــس لتفعيــل االشــتباك اليومــي 

مع االحتال وسياساته.
"بالتخلــص  الســلطة  قيــادة  الدميقراطيــة  وطالبــت 
والرباعيــة،  األمريكيــة  بــاإلدارة  التعّلــق  وهــم  مــن 
مــع  الزائفــة  الثقــة  بنــاء  إجــراءات  عــىل  واملراهنــة 
التــي عــرت دوًمــا عــن موقفهــا:  حكومــة االحتــال، 
وقــف  ألي  وال  فلســطينية  دولــة  وال  مفاوضــات،  ال 

لاستيطان".
تلــو  املــرة  أثبــت  الفلســطيني  شــعبنا  أن  وأكــدت 
األخــرى اســتعداده الكفاحــي العايل ضــد االحتال، 
وآخرهــا يف هبــة أيــار ومــا رافقهــا مــن معركــة "ســيف 
مــع  األخــرة  والتضامــن  اإلســناد  وهبــة  القــدس"، 
يف  واالحتــال  االســتيطان  مــع  واملواجهــة  األرسى 

أكرث من موقع وأشدها يف بلدة بيتا البطلة.
ورأت الدميقراطية أن إمهال "عباس" االحتال سنة 
واحدة لانسحاب إىل حدود عام 1967 أو سحب 
اللتزامــات  "نهايــًة  يعنــي  بـ)إرسائيــل(،  االعــراف 

أوسلو ومواجهًة شاملة مع االحتال".
أنــه إذا أريــد لهــذه العبــارة أن تتحــول  وأشــارت إىل 
إىل برنامــج عمــل فعــيل، وأن تنظــر إليهــا )إرسائيــل( 
واملجتمع الدويل بصفتها إنذاًرا جدًيا، وليس مجرد 
تكــرار لتهديــد أجــوف، فإن خطوات ملموســة ينبغي 
اإلقدام عليها فورا من أجل استنهاض عنارص القوة 

الفلسطينية وإعداد مقومات املواجهة الشاملة.

وبّينــت أن أوىل هــذه الخطــوات أن يبــادر "عبــاس" 
اجتامعهــم  اســتئناف  إىل  العامــني  األمنــاء  لدعــوة 
برئاســته من أجل حوار وطني شــامل جاد يقوم عىل 
أساس قرارات اإلجامع الوطني، ويف املقدمة منها 
قرارات الدورة األخرة للمجلس الوطني، واالجتامع 
القيادي يف 19/5/2020 واجتامع األمناء العامني 

يف 3/9/2020".
وطنيــة  وحــدة  ذلــك حكومــة  عــن  تنبثــق  وأضافــت: 
تتبنى برنامج اإلجامع الوطني، وعقد جلســة شــاملة 
بصاحيــات  مخــواًل  )بصفتــه  املركــزي  للمجلــس 
املجلــس الوطنــي(، تشــارك فيهــا حــامس والجهــاد 
اإلســامي بصفتها فصائل معتمدة يف )م.ت.ف(، 

وتنبثق عنها لجنة تنفيذية يتمثل فيها الجميع.
للتريعــي  شــاملة  انتخابــات  إىل  الدعــوة  وكذلــك 
أشــهر،  ســتة  خــال  الوطنــي  واملجلــس  والرئاســة 
الداخــيل وفًقــا  البيــت  يعــاد عــىل أساســها ترتيــب 
إلرادة الشــعب وبلــورة إســراتيجية وطنيــة كفاحيــة 
بديلة ملســار أوســلو تنهض باملقاومة الشــعبية إىل 
مستوى االنتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى 

رحيل االحتال".
التــي  األوىل  املــرة  ليســت  "هــذه  أن  إىل  ولفتــت 
الــدويل  عبــاس إىل املجتمــع  الرئيــس  فيهــا  يتوجــه 
عــر الجمعيــة العامــة ليتحمــل مســؤولياته يف إنهــاء 
تذهــب  كانــت  النــداءات  هــذه  ولكــن  االحتــال، 
هبــاء منثــورا يف غيــاب عنــارص القــوة لــدى الشــعب 
يف  ســاهمت  سياســات  ظــل  ويف  الفلســطيني، 
تبديــد هــذه العنــارص ومتكــني االحتــال مــن تعزيــز 
قبضتــه عــىل األرض والشــعب واإلمعــان يف تغّولــه 

ورشاسته".
إلغــاء  أن  عــىل  الدميقراطيــة  الجبهــة  وشــددت 
االنتخابات التريعية والرئاسية واملجلس الوطني، 
الحريــات  عــىل  واالعتــداء  الدميقراطيــة  والحريــات 
التســهيات  عــىل  واملراهنــة  الســلطة  أجهــزة  مــن 
االحتــال،  صــورة  تجميــل  إىل  تهــدف  االقتصاديــة 
وتزيــد مــن التبعيــة له بداًل من وقف التنســيق األمني 

والعمل بروتوكول باريس االقتصادي.

القدس املحتلة-غزة/ عزام حافظ:
قــال عضــو املجلــس الوطنــي الفلســطيني، نهــاد أبــو غــوش، 
ال  املتحــدة  األمــم  أمــام  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  إن 
يستند إىل وحدة الشعب الفلسطيني يف مواجهة مروع 
االحتال اإلرسائييل، الذي ميلك مروعًا واضحًا ومتكامًا 
عــىل أرض فلســطني املحتلــة. وأضــاف أبــو غــوش صحيفــة 
ـ"فلسطني" أمس، أن األفكار الواردة يف الخطاب استغاثية، 
وصحيح أنها تعكس حجم املعاناة والظلم واإلجحاف الذي 
اعتــامد  املطلــوب  لكــن  الفلســطيني،  الشــعب  لــه  يتعــرض 
الفلســطينية،  القــوى  كل  مــن  موحــد  وطنــي  عمــل  برنامــج 

استنادًا إلسراتيجية وطنية موحدة، وهذا غائب.
وشــدد عــىل وجــوب أن يــرف الجهــد األكــر للســلطة نحو 
الداخل الفلسطيني الستعادة الوحدة الوطنية، واستعادة 
ثقــة النــاس باملؤسســة السياســية مــن مدخــل االنتخابــات، 

بعد ذلك ميكن لنا أن نعد خطة ملخاطبة العامل.
مناشــدة  ســوى  متلــك  ال  الســلطة  أن  غــوش  أبــو  وأوضــح 
العــامل ومطالبتــه باإلنصــاف، و"أعتقــد أن العــامل ال يســتمع 
الواقــع"،  أرض  عــىل  تغيــرًا  تحقــق  ال  املناشــدة  ألن  لنــا، 
وأن هــذا الطلــب إذا مل يســتند إىل فعــل كفاحــي موحــد 
يكبد االحتال كلفة احتاله، ويجعله باهظ التكاليف، لن 

يستجيب أحد ملثل هذه املطالب.
وأشــار إىل أن مضامــني الخطــاب تظهــر التمســك بحقــوق 
إســناده عمليــًا  لكــن  نظــري،  بشــكل  الفلســطيني  الشــعب 
بحاجــة إىل خطــوات تجــاه الداخــل الفلســطيني، والوحــدة 
الوطنيــة تجــاه اعتــامد إســراتيجية موحــدة للنضــال، وتجاه 
اســتعادة ثقــة الشــعب باملؤسســات، كل ذلــك كان يجــب 
حســنة،  موعظــة  مجــرد  يكــون  أن  ال  الخطــاب،  يســند  أن 

ومناشدُة العامل ال تكفي عىل اإلطاق.

غزة/ فلسطني:
محمــود  الســلطة  رئيــس  خطــاب  إن  األحــرار  حركــة  قالــت 
عبــاس املســجل أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة أول 
ــل اســتمراًرا للغــة  مــن أمــس ال يحمــل جديــًدا، "وإمنــا ميثِّ

العجز والفشل واالستجداء".
يف  عبــاس  خطــاب  أن  أمــس  بيــان  يف  "األحــرار"  وأكــدت 
واقتصاديــا  أمنيــا  االحتــال  مــع  بالعاقــة  اســتمراره  ظــل 
"هــو لاســتهاك اإلعامــي فقــط، ولتفريــغ حالــة االحتقــان 

املتصاعدة ضد السلطة وسياستها القمعية".
العــدل  محكمــة  إىل  عــام  بعــد  بالتوّجــه  لــّوح  عبــاس  وكان 

الدولية التخاذ قرار "حول رشعية وجود االحتال".
"املســؤولية  عبــاس  تحميــل  أن  عــىل  الحركــة  وشــددت 
لاحتــال عــام يجــري يف الضفــة والقــدس مــن تهويــد وقتل 
ال يعفيــه مــن رشاكتــه لــه باســتمرار تنســيقه وتعاونــه األمنــي 
معــه". وقالــت "األحــرار": "ال حدود مع االحتال وال تصالح 
أو تســامح أو تفــاوض، فهــو كيــان غاصــب محتــل، وســتبقى 
بندقيتنا ُمرعة حتى دحره وتحرير كامل تراب فلسطني".

باالتفاقيــات  االلتــزام  عــىل  عبــاس  إرصار  أن  وأضافــت 
املوقعــة مــع االحتــال واملؤمترات الدوليــة "التي لن تقدم 
لشــعبنا وقضيتنــا خــرًا هــو إمعــان يف الســقوط والفشــل، 
إرادة  واحــرام  الخــارج،  عــىل  الرهــان  عــن  التوقــف  وعليــه 
شــعبنا، ورفــع الڤيتــو عــن تحقيــق وحدتــه وترتيــب البيــت 
الداخيل". وأشارت "األحرار" إىل أن تجاهل عباس حصاَر 
الحصــار،  أطــراف  مــن  جــزء  أنــه  "يثبــت  الغزيــني  ومعانــاة 
ويؤكد إرصاره عىل اســتمرار أزمات القطاع خدمة ألهدافه 

الحزبية املقيتة".
ألجــل  االنتخابــات  ألغــى  أنــه  عبــاس  ادعــاء  إن  وأوضحــت 
أنــه  القــدس "كــذب واســتخفاف بشــعبنا، فالجميــع يعلــم 
انقلــب عــىل كل الجهــود التــي ُبذلــت مــن أجــل تحقيقهــا 

خوفًا من خسارته املحققة فيها".
الحــايل  بشــكلها  التحريــر  منظمــة  أن  الحركــة  وذكــرت 
"املهــرئ" ال متثــل كل أطيــاف وفئــات شــعبنا، الفتــة إىل 
أن املطلــوب إعــادة إصاحهــا وهيكلتهــا عىل أســس وطنية 

سليمة من خال إجراء االنتخابات العامة.
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في فعاليات مؤتمر "القدس توحدنا والعودة موعدنا"

"سيـــف القــدس" معركــة "قـــوة وفخــر" ودعـــوات 
لدعــــم انتفاضــــة شعبنــــا وصمــــود املقدسييـــــن

إجامع واسع عىل مركزية فلسطينيي أوروبا يف الحفاظ عىل الهوية والحقوق الفلسطينية
كوبنهاجن-غزة/ محمد عيد:

فلســطينية  شــخصيات  أجمعــت 
مركزيــة  عــى  وأوروبيــة  وعربيــة 
الحفــاظ  يف  أوروبــا  فلســطينيي 
عــى الهويــة والحقــوق الفلســطينية 
املجالــس  أمــام  املهــم  ودورهــم 
زيــف  وفضــح  الدوليــة  والربملانــات 

الرواية اإلرسائيلية.
دعــم  رضورة  عــى  هــؤالء  وشــدد 
املقاومة وانتفاضة شــعبنا يف وجه 
والعمــل  ومســتوطنيه،  االحتــال 
املقدســيني  صمــود  دعــم  عــى 
املحتلــة  العاصمــة  عــى  للحفــاظ 
ومعاملهــا  الدينيــة  ومقدســاتها 

الحضارية والتاريخية.
ودعــوا إىل رضورة إجــراء انتخابــات 
مجلــس وطنــي جديــد والعمل عى 
إصاح منظمة التحرير الفلسطينية 
فصائــل  وإدمــاج  ومؤسســاتها 
يف  مشــيدين  فيهــا،  املقاومــة 
وتضحيــات  ببطــوالت  ذاتــه  الوقــت 
يف  الســتة"  و"األبطــال  األرسى 

سجن "جلبوع".

مؤمتــر  فعاليــات  يف  ذلــك  جــاء 
أمــس،  الـــ19،  أوروبــا  فلســطينيي 
توحدنــا  "القــدس  شــعار  تحــت 
مبشــاركة  موعدنــا"،  والعــودة 
وعربيــة  فلســطينية  شــخصيات 

وأوروبية.
ا،  وعقد املؤمتر، ألول مرة إلكرتونيًّ
وتخللــه  كورونــا،  جائحــة  بســبب 
عقــد ثــاث نــدوات تحــت عناويــن: 
يف  أوروبــا  فلســطينيي  "دور 
القضيــة"،  وإســناد  الهويــة  حفــظ 
و"العمل املؤسســايت الفلســطيني 
وآفــاق"،  منــاذج  أوروبــا..  يف 
و"انتهــاكات االحتــال يف القــدس 

ومخاطر التهجري والتهويد".
رسالة المؤتمر

"مؤمتــر  مؤسســة  رئيــس  وأكــد 
فلســطينيي أوروبا" أمني أبو راشــد، 
للمؤمتــر  املتجــدد  االنعقــاد  أن 
أوروبــا  فلســطينيي  متســك  يثبــت 
بحــق العــودة، وتجديــد العهــد عى 
مواصلــة العمــل مــن أجــل الحقــوق 
وكرامتــه،  شــعبنا  وحريــة  والعدالــة 
والظلــم  االحتــال  صفحــة  وطــي 

واالضطهاد.
كلمتــه  يف  راشــد،  أبــو  وأوضــح 
أن  للمؤمتــر،  االفتتاحيــة  بالجلســة 

املؤمتر تأكيد من شعبنا أنه وحدة 
واحــدة  وقضيــة  تتجــزأ،  ال  واحــدة 
واحــد،  ومصــري  واحــدة  وإرادة 
وديارنــا  أرضنــا  إىل  حتميــة  وعــودة 

التي ُهجرنا منها.
فلســطني  "قضيــة  أن  عــى  وشــدد 
هــي اختبار جــي للحقوق والعدالة 
العــامل، فمعهــا يقــف أصحــاب  يف 
الضامئر الحية ومنارصو الحرية يف 

كل مكان".
العهــد  عــى  زلنــا  "مــا  وأضــاف: 
بالعــودة إىل فلســطني، مــع القدس 
وصفــد  وطربيــة  عــكا  وحيفــا  ويافــا 

واللد وكل قرانا ومدننا السليبة".
وطالب أبو راشــد املجتمع الدويل 
إحقــاق  يف  بالتزاماتــه  يفــي  أن 
أن  مؤكــًدا  فلســطني،  يف  الحــق 
العــادل  نضالــه  ســيواصل  "شــعبنا 
واملــروع؛ حتى انتزاع حقوقه غري 

القابلة للترصف".
"مؤامرات مستميتة"

لرئيــس  األول  النائــب  وأشــاد 
املجلس التريعي د. أحمد بحر، 
بـ"عقــد املؤمتــر الـــ19 لفلســطينيي 
الظــروف  مــن  الرغــم  عــى  أوروبــا، 
آمــااًل  نعلــق  إننــا  قائــًا:  الصعبــة"، 
الفلســطينية  الجهــود  عــى  كبــرية 
الجبــارة يف أوروبــا، والتــي ســيكون 
إجهــاض  يف  عظيــم  دور  لهــا 
إىل  وصــواًل  االحتــال،  مخططــات 

التحرير.
املؤمتــر  شــعار  أن  بحــر  وأضــاف 
أينــام  الفلســطيني  املوقــف  ميثــل 
املنشــود  الهــدف  وهــو  ُوجــد، 
م يف ســبيله التضحيــات  الــذي تقــدَّ
توحدنــا،  فالقــدس  الجســام، 

والعودة موعدنا.
مــا  الاجئــني  قضيــة  أن  مــن  وحــذر 
زالت تتعرض ملؤامرات مستميتة، 
عــرب صفقــات مشــبوهة تناقــض كل 
مــن  الدوليــة،  واملواثيــق  القوانــني 
بينها "صفقة القرن" ومخطط الضم 
الحديــث  يجــري  كــام  والتهجــري، 
اإلطــار"  "اتفــاق  عــن  األيــام  هــذه 
األمريــي مــع "أونــروا"، مؤكــًدا أنهــا 
إســقاط  إىل  تهــدف  "مخططــات 
حــق العــودة وإجهاضــه وتفريغه من 

مضمونه".
القــدس  مدينــة  أن  إىل  وأشــار 
تعيش اليوم أســوأ مراحل التهويد، 
االحتــال  مخططــات  وتحــاول 
الفلســطيني  طابعهــا  طمــس 
واملســيحي،  واإلســامي  والعــريب 
وأصحابهــا  أهلهــا  مــن  وتفريغهــا 
األصليني، وتفتح املجال أمام غاة 
وتدنيــس  القتحــام  املســتوطنني 

ا. املسجد األقىص يوميًّ
"جلبــوع"  ســجن  بــأرسى  وأشــاد 

الســتة، الذيــن "أثبتــوا للعامل أجمع 
أن اإلرادة الفلســطينية قــادرة عــى 
االنتصــار  وأن  املســتحيل،  صنــع 
عــى العــدو أمــر يقينــي يف قلــوب 

األرسى وجميع الفلسطينيني".

وتطــرق بحــر إىل معانــاة قطــاع غــزة، 
الحصــار  أمل  غــزة  "تعيــش  قائــًا: 
الظــامل، ويعــاين أهلهــا الصامــدون 
الحيــاة،  وضيــق  العيــش  شــظف 

وسط عدوان صهيوين متواصل".
ولفــت إىل أنــه "رغــم ذلــك مل تــرتك 
غزة ومقاومتها الباســلة حي الشــيخ 
معركــة  فخاضــت  والقــدس،  جــراح 
ســيف القــدس التــي كــرت شــوكة 
االحتــال، وقهــرت أســطورة الجيش 

الذي ال يقهر".
انتفاضة الداخل

ودعا األمني العام للمؤمتر الشعبي 
منــري شــفيق،  الخــارج  لفلســطينيي 
الفلســطينيني يف أوروبا والشتات، 
املقاومــة  دعــم  عــى  الرتكيــز  إىل 
واالنتفاضــة يف الداخــل، للتصــدي 

ملخططات التهويد واالستيطان.
فلســطينيي  عــى  شــفيق:  وقــال 
الخــارج العمــل عــى دعــم املقاومة 
العاملــي،  العــام  الــرأي  "بكســب 
الصهيونيــة،  البضائــع  ومقاطعــة 
عنرصيــة  ضــد  الحمــات  وخــوض 
الكيــان الصهيــوين، ومــا يرتكبــه مــن 
االقتــاع  عــرب  وإبــادة  حــرب  جرائــم 

واالستيطان".
لــرصاع  يســبق  "مل  أنــه  إىل  ولفــت 

الوجــودي  الفلســطيني  الشــعب 
كان  أْن  الصهيــوين؛  الكيــان  ضــد 
أظهرتهــا  التــي  القــوة  هــذه  مبثــل 
ســيف  ومعركــة  فلســطني  انتفاضــة 
املــايض،  أيار/مايــو  يف  القــدس 
كان  أن  لاحتــال  يســبق  مل  كــام 
ــف  مبثــل هــذا الضعــف الــذي تكشَّ

يف تلك املواجهة".
األحــداث  هــذه  أن  شــفيق  وأوضــح 
حاولــت  التــي  األوهــام  أســقطت 
الســاحة  جــر  اللــه  رام  يف  الســلطة 
كاللجــوء  إليهــا،  الفلســطينية 
بنــاء منظمــة  لانتخابــات، أو إعــادة 
ترتيــب  أو  أو املصالحــة،  التحريــر، 
أن  وتبــني  الفلســطيني،  البيــت 
تكــون ملواجهــة  أن  يجــب  األولويــة 
األقــىص  املســجد  عــى  العــدوان 

وأحياء القدس، وحصار غزة.
قــراءة  إعــادة  رضورة  عــى  وشــدد 
وســيف  االنتفاضــة  أحــداث  تجربــة 
تجربــة  إىل  إضافــة  القــدس، 
التظاهــرات العامليــة يف مؤازرتهــا، 
"يجــب  القــراءة  هــذه  أن  مؤكــًدا 
الــذي  الربنامــج  قاعــدة  تكــون  أن 
يجــب أن نعمــل عليــه يف املرحلــة 

القادمة".
بالقــول: "ليــس مثــل  وختــم شــفيق 
التجربــة امليدانيــة مــن مجيــب عــن 
أن  يجــب  ومــا  العمــل،  مــا  ســؤال 

ُيعمل".
المجلس الوطني

د.  الفلســطيني  الباحــث  وقــال 
ســلامن أبــو ســتة: إنــه بعــد 33 عاًمــا 
مــن آخــر اجتــامع رشعــي للمجلــس 
جرميــة  مــن  عاًمــا  و28  الوطنــي، 
"أوســلو"، أصبح الواجب املقدس 
يطالــب  أن  فلســطيني  كل  عــى 
بعودة املسار إىل طريقه الصحيح، 
وحــق  لنــا،  كلهــا  فلســطني  أن  وهــو 
وانتخــاب  مقــدس،  حــق  العــودة 

مجلس وطني جديد.
أوســلو  جرميــة  أن  ســتة  أبــو  وأكــد 
ســلطة  وأفــرزت  وطننــا،  مزقــت 
"عميلــة"، وإننــا اليــوم نطالــب بــكل 
وطنــي  مجلــس  بانتخــاب  وضــوح 
يف  الفلســطينيني  لــكل  جديــد 
انتخــاب  إىل  الدعــوة  أمــا  العــامل، 
حــراب  تحــت  تريعــي  مجلــس 
املقصــود  باطلــة،  فهــي  االحتــال 
بهــا إســباغ رشعيــة زائفــة لاحتــال 

واالعرتاف بجرمية "أوسلو".
الرئاســية  االنتخابــات  "أن  وأضــاف 
التاريــخ  يف  توجــد  مل  بدعــة 
أن  هــي  فالقاعــدة  الفلســطيني، 
يختــار  الجديــد  الوطنــي  املجلــس 
هــي  ثــم  ومــن  التنفيذيــة،  لجنتــه 

تنتخب رئيسها".

وشدد عى رضورة أن يكون أعضاء 
الشــباب،  مــن  الوطنــي  املجلــس 
لـــ30  العمــل  فرصــة  لديهــم  لتكــون 
أو 40 عاًمــا مــن حياتهــم، وأن تكــون 
لهــم كفــاءة يف العمــل ونظافــة يف 
اليــد وجــرأة عــى الحــق، وأن يكونوا 
ليــس  العــامل،  ملواجهــة  مؤهلــني 
خيانــة  أو  فســاد  شــبهات  تليهــم 

األمانة.

يعيــد  أن  مهامتــه  مــن  أن  وذكــر 
الفلســطيني،  للقضيــة  االحــرتام 
مــع  العاملــي  التعاطــف  ويزيــد 
ا، ولكنه  فلسطني، والذي زاد شعبيًّ
الرســمية  األوســاط  يف  تضــاءل 
مهــامت  أوىل  ومــن  العربيــة، 
غــزة  عــن  الحصــار  رفــع  املجلــس، 
ودعم املقاومة فيها، متسائًا: "أال 
يخجلنــا أن يتواصــل الحصــار عــى 

غزة ملدة 17 عاًما أو يزيد؟".
وفيام يخص الاجئني يف الشتات، 
الفلســطيني:  الباحــث  فقــال 
أن  الجديــد  املجلــس  عــى  "إن 
بركاًنــا  الاجئــني  دائــرة  مــن  يجعــل 
والكفــاءة،  والحيويــة  النشــاط  مــن 
وجــود  ســبب  هــي  الدائــرة  وهــذه 
تحملهــا  التــي  والقضيــة  املنظمــة، 
هي أكرب وأهم قضية، وحق العودة 
الحقــوق  أم  هــو  عنــه  تدافــع  الــذي 

الفلسطينية".
قضية األسرى

زوجــة  الربغــويث  فــدوى  وقالــت 
إن  الربغــويث:  مــروان  األســري 
"األرسى ســجلوا ملحمة أســطورية، 
ومــن  املــوىل  إرادة  مــن  مســتمدة 
التاريخــي  بحقنــا  املطلــق  إميانهــم 
بادنــا  يف  والقومــي  والدينــي 

فلسطني".
االحتــال  أن  الربغــويث  وأضافــت 
مــن  عــام   )100( بعــد  فشــل 
إرادة  كــر  يف  االســتعامر 
يرابــط  زال  مــا  إذ  الفلســطينيني، 
بــني  مــا  فلســطيني  مايــني  ســبعة 
فاعــل  جــزء  وهــذا  والنهــر،  البحــر 
ا. ا وثقافيًّ ا وحضاريًّ ا ونضاليًّ سياسيًّ
مــن  الثــاين  بالنصــف  وأشــادت 
الشــعب الفلســطيني يف الشتات، 
قائلــة: "مــا زالــت فلســطني تســكن 
مــع  ويعملــون  ووجدانهــم،  قلوبهــم 
كل األحــرار واملناضلــني يف العــامل 

ملناضلــة  عامليــة  جبهــة  لتشــكيل 
االستعامر الصهيوين".

تشــهده  مــا  أن  إىل  وأشــارت 
حالــة  مــن  الفلســطينية  الســاحة 
الســيايس  النظــام  وعجــز  انقســام، 
مكوناتــه،  مبختلــف  الفلســطيني 
يســتدعي بــذل جهــد اســتثنايئ مــن 
الجميــع لارتقــاء بالحالــة السياســية 
عظمــة  مســتوى  إىل  الفلســطينية 

شعبنا.
رضورة  عــى  الربغــويث  وشــددت 
إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة، 
باعتبارهــا قانــون االنتصــار لحــركات 
والشــعوب  الوطنــي  التحــرر 

املقهورة.
وأشادت بـ"الجهد االستثنايئ ألبناء 
وأمريــكا  أوروبــا  يف  وأمتنــا  شــعبنا 
"نتطلــع  وقالــت:  مــكان"،  ويف كل 
واملســاندة  الدعــم  مــن  مزيــد  إىل 

ملواجهة مخططات االستعامر".

املدخــل  أن  الربغــويث  وأوضحــت 
إلنهــاء االنقســام يتمثــل يف العــودة 
انتخابــات  بإجــراء  الشــعب،  إىل 
ولعضويــة  ورئاســية  تريعيــة 
أهميــة  مؤكــدة  الوطنــي،  املجلــس 
منظمــة  وتطويــر  بنــاء  "إعــادة 
التحريــر، وانضــامم حامس والجهاد 

وغريها من الفصائل إليها".
فلسطينيو أوروبا

املؤسســايت  "العمــل  نــدوة  ويف 
منــاذج  أوروبــا..  يف  الفلســطيني 
العــام ملؤمتــر  األمــني  قــال  وآفــاق"، 
مــازن  الدكتــور  أوروبــا  فلســطينيي 
رافعــة  شــكل  املؤمتــر  إن  كحيــل: 
حقيقــة للعمــل الفلســطيني وتحدًيــا 
كبرًيا للرواية اإلرسائيلية يف القارة.

املؤسســات  أن  إىل  كحيــل  وأشــار 
عــن  انبثقــت  التــي  املتخصصــة 
وتخصصيــة  تعمــل مبهنيــة  املؤمتــر 
الثــاين  الجيــل  أبنــاء  فيهــا  وينخــرط 
والثالــث يف القــارة األوروبيــة الذيــن 
األوروبيــة  باملواطنــة  يتمتعــون 

واالنتامء لفلسطني.
مســتمر  املؤمتــر  أن  عــى  وشــدد 
تتحقــق  حتــى  ا  ســنويًّ انعقــاده  يف 
العــودة والتحريــر، ومواجهة الدعاية 
القــارة  يف  الكاذبــة  اإلرسائيليــة 

األوروبية.
املؤمتــر  باســم  املتحــدث  وجــدد 

محيســن  أحمــد  د.  الشــعبي 
الداخــل  يف  شــعبنا  أن  املتحــدث 
وأن  واحــدة،  وحــدة  والشــتات 
مــكان  كل  يف  الفلســطينيني 
متمســكني بحــق العــودة وفلســطني 

حارضة لدى األجيال الفلسطينية.
وقال: "فلسطينيو أوروبا أبدعوا يف 
التفافهــم حــول قضيتهــم ومتســكهم 
بحق العودة، والشــعب الفلسطيني 
التحديــات  مواجهــة  عــى  يــرص 

والتمسك بحقوقه املروعة".
النــرص  أبــو  أحمــد  قــال  جهتــه،  مــن 
منســق املؤسســة الدوليــة للتضامن 
يف  الفلســطينيني  األرسى  مــع 
أوروبا: إن شعبنا يعلم العامل معنى 
الحرية، مشرًيا إىل العملية البطولية 
"جلبــوع"  يف  الحريــة  نفــق  ألرسى 
مــع  التضامنــي  األورويب  والتفاعــل 

قضية األرسى.
وأكد أبو النرص أهمية تدويل قضية 
ســجون  يف  الفلســطينيني  األرسى 
الــدويل  الدعــم  وحشــد  االحتــال 

لنرصتهم.
كــام أكــد اميــل رصصور رئيس اتحاد 
أوبســاال،  املهاجريــن يف  جمعيــات 
اإلعامــي  الخطــاب  مهنيــة  أهميــة 
الروايــة  نقــل  يف  الفلســطيني 
املجتمعــات  يف  الفلســطينية 

األوروبية.
"للفلســطيني  رصصــور:  وقــال 
وإمنــا  مغرتًبــا  ليــس  بأنــه  خاصيــة 
مهجر عن وطنه، وعليه أن ينجح يف 
املجتمــع  يف  التحديــات  مواجهــة 
يحــدد  وأن  فيــه،  يعيــش  الــذي 
أولويات العمل لديه وأن يكون ملاًم 
بالوضع الفلسطيني ومستجداته".

عضــو  ســمرا  أبــو  غســان  أمــا 
املؤسســات  لهيئــة  العامــة  األمانــة 
برلــني،  يف  والعربيــة  الفلســطينية 
التمثيــل  أهميــة  عــى  فشــدد 
يف  للفلســطينيني  الســيايس 

الحكومات األوروبية.
عــن  نــواب  وجــود  رضورة  وأكــد 
الربملانــات  يف  الفلســطينيني 
املشــاكل  حــل  بهــدف  األوروبيــة 
الفلســطينية  الجاليــة  تعانيهــا  التــي 
عــدا عــن التنســيق بــني املؤسســات 
الفلســطينية واألوروبيــة فيــام يحقــق 
يف  الفلســطينية  للقضيــة  خدمــة 
السياســية  املســتويات  مختلــف 

والقانونية.
عدنــان  األكادميــي  أكــد  حــني،  يف 
الشــباب  دور  أهميــة  شــقرا  أبــو 
رســالة  إيصــال  يف  الفلســطيني 
شعبنا إىل العامل، مستشهًدا بحالة 

الناشطني محمد ومنى الكرد.

نــرى  مــرة  "ألول  شــقرا:  أبــو  وقــال 
ميلــك  جديــًدا  ا  فلســطينيًّ جيــًا 
أدوات املعرفــة التــي أعادت الروح 
وأن  الفلســطينية  القضيــة  إىل 
نضــع  وأن  االحتــال  عــى  ننتــرص 
فلســطني عــى جــدول أعــامل كل 

العامل".
ا ا ومعنويًّ دعم القدس ماليًّ

االحتــال  "انتهــاكات  نــدوة  ويف 
التهجــري  ومخاطــر  القــدس  يف 
املجلــس  عضــو  قــال  والتهويــد"، 

إن  القــادر،  التريعــي حاتــم عبــد 
أهميــة القــدس ليســت فقط دينية 
الواصلــة  أيًضــا  فهــي  تاريخيــة،  أو 
وال  الغربيــة،  الضفــة  أرايض  بــني 
ميكن الوصول ألرايض الضفة دون 
القــدس، ولذلــك يحــاول االحتــال 
عزلها عرب إيجاد فاصل بني شــامل 

الضفة الغربية وجنوبها.
أنــه  وأضــاف عبــد القــادر: "نعتقــد 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  ميكــن  ال 
تكــون  أن  دون  ــا،  جغرافيًّ مرتابطــة 
القــدس عاصمــة لهــا، وهنــا مكمــن 
أهميــة  وهــي  الجغرافيــة،  األهميــة 
بــأن  الســلطة  مطالًبــا  حاســمة"، 
القانونيــة  مســؤولياتها  عنــد  تقــف 
أنهــا  ســيام  وال  واألخاقيــة، 
للدولــة  عاصمــة  القــدس  تعــد 

الفلسطينية املستقبلية.
الدراســات  جمعيــة  رئيــس  وشــدد 
العربيــة مــن القــدس املحتلــة مازن 
القــدس  الجعــربي، عــى أن "هبــة 
األخــرية، اســتطاعت أن تســتنهض 
التضامــن العريب واإلســامي، بعد 
الفلســطينية  القضيــة  ُهمشــت  أن 
كانــت  القــدس  وكأن  والقــدس، 

ا رصًفا". موضوًعا فلسطينيًّ
بعــض  محــاوالت  واســتهجن 
الــدول العربيــة للقفــز عــن موضــوع 
أربــع  بتوقيــع  والقضيــة،  القــدس 
مــع  تطبيــع  اتفاقيــات  عربيــة  دول 
الكيــان املحتــل، الفًتــا إىل أن "مــن 
األخــرية؛  الهبــة  حققتــه  مــا  أهــم 
إعــادة توحيــد الهويــة الفلســطينية 
كهويــة جامعــة يف فلســطني، ويف 

الشتات الفلسطيني أيًضا".
مــن جهتــه، أكد الكاتب والصحفي 
راسم عبيدات، أن االحتال يعمد 
إىل ثــاث اســرتاتيجيات للســيطرة 
وهــي:  املقدســة،  املدينــة  عــى 
توســيع االســتيطان والسيطرة عى 
املبــاين  عــى  واالســتياء  األرض 
الســيطرة  وكذلــك  الفلســطينية، 
خــال  مــن  األرض  تحــت  مــا  عــى 
األنفــاق التــي يجــري حفرهــا تحــت 
ويف  وحولــه،  األقــىص  املســجد 

بلدة سلوان القريبة من األقىص.
وأشــار إىل أن االســرتاتيجية الثالثة 
تتمثــل يف الســيطرة عــى الجو من 
والتلفريــك،  الطائــر  القطــار  خــال 
مضيًفــا أن االحتــال عندمــا يغلــق 
عــن  ويعزلهــا  القــدس  بوابــات  كل 
شــامل وجنــوب القــدس؛ يلغي أي 
احتامل ملا يسمى بحل الدولتني، 
فهــو مل يبــِق أرًضــا حتى تقام عليها 

هذه الدولة".
"هنــاك  أن  عبيــدات  وأضــاف 
العــودة  أوهــام  يعيــش  مــن 
أجــل  مــن  املفاوضــات  إىل 
 27" أن  إىل  الفتــا  املفاوضــات"، 
عاًمــا مــن هــذا الخيــار العبثــي عــرب 
اتفاق أوسلو؛ فشل فشًا ذريًعا".

مؤسســة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
أوروبيــون مــن أجل القدس، محمد 
ال  الجغــرايف  "البعــد  أن  حنــون، 
أداء  أمــام  عائًقــا  يقــف  أن  ميكــن 
الفلسطينيني يف الشتات واجبهم 

تجاه مدينتهم املقدسة.
اإلعاميــة  "اآللــة  أن  حنــون  وذكــر 
الصهيونيــة تعمــل بــكل طاقتهــا يف 
أوروبــا، لتغيــري وتزييــف الحقائــق، 
عاصمــة  القــدس  بــأن  والتعريــف 
بالقــرار  ذلــك  معــززة  )إرسائيــل(، 
رضورة  عــى  مشــدًدا  األمريــي"، 
الصهيونيــة  اللوبيــات  "مواجهــة 

اإلعامية والسياسية".

أبو راشد: املؤمتر 
رسالة من الجالية 
الفلسطينية بأننا 

وحدة واحدة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

بعض حزٍن قد يوقظ الضامئر
تون وأموات ُيرزقون أحياء ميِّ

 حــن زرُتــه يف املستشــفى رحــب يب، وهــو يقــول: هــل رأيــت 
أمواتــًا يرزقــون؟ إنهــم أوالدي، هــم أحيــاء عند ربهم يرزقون! واصل 
املهندس محمد رشاب حديثه: لقد صّدقت الخرب الذي أعلنته 
إذاعــة االحتــال اإلرسائيــي عــن رفع حظر التجوال لعدة ســاعات، 
يف أثناء الحرب عىل غزة، فركبت ســياريت الســاعة الثانية عرشة 
ظهرًا، وتوجهت مع اثنن من أوالدي، الكبري اسمه كساب، وعمره 
28عامــًا، والصغــري اســمه إبراهيــم، وعمــره 19عامــًا، توجهــت من 

منطقــة "الفخــاري" إىل بيتــي يف خــان يونــس، ولكــن عندما رصت 
عــىل مســافة كيلومــر واحــد رشق املستشــفى األورويب، فاجأنــا 

جنود جيش االحتال اإلرسائيي بالرصاص.
 توقفــت الســيارة بعــد أن اصطدمــت بحائــط، لقــد أصيــب األب 
ابنــه كســاب يف ســاقه، يف حــن  بيــده، وأصيــب  محمــد رشاب 
ســارع االبــن غــري املصــاب إبراهيــم بالنــزول مــن الكــريس الخلفــي 
الجيــش  رصاصــات  فكانــت  وأخيــه،  أبيــه  ملســاعدة  للســيارة، 

الصهيوين أرسع، ففارق الحياة أمام أعن أبيه وأخيه!
تحامــل الوالــد محمــد رشاب عــىل جرحــه، ونــزل مــن الســيارة إىل 
قارعــة الطريــق، وهكــذا فعــل ابنــه الجريــح كســاب، وراحــا يتأمــان 
جثــان إبراهيــم املمــدد أمامهــا، يبكيانــه لحظــة، ويتوجعــان مــن 
جراحهــا لحظــة، وينظــران إىل جنــود االحتال اإلرسائيي؛ الذين 
تصببــوا شــاتة، ونزفــوا ال مبــاالة، وواصلــوا إطــاق النــار عــىل كل 

ساكٍن ومتحرك!
اإلرسائيــي  الجيــش  مــع  تحدثــت  رشاب:  محمــد  م.  يل  قــال 
باللغــة اإلنجليزيــة، وطلبــت منهم املســاعدة، ولكــن دون جدوى، 
النــاس، طلبــًا  مــن  أعــرف  مــن  بــكل  مــكاين  مــن  واتصلــت هاتفيــًا 
اإلذاعــات،  بعــض  مــن  اتصــاالت  عــدة  وجاءتنــي  للمســاعدة، 
وتحدثــت مــن مــكاين مــع عــدة فضائيــات عربيــة وأجنبيــة، ومــن 
ضمنهــا فضائيــة الجزيــرة، وإذاعــة لنــدن، وإذاعــة األقــى، وكانت 
الــذي  املــكان  الهــواء مبــارشة، وكان  تبــث عــىل  الصحيــة  حالتنــا 
مل  ولكــن  للجميــع،  معروفــًا  اإلرسائيــي  الجيــش  فيــه  يحارصنــا 

تستطع أن تصل إلينا أي سيارة إسعاف!
يضيــف محمــد رشاب: حــل املســاء، وأنــا وابنــي الجريح "كســاب" 
أطــراف  ونتبــادل  اآلخــر،  أحدنــا  يصــرب  والطــارق،  الســاء  تحــت 
الحديــث يف بــرد شــهر ينايــر كانــون األول مــن عــام 2009، كانــت 
الحــرارة 6 درجــات مئويــة، وكان ابنــي كســاب يرتجــف، ومــع ذلــك 
كان يحدثنــي، ويشــد مــن أزري حتــى الســاعة الثانيــة عــرشة ليــًا، 
حــن خيــم الصمــت عىل املكان لفرة، فســألت ابني كســاب عن 
أحوالــه، ولكنــه مل يــرد، ســألته ثانيــة، ومل يــرد، فمــددت يــدي إليه، 

ألجده قد فارق الحياة!
 ظــل املهنــدس محمــد رشاب ينظــر إىل جرحه النازف مرة، وينظر 
حتــى  أخــرى،  مــرة  األرض  عــىل  املمددتــن  ولديــه  جثتــي  إىل 
الســاعة الثانيــة عــرشة مــن ظهــر اليــوم التــايل، عندمــا ســمح جيــش 
االحتال ملنظمة الصليب األحمر الدويل بنقله مع الجثتن إىل 

املستشفى.
عــام  مــن   9 ففــي شــهر  الفلســطينية،  الدرامــا  تنتــِه  مل 
2012 أعلــن املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان أنــه 

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أدوية وفيتامينات 
)     /MED/2021( رقم

ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد أدويــة 
وفيتامينــات بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " حاية ومتكن النســاء 
للعمــل معــًا مــن أجــل التغيــري" وبتمويل من مؤسســة MAP، فعي من يرغب يف 
املشاركة من الرشكات والصيدليات الطبية املرخصة واملصنفة حسب األصول، 
التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي األمل – خلف الهال األحمر الفلسطيني 
– مدينــة خـــان يونــس، لــرشاء  وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة 
التاســعة صبــاحـــا حتى الســاعة الثانية ظهرا ، وذلك ابتداء من يوم األحد املوافق 
2021/10/05م،  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى  2021/09/26م 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غري مسردة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصــف صباحــا من يوم 

األربعاء 2021/10/06م.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2021/10/11م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/10/11م  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 
قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار 
- تكلفة االعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكنكم االتصال عىل املكتب الرئييس
هاتف رقم  - 2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.
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)    /AI/2021( رقم
ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  اإلعان عن طرح مناقصة  قسيمة رشائية ملواد 
غذائيــة ومــواد تنظيــف بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " االســتجابة الطارئة 
للنســاء  والصحيــة  واالجتاعيــة  النفســية  والخدمــات  الغذائيــة  وغــري  الغذائيــة  للمــواد 
املهمشــات يف قطــاع غــزة 2021 "، والــذي ينفــذه مركــز صحــة املــرأة- الربيــج التابــع 
لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر بالرشاكــة مــع الحملــة اليابانيــة مــن أجــل أطفــال فلســطن 
CCP JAPAN، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات واملحــات واملــوالت  

املرخصــة واملصنفــة  حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل 
– خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان يونــس، لــرشاء  وثائــق العطــــاء خــال 
سـاعـــات الدوام من الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتى الســاعة الثانية ظهرا ، وذلك ابتداء 
املوافــق  اإلثنــن  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى  2021/09/26م  املوافــق  األحــد  يــوم  مــن 

2021/10/04م، وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسردة  ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصــف صباحــا من يوم 
الثاثاء 2021/10/05م.

يــوم األحــد املوافــق  بالظــرف املختــوم هــو  العــروض  لتقديـــم  - آخـــر موعـــد 
2021/10/10م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

- سيتم فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2021/10/10م الساعة الواحدة 
ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفــاق تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمة 1000 شــيكل إما بشــيك بنيك 
أو كفالة بنكية سارية املفعول .

- إرفــاق كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 4500 شــيكل إمــا بشــيك بنــيك أو كفالــة 
بنكية سارية املفعول من من يرسو عليه العطاء.

- ارفــاق صــورة مــن الســجل التجــاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- يفضل أن يكون لدى املورد املشارك مراكز للتسوق يف محافظة الوسطى.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

- تكلفة االعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
لاستفسار ميكنكم االتصال عىل املكتب الرئييس
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إعالن طرح مناقصة 
بالظرف المختوم

قسيمة شرائية لمواد غذائية ومواد تنظيف
مــن  بالقــرب  غــزة  الواقعــة يف محافظــة شــال  الخرييــة  الفــاح   تعلــن جمعيــة 
محكمة صلح جباليا، خلف الدفاع املدين يف االتجاه الشال الغريب عن طرح 
عطــاء ألنشــاء و تجهيــز مزرعــة دجــاج بياض بشــكل كامل من جميــع االحتياجات 
بقــدرة اســتيعابيه 10000 دجاجــة بياضــة حيــث ميكــن الحصــول عــىل كراســة 
العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظــة شــال غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة 
– رشق الدفــاع املــدين وذلــك اعتبــارا مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/09/26 
أثناء الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة الثانية مســاًء , 

مقابل رسم مايل غري مسرد بقيمة 200 شيكل فقط وفق الرشوط التالية :-
- الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املتقدمة أن تكون مسجلة لدى جهات 

االختصاص و مسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة  وتقدم خلو طرف رضيبي .
- األســعار:  يجــب تقديــم األســعار شــاملة الرضيبــة و غــري شــاملة الرضيبــة و 

سندات قبض وفواتري .
- كفالــة دخــول العطــاء : يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5 % مــن 
قيمــة العطــاء و تكــون عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنــيك مصدق و تكون 

سارية املفعول لفرة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
- محرض اجتاع متهيدي : سوف يعقد يوم االربعاء املوافق 2021/09/29 

يف مقر الجمعية الساعة الواحدة ظهرا 
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم    -
املوافــق 2021/09/30م الســاعة الواحــدة ظهــرا يف مقــر الجمعيــة الكائــن 
يف محافظــة شــال غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة – رشق الدفــاع املــدين ولــن 

ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد .
- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريف الســاعة الواحــدة والنصف 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/09/30م  يف مقــر الجمعيــة  و بحضــور 

املتقدمن أو مندوبيهم .
- يبدا العمل فورا بعد استام أمر التكليف .

- يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل أكرث من مورد , كا أن الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء .

- ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــىل هاتــف: 2474454   فاكــس: 
2474453   جوال : 0599404014 

الشيخ /أ محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"
رئيس جمعية الفاح الخريية - غزة – فلسطن 

جمعية الفالح الخيرية 
إعالن طرح عطاء انشاء

وتجهيز مزرعة دجاج بياض 
سبتمبر/2021م

حفر مجموعة أبار
تعلن الجمعية اإلسامية – جباليا عن طرح عطاء بالظرف املختوم ملرشوع 
حفــر بــر ميــاه غاطــس ضمن مشــاريع الجمعيــة لعام 2021 فعىل من يرغب 
باملشــاركة يف هــذا العطــاء  واســتام نســخة مــن وثائــق العطــاء التوجــه اىل 
مقر الجمعية االسامية مبدينة جباليا– شارع املحكمة بجوار صاالت مزايا 
ابتداًء من يوم االحد.. املوافق   26 /  09 /  2021م بن الساعة التاسعة 
صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر اىل موعــد اقصــاه نهايــة دوام يــوم الثاثــاء  

املوافق 28 / 09 /2021م وذلك حسب الرشوط التالية:
1. يجب عىل املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون االسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة.

3. يجــب أن تكــون االســعار ســارية املفعــول مــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ العطاء.
4. مثن كراس العطاء 200 شيكل فقط غري مسردة لكل عطاء.

500 دوالر أو كفالــه بنكيــة  ويكــون ســاري  بنــيك بقيمــة  5. إحضــار شــيك 

املفعول مدة 60  يوم من تاريخ فتح العطاءات.
6. تسلم املظاريف املختومة إىل مقر الجمعية يوم الثاثاء  املوافق 28 / 

09 /2021م حتى الساعة 12 ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

7. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية .

8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاءه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

الجمعيــة  عــىل  االتصــال  يرجــى  واملعلومــات  االستفســار  مــن  ملزيــد   .10

اإلسامية  –  مدينة جباليا جوال "0592188548"
الجمعية  اإلسامية - جباليا 
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"مستفيدو الشؤون" يعيشون أوضاًعا معيشية صعبة
أهايل الشهداء واألرسى ساخطون من استمرار تجاهل عباس معاناتهم

ترقيات واسعة لموظفين موالين لـ"عباس"
إلرضاء شخصيات نافذة.. السلطة تخالف القانون وُتنِشئ مؤسستني جديدتني

رام الله-غزة/ جال غيث:
القانونيــة  األنظمــة  عــن  بعيــًدا 
أنشــأت  الفعليــة  واالحتياجــات 
جديدتــن،  مؤسســتن  الســلطة 
وأتبعــت ذلــك بسلســلة تعيينــات 
لشــخصيات  واســعة  وترقيــات 

موالية لرئيسها محمود عباس. 
هــا:  الجديدتــان  واملؤسســتان 
لإلقــراض  الفلســطينية  املؤسســة 
الزراعــي، ومجلــس التعليــم العايل 
أمــر  وهــو  والرقيــات،  والتعيينــات 
أثــار غضــب ناشــطن وحقوقيــن؛ 
الكفــاءة  عــن  بعيــًدا  إلنشــائها 

والشفافية.
وأصــدر عبــاس، أمــس، مرســومن 
الجديدتــن،  إلنشــاء املؤسســتن 
جريــدة  يف  أصــدر  حــن  يف 
عددهــا  يف  الرســمية  "الوقائــع" 
الحــايل  ســبتمرب  أيلــول/  لشــهر 
عــدة  يف  ملســؤولن  ترقيــات   8
وزارات، بينهــا قــراران برقيــة مديــر 

.)A( درجة
مخالفات قانونية

فايــز  الفســاد  ضــد  الناشــط  وأكــد 

السويطي أن التعيينات والرقيات 
ق عليهــا رئيــس الســلطة  التــي صــدَّ
ملســؤولن يف عــدة وزارات، عــدا 
جديدتــن  مؤسســتن  إنشــاء  عــن 

يف السلطة، مخالفة للقانون.
لصحيفــة  الســويطي  وقــال 
مــن   %  95 إن  "فلســطن": 
قانونيــة  غــري  الســلطة  تعيينــات 
أبنــاء  مــن  املوظفــن  وتخــص 
واملوالــن  وأقاربهــم  املســؤولن 
بيــد  القــرار  إحــكام  أجــل  مــن  لهــم 

مسؤولن نافذين.
التعيينــات  أســلوب  أن  وأوضــح 
الســلطة،  رئيــس  يتبعــه  الــذي 
وإنشــاء مؤسســات جديــدة، ليــس 
باألمــر الجديــد، فجميــع التعيينات 
واملؤسســات التــي ُأنشــئت خــال 
خاًفــا  متــت  املاضيــة  الســنوات 
نصيــب  مــن  "وكانــت  للقانــون 
بغــض  للســلطة  ومؤيديــن  أقــارب 
النظــر عــن الشــهادات واملؤهــات 

التي يحملونها".
مل  الجديــدة  التعيينــات  أن  وذكــر 
مــن  بــه  معمــول  هــو  مــا  وفــق  تتــم 

واإلعــان  الشــواغر  توافــر  حيــث 
عــدا  الجريــدة،  يف  الوظيفــة  عــن 
الرشيفــة  املنافســة  غيــاب  عــن 
تديــر  الســلطة  أن  مؤكــًدا  عليهــا، 
ظهرهــا للشــارع والــرأي العام الذي 
التعيينــات  عــن  بالكشــف  يطالبهــا 
واالختبارات ومحاسبة املسؤولن 

عنها يف حال مخالفتها القانون.
وأشار السويطي إىل أن التعيينات 
الجديدة واملؤسســتن التي أُعلن 
عن إنشــائها هدفها الحفاظ عىل 
بتعيــن  الســلطة،  رئيــس  مكانــة 
عبــاس  مــن  املقربــة  الشــخصيات 

واملؤيدين له.
فســاد  فضــح  رضورة  عــىل  وشــدد 
اإلعــام  وســائل  بتســليط  الســلطة 
غــري  والرقيــات  التعيينــات  عــىل 
التــي  واملؤسســات  القانونيــة 
املواطنــن  داعًيــا  إنشــاؤها،  يتــم 

ضــد  واالحتشــاد  لاعتصــام 
سياسات السلطة وفسادها ونظام 

التعيينات الذي تقوم به.
تفرد بالقرار

الدميقراطــي  التجمــع  وأكــد عضــو 
أن  عســاف،  عمــر  الفلســطيني 
الجديــدة  والرقيــات  التعيينــات 
االعتــاد  دون  متــت  الســلطة  يف 
والشــفافية  الكفــاءة  مبــادئ  عــىل 
مثــل:  املوضوعيــة،  واملعايــري 
نظــام  يف  واألهليــة  الجــدارة 

التوظيف والرقية.
لصحيفــة  عســاف  وأوضــح 
املعايــري  غيــاب  أن  "فلســطن" 
املعلنة والدقيقة التي ُتجرى عىل 
تشــكل  االختيــار،  عمليــة  ُأسســها 
بيئة حاضنة لزيادة فرص الفساد.

وأضــاف: "حينــا تغيــب املعايــري 
ويكيــف  بالقــرار  الشــخص  ويتفــرد 

املؤسســات  الحاكــم  الحــزب 
العدالــة  تغيــب  توجهاتــه  وفــق 
حالنــا  وهــذه  العامــة،  واملصلحــة 
ســلطة  ظــل  يف  الغربيــة  بالضفــة 
املؤسســات  غيــاب  عــىل  قامئــة 

ومصلحة الفرد".
يف  تتــم  التعيينــات  أن  وبــن 
األصــل وفــق االحتياجــات الفعليــة 
أســس  ووفــق  لهــا،  والحقيقيــة 
العدالــة،  ومعايــري محــددة تحقــق 
واملؤهــل  الكفــاءة  عــىل  وتعتمــد 
العلمــي والخــربات، وبصورة قامئة 
عــىل النزاهة والشــفافية، وهذا مل 

يتم منذ مدة.
وأشار إىل أن السلطة تحاول تعزيز 
الــوالءات  بعــض  وكســب  نفوذهــا 
تعــد  "الذيــن  األشــخاص  لبعــض 
قريبــن  ســيجعلهم  تعيينهــم  أن 
منهــا واألكــرث والًء للنظــام الحاكــم 

واإلمساك بكل مفاصل البلد".
وأكــد عســاف أن وقــف التعيينــات 
والدســتور  للقانــون  املخالفــة 
يتــم  أن  يجــب  الفلســطيني، 
لنهــج  شــعبنا  جاهــري  بتصــدي 
الفــرد الواحــد، والدفــع نحــو إجــراء 
مشــدًدا  الشــاملة،  االنتخابــات 
عــىل أن "البقــاء عــىل هــذه الحــال 
واإلرضار  الفســاد  مظاهــر  ســيعزز 

باملواطنن".
مــن   )69( رقــم  املــادة  وتنــص 
املعــدل  األســايس  القانــون 
"إنشــاء  أن  عــىل   ،2003 لســنة 
واملؤسســات  الهيئــات  إلغــاء  أو 
حكمهــا  يف  مــا  أو  والســلطات 
اإلداري  الجهــاز  وحــدات  مــن 
التنفيــذي  الجهــاز  يشــملها  التــي 
مــن اختصــاص  للحكومــة"،  التابــع 

الحكومة.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مل يحــَظ خطــاب رئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس أمــام األمــم املتحــدة، باالهتــام 
الفلســطيني،  املجتمــع  أوســاط  لــدى 
بســبب عــدم اهتــام الرئيــس مبعاناتهــم 
ظــل  يف  وقضاياهــم  مشــكاتهم  وحــل 
الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة 

التي يعيشها الفلسطينيون.
أول  مســاء  خطابــًا  ألقــى  عبــاس  وكان 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  أمــس  مــن 
أرس  معانــاة  فيــه  تجاهــل  املتحــدة، 
الشــهداء واألرسى الذيــن قطــع رواتبهــم 
منذ ثاث سنوات، ومستفيدي الشؤون 

االجتاعية.
معاناة كبيرة

ومل يتمكــن املواطــن جــرب جعــرور )أحــد 
مــن  االجتاعيــة(  الشــؤون  مســتفيدي 
انقطــاع  بســبب  عبــاس  خطــاب  متابعــة 
عــىل  الرابــع  لليــوم  بيتــه  يف  الكهربــاء 
التوايل لعجزه عن تعبئة "كرت الكهرباء" 

يف منزله.
الشــؤون  مخصصــات  أن  إىل  يشــار 
بــدأت  متتاليــة  لتقليصــات  خضعــت 
الســلطة  فقلصــت   2017 عــام  منــذ 
 3 إىل  دفعــات   4 مــن  املســتحقات 

دفعات، واستمر األمر حتى عام 2020، 
ويف العــام الحــايل رُصفــت دفعــة واحدة 

فقط، وقدرها 750 شيكًا.
انقطــاع الكهربــاء ليــس املعانــاة الوحيــدة 
مــع  خــال حديثــه  يؤكــد  الــذي  لجعــرور 
توفــري  عــن  عاجــزًا  بــات  أنــه  "فلســطن" 
الطعــام ألبنائــه الثانيــة وزوجتــه بســبب 
عدم انتظام رصف مخصصات الشؤون، 
عمليــة  إىل  يحتــاج  أبنــايئ  "أحــد  وقــال: 
جراحيــة عاجلــة، وال أمتلك أجرة الطريق 

للذهاب به للمستشفى".
عقاب األسرى!

ويضيــف جعــرور بــأىس: "أنــا عاجز حاليًا 
وهــو  اآلخــر،  ابنــي  متطلبــات  توفــري  عــن 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصة، يف حن 
متطلبــات  توفــري  يف  مــداه  العجــز  بلــغ 

املدارس ألبنايئ اآلخرين.
ويشــري إىل أنــه يعيــش حاليــًا بــا كهربــاء 
أو غاز، ويومًا يتلوه يوم يعجز عن توفري 
الطعــام ألبنائــه، "أصبحــُت أجمع األوراق 
واألخشــاب مــن الشــارع، وُأوقــد نــارًا يف 
"بــراد شــاي"  لهــم  "رشفــة املنــزل" ألُعــد 

لرشبه قبل الذهاب ملدارسهم".
"جعــرور" عاجــز عــن العمل لكونــه مصابًا 
بغضاريــف يف الرقبــة والظهــر، مــا يحــول 

دون قدرته عىل سد العجز الذي يسببه 
لــه عــدم انتظــام راتــب الشــؤون، "حالنــا 
 8500 قدرهــا  ديــون  عــّي  لــه،  يــرىث 

شيكل".
الســلطة  رئيــس  مــن  نريــد  "ال  ويقــول: 
عبــاس ســوى أن يــرف لنــا مســتحقات 
الشــؤون حتــى نتمكــن مــن إعالــة أبنائنــا، 
نحــن  مــا  أكــرث  للــذل  نتعــرض  وحتــى ال 

فيه حاليًا".
األســريين  والــدة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
فهمــي وصــاح أبــو صــاح التــي قطعــت 
لصحيفــة   2019 منــذ  راتبهــا  الســلطة 
ظروفــًا  تعيــش  العائلــة  إن  "فلســطن": 
اإليفــاء  تســتطيع  فــا  صعبــة،  ماديــة 
باحتياجــات ابنيهــا األســريين وعائلتيها 

يف الخارج.
أبــو  وصــاح  فهمــي  األســريين  ويقــي 
صــاح، حكــًا بالســجن ملــدة 22 عامــًا، 
إىل  واالنتــاء  االحتــال  مقاومــة  بتهمــة 
"حــاس"،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 

أمضيا منها 13 عامًا.
وتخاطب والدة األسريين عباس بحرقة: 
"ملصلحــة مــن تقطــع رواتــب األرسى؟! 
كيف سيستطيع األسري توفري متطلبات 
حياته؟ وكيف سيعيش يف السجن دون 

دخل؟!".
مكافأة التضحية

قطعــت   ،2019 عــام  مطلــع  ومنــذ 
السلطة رواتب 450 محرًرا من مختلف 
إىل  إضافــة  الوطنيــة،  والقــوى  الفصائــل 
داخــل  أســري   200 نحــو  رواتــب  قطــع 
ســجون االحتــال، وجميعهــم مــن قطــاع 

غزة.
أن حيــاة األرسى  أبــو صــاح إىل  وتشــري 
"الكانتينــا"،  مــن  الــرشاء  عــىل  تعتمــد 
بــن  مييــز  بــأن  عبــاس  يســمح  "فكيــف 
بــأْن  نفســها،  الزنزانــة  يف  األرسى 
يقطــع  واآلخريــن  راتبــًا  بعضهــم  مينــح 

رواتبهم؟!".
وأبنائــه  األســري  لزوجــة  كيــف  وتتســاءل 
ملــن  الراتــب؟  قطــع  بعــد  يعيشــوا  أن 
أن زوجهــا  يكفــي  أال  أيديهــم،  ســيمدون 
يقــي زهــرة شــبابه يف الســجن فُتفاجــأ 

مبكافأة عباس بقطع راتبه؟
وتشري إىل أن زوجة ابنها فهمي اضطرت 
الجامعيــة  دراســتها  عــن  االنقطــاع  إىل 
مــا  تخصــص  وأن  الحــال،  ضيــق  بســبب 
يتوفــر لهــا لتعليــم أبنائهــا، "أال يكفــي أن 
أبنــاء ابنــي ُحرمــوا والدهــم، وبــداًل مــن أن 
توفــر لهــم الســلطة حيــاة كرميــة نجدهــا 

تحاربهم يف لقمة العيش".
وتعــرب عــن تذمرهــا لصعوبــة املســؤولية 
امللقاة عىل كاهلها، قائلة: "بت عاجزة 
عــن توفــري متطلبــات األرسة، فمــن ناحيــة 
ومــن  الســجن  يف  األســريين  مصاريــف 

ناحية أخرى مصاريف أبنائها".
يف حــن اســتهجن حامــد الهمــص "والــد 
اســتمرار  ومحمــد"  وحيــد  الشــهيدين 
الســلطة بقطــع راتبيهــا، وقــال لصحيفــة 
"فلسطن": "هل من املعقول أن يجري 
أهايل الشــهداء وراء الجمعيات الخريية 
أبنائهــم  وقــوت  يومهــم  قــوت  لتوفــري 

األيتام؟!".
أنــه بصفتــه موظًفــا متقاعــًدا  وأشــار إىل 
يجــد صعوبــة يف إعالــة أبنــاء ابنــه محمــد 
الخمســة، وأضــاف: "حســبي اللــه ونعــم 
الوكيل يف عباس، الذي تجرأ عىل قطع 

رواتب الشهداء واألرسى". 
وَأضاف: "كيف يجرؤ عىل عقاب أهايل 
الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهم للوطن، 
الخــاص،  جيبــه  مــن  لهــم  يدفــع  ال  وهــو 
وبــداًل مــن أن يعيــد حســاباته نجــده يف 
االحتــال،  يســتجدي  األخــري  خطابــه 
بــداًل مــن أن يلتحــم مبقاومــة شــعبه التــي 

يعاقب أصحابها بقطع رواتبهم".
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إعالن عطاء رقم )2021/04(
 تعلن جمعية إعمار للتنمية والتأهيل عن طرح عطاء

 توريد )حفر بئر مياه + توريد وتركيب طاقة شمسية
+ صيانة محطة تحلية( جديدة

 تبعــا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف وثائــق املناقصــة ، فعىل الراغبني 
العطــاء  الرغبــة يف املشــاركة يف هــذا  والــركات ذات االختصــاص ولديهــا 
مديريــة  بجــوار  األمــل  حــي  يونــس-  خــان  الكائــن يف  الجمعيــة  مقــر  مراجعــة 
الشؤون االجتامعية  خالل أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا 
حتــي الثانيــة ظهــرًا مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة العطــاء وذلــك ابتــداء مــن 
يوم األحد املوافق 2021/09/26م حتى الساعة الثانية عر ظهرًا من يوم 

األربعاء املوافق 2021/10/02م وذلك وفقًا للروط التالية :
1. يقدم العطاء مبظروف مختوم مثبت عليه اسم الركة ورقم املناقصة وموضوعها. 

2. مثن كراسة العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

3. تعبئة السعر بالدوالر األمرييك، شامل كافة أنواع الرسوم والرضائب.

بنكيــة  كفالــة  أو  بنــيك  شــيك   " عطــاء  دخــول  كفالــة  املناقــص  يقــدم  أن   .4

معتمدة أو شــيك بنيك " بقيمة 1000 دوالر ســارية املفعول ملدة 30 يومًا 
من تاريخ فتح املظاريف وال تقبل الشيكات الشخصية.

5. الجمعية غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار مع األحقية مبعرفة األسباب.

6. أجرة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

7. يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل اكرث من رشكة ان تطلب األمر ذلك

8. يحق للجمعية زيادة أو نقصان األعامل مبا ال يزيد عن %25 من إجاميل قيمة األعامل.

2021/10/02م  املوافــق  الســبت  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   .9

الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا، وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم الســاعة 
الثانية عر وربع ظهرًا بحضور ممثيل الركات واملتقدمني يف مقر الجمعية.
للمراجعة واالستفسار:  هاتف رقم 08-2063370   -جوال 0599984300

إعالن طرح عطاء 
مشروع انشاء مبنى محطة تحلية مياه بمدينة غزة

تعلـــن جمعيــة دار الســبيل الخرييــة عــن طرح عطاء بالظــرف املختوم ملروع 
انشــاء مبنــى محطــة تحليــة ميــاه مبدينــة غــزة بتمويــل كريــم مــن مؤسســة دار 
التوحيــد اندونيســيا وبــإرشاف مؤسســة NPC اندونيســيا، فعــىل مــن يرغــب 
دار  جمعيــة  مقــر  اىل  التوجــه  منــه،  نســخة  واســتالم  العطــاء  يف  باملشــاركة 
السبيل الخريية مبدينة غزة ابتداًء من يوم االحد املوافق 2021/09/26م 
مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر وحتــى موعــد اقصــاه 
نهاية دوام يوم االحد املوافق 2021/10/03م وذلك وفق الروط التالية:

1. أن يكــون املقــاول متخصــص يف املشــاريع االنشــائية ولديــه ســجل تجاري 

معتمد وساري املفعول.
2. ان يكــون لــدى املقــاول شــهادة التنصيــف الوطنيــة مــن اتحــاد املقاولــني 

الفلسطينيني ووزارة االقتصاد ويلزم ارفاقها يف كراسة العطاء.
3. ان يكون لدى املقاول خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

4. يخضع املروع لنظام الفاتورة الرضيبية.

5. يجب عىل املقاول تقديم خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الدخل.

6. يجب عىل من يرسو عليه العطاء ارفاق شهادة خصم املنبع.

7. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاء.
8. مثن كراس العطاء )100 شيكل فقط ال غري( غري مسرتدة.

9. يجــب عــىل املقــاول تقديــم تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 2 % 

مــن اجــاميل قيمــة العطــاء وهــو عبــارة عن شــيك بنــيك مصــدق أو كفالة بنكية 
ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء.

10. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم الخميــس املوافــق 2021/09/30م 

الساعة 12:00م مبقر الجمعية ومن ثم زيارة املوقع.
املوافــق  االثنــني  يــوم  الجمعيــة  اىل  املختومــة  املظاريــف  تســلم   .11

الثانيــة عــر ظهــرًا، حيــث يغلــق صنــدوق  الســاعة  2021/10/04م حتــى 

العطاءات، ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.
12. رسوم االعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

13. يحق للجمعية تأجيل العطاء، أو متديده، أو اعادته، أو الغائه دون ابداء 

االسباب ودون أي تعويض للمتقدمني.
14. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل االسعار دون ابداء االسباب.

15. العطاء غري قابل للتجزئة.

الشــخص  باســم  ومختــوم  موقــع  رســمي  تفويــض  كتــاب  احضــار  يلــزم   .16

املشرتي للعطاء مصطحبًا معه كذلك ختم الركة الرسمي.
17. ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــىل جمعيــة دار الســبيل 

الخرييــة – مدينــة غــزة – شــارع الجــالء – عــامرة أبــو حليمــة – الطابــق االول – 
تليفون: 2455506 جوال 0592270251.

مشروع إنشاء مسجد نور الشهداء في مدينة بيت حانون
بتمويــل كريــم مــن الســادة حامــد مطلــق عبيــدو و كاظــم الريــف ومحســنون، 
وبالتنســيق مع  وزارة األوقاف والشــئون الدينية، تدعوكم الهيئة العربية الدولية 
لإلعامر يف فلسطني للمشاركة يف عطاء مروع إنشاء مسجد نور الشهداء يف 
مدينة بيت حانون وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والروط العامة 

والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
جهــات  لــدى  مســجل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  املقــاول  عــىل  يجــب   .1

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

2. األســعار شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة وتقديــم شــهادة عــدم خصــم من 

املنبع وخلو طرف دخل ومضافة ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

لإلعــامر يف  الدوليــة  العربيــة  الهيئــة  باســم  ابتــدايئ  تأمــني  إرفــاق  يجــب   .4

فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )USD 6000( عــىل شــكل كفالــة بنكيــة مــن 
بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســاريًا 
ملدة 120 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية 

أو الشيكات الشخصية او البنكية.
5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تســتطيع الحصول عىل نســخة من العطاء 

عيل العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  عامرة الدويل 
)1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني ( مقابــل مبلــغ غــري مســرتد 

وقــدره 100 دوالر أمريــيك  للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم االحــد املوافــق )2021/09/26 
( الســاعة 10 صباحــًا وحتــى يــوم االربعــاء املوافــق ) 2021/09/29 (، وذلــك خــالل 

أوقات الدوام الرسمي)من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الرابعة مساء"( .  
6. ستعقد زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات املشاركني 

2021/09/30 م الســاعة الحاديــة عــرا  يــوم الخميــس املوافــق  يف العطــاء 
صباحا انطالقا من مقر الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني.

7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس املوافق 

)2021/10/07م ( مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 

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

الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  عامرة الدويل 1 - مكتب الهيئة 
العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني(.

9. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني غــري ملزمــة بالرتســية عــىل 

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

لإلعامر يف فلسطني( وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل 
هاتف 2884598 أو 0592176176.

دعوة االشتراك 
في مناقصة عامة

أسامة سعد

تعليق على خطاب الرئيس 
عباس في األمم المتحدة

شــعبنا،  بحــق  االحتــالل  جرائــم  بتعــداد  بــدأ  الخطــاب   .1

وهــذا أمــر متعــارف عليــه يف خطابــات الرئيــس عباس، الذي 
يعــدد الجرائــم دون أن يتخــذ إجــراءات قــادر عــىل اتخاذهــا، 
الشــعب  عليــه  أجمــع  الــذي  األمنــي  التنســيق  وقــف  مثــل 
الفلســطيني، ولكــن يرفــض الرئيــس عبــاس العمــل مبقــررات 
الرعية الفلسطينية، ويرص عىل بقاء العالقة مع االحتالل 

عىل حساب معاناة شعبنا.
2. ومــن ثــم انتقــل إىل الحديــث بشــأن الوضــع الداخــيل يف 

ــا، وقــد ادعــى  محاولــة لتجميــل واقــع الســلطة الــذي أصبــح رثًّ
وفقــا  تعمــل  الفلســطينية  املؤسســات  أن  عبــاس  الرئيــس 
اإلنســان  حقــوق  واحــرتام  والتعدديــة  والشــفافية  للقانــون 
وحريــة الــرأي والتعبــري، وهــذا أمــر مخالــف متامــا للحقيقــة 
وانتشــار  الســلطة  فســاد  مــن  أجمــع  العــامل  يعلمهــا  التــي 

املحسوبية وإلغاء العملية الدميقراطية وقمع املعارضة.
3. أكــد الخطــاب التــزام فريــق الرئيــس عبــاس حــل الدولتــني 

رغم تجاوز االحتالل هذا الحل، وعدم إميان قادة االحتالل 
بهــذا الحــل، وهــذا األمــر يطــرح تســاؤاًل بشــأن ســبب تشــبث 
موقــف  بحقيقــة  علمــه  رغــم  الحــل  بهــذا  عبــاس  الرئيــس 

االحتالل.
4. أعلــن عبــاس ألول مــرة وضــع ســقف ملــدة عــام للقبــول 

مببدأ حل الدولتني عىل أســاس حدود 67، وهذا أمر جيد 
)رغــم عــدم يقيننــا من تنفيذه(، وهــدد بالعودة إىل املطالبة 
بتطبيــق قــرار التقســيم 181، وهنــا ُيثــار التســاؤل مرة أخرى، 
ملاذا مل يبدأ فريق عباس مروع السالم بقرار التقسيم ما 

دام أنه -وفق قوله- مطابق للقانون الدويل.
5. أكــد عبــاس أنــه ســيتوجه ملحكمــة العــدل الدوليــة التخــاذ 

فلســطني  أرض  عــىل  االحتــالل  وجــود  رشعيــة  بشــأن  قــرار 
مواجهــة  يف  العــامل  ودول  املتحــدة  األمــم  ومســؤولية 
ــل  ذلــك. وأيضــا هنــا يثــار الســؤال مــرة ثالثــة: ملــاذا مل ُتَفعِّ
أن  أم  اآلن؟  حتــى  اإلجــراء  هــذا  الفلســطينية  الدبلوماســية 
هناك ضغوًطا احتاللية وإقليمية ودولية يخضع لها الرئيس 

عباس؟ 
الخطــاب يف مجملــه مل يقــدم جديــًدا، ويــدور يف الحلقــة 
للســلطة  الســيايس  الخطــاب  بهــا  ُحــرِص  التــي  نفســها 
الفلســطينية منــذ أوســلو، ويف املقابــل يوجــد عــدم اكرتاث 
الــذي ال يعــرب عــن  لهــذا الخطــاب  صهيــوين وإهــامل دويل 
نبــض الشــعب الفلســطيني الــذي أصبــح يف حالــة انفصــال 

تام عن املسار الرسمي الذي متثله السلطة الفلسطينية.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
ال تنفك الســلطة ومســؤولوها عن اللهث 
مــع  التطبيعيــة  اللقــاءات  عقــد  خلــف 
مسؤولني وقيادات إرسائيلية عىل جميع 
األصعدة، بذريعة بحث ملفات سياسية 
أبرزهــا مــا ُيســمى "حــل الدولتــني"، وهــو 
مــا عــده قامئــون عــىل حمــالت املقاطعــة 
الشــارع  يف  اإلحبــاط  لحالــة  "تعميقــًا 
أمــام  واســعًا  البــاب  ويفتــح  الفلســطيني، 

التطبيع العريب".
"لجنــة  ُتســمى  مــا  عقــدت  أيــام  وقبــل 
اإلرسائيــيل،  املجتمــع  مــع  التواصــل" 
وأعضــاء  وزراء  ضــم  إرسائيــيل  وفــد  مــع 
األنبــاء  وكالــة  ذكــرت  مــا  وفــق  كنيســت، 
التأكيــد  وتــم  "وفــا"،  للســلطة  الرســمية 
مخاطبــة  عــىل  العمــل  رضورة  عــىل 
عــىل  للضغــط  اإلرسائيــيل  املجتمــع 

حكومة االحتالل للعودة للمفاوضات.

مقاطعــة  لحركــة  العــام  املنســق  ورأى 
النواجعــة،  محمــود   "BDS" االحتــالل 
جــزء  االحتــالل  مــع  الســلطة  لقــاءات  أن 
الرســمي،  املســتوى  عــىل  التطبيــع  مــن 
عــادًا أنــه يعطــي غطــاًء للتطبيــع عــىل عدة 

مستويات.
وبــنّي النواجعــة خــالل حديثــه مع صحيفة 
مــع  األمنــي  التنســيق  أن  "فلســطني" 
التــي  االنتهــاكات  أســوأ  مــن  االحتــالل 
مــا  وجــود  مســتنكرًا  الســلطة،  ترتكبهــا 
عــن  املنبثقــة  التواصــل  لجنــة  ُتســمى 
عليهــا  تهيمــن  التــي  التحريــر،  منظمــة 

السلطة.
وعــّد أن اللجنــة "ُتشــكل حاضنــة للتطبيــع 
الرســمي،  خاصــة  مســتويات  عــدة  عــىل 
الفتــًا إىل أن القامئــني عليهــا يّدعــون أنهم 
اإلرسائيــيل،  املجتمــع  اخــرتاق  يحاولــون 
منــذ ســنوات طويلــة،  بــه  تقــوم  مــا  "لكــن 

دون  الفاشــلة  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
إحداث أي تغيري"، حسب تعبريه.

وأضــاف أن "اللجنــة ترعن التطبيع عىل 
والشــعبي  الرســمي  العــريب  املســتوى 
مجــاالت  عــدة  الفلســطيني، ويف  وأيضــا 
أو  األكادمييــة  أو  املؤسســاتية  ســواء 

الثقافية، وغريها.
وشــدد عــىل أن هــذه اللجنــة ال تســتحق 
جهــود  ُتفســد  ألنهــا  موجــودة،  تكــون  أن 
املقاطعــة الواســعة واملناهضــة للتطبيــع 

بكل أشكاله.
اللقــاءات  هــذه  فــإن  النواجعــة  وبحســب 
الشــارع  لــدى  اإلحبــاط  حالــة  تعــزز 
الفلســطيني الــذي يــرى أن قيادة الســلطة 
عاجــزة عــن تلبية طموحاته، متابعًا: "بداًل 
وتدعــم  لشــعبها  الســلطة  تتوجــه  أن  مــن 
املقاومــة الشــعبية، تبحــث باتجــاه وزراء 
إرسائيليني سابقني ليس لهم أي منصب 

ســيايس". وأكد أن الشــعب الفلســطيني 
بشــكل  "ُمخزيــة"  اللجنــة  أن  يــرى  بــات 
النضــال  شــكل  بــأي  تدفــع  وال  واضــح، 
الوطني، وإمنا تعزز حالة الترذم بسبب 
عجز قيادة السلطة، مطالبًا برضورة حلها 

وإنهاء وجودها.
يف  اإلعــالم  مســؤولة  ذلــك  وأّيــدت 
بــراء اليف،  فلســطني،  حملــة املقاطعــة- 
بــني  التطبيعــي  اللقــاء  عقــد  مســتنكرة 

مسؤولني يف السلطة واالحتالل.
مــع  حديثهــا  خــالل  اليف  وقالــت 
"فلســطني": "ال يحــق للســلطة أن تعقــد 
الشــعب  باســم  لتتحــدث  تطبيعيــًا  لقــاًء 
الدولتــني"،  حــل  خيــار  عــن  الفلســطيني 
مشــددًة عــىل أن "الشــعب يرفــض اللقــاء 
مقاومتــه  خــالل  مــن  وتفصيــال  جملــة 

ودفاعه اليومي عن أرضه املحتلة".
وعــدت اللقــاء األخــري واللقاءات الســابقة 

للتطبيــع"  الحمــراء  للخطــوط  "تجــاوزًا 
يف  الكامــل  التــورط  مرحلــة  إىل  ليصــل 
التغطيــة عــىل جرائم االحتــالل الصهيوين 

ضد شعب مقاوم عىل أرضه املحتلة.
مثــل  عــن  التوقــف  إىل  الســلطة  ودعــت 
هــذه اللقــاءات التطبيعيــة الخطــرية التــي 
تطعن بالشعب الفلسطيني الحر ونضاله 

ومقاومته.
املجتمــع  مــع  التواصــل  "لجنــة  وُشــكلت 
الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  اإلرسائيــيل" 
مــن  وُتعــد   ،2012 عــام  عبــاس  محمــود 
دوائــر منظمــة التحرير، وقد عقدت خالل 
اللقــاءات  مــن  العديــد  املاضيــة  األشــهر 
رام  مبدينــة  إرسائيليــة  شــخصيات  مــع 
الله، كان آخرها مع نحو 20 من الفنانني 
اإلرسائيليــني،  واملخرجــني  واألدبــاء 
الصحفيــني  مــن  عــدد  مــع  آخــر  ولقــاء 

اإلرسائيليني.

التقيت بعباس للحفاظ على "االستقرار األمني"
غانتس: مصلحة )إسرائيل( 

تكمن بتقوية السلطة 
وإضعاف حماس

النارصة/ صفا:
قــال وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائييل بيني غانتس: إنه من مصلحة 
املقاومــة  حركــة  وإضعــاف  الســلطة  تقويــة  اإلرسائيــيل  الكيــان 

اإلسالمية حامس.
وأضــاف غانتــس، خــالل لقــاء عــىل القنــاة "13" العربيــة، أمــس، أنــه 
اقتصادًيــا  ودعمهــا  الســلطة  مكانــة  تعزيــز  )إرسائيــل(  مــن مصلحــة 

مقابل إضعاف قوة حامس يف الشارع الفلسطيني.
وأقــر أن لقــاءه مــع رئيــس الســلطة محمــود عبــاس نهايــة أغســطس/ 
آب املايض مل يكن ملناقشة قضايا سياسية، بل جاء سعًيا لتعزيز 

"األمن واالستقرار" يف الضفة الغربية املحتلة.
وذكــر غانتــس أن اللقــاء ناقــش قضايــا أمنيــة ُمِلّحــة، مشــرًيا إىل أنــه 
اســتمرار  يخــدم  ذلــك  كان  حــال  يف  مســتقباًل  بعبــاس  ســيلتقي 

"االستقرار األمني".
قــال  الشــيخ  حســني  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وكان 
حينها: إن اللقاء بني عباس وغانتس "بحث العالقات الفلسطينية 

اإلرسائيلية من كل جوانبها".
ويف تعقيبــه عــىل خطــاب عبــاس يف األمــم املتحــدة، أشــار وزيــر 
جيش االحتالل إىل أنه كان ُيفضل أال يستخدم )أبو مازن( مواعيد 

بعينها، وأال يضع عراقيل أمام إمكانية استئناف مسرية التسوية.
مــن  عليــه  وســيكون  شــجرة  عــىل  "عبــاس صعــد  أن  غانتــس  وتابــع 

الصعب النزول عنها".

قناة: بينيت سيلتقي بمسؤولين 
عة في نيويورك بدول عربية ُمطبِّ

النارصة/ صفا:
يعتــزم رئيــس حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل نفتــايل بينيت، لقاء مســؤولني 
يف نيويورك من دول عربية طّبعت عالقاتها بـ"تل أبيب" مؤخًرا. وذكرت 
إىل  متوجًهــا  أبيــب"  "تــل  غــادر  بينيــت  أن  أمــس،  العربيــة،  "كان"  قنــاة 
نيويــورك إللقــاء خطــاب يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة غدا االثنني. 
وأشــارت إىل أنــه مــن املتوقــع أن يلتقــي خــالل زيارتــه لنيويــورك باألمــني 

العام لألمم املتحدة، وشخصيات من اإلمارات والبحرين واملغرب.

"فورين بوليسي": محاكمة قتلة 
نزار بنات تفضح فساد السلطة

واشنطن/ فلسطني:
قالــت مجلــة ”فوريــن بوليــي“ األمريكيــة أمــس: إن محاكمــة قتلــة الناشــط 
الفلســطيني املعارض للســلطة الفلســطينية، نزار بنات، التي تستثني كبار 
ئ الغضــب الشــعبي ضــد  الضبــاط أو السياســيني، مــن غــري املرجــح أن ُتهــدِّ
الحكــم االســتبدادي املتزايــد للســلطة، "ولكنهــا فقــط تزيــد الفلســطينيني 

املختلفني مع السلطة جرأة".
ووفــق املجلــة مل يســبق جلســة االســتامع أي مــن أجــواء التفــاؤل، خاصة من 
عائلــة بنــات، حيــث مل ُتعلــن التهــم ضــد املتهمــني ألن محاميهــم مل يحــرض 
لت إىل  بعدمــا قــال إنــه مصــاب بكورونــا ومل يعــرف موعد الجلســة، التــي أُجِّ

غٍد االثنني.
وذكــرت املجلــة أن عائلــة بنــات وصفــت اإلجــراءات بأنها متثيليــة ألن النيابة 

العسكرية مل تقدم أي اتهامات ضد كبار الضباط أو السياسيني.
وقالت "فورين بوليي" إنه بالنسبة للعائلة، فاملحاكمة هي محاولة إللقاء 
اللوم يف اغتيال بنات عىل الضباط من الرتب الصغرية، وبالتايل إبراء ذمة 

من هم يف املراتب العليا من املسؤولية.
وأضافــت أن الســلطة اســتخدمت القــوة الوحشــية لقمع مظاهــرات، يونيو/ 
حزيــران، التــي أعقبــت اغتيــال بنات، واعتقلت العرات من املتظاهرين، 
كــام اعُتقــل العديــد مــن نفــس املتظاهريــن مرة أخرى، يف أغســطس/ آب، 

خالل تظاهرات.
ويظهــر اســتطالع حديــث للــرأي أن مــا يقــرب مــن %80 مــن الفلســطينيني 
يريدون استقالة محمود عباس، رئيس السلطة وهو "مستوى غري مسبوق 
مــن التدهــور"، وفًقــا للمركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، 

الذي يتابع هذه القضية منذ سنوات.
كام أن استطالًعا آخر، أجرته منظمة العامل العريب للبحث والتطوير، أظهر 
أن أكرث من نصف الفلسطينيني متشامئون بشأن املستقبل، وأن ما يقرب 
من %60 يعتقدون أن إمكانية قيام دولة فلسطينية أصبح أمًرا بعيد املنال 
أكرث من أي وقت مىض، يف حني أفاد %70 ممن شــملهم االســتطالع بأن 

السلطة مل تتعامل بشكل كاٍف مع التحقيق يف اغتيال بنات.
وعــدت املجلــة أن الســلطة تبــدو غافلــة عــن عمــق التدهــور الــذي وصلــت 
لتفريــق  اســتخدم  الــذي  العنــف  أن  وأكــدت  األخــرية،  األشــهر  خــالل  لــه 
املتظاهريــن – بالغــاز املســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة – قــد أثبــت أنها 
تســتمر يف عمل ما تعرفه جيًدا من قمع املعارضة للتغلب عىل الغضب 

الشعبي ومحاولة اسرتضاء الفلسطينيني بوعود كاذبة وفارغة.

غزة/ فلسطني:
قدرت حركة املقاومة اإلســالمية، حامس، 
املوقــف العراقــي الرســمي والشــعبي تجــاه 
لتطبيــع  الرافــض  الفلســطينية  القضيــة 

العالقات مع )إرسائيل(.
قاســم  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
يف بيــان، أمــس: "نقــدر املوقــف العراقــي 
للتطبيــع  الرافــض  والشــعبي  القيــادي 
للقضيــة  الدائــم  وانحيــازه  االحتــالل  مــع 

الفلسطينية".
وأضاف قاســم أن "العراق كان عىل الدوام 
الفلســطينية  القضيــة  جانــب  إىل  يقــف 
االحتــالل  ضــد  العــادل  شــعبنا  ونضــال 

الصهيوين".
وأشاد بـ"العراقيني الذين قاتلوا إىل جانب 
إلقامــة  رفًضــا   1948 حــرب  منــذ  شــعبنا 
املنطقــة  دول  داعيــا  الصهيــوين"،  الكيــان 
والوقــوف إىل جانــب  التطبيــع،  رفــض  إىل 

شعبنا وقضيته العادلة.
اإلرسائيــيل  االحتــالل  خارجيــة  وزيــر  وكان 
اتفاقيــة  توقيــع  قــرب  إىل  ملــح  البيــد  يائــري 
التطبيع مع جمهورية العراق، ال سيام بعد 

تلقيــه دعــوات مــن قادة عراقيــني بخصوص 
ما ُيسمى "السالم".

العربيــة:  الـــ12  للقنــاة  وفًقــا  البيــد  وقــال 
"منــذ اليــوم الذي تولــت فيه هذه الحكومة 
مقاليــد األمــور يف )إرسائيــل(، كان هدفنــا 
أن  أبراهــام، مشــريا إىل  اتفاقيــات  توســيع 
يف  األمــل  يبعــث  العــراق  يف  "الحــدث 

أماكن مل نفكر فيها من قبل".
الجمهوريــة  رئاســة  أكــدت  املقابــل،  يف 
العراقيــة، أمــس، رفضهــا محــاوالت التطبيــع 
الداعــم  موقفهــا  وجــددت  )إرسائيــل(،  مــع 

للقضية الفلسطينية.
وقــال بيــان للناطــق باســم رئاســة الجمهورية 
العراقيــة  األنبــاء  وكالــة  نرتــه  العراقيــة، 
"واع"، "يف الوقــت الــذي تؤكــد فيــه رئاســة 
الجمهوريــة موقــف العــراق الثابت والداعم 
الحقــوق  وتنفيــذ  الفلســطينية  للقضيــة 
املروعــة الكاملــة للشــعب الفلســطيني، 
القاطــع مســألة  العــراق  فإنهــا تجــدد رفــض 
إىل  وتدعــو  )إرسائيــل(،  مــع  التطبيــع 
الوطنــي  وقرارهــم  العراقيــني  إرادة  احــرتام 

املستقل".

وأضــاف البيــان أن "االجتــامع األخــري الــذي 
ُعقــد للرتويــج لهذا املفهوم ال ميّثل أهايل 
وســكان املــدن العراقيــة، بــل ميّثــل مواقــف 
كونــه  عــن  فضــال  فقــط،  بهــا  شــارك  مــن 
محاولــة لتأجيــج الوضــع العــام واســتهداف 

السلم األهيل".
رفضهــا  العراقيــة  الحكومــة  أعلنــت  كــام 
القانونيــة"  "غــري  لالجتامعــات  "القاطــع" 
بشــأن "التطبيــع مــع الكيــان اإلرسائييل، يف 
حني أشارت إىل أن اجتامع أمس يف أربيل 

ال ميثل العراقيني.
عاصمــة  أربيــل  يف  ُعقــد  أمــس،  مــن  وأول 
مؤمتــر  العــراق،  شــاميل  كردســتان  إقليــم 
الســالم، الذي نظمته شــخصيات عشــائرية 
تطبيــع  إىل  ودعــا  والشــيعة،  الُســنة  مــن 
االحتــالل  ودولــة  العــراق  بــني  العالقــات 
نوعــه  مــن  حــدث  أول  يف  علنــي،  بشــكل 
بالعراق وهو ما القى رفًضا رســمًيا وشــعبًيا 

يف بالد الرافضني 
ومل يصــدر أي موقــف رســمي مــن الحكومــة 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ما 

جاء يف مؤمتر السالم.

ناشطون في "المقاطعة": لقاءات السلطة مع االحتالل "شرعنٌة للتطبيع" 

ر المـوقف العـراقـي الـرسمـي حمـاس ُتقـدِّ
والشعبـي الـرافض للتطبيع
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

راســخة بنيــت لــدى أبنــاء شــعبنا بــأن االحتــال ال يفهم إال لغة القــوة، وأن اللغة 
الدبلوماســية دون قــوة تعززهــا هــي رساب ينتهــي مفعولــه مــع انتهــاء الجلســة 

األممية.
ولكــن األهــم يف املقــال هــو دوافــع تهديــد الرئيــس محمــود عبــاس لاحتــال 
ومنحــه عاًمــا واحــًدا لانســحاب مــن حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967م، ألن 
املنطــق يقــول إن مــن يريــد رفــع الســقف الســيايس يجــب أن يتســلح بــأوراق 
قوة، وأهم ورقة قوة فلسطينية هي الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، وإطاق 

الحريات، والتوافق عىل اسرتاتيجية وطنية لتحقيق هذا الهدف.
أما يف ظل الواقع الراهن الذي يشهد حالة انقسام، وانتهاكًا للحريات العامة 
والخاصــة، ويف ظــل اســتطاع مركــز البحــوث السياســية الــذي نــر اســتطاعًا 
الرئيــس محمــود عبــاس  مــن  مــن شــعبنا   79% أيــام تشــر إىل مطالــب  قبــل 
باالســتقالة، فــإن فــرص تنفيــذ ذلــك تبقــى ضعيفــة، وعليــه بــدأ اإلعــام العربي 

يتهكم عىل هذا التهديد.
لكن يف تقديري أن الرئيس عباس يدرك أن رشعية الســلطة الفلســطينية من 
الناحية الشعبية بدأت تتآكل، وتعيش أزمة مالية خانقة، وحسب ترصيحات 
يف  الفلســطينية  للســلطة  املــايل  الواقــع  فــإن  بشــارة،  شــكري  املاليــة  وزيــر 
النصــف األول مــن عــام 2021 بــه عجــز يف املوازنــة العامــة اقــرتب مــن نصــف 

الفلســطيني ميكــن االتــكاء عليهــا ومنحهــا فرصــة إضافيــة لتحريــر أجــزاء إضافية 
من أرض فلسطني. 

كام منح هذا االندحار وألول مرة أرضًا فلسطينية خالصة للشعب الفلسطيني 
ميكــن أن يطلــق مــن خالهــا مروعــه الــذي يريــد بعيــدًا عــن غــول االســتيطان 
واالتفاقــات  بالتفاهــامت  وااللتزامــات  الصهيــوين  االحتــال  جيــش  وســيطرة 
املوقعــة. وكان مــن املمكــن أن ميثــل االندحــار مــن قطــاع غــزة تحــواًل فلســطينيًا 
داخليــًا عــن النظــرة الفلســطينية الضيقــة إىل صياغــة رؤيــة فلســطينية موحــدة 
عــىل أســاس مــن إجــامع وطنــي بعــد توفــر قطعــة أرض فلســطينية محــررة ميكــن 
االنطــاق منهــا برؤيــة وطنيــة جامعــة وشــاملة، ولكــن لألســف الشــديد تكــرس 
االنقســام الفلســطيني، ورمبــا هــذا لتبايــن فلســفة التحريــر ومناهــج العمــل بني 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني. 
لقد جسدت محطة االندحار خطا بيانيا متصاعدا لحركة شعب خرج كالعنقاء 
بعــد نكســة 67، وتشــتت يف املنــايف بحًثــا عــن فلســطني، فســكن إىل جوارهــا 
مواصلــة  يف  املبعــر  القيــادي  أســلوبه  وال  العربيــة،  املرحلــة  تســعفه  ومل 
اإلمســاك بزمــام مروعــه التحــرري، فدفــع الثمــن مــن دمــاء شــعبه عــرب املجازر 
ــل االندحــار مــن قطــاع غــزة بوابــة  ومزيــد مــن الغربــة يف صحــراء العــرب، وقــد مثَّ
لحركــة حــامس بصفتهــا حركــة مقاومة للدخــول يف انتخابات عام 2006م، وما 
مثلتــه االنتخابــات ونتائجهــا بعــد ذلــك من عامة فارقة يف التاريخ الفلســطيني 

املعارص. 

تنــاول الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يف خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة 
لألمم املتحدة يف اجتامعها الدوري، العديد من القضايا ذات العاقة بشأن 
الســابقة  الــدورات  الفلســطيني اإلرسائيــي، ولــو عدنــا لخطاباتــه يف  الــرصاع 
لاحتــال  تهديــده  ســوى  الخطابــات  هــذه  بــني  كثــًرا  فــرق  ال  بأنــه  ســنخلص 
الصهيــوين ومنحــه مــدة عــام لانســحاب مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة 
القــرار  بلــده األصليــة وإىل  العــودة إىل  1967م، وإشــارته ألحقيتــه يف  عــام 
األممــي 181، وكأنــه يلمــح إىل رفــع الســقف الســيايس يف املرحلــة املقبلــة، 
بعــد أن وضــع رئيــس الحكومــة الصهيونيــة نفتــايل بينيــت الءاتــه الثاثــة وهــي: 
أن ال لقــاء مــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، وال مفاوضــات سياســية، 
كالتــي يطالــب بهــا، وال لدولــة فلســطينية مســتقلة كالتــي يطمــح إليهــا ويعمــل 

من أجلها.
الســؤال املطــروح: كيــف تفاعــل الــرأي العــام مــع الخطــاب؟ مــا دوافــع تهديــد 
الرئيس محمود عباس االحتال ومنحه مدة عام؟ وهل ممكن تحقيق ذلك؟ 
كــام قلنــا يف مقدمــة املقــال، ال جديــد يف الخطــاب ســوى مــا ذكرنــاه ســابقًا، 
خطــاب اســتجدايئ أطلقــه الرئيــس محمــود عبــاس يف وقــت متــر بــه الســلطة 

الفلسطينية يف أسوأ وأضعف حاالتها عىل املستوى الشعبي واملايل.
وعليــه مل يكــرتث الــرأي العام الفلســطيني كثــرًا للخطاب ومحتواه، ألن قناعة 

اليــوم الوطنــي الفلســطيني يتجســد يف 12 أيلــول، حيــث ذكــرى تحريــر أول 
أرض فلســطينية، والــذي تحقــق يف عــام 2005م، حيــث ويف ذكــرى أوســلو 
الـــ 12 كان اندحــار االحتــال اإلرسائيــي مــن قطــاع غــزة مــن جانــب واحــد تحت 
مسمى )خطة االنفصال(. ومثَّل مشهد تخريب املستوطنات وتفكيكها وهذا 
االنكفــاء والهزميــة امُلذلــة كنتيجــة النتفاضــة األقــى تجســيدًا لقولــه تعــاىل: 
ِل اْلَحــْرِ َمــا  ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب ِمــن ِدَيارِِهــْم أِلَوَّ ــِذي أَْخــَرَج الَّ "ُهــَو الَّ
ِمــْن  ــُه  اللَّ َفَأَتاُهــُم  ــِه  اللَّ ــَن  اِنَعُتُهــْم ُحُصوُنُهــم مِّ ُهــم مَّ َأنَّ ــوا  َوَظنُّ َيْخرُُجــوا  أَن  َظَننُتــْم 
َحْيــُث َلــْم َيْحَتِســُبوا َوَقــَذَف يِف ُقُلوِبِهــُم الرُّْعَب ُيْخِرُبــوَن ُبُيوَتُهم ِبأَْيِديِهْم َوَأْيِدي 
وا َيا ُأويِل اأْلَْبَصاِر" ]الحر: 2[. وتم إحال مفهوم "املجتمع  اْلُمْؤِمِننَي َفاْعَترِبُ
املذعــور" داخــل تجمعــات االســتيطان يف قطــاع غــزة، ويف ذلــك قــال )موفــاز( 
"إن العمليات املســلحة التي عرفها الجيش اإلرٍسائيي يف قطاع غزة ال تشــبه 

أي حرب خاضتها إرسائيل قبل ذلك". 
ــل االندحــار مــن قطــاع غزة بارقة أمل فلســطيني بإمكانية االندحار الصهيوين  مثَّ
مــن أراٍض فلســطينية إضافيــة، كــام مّثــل هــذا امتــدادًا لاندحــار الصهيوين من 
جنــوب لبنــان يف أيــار2000م والــذي أضاء حينها طريقا جديدا للفلســطينيني 
يف ظل فشل كامب ديفيد وانكفاء خيار املفاوضات وسقوط أوسلو وحصار 
االنســحاب منهجــًا فلســطينيًا  كــام رســخ  األقــى،  انتفاضــة  بانطــاق  عرفــات 
العمــل  رأســها  وعــىل  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  وهــو  ومجديــًا  فعــااًل  جديــدًا 
العســكري، وأثبــت هــذا االندحــار الصهيــوين عــن توفــر خيــارات أمــام الشــعب 

بهــذه  ســيايس  موقــف  إعــان  عــىل  إرسائيــي  وزراء  رئيــس  يومــا  يجــرؤ  مل 
الوقاحــة، يف ظــل وجــود أي إدارة أمريكيــة، دميقراطيــة كانــت أو جمهوريــة، 
بينيــت.  نفتــايل  املســتوطن  الحــايل  الــوزراء  رئيــس  عــن  الصــادر  كاإلعــان 
فقــد أعلــن بوضــوح يحســد عليــه الءاتــه الثــاث، وهــي: أن ال لقاء مــع الرئيس 
الفلسطيني "أبو مازن"، وال مفاوضات سياسية، كالتي يطالب بها أبو مازن، 
وال لدولة فلسطينية مستقلة كالتي يطمح إليها ويعمل من أجلها أبو مازن.
وتذكرنا الءات بينيت الثاث باءات كان العرب أيام عزهم قد أعلنوها يف 
قمــة الخرطــوم، مجتمعــني عــىل موقــف واحــد ضــد )إرسائيــل( . وظلــت قمــة 
الخرطــوم التــي عقــدت بعــد هزميــة يونيو/حزيــران بنحو شــهرين تعرف بقمة 
الاءات الثاث، وهي ال صلح مع )إرسائيل(، وال تفاوض معها، وال اعرتاف 

بها. والءات بينيت ال تأيت من فراغ، بل هناك عدة أسباب:
*أولهــا: الوهــن والتــرذم الفلســطيني، وغيــاب البدائــل األخــرى، أو باألحرى 

شــعبية  أرضيــة  عــىل  املعتمــد  الصــارم،  املوقــف  غيــاب  وأيضــا  تغييبهــا، 
وفصائلية ووطنية صلبة، بدال من املناكفات السياســية، وتغليب املصالح 
دولــة  واســتغال  العامــة.  الوطنيــة  املصلحــة  عــىل  والفصائليــة  الفرديــة 
االحتــال لهــذا التــرذم، مبحــاوالت الرتكيز عىل الفصــل بني الضفة الغربية 
التمســك  الخــاف واالنشــقاق. وفــوق ذلــك  وقطــاع غــزة، مببــادرات تعمــق 
التــي  واالقتصاديــة،  والسياســية  األمنيــة  أوســلو،  اتفــاق  وأعبــاء  بالتزامــات 
ال يلتــزم بهــا االحتــال، رغــم قــرارات املجالــس الوطنيــة واملركزيــة ملنظمــة 

التحرير الفلسطينية الداعية لوقفها.
*ثانيا: غياب املوقف العريب املوحد، وهذا خارج عن النطاق الفلسطيني، 
عــن  اإلمــارات  دولــة  بقيــادة  العربيــة  الــدول  مــن  املزيــد  خــروج  بعــد  خاصــة 
اإلجامع العام، والتوقيع عىل اتفاقات تطبيع مشينة مع دولة االحتال، يف 
خروج واضح عن مبادرة السام العربية، رغم أنها من دول األطراف ال تربطها 

حدود جغرافية مع دولة االحتال.
اللفظيــة،  األفعــال  بــردود  يكتفــي  الــذي  املائــع  الــدويل  املوقــف  *ثالثــا: 
ويلعــب فيهــا دور املســّكن، بضــخ مزيــد مــن املســاعدات املالية املحدودة 
واملحســوبة ملنــع أي انفجــار فلســطيني محتمــل، ودون أن ميــارس الضغــوط 
العمليــة ومنهــا التلويــح بالعقــاب أو فــرض العقوبــات املســتحقة عــىل دولــة 

تترصف خارج القانون والرعية الدوليني.
*رابعــا: املوقــف األمريــي وهــو األهــم، الــذي كــام هــو معــروف يتعامــل مــع 
دولــة االحتــال كطفــل مدلــل يعمــل مــا يحلــو لــه دون رادع أو عقــاب أو حتــى 

تأنيب.
الءات املســتوطن االمريــي نفتــايل بينيــت واضحــة غــر قابلــة للتأويــل، وال 
تــأيت مــن فــراغ. فهــي تــأيت ضمــن مخططــه للقضــاء عــىل الحلــم الفلســطيني 
والطموحات الوطنية بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة عىل حدود 1967 أو 
حتى أي حدود. مخطط يقيض بتقليص الرصاع وإدارته، مع تنفيذ خطوات 
تســاعد يف تحســني الوضــع امليــداين، والحفــاظ عــىل االحتــال مــع أدىن 
درجــات االحتــكاك مــع الفلســطينيني، جنبــا إىل جنــب مــع تحســني األوضاع 
االقتصادية والحياتية. يذكر أن بنيامني نتنياهو كان ميارس هذه السياسة، 
بــدون أن يعلــن عنهــا فهــو مل يلتــق أبــو مــازن ســوى مــرة واحــدة قبــل نحــو 11 
ســنة، تحــت ضغــوط شــديدة مــن الرئيــس بــاراك أوبامــا، ومل تتبلــور لــيء، 

وهي خطوة كام يبدو لن يتخذها بايدن.
الحاليــة  وحتــى  الســابقة،  األمريكيــة  اإلدارات  خطــى  عــىل  بينيــت  ويســر 

التــي مل تنــه يومــا مشــكلة، ومل تحــل قضيــة عامليــة، ليــس عجــزا منهــا، بــل 
ألن هــذه هــي سياســاتها الدامئــة والثابتــة.. إدارة األزمــات ال حلهــا. والقضية 
الحلــول  أن  رغــم  كذلــك،  يومــا  تكــون  ولــن  اســتثناء،  ليســت  الفلســطينية 

السياسية املطروحة حارضها وماضيها هي طروحات أمريكية.
الجهــود السياســية والدبلوماســية التــي يبذلهــا الجانــب الفلســطيني، رغــم 
تقديرنا الشديد لها، مل تعد تنفع يف يشء فكلها مجربة عىل مدى سنوات 
االحتــال الـــ 54 للضفــة الغربيــة، ومل تحــرز التقــدم املأمــول منهــا عــىل أرض 
الواقــع وتــدور يف حلقــة مفرغــة. وهــذا يفــرض عليهــا أن تختــار طريقــا ال ثــان 
لــه وهــو التحــرك نحو الداخل الفلســطيني املهمل وغر املســتخدمة أدواته 
بشــكل صحيــح، وخلــق البدائــل التــي تجعــل الصديــق قبــل العــدو يتعاطــى 
معهــا بجديــة أكــر ويحســب لهــا ألــف حســاب. نعــم يعــرتف العــامل بقضيتنــا 
وعدالتها إىل حد اعرتاف 137 دولة من الدول االعضاء يف الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف مثل هذ الفرتة قبل نحو تسع سنوات، بفلسطني كدولة 
مراقــب. ومل يتطــور هــذا اإلنجــاز عــىل أرض الواقــع، وبقــي الحــال عــىل مــا 
كان عليه بســبب وهننا، ورفض واشــنطن مترير مثل هذا القرار يف مجلس 
األمــن. وبقــي اســم الدولــة الفلســطينية حــربا عــىل ورق، والعقبــة الرئيســية 
عــىل  الضغــوط  مامرســة  ترفــض  التــي  املتحــدة  الواليــات  هــي  والوحيــدة 

حليفتها والدولة التي تعامل كدولة فوق القانون يف كل يشء.
وإذا كان اعتــامد القيــادة الفلســطينية عــىل الواليــات املتحــدة، لتحصيــل 
بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة  الوطنيــة املتمثلــة  الحقــوق 
وعاصمتهــا القــدس الرقيــة، فاالنتظــار ســيطول، إن مل يكــن ســيظل انتظارا 
دامئــا مــن إدارة أمريكيــة إىل أخــرى. فــام قاله الرئيس بايدن، يف كلمته أمام 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يكفــي ويبــدو وكأنــه لحــس كل مــا تشــدق 
بــه أثنــاء الحملــة االنتخابيــة. ومــا نطــق بــه ليــس زلــة لســان إمنــا كفــر، وبــدون 
أي منطق يطالب الفلســطينيني بالتحي بالصرب، وإعطاء بينيت وحكومته 
منــرب  أعــىل  عــىل  ومــن  ذلــك،  عــىل  زاد  بــل  هــذا فحســب  ليــس  الفرصــة. 
دويل بالقــول، إن حلــم الدولتــني مل يعــد قابــًا للتطبيــق يف هــذه املرحلــة 
»ونحتاج إىل طريق طويلة« لتطبيقه. وأكد ذلك ما قاله مرشــحه ملنصب 
الســفر يف )إرسائيــل( تومــاس نيــدز، الــذي أوضــح أمــام أعضــاء الكونغــرس 
مواقفــه إزاء القــدس، وغرهــا مــن املســائل امللحــة املتعلقــة بالــرصاع يف 
الــرق األوســط. وهــي مواقــف وسياســات، ال تختلــف كثــرا عــن سياســات 
ســلفه املســتوطن ديفيــد فريدمــان. وأكــد نيــدز، خــال جلســة اســتامع، أن 

»القــدس عاصمــة إرسائيــل« متعهــدا ببقــاء الســفارة األمريكيــة هنــاك إىل 
األبد.. ومشرا إىل أن جهود إدارة بايدن الرامية الستئناف عمل القنصلية 
إلرسائيــل«.  عاصمــة  القــدس  كــون  يف  تؤثــر  »لــن  القــدس  يف  األمريكيــة 
وكــرر الســفر مــا قالــه بايــدن مــن عــىل أعــىل منرب دويل، وهــو أن تطبيق حل 
الدولتــني قــد يكــون مســتحيا يف املســتقبل املنظور، لكــن من املهم إبقاء 
الباب مفتوحا لتحقيق هذا الحل يف املستقبل، وال أدري عن أي مستقبل 
يتحدث، داعيا الفلسطينيني واإلرسائيليني إىل االمتناع عن اتخاذ خطوات 
أحادية الجانب من شأنها تقويض ذلك. مساويا بني الضحية والجاد وكأن 
لــدى الســلطة الفلســطينية القــدرة عــىل القيــام بــأي خطوة أحاديــة الجانب، 

أمام تواصل االستيطان ومصادرة األرايض والقتل الخ.
الفلســطينيني  مــن  .وبطلبــه  أمــره.  مــن  عــىل عجلــة  ليــس  بايــدن  أن  يبــدو 
االنتظــار والتحــي بالصــرب وكأن 54 عامــا ونيــف، وهنــا نتحــدث عن النصف 
الثــاين مــن نكبــة فلســطني، أو مــا نســميها نكســة حزيــران، وليــس النصــف 
1948، ليســت فــرتة انتظــار كافيــة، ليطلــب منهــم  األول املتمثــل بنكبــة 
مزيــدا مــن الصــرب واالنتظــار والوقــت، تكــون فيهــا دولة االحتــال قد انتهت 
مــن ضــم الضفــة الغربيــة، أو معظــم مناطــق ج التــي متثــل %60 مــن الضفــة 
الغربيــة، وترتكــز فيهــا معظــم الخــرات الطبيعيــة مــن ميــاه جوفيــة وأراض 
الفلســطينية  لــألرايض  الرئيســية  الغذائيــة  الســلة  توفــر  خصبــة،  زراعيــة 
ومناطــق ســياحية وغرهــا. ويخــدم بايــدن بترصيحاتــه هــذه بينيــت، فيزيد 
قدرة حكومته عىل البقاء، ويخفف من الضغوط التي يفرتض أن متارسها 
عليــه أحــزاب اليســار الريكــة يف االئتاف، كام تقــول »هآرتس« وكذلك 
ضغــوط املجتمــع الــدويل التــي تظــل يف حــدود الضغــوط الكاميــة. كــام 
تعطــي بنيــت وفقــا للصحيفــة أيضــا الوقــت الــكايف لتطبيــق تصوراتــه لحــل 
املشــكلة، مبــا يســمى باالحتــال الناعــم يف الضفــة الغربيــة. وهــذا يفــر 
التغيــر املفاجــئ يف موقــف بينيــت إزاء التوصــل إىل صفقــة تبــادل أرسى 
مــع حــامس، وإبــاغ الحركــة عــرب مــرص برغبتــه الشــديدة بإنهــاء ملــف تبــادل 
األرسى كجــزء مــن صفقــة أوســع للتوصــل إىل تفاهــم طويــل األمــد، يحــول 
دون انفجــار عســكري جديــد. باختصــار فــإن مــا يجــري اآلن هــو إحياء للجزء 
االقتصــادي مــن صفقــة القــرن لصاحبهــا جــارد كوشــنر مستشــار الرئيــس 
الفلســطينيني  عــىل  أقــل خطــورة  كان  أنــه  أعتقــُد  الــذي  ترامــب،  الســابق 
مــن خلفــه بايــدن الــذي ينفــذ الصفقــة بقفــازات ناعمــة، كــام هــي حــال كل 

اإلدارات الدميقراطية السابقة. 

مليــار دوالر، وتراجــع التمويــل الــدويل يف النصــف األول مــن عــام 2021 مــن 
200 مليون دوالر إىل 30 مليون دوالر للعام نفسه.

وعليه أدرك الرئيس محمود عباس أن انسداد األفق السيايس، وبقاء السلطة 
بدورهــا الوظيفــي الحــايل، ال ميكــن أن يســتمر طويــًا، وأن قمــع الحريــات ال 
يحفــظ اســتقرار الســلطة، وأن تطلعــات شــعبنا للحريــة كبــرة، وال ميكــن أن 
يحتضــن أي قيــادة أو ســلطة ال تعمــل عــىل ذلــك، مــن هنــا جــاء هــذا التهديــد 
الــذي ســراقبه شــعبنا يومــًا بيــوم، فــإن رفضــت )إرسائيــل( االنســحاب، وهــذا 
القــوة  عنــارص  كل  وبنــاء  املصالحــة،  مســار  شــعبنا  ســراقب  املرجــح،  هــو 
للمرحلــة املقبلــة، وأحــد أهــم أشــكال ذلــك: إطــاق الحريــات، وتبنــي خطــاب 
بــكل أشــكالها، واإلفــراج عــن كل  إعامــي مقــاوم، وإعــادة االعتبــار للمقاومــة 
املعتقلني السياسيني، وإصاح واقع حركة فتح وجناحها العسكري، وترسيخ 
االحتــال، ووضــع رؤى  مــع  والتخابــر  الفســاد  العدالــة االجتامعيــة، ومحاربــة 

واسرتاتيجيات بالتوافق مع الكل الوطني للمرحلة املقبلة.
ما مل يتحقق ذلك هذا فمعناه أن الرئيس محمود عباس يريد كسب الوقت 
وتخديــر املشــاعر الوطنيــة لشــعبنا الــذي بــى دمــًا بعــد اعتقــال أبطــال نفــق 
الحريــة للواقــع الــذي أوصلتنــا لــه بعــض القيــادات الفلســطينية يف ظــل حالــة 

الغليان الداخي.

تجربــة  الوطنــي  اليــوم  قبــل  حينــه  يف  الفلســطيني  الشــعب  قيــادة  وخاضــت 
العاقــة مــع املحتــل عــرب اتفاقــات دوليــة، فدخلــت يف نفــق الــراب، وعــادت 
الرايــة للشــعب عــرب انتفاضــة ملحميــة أمثــرت تحريــرًا ألول أرض فلســطينية، 
لتشــكل بارقــة أمــل يف الخيــار البديــل، يف ظــل تنكــر االحتــال لاتفاقــات، ومــا 
يصاحــب ذلــك مــن وهــن عــريب ورعايــة أمريكيــة للربيبــة )إرسائيــل(. ومــا زالــت 
غــزة وليــدة مخــاض االندحــار األول يف محطاتــه املتعاقبــة متثــل أيقونــة الحلــم 
الفلســطيني يف التحريــر والعــودة، عــرب ماحــم مــا زالــت تســطرها يومًيــا يف 
اشــتباك شــعبي مــع االحتــال عنــد جميــع نقــاط االشــتباك البطــويل، التــي مــا 
زالــت مبســاحتها الضيقــة رغــم الحــرب والحصــار واملقاطعة متثل مــروع نواة 
ينبغــي أن تتزايــد وتنمــو مــن أجــل تثبيــت مــروع التحريــر الــذي تســنده نــواة 

الدولة الفلسطينية املفروضة رغاًم عن االحتال وبرامجه.
 وعــىل الجانــب اآلخــر ميثــل ذلــك حالــة تحــدٍّ فلســطيني ذايت يف النجــاح يف 
تقديــم منــوذج مــروع كيــان ناجــح قــادر عىل الصمــود والثبــات، وكذلك قادرة 
عــىل إرهــاق املحتــل مــن أجــل زيــادة الرقعــة الجغرافيــة لهــذا الكيــان الــذي ولــد 
يف عمليــة قيرصيــة تحــت عــني االحتال وســمعه، متامًا كام نشــأ موىس عليه 
الســام يف بيــت فرعــون )لتصنــع عــىل عينــي( وغزة يف اليــوم الوطني املتمثل 
يف ذكــرى االندحــار عــن أول أرض فلســطينية هــي مــوىس هــذا الزمــن، والتــي 
يصنعهــا اللــه عــىل عينــه لتمثــل والدتهــا يف يــوم االندحــار العظيــم إيذانــا بفجــر 

التحرير والعودة.

قراءة يف خطاب عباس بالجمعية العامة

اليوم الوطين الفلسطيين

الءات بينيت والءات الخرطوم

د. حسام الدجين

عيل الصالح
القدس العريب

إن الرئيس محمود عباس يريد كسب الوقت 
وتخدير المشاعر الوطنية لشعبنا الذي بكى 

دمًا بعد اعتقال أبطال نفق الحرية للواقع 
الذي أوصلتنا له بعض القيادات الفلسطينية 

في ظل حالة الغليان الداخلي.

إن ما يجري اآلن هو إحياء للجزء االقتصادي 
من صفقة القرن لصاحبها جارد كوشنير 

مستشار الرئيس السابق ترامب، الذي أعتقُد 
أنه كان أقل خطورة على الفلسطينيين 

من خلفه بايدن الذي ينفذ الصفقة 
بقفازات ناعمة، كما هي حال كل اإلدارات 

الديمقراطية السابقة. 

د. محمد إبراهيم المدهون

وما زالت غزة وليدة مخاض االندحار األول 
في محطاته المتعاقبة تمثل أيقونة الحلم 

الفلسطيني في التحرير والعودة، عبر مالحم 
ما زالت تسطرها يومًيا في اشتباك شعبي 

مع االحتالل عند جميع نقاط االشتباك 
البطولي، التي ما زالت بمساحتها الضيقة 

رغم الحرب والحصار والمقاطعة تمثل 
مشروع نواة ينبغي أن تتزايد وتنمو من أجل 

تثبيت مشروع التحرير.
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دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ

 محكمة بداية غزة في القضية التنفيذية
رقم 2017/1630

اىل املنفذ ضدهام/ 1. نواف عبد الله حسن مصلح.
2. فاروق محمود منصور أبو دقة.

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة يف القضية رقم 2013/700 
والصــادر بتاريــخ 2014/5/18 تنفيــذ عينــي وإلغــاء تســجيل والصــادر لصالــح 
طالــب التنفيــذ/ كامــل عاشــور العبــد خليفــة والقــايض بتنفيــذ عقــود االتفــاق 
عىل بيع املرفقة ضمن املربز م/1 عدد 9 تنفيذ عيني وذلك بشــطب وإلغاء 
تسجيل ما مساحته 20827م2 عن اسم املدعى عليهم من الرابع حتى الثالثة 
عــر الواقعــة ضمــن القســيمة رقــم 11 مــن القطعــة رقــم 576 مــن أرايض بيــت 
حانــون وتســجيلها باســم املدعــي/ كامــل عاشــور العبــد خليفــة واشــعار دائــرة 
واملصاريــف  الرســوم  األخــر  تحميــل  مــع  بذلــك  )الطابــو(  األرايض  تســجيل 

القضائية لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر يف القضية رقم 2013/700.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني واذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزةالتنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
رامي صلوحة
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دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
اخطــار لتنفيــذ حكــم صــادر عن دائــرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 4001 / 2020

إىل املنفذ ضده/ صفاء عبد الحفيظ عيىس الربعيص
طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة االســتئناف بغــزة يف االســتئناف 
التنفيــذ  2018/9/30 لصالــح طالــب  بتاريــخ  2017 والصــادر   /336 رقــم 
/ ناهــض غــازي محمــد أبــو عــايص والقــايض بقبــول االســتئناف شــكا ويف 
املوضــوع بإلغــاء الحكــم املســتأنف والحكــم بتنفيــذ عقــد االتفــاق عــىل بيــع 
املحــرر بــني املســتأنف واملســتأنف ضــده الخامــس بتاريــخ 2006/8/26 
تنفيذ عيني وذلك بشطب ما مساحته 500 م2 الواقعة يف أرض القسيمة 
رقــم 55 مــن القطعــة رقــم 636 أرايض الزيتــون عن اســم ورثــة املرحوم/ عبد 
وتســجيلها  مورثــة  تركــة  يف  نصيبــه  بنســبة  كا  الربعــيص  عيــىس  الحفيــظ 
باســم/ املســتأنف/ ناهض غازي محمد أبو عايص مع اشــعار دائرة تســجيل 
األرايض بغــزة الطابــو بذلــك مــع تضمــني املســتأنف بالرســوم واملصاريــف 
 .2017  /  336 رقــم  االســتئناف  الصــادر يف  الحكــم  تنفيــذ  عليــك  لذلــك 
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فإنــك ُتعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي، حرر يف: 2021/9/23م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة
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لدى محكمة صلح غزة املوقرة
مذكرة حضور

يف القضية رقم 2021/660
يف الطلب رقم 2021/1849 )نر مستبدل(

املدعي/ إســامعيل ســمر محمد املرصي من ســكان غزة- تل الهوا- بجوار 
كرفور ويحمل هوية رقم 803636059

املدعــى عليــه/ إبراهيــم صالــح احمــد ارحيــم مــن ســكان غزة- شــارع الوحدة- 
رقــم  هويــة  ويحمــل  الصاعــدة  األجيــال  مكتــب  بجانــب  فلســطني-  مفــرق 

.)911150449(
نوع الدعوى/ حقوق )اتعاب محاماة(.

قيمة الدعوى/ 5.000 دينار أردين- أي خمسة االف دينار أردين.
مذكرة حضور

اىل املدعــى عليــه املذكــور مبــا أن املدعــي املذكــور قــد أقــام عليــك دعــواه 
الراهنة وموضوعها )حقوق( استنادا اىل ما يدعيه يف الئحة دعواه واملودع 
لــك نســخة منهــا يف ملــف الدعــوى لذلــك يقتــي عليــك ان تحــرض لهــذه 
إيــداع  عليــك  يقتــي  كــام   2021/10/17 بتاريــخ  االحــد  يــوم  املحكمــة 
جوابــك التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا 
لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب واعتبــارك 

حارضا حسب األصول، حرر بتاريخ 2021/9/23م
رئيس قلم محكمة صلح غزة/اكرم أبو السبح

غزة/ رامي رمانة:
تجاهــل  اقتصاديــون  اختصاصيــون  انتقــد 
رئيس السلطة محمود عباس يف كلمته أمام 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اســتعراض 
الوضع االقتصادي الفلسطيني املردي من 
جراء قيود االحتال اإلرسائييل، وعدم قدرة 
الفلســطينيني عــىل التحــرر مــن االتفاقيــات 
مــع االحتــال املشــّوهة للبنيــة االقتصاديــة، 
الكبــر  الــرضر  عبــاس  إســقاط  انتقــدوا  كــام 
اســتمرار  جــراء  مــن  غــزة  قطــاع  عــىل  الواقــع 

الحصار والحروب املتتالية.
ســمر  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
الدقــران، إنــه كان يجــب عىل رئيس الســلطة 
االقتصــادي  الواقــع  خطابــه  يف  يعــرض  أن 
الفلســطينيون  لــه  يتعــرض  الــذي  املــردي 
عــىل  اإلرسائيــيل  االحتــال  قيــود  جــراء  مــن 
واملــوارد  األرض  االحتــال  ورسقــة  املعابــر، 

الطبيعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الدقــران  وأضــاف 
عبــاس مل يتطــرق إىل واقــع غــزة املأســاوي 
يف  االحتــال  ســلطات  اســتمرار  جــراء  مــن 
فــرض حصارهــا عــىل القطــاع ومــا ســببه ذلك 
مــن ارتفــاع مــؤرشات الفقر والبطالــة وانعدام 
االحتــال  ومحــاوالت  الغــذايئ،  األمــن 
االقتصــاد  أركان  عــىل  لانقضــاض  الدامئــة 
ضــد  ينفــذه  عــدوان  كل  يف  الفلســطيني 

قطاع غزة.
بــأن تضغــط  الســلطة مطالبــة  أن  وأشــار إىل 

إعــامر  إعــادة  أجــل  مــن  املانحــني  عــىل 
االحتــال  دمرهــا  التــي  الســكنية  املنشــآت 
يف العــدوان األخــر عــىل القطــاع، وغــره من 

الحروب السابقة.
كــام حــث الســلطة عــىل مخاطبــة املجتمــع 
الــدويل مــن أجــل رفع القيود عــن حركة تنقل 
األفــراد والبضائــع عىل املعابر الفلســطينية، 
باريــس  اتفاقيــة  عــىل  تعديــات  وإجــراء 
املقاصــة  أمــوال  عــن  واإلفــراج  االقتصاديــة، 

املحتجزة.
وأشــار إىل أن اتفــاق باريــس جعــل االقتصــاد 
اإلرسائيــيل،  لاقتصــاد  تابعــًا  الفلســطيني 
الجمــريك  الغــاف  أن  عــىل  نــص  عندمــا 
موحد بني الجانبني ومنع أي عوائق جمركية 
تعطل تدفق السلع والخدمات بينهام، وهو 
الفلســطينية  الســوق  إغــراق  يف  أســهم  مــا 

باملنتجات اإلرسائيلية.
االقتصــادي  االختصــايص  أوضــح  مــن جهتــه 
يف  عبــاس  خطــاب  أن  عامــر،  أبــو  خالــد 
مــن  العامــة لألمــم املتحــدة، خــا  الجمعيــة 
الحديــث عــن ترتيبــات مرحلــة قيــام الدولــة، 
ألنــه مــن الــرضورة أن يتم وضــع خريطة طريق 
واضحــة يحــدد مــن خالهــا حــدود الســيطرة 

والسيادة الفلسطينيتني.
وأضــاف أبــو عامــر لصحيفــة "فلســطني"، أنــه 
الســلطة  اقتصــادي يجــب عــىل  مــن منظــور 
النظــر يف مســألة اتفــاق باريــس االقتصــادي 
ألن  بــه،  ســتلتزم  الســلطة  كانــت  إذا  فيــام 

املــوارد  عــىل  الفلســطينية  الســيطرة  حــدود 
املاليــة واالقتصاديــة ســتبقى منقوصــة ما مل 
يتم إقرار تعديات لهذا االتفاق املشؤوم.

تتضــح  مل  آخــر  منظــور  مــن  القــول:  وتابــع 
الفلســطينية  الدولــة  ســيطرة  ونطــاق  طبيعــة 
غــزة  بحــر  الطبيعيــة ســواء يف  عــىل املــوارد 
أو املناطــق الزراعيــة ومناطــق االســتثامر يف 
الضفــة الغربيــة، خصوصــا أن هنالــك 80% 
من أرايض الضفة الغربية تقع تحت سيطرة 

االحتال.
غــزة  ملفــات  تضــع  ألن  الســلطة  ودعــا 
واإليضــاح  البحــث  طاولــة  عــىل  االقتصاديــة 
دولــة  عليهــا  تســيطر  التــي  املعابــر  كمســألة 
االحتال التي تعتمد عليها الســلطة بشــكل 
مــن  الشــهرية  اإليــرادات  تحصيــل  يف  كبــر 
عائــدات الرضائــب، إضافــة ملســألة املــوارد 

الطبيعية يف بحر غزة.
إشــكالية  ســتواجه  الســلطة  أن  إىل  ولفــت 
متعلقــة بالتوجــه إلعــان الدولــة دون تنســيق 
هــل  متســائًا:  غــزة،  قطــاع  مــع  حقيقــي 
ســتعلن الســلطة ضــم قطاع غزة لهــذه الدولة 
الفلســطينية دون وجــود أي تنســيق مــع غزة، 
أي  غيــاب  عــن  نتحــدث  عندمــا  خصوصــا 

سيادة للسلطة يف القطاع.
مــن  أكــر  وهــم  غــزة،  قطــاع  ســكان  ويعــاين 
مرديــة  معيشــية  أوضاعــا  مواطــن،  مليــوين 
مســتمر  إرسائيــيل  حصــار  جــراء  مــن  للغايــة 

عىل القطاع منذ عام 2007.

رام الله/ صفا:
قــال املديــر العــام ملجلس الزيت 
فيــاض  الفلســطيني  والزيتــون 
يف  الزيتــون  موســم  إن  فيــاض 
الغربيــة  )الضفــة  الســلطة  أرايض 
وقطــاع غــزة( قليــل اإلنتاجيــة للعام 
الثاين عىل التوايل، وبذلك تكون 

سنة زيت "شلتونية".
ويطلــق مصطلــح "شــلتونية" عــىل 
اإلنتاجيــة  ذي  الزيتــون  موســم 
القليلة، بحيث يحصل املزارعون 
عــىل كميــات زيــت تصــل للنصــف 

أو أقل.
حديــث  يف  فيــاض  ويوضــح 
املوســم  هــذا  أن  "صفــا"،  لوكالــة 
تشــهده  التــوايل  عــىل  الثــاين 
وهــو  اإلنتاجيــة،  بقلــة  فلســطني 
تــأيت  ســنة  أن  أي  الحصــول،  نــادر 
"شــلتونية" تتبعهــا ســنة "ماســية" 
حصــل  مــا  ولكــن  اإلنتــاج،  كثــرة 

تتابع سنتني شلتونيتني.
ضعــف  أســباب  فيــاض  ويعــزو 
الجويــة  األحــوال  إىل  املوســم 
وتغر املناخ، األمر الذي يؤثر يف 

إنتاجية الثامر.
ويبني أن الزيتون يحتاج إىل 500 
ســاعة تصــل فيهــا درجــات الحــرارة 
شــهري  يف  درجــات   7 مــن  ألقــل 
كانــون األول وكانــون الثاين فرة ما 

تسمى "املربعنية".
لكــن مــا حصــل أن الشــتاء املــايض 
مل يكــن بــارًدا، حيــث ذهــب اتجــاه 
منــو الرباعــم إىل الخــرضي وليــس 

إىل الثمري، رغم وفرة املياه.
درجــات  "اختــاف  أن  ويوضــح 
الحــرارة بــني الليــل والنهــار جعلت 
أكــر  ــا  َذكريًّ الزيتــون  أزهــار  مــن 
ــا، حيــث إن الذكــري ال  منهــا أنثويًّ

"يعقد".
قلتــه  رغــم  األنثــوي  منــا  حــني  يف 
عىل فرتني، فيصبح مثار الزيتون 
الكبــرة  الثمــرة  منهــا  نوعــني، 
مثــرات  عــدة  تقابلهــا  الناضجــة 
وال  زيــت  فيهــا  يوجــد  ال  صغــار 
تعــرص أساســا، وهــو مــا حصــل يف 

عاٍم ماٍض مشابه.

جنين في المركز األول
ويتوقع فياض إنتاجية الزيت لهذا 
األشــجار  حمــل  بحســب  املوســم 
إىل  مشــًرا  زيــت،  طــن  ألــف   15
واملواطنــني  املزارعــني  انتظــار  أن 
يف  التــرع  وعــدم  الثمــر  نضــوج 
الكميــة  عــىل  للحصــول  القطــاف 
تتجــاوز  قــد  الزيــت  مــن  القصــوى 
التــزام  بحســب  طــن،  ألــف   17
إىل  فيــاض  ويلفــت  املواطنــني. 
زيــت  الســنوي إلنتــاج  أن املعــدل 
 )22  – 20( الفلســطيني  الزيتــون 
أشــجار  زراعــة  وعــن  طــن.  ألــف 
عــدد  أن  فيــاض  يذكــر  الزيتــون، 
األشــجار يف فلســطني 12 مليــون 
شــجرة  مايــني   9.5 منهــا  شــجرة، 

مثمرة.
الخليــل  محافظــة  أن  ويكشــف 
أعــداد  فيهــا  زادت  الضفــة  جنــوب 
أشــجار الزيتــون أكــر مــن الضعــف 
خــال الســنوات الخمــس األخــرة، 
تــزداد  الزيــت  إنتاجيــة  يجعــل  مــا 

خال األعوام املقبلة.
محافظــة  أن  إىل  فيــاض  وينبــه 
جنني تحتل املركز األول يف إنتاج 
مــن   25% تنتــج  حيــث  الزيــت، 
مجمــوع الزيــت الفلســطيني خال 
املوســم، مشًرا إىل أن محافظات 

شــامل الضفــة )ســلفيت، نابلــس، 
طوباس، جنني، قلقيلية، طولكرم، 
مــن   80% مــن  أكــر  تنتــج  جنــني( 
الزيــت يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة. وحــول ضعــف إنتاجيــة شــجر 
الزيتــون، يفــر فيــاض ذلك بعدم 
باألشــجار،  والعنايــة  االهتــامم 
قائــا: "هنــاك أكــر مــن %65 مــن 
 90 الزيتــون يتجــاوز عمرهــا  شــجر 
عامــا، مــا يوجــب عــىل املزارعــني 
إعــادة  مبعنــى  الشــجر"  "تشــبيب 
وتقليمهــا  للشــجرة  الشــباب 
القدميــة  الفــروع  مــن  والتخلــص 
أن  الســيام  جديــدة،  فــروع  إلنتــاج 
شــجرة الزيتــون ال تشــيخ وال تهــرم، 
ومــا تحتــاج إليــه هــو إعــادة تجديــد 

األغصان".
كــام يعــزو فيــاض ضعــف اإلنتاجيــة 
وظهــور  املناخــي  التغــر  إىل 

األمراض التي تصيب األشجار.
اعتداءات االحتال 

وبينــت تقاريــر صــادرة عــن مؤمتــر 
والتجــارة  للتنميــة  املتحــدة  األمــم 
أن االحتــال اإلرسائيــيل قطع 800 
األرايض  يف  زيتــون  شــجرة  ألــف 
املحتلــة مــن عــام 1967 حتى عام 

.2020

عــىل  االعتــداء  إن  فيــاض:  ويقــول 
أشجار الزيتون من االحتال تجىل 
لألشــجار  األســمدة  دخــول  مبنــع 
بنســب قليلــة مــا يحــرم الشــجر مــن 
منــع  وكذلــك  الكافيــة،  التغذيــة 
الكثــر مــن املبيــدات التــي تكافــح 
أمــراض الشــجر، بذرائــع أمنية، كام 

يعيق أعامل النقل والتصدير.
مســاحات  أن  ويضيــف 
املســتوطنات قضــت عــىل الكثــر 
الزراعيــة املزروعــة  الدومنــات  مــن 
بأشــجار الزيتــون، كــام أن الشــوارع 
االلتفافيــة الخاصــة باملســتوطنات 

اقتلعت آالف األشجار.
اعتــداءات  أن  فيــاض  ويؤكــد 
الحــرق  خــال  مــن  املســتوطنني 
وإغــراق  والتســميم  والقلــع 
ومنــع  العادمــة،  بامليــاه  األرايض 
أراضيهــم،  دخــول  مــن  املزارعــني 
ومنــع  املحاصيــل،  ورسقــة 
محيــط  إىل  املواطنــني  دخــول 
بخســارة  تســبب  املســتوطنات 

كبرة لقطاع زيت الزيتون وخسارة 
املزارعني.

 40 مــن  أكــر  وجــود  إىل  ويتطــرق 
ألف دونم مزروعة بأشــجار الزيتون 
ومينــع  الفاصــل،  الجــدار  خلــف 
الدخــول  مــن  أصحابهــا  االحتــال 
ألراضيهــم لحراثــة األرض واالعتنــاء 

بها.
كــام مينــع عــىل أصحــاب األرايض 
إدخــال عــامل لقطف الثمر ويصدر 
تصاريــح مــدة يومــني يف املوســم 
أصحــاب  مــن  مســنني  ملواطنــني 
األرايض والذيــن هــم يف األســاس 

ال يستطيعون قطف الثمر.
أسعار الزيت

وتتفــاوت أســعار زيــت الزيتون يف 
املحافظات الفلسطينية وتحديدا 
ألســباب  الضفــة،  محافظــات  يف 
وأخــرى  مناطقيــة،  جغرافيــة  منهــا 

مفاهيم خاصة عند الناس.
وعن ذلك، يتوقع فياض أن أسعار 
مطابقــة  املوســم  لهــذا  الزيــت 
لتقــارب  نظــًرا  املــايض،  للموســم 

اإلنتاجية.
وحــول بيعــه يف املحافظــات يبــني 
الخليــل  يف  "بلــدات  أن  فيــاض 
ســعر  يبلــغ  وخــاراس  كصوريــف 
شــيقل   700 فيهــا  الزيــت  تنكــة 
)التنكــة 15 كغــم(، يف حــني يبلــغ 
 500 نفســها  الخليــل  يف  ســعرها 
شــيقل، ويصــل ســعر التنكــة ببلــدة 
 1000 لحــم  بيــت  يف  جــاال  بيــت 
شيقل، بينام تختلف أسعارها يف 
بلدات رشقي رام الله عن غربها".

يف  يبــاع  الزيــت  أن  ويضيــف 
الضفــة  شــامل  محافظــات 
يصــل  أن  متوقعــا  بالكيلوغــرام، 
 30 إىل  للمواطنــني  الكيلــو  ســعر 
إىل   25 مــن  وللتجــار  شــيقا، 
أن  إىل  الفتــا  للكيلــو،  شــيقا   27
األســعار تخمينيــة، حيــث يبيع كل 

مزارع كام يشاء.
بيــع  طريقــة  أن  يــرى  فيــاض  لكــن 
قطــاع  يف  وتســعرته  الزيــت 
يبــاع  حيــث  األفضــل،  هــي  غــزة 
داعيــا  والصنــف،  الجــودة  حســب 
املواطنــني واملزارعــني يف الضفــة 
إىل اتبــاع نظــام بيــع الزيت كام يف 

قطاع غزة.

فلوريدا/ الجزيرة نت:
توشــك والية فلوريدا األمريكية عىل إنهاء 
عاقاتهــا املاليــة مــع عمــاق اآليــس كريــم 
يونيليفــر،  األم  ورشكتهــا  جــري(  آنــد  )بــن 
وقــال آش ويليامــز املديــر التنفيذي وكبر 
الثاثــاء  الواليــة،  يف  االســتثامر  مســؤويل 
إنــه يتوقــع إضافــة يونيليفــر إىل  املــايض، 
مــا ُتعــرف بقامئــة فلوريــدا "للــركات التي 

تقاطع )إرسائيل(".
يف  منتجاتهــا  بيــع  وقــف  الركــة  وقــررت 
مــن  ابتــداء  اإلرسائيليــة  املســتوطنات 
2022، واعتــرب ويليامــز الــذي يرف عىل 
االســتثامرات الحكوميــة يف الواليــة أن "رد 

الركة مل يكن له أي معنى".
تهديدات بالمقاطعة

وأفــاد موقــع )ميامــي هرالــد( أن فلوريــدا 
مليــون   139 بحــوايل  الركــة  يف  تســهم 
يونيليفــر  رشكــة  إخطــار  تــم  وأنــه  دوالر، 
مبوقــف الواليــة، يف يوليو/متــوز املــايض، 
 26 يف  ســتنتهي،  يوًمــا   90 فــرة  وأن 
أرادت  إذا  املقبــل،  األول  أكتوبر/تريــن 

)بن آند جري( أن تراجع عن قرارها.
االستشــاري  املجلــس  إن  ويليامــز  وقــال 
لاســتثامر التابــع ملجلــس إدارة الواليــة قد 

تبنــى، اإلثنــني املــايض، مراجعــة مقرحــة 
فلوريــدا  يف  االســتثامر  سياســة  لبيــان 
وأفــاد  املتوقــع،  الحظــر  مــع  للتعامــل 
املســؤول الحكومــي أنــه كان عــىل اتصــال 
يف  مقرهــا  يقــع  -التــي  يونيليفــر  بركــة 
بريطانيــا- وأنــه ال يتوقــع حــدوث تغيــر يف 

موقفها.
التــي  الوحيــدة  الواليــة  ليســت  فلوريــدا 
اتخــذت قــرار مقاطعة )بــن آند جري( بعد 
قرار وقف بيع منتجاتها يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة، فقد سبقتها األسبوع املايض 
التــي اســتثمرت حــوايل  واليــة نيوجــريس 
وواليــة  يونيليفــر،  دوالر يف   مليــون   182
تهــدد  فيــام  دوالر،  مليــون  بـــ143  أريزونــا 

واليتي نيويورك وإلينوي باليشء نفسه.
تمسك بالقرار

وقالــت )بــن آنــد جــري( إن قرارهــا متســق 
مــع  املشــركة  واملخــاوف  قيمهــا  مــع 
يف  االنتهــاكات  مــن  املوثوقــني  رشكائهــا 

املستوطنات.
مــن  جــزءا  ليســت  أنهــا  الركــة  أوضحــت 
االســتثامرات  وســحب  املقاطعــة  حركــة 
)إرسائيــل(،  عــىل  العقوبــات  وفــرض 
وأضافــت أنــه "عــىل الرغــم مــن أنــه لــن يتــم 

بــن آنــد جــري يف األرايض  بيــع منتجــات 
ســنبقى  أننــا  إال  املحتلــة،  الفلســطينية 
يف )إرسائيــل( مــن خــال ترتيبــات تجاريــة 

مختلفة".
بــن كوهــني  أسســها  التــي  الركــة  وقالــت 
يهــود  "مؤيــدون  إنهــم  جرينفيلــد  وجــري 
لدولــة )إرسائيــل("، وأن القــرار "ليــس رفًضا 
لـ)إرسائيــل( بــل للسياســة اإلرسائيليــة التــي 
وتشــكل  الرعــي  غــر  االحتــال  تكــرس 
حقــوق  وتنتهــك  )الســام(  أمــام  عائقــا 
الفلســطيني  للشــعب  األساســية  اإلنســان 

الذي يعيش تحت االحتال".
تبيــع  التــي  يونيليفــر  رشكــة  واشــرت 
آنــد  بــن  وعديــدة رشكــة  متنوعــة  منتجــات 
جري عام 2000، وقالت يف بيان لها يف 
العامــة  "تحــرم حــق  إنهــا  املــايض  يوليــو 
يف  املســتقل  إدارتهــا  ومجلــس  التجاريــة 
اتخــاذ قــرارات عــىل املســتوى االجتامعــي 

للركة".
فلوريــدا  واليــة  حاكــم  مكتــب  وانتقــد 
جــري  آنــد  بــن  موقــف  ســانتيس  دي  رون 
تقــدم  أي  تحقــق  "لــن  قائــًا:  ويونيليفــر، 
مبقاطعة الدميقراطية الوحيدة يف الرق 

األوسط".

غزة/ فلسطني:
مــن  جملــة  منــح  غــزة  بلديــة  مجلــس  قــرر 
التسهيات املالية للقطاع السياحي عن رسوم 
بســبب  و2021،   ،2020 للعامــني  الحرفــة 
األرضار التــي لحقــت بــه خــال إغاقــات جائحــة 
ظــل  يف  الســياحي  القطــاع  ولدعــم  "كورونــا"، 

الظروف الصعبة التي تعيشها املدينة.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  البلديــة  وأوضحــت 
 100 بنســبة  خصــم  منــح  شــملت  التســهيات 
عــن رضيبــة  الســياحية  املنشــآت  % ألصحــاب 
الحــرف لعــام 2020، ونســبة 80 % عــن العــام 
الحــايل، إضافــة إىل خصــم 50 % عــىل رســوم 

الخدمات بكل بنودها باستثناء مبالغ التنظيم ما 
بعــد عــام 2008. كــام تم منح خصومات بنســبة 
 ,2020 لعــام  اإلعانــات  رســوم  عــن   %  100
وخصم بنسبة 50 % عن رسوم اإلعانات لعام 
بعــد عمــل  الخصومــات  هــذه  2021، وتخضــع 
التسويات الازمة حسب ما نص عليه النظام.

الســياحية  البلديــة أصحــاب املنشــآت  ودعــت 
مــع  املذكــورة،  الخصومــات  مــن  لاســتفادة 

منحهم حق الدفع بنسبة نقدية والتقسيط.
وأكــدت منــح املنشــآت التــي ســددت مــا عليهــا 
 ،2021  ،2020 لعامــي  مســتحقات  مــن 
كدفعــة  التخفيضــات  مــن  االســتفادة  حــق 

أصحــاب  وطالبــت  اشــراكاتهم.  عــىل  مســبقة 
مــن  باالســتفادة  الراغبــني  الســياحية  املنشــآت 
هــذه التســهيات بالحصــول عــىل كتــاب خطــي 
والفنــادق  للمطاعــم  الفلســطينية  الهيئــة  مــن 
الخصــم  عمليــة  لتنفيــذ  الســياحية  والخدمــات 

لألعوام املذكورة.
بــدوره شــكر رئيــس الهيئة الفلســطينية للمطاعم 
الــراج  يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  عبــدو غنيــم، 
التســهيات  هــذه  عــىل  البلــدي  واملجلــس 
والتخفيــف مــن واقــع القطــاع الســياحي يف ظــل 
دعــم  يف  أهميتهــا  مؤكــًدا  "كورونــا"،  جائحــة 

صمود مؤسسات القطاع السياحي.

في كلمته أمام األمم المتحدة
اقتصاديون ينتقدون تجاهل عباس تحميل 

االحتالل مسؤولية تردي االقتصاد وحصار غزة

بعد وقفها البيع في المستوطنات.. واليات 
أمريكية تشنُّ حرًبا على "بن آند جيري"

فياض: سنة زيت "شلتونية" في فلسطين

لتعطل عمله بسبب "كورونا"
بلدية غزة تمنح تسهيالت مالية للقطاع السياحي
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة املوفرة
 في القضية المدنية رقم 693/ 2021م

 في الطلب رقم640 /2021 
أبــو  الــزواج  )قبــل  العايــدي  أحمــد  محمــد  اعتــامد  )املدعيــة(/  املســتدعية 
العيــش( ســكان معســكر جباليــا - العلمــي بجانــب مســجد الخلفــاء ، ويحمــل 

هوية )902255991( وكيلها املحامي/ عبد الفتاح فتحي سعد.
املستدعى ضدها )املدعى عليها(/ بديعة عبد اللطيف أحمد أبو شادي )بعد 
الزواج بدران( من سكان معسكر جباليا العلمي بجانب مسجد الخلفاء باألصالة 

عن نفسها و باإلضافة لباقی ورثة ابنها املرحوم أحمد محمد سليامن بدران.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

في القضية المدنية رقم 2021/693
في الطلب قم 2021/640

لــدى  تقدمــت  قــد  املذكــورة  املســتدعية  أن  مبــا  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
مــا تدعيــه  اســتنادا إىل  أعــاه  بالقضيــة املرقومــة  غــزة  محكمــة صلــح شــامل 
يف الئحــة دعواهــا ونظــرا ألنــك مجهولــة محــل اإلقامــة )خــارج البــاد( وحســب 
اختصــاص محكمــة صلــح شــامل غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 20 
من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء عىل 
قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح شــامل غــزة يف الطلــب رقــم 2021/640 
بالســامح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــر املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك أن 
تحــري لهــذه املحكمــة يــوم )األحــد( بتاريــخ 24/ 2021/10م كــام يقتــي 
النــر  يــوم مــن تاريــخ  إيــداع جوابــك التحريــري خــال خمســة عــر  عليــك 
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك ســينظر يف القضية والطلب 

باعتبارك حارضة، حرر يف 23-9-2021م
رئیس قلم محكمة صلح شامل غزة
األستاذ: هاين الهندي

 دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة املوقرة 
في الطلب رقم 1755/ 2021 

في القضية الحقوقية رقم 2018/236
املســتدعي/ إســامعيل محمد عىل الفقيدي - غزة الشــجاعية قرب مســجد 
بسيسو هوية رقم )941515157( وكاؤه املحامون/ خالد الطاع وصاح 

محمد بارود ومحمد خالد الطاع.
املســتدعى ضــده/ تيســر عــادل ســلامن محمــود شــلدان - باألصالــة عــن نفســه و 
باإلضافة إيل باقي ورثة و تركة والده/ عادل سلامن شلدان - غزة الزيتون عسقولة 

بجوار مسجد اإلمام الشافعي – مقابل دار الدهشان - مقيم خارج الباد.
الحقوقيــة  القضيــة  يف  بتاريــخ2020/2/23م  الصــادر  )الحكــم  التبليــغ/  نــوع 
2018/236 بدايــة غــزة و القــايض ) حكمــت املحكمــة تنفيذ عقد االتفاق عىل 
بــني املدعــي/ إســامعيل محمــد عــي  2017/10/17م  بتاريــخ  البيــع املحــرر 
الفقيدي، واملدعى عليه األول / ماهر منر محمد أبو عطيوي "املتضمن للمربز 
م/1 تنفيذا عينيا و ذلك بشطب ما مساحته 310 مرت مربع من أرض القسيمة 
14 مــن القطعــة رقــم 651 مــن أرايض غــزة الزيتــون و املســامة املنشــية عن اســم 
مــوريث املدعــى عليهــام التاســع و العــارش املرحومــني/ عثــامن و ســعيد محمــود 
محمد أبو زور ومع اشعار دائرة الطابو بذلك حسب األصول و مع إلزام املدعى 

عليهم بالرسوم و املصاريف القضائية و ثامثائة شيكل أتعاب محاماة(.
مذكرة حضور النشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2018/236
إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
قضيــة حقوقيــة تحمــل رقــم 2018/236 و قــد صــدر حكــم فيهــا ذلك يقي 
عليك الحضور إىل هذه املحكمة خال ثاثني يوما من تاريخ تبلیغك هذه 
املنكــرة وليكــن معلومــا لديــك إنــك إذا تخلــت عــن ذلــك يجــوز للمدعــي أن 

ينفذ حسب األصول، حرر بتاريخ: 2021/9/23م
رئیس قلم محكمة بداية غزة / أ . عامر قنديل

مقديشو/ األناضول:
األقــل  عــىل  أشــخاص   8 قتــل 
يف  أمــس،  آخــرون،  وأصيــب 
تفجر انتحاري اســتهدف نقطة 
تفتيش أمنية بالقرب من القرص 
العاصمــة  وســط  الرئــايس، 

مقديشو.
باســم  املتحــدث  وبحســب 
آدم  الفتــاح  عبــد  الرطــة، 
لإلعــام  ترصيحــات  يف  أمنــي، 
"التفجــر  فــإن  املحــي، 
نقطــة  اســتهدف  االنتحــاري 
للقــرص  تابعــة  أمنيــة  تفتيــش 
الرئــايس، حيــث تزامــن التفجر 

لبعــض  تفتيــش  عمليــات  مــع 
السيارات".

أن  ذاتــه،  املصــدر  وأضــاف 
تســبب  االنتحــاري  "التفجــر 
وإصابــة  أشــخاص   8 مقتــل  يف 
متفاوتــة  بجــروح  آخريــن،   9
مستشــفيات  إىل  نقلهــم  تــم 
العاصمــة"، دون تحديد إن كان 
الضحايا مدنيني أم عسكريني.

حركــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
عــن  مســؤوليتها  "الشــباب"، 
نــر  بيــان  بحســب  التفجــر، 
ميمــو"  "صومــال  موقــع  عــىل 

املحسوب عليها.

وأفاد البيان: "أحد مقاتلينا نفذ 
عملية استشــهادية، واستهدف 
تابعــة  أمنيــة  تفتيــش  نقطــة 

للقرص الرئايس الصومايل".
أســفرت  "العمليــة  وأردف: 
وجنــود  مســؤولني  مقتــل  عــن 
حكوميني"، دون تفاصيل أكرث.

يخــوض  ســنوات،  ومنــذ 
الصومــال حربــا ضــد "الشــباب" 
 ،2004 مطلــع  تأسســت  التــي 
وهــي حركــة مســلحة تتبــع فكريا 
وتبنــت  "القاعــدة"،  لتنظيــم 
التــي  العمليــات  مــن  العديــد 

أودت بحياة املئات.

ْين  محتجون يغلقون خطَّ
لتصدير واستيراد النفط 

شرق السودان 
الخرطوم/ وكاالت:

أغلــق محتجــون يف مدينــة ســاحلية رشق الســودان، أمــس، خطــي 
عــن  املحــي  النفــط  وزيــر  تحــدث  فيــام  النفــط،  واســتراد  تصديــر 

"وضع خطر جدا". 
وقــال وزيــر النفــط الســوداين جاديــن عــي العبيــد، إن محتجــني يف 
مدينة بورتســودان أغلقوا خطي تصدير واســتراد النفط يف الباد، 
متحدثا عن "وضع خطر جدا" يف خضم اضطرابات بســبب توقيع 

اتفاق سام تحتج قبائل عىل عدم متثيلها فيه.
وقال العبيد لوكالة األنباء الفرنسية "أغلق املحتجون أنبويب النفط 
اللذيــن ينقــان صــادر دولــة جنــوب الســودان إىل مينــاء بورتســودان 
والوارد من امليناء إىل داخل الباد". وأضاف "لقد أُغلقت مداخل 

ومخارج ميناء تصدير النفط متاما والوضع خطر جدا".
وميتــد األنبــوب الناقــل لنفــط دولــة جنــوب الســودان مــن العاصمــة 
املقابــل  ويف  التصديــر،  بغــرض  بورتســودان  مينــاء  وحتــى  جوبــا 

يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور عىل هذا النفط.  
والجمعة، أغلق عرات املحتجني مدخل مطار مدينة بورتسودان 
وجــرا يربــط واليــة كســا يف الــرق بســائر الواليــات الســودانية، 
العــام  الســودانية  الحكومــة  وقعتــه  ســام  اتفــاق  عــىل  احتجاجــا 

املايض.
اتفاق سام مثر لانقسام

واألســبوع املــايض، قــام متظاهــرون بغلــق مينــاء بورتســودان، كــام 
أغلقــوا الطريــق الــذي يربــط املدينــة الســاحلية ببقيــة أجــزاء البــاد، 

اعرتاضا عىل اتفاق السام.
الســودانية  االنتقاليــة  الحكومــة  وقعــت  األول/أكتوبــر،  تريــن  يف 
يف مدينــة جوبــا اتفــاق ســام تاريخيــا مــع عــدد مــن الحــركات التــي 
حملت الساح يف عهد الرئيس السابق عمر البشر احتجاجا عىل 

التهميش االقتصادي والسيايس لهذه املناطق.
رشق  يف  البجــه  قبائــل  قامــت  التوقيــع،  وبعــد  نفســه  الشــهر  ويف 
الســودان باالحتجــاج وإغــاق مينــاء بورتســودان العــام املــايض عــدة 

أيام، اعرتاضا عىل عدم متثيلها يف االتفاق.
ويضم رشق السودان واليات البحر األحمر وكسا والقضارف، وهو 

من أفقر مناطق الباد.

قتيل و7 جرحى بانفجار 
لغم شرقي أفغانستان    

كابل/ األناضول:
بانفجــار يف  أمــس،  7 آخــرون،  قتــل شــخص عــىل األقــل، وأصيــب 

جال أباد عاصمة والية ننغرهار األفغانية.
ونقلت قناة طلوع نيوز املحلية عن شــهود عيان قولهم إن االنفجار 

ناجم عن لغم مزروع عىل جانب طريق.
 7 وأصيــب  قتــل  شــخصا  إن  الواليــة  يف  بالصحــة  مســؤولون  وقــال 
آخــرون نقلــوا جميعــا إىل املستشــفى، دون ذكــر أي تفاصيــل عــن 

هوية الضحايا.
وحســب بعــض املصابــني، فــإن االنفجــار وقــع عندمــا كانــت عربــة 

تابعة لقوات طالبان تعرب الشارع.
ومل يتسن الحصول عىل تعليق من جانب طالبان.

وقال شهود عيان إن مدنيني وعنارص من طالبان من بني الجرحى.
8 جثــث خــال اليومــني املاضيــني يف  تــم العثــور عــىل  أنــه  يشــار 

مناطق متفرقة مبدينة جال آباد.
ومل تعلــن أي جامعــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، لكــن أصابــع االتهــام 

تشر إىل تنظيم الدولة الذي ينشط يف الوالية.

قرب القصر الرئاسي.. مقتل 8 صوماليين بتفجير في مقديشو

مكان االنفجار يف مقديشو أمس             )فلسطني(

واشنطن/ وكاالت:
بســبب  أمــس،  قلقهــا،  عــن  واشــنطن  عــربت 
استمرار اإلجراءات االستثنائية التي اتخذها 
الرئيــس التونــي، قيــس ســعّيد، والتــي حــّل 
فيهــا الربملــان وأقــال رئيــس الحكومــة دون أن 
تلــك  خّلفتــه  الــذي  الســيايس  الفــراغ  ميــأ 

اإلجراءات حتى اآلن.
باســم  للمتحــدث  بيــان  يف  ذلــك  وجــاء 
أننــا  برايــس،  نيــد  وزارة الخارجيــة األمركيــة، 
"نشــارك الشــعب التونــي هدفــه املتمثــل 
تســتجيب  دميقراطيــة  حكومــة  تشــكيل  يف 
أزمــات  تجابــه  وهــي  البــاد  الحتياجــات 

اقتصادية وصحية".
وأضــاف بيــان الخارجيــة األمركيــة أنــه "ومــام 
االنتقاليــة  اإلجــراءات  أن  قلقنــا  عــىل  يبعــث 
مســتمرة دومنــا نهايــة واضحــة. عــىل الرئيــس 
قيس ســعيد أن يعني رئيســا للوزراء لتشكيل 
حكومــة قــادرة عــىل تلبيــة تلــك االحتياجــات 

امللحة".
ودعــت الخارجيــة األمركية الرئيس التوني 
واضــح  زمنــي  جــدول  ذات  خطــة  "لصياغــة 
لعملية إصاح شاملة للجميع تضّم املجتمع 

املدين واألصوات السياسية املتنوعة".
"وفيــام  إنــه  قائلــة  بيانهــا  الخارجيــة  وختمــت 
هــي  مــا  إىل  أدت  التــي  باإلجــراءات  يتعلــق 
عليــه األمــور اآلن، نــرى أن العمــل األســايس 
املتمثل يف دعم تقدم تونس عىل مســارها 
يف  التباحــث  مــن  أهــم  هــو  الدميقراطــي 
تسمية لهذه األحداث، وهذا ما نركز عليه".
التونــي  العــام  االتحــاد  حــّذر  قــد  وكان 
تجميــع  مخاطــر  مــن  الجمعــة،  للشــغل، 

السلطات يف يد رئيس الدولة.
عامليــة  منظمــة  أكــرب  الشــغل،  اتحــاد  وذكــر 
يف البــاد، أن تعديــل الدســتور، شــأن يخــّص 
جميع مكونات املجتمع، وأن احتكار الرئيس 
للتعديل، مرفوض وخطر عىل الدميقراطية.

مخاطــر  مــن  "ينّبــه  إنــه  الشــغل  اتحــاد  وقــال 
تجميــع الســلطات يف يــد رئيــس الدولــة يف 

غياب الهياكل الدستورية التعديلية".
واعترب االتحاد دستور الباد "منطلقا ومرجعا 
رئيســا يف انتظــار اســتفتاء واع عــىل تعديلــه 
بـ"إعــادة  مطالبــا  واســع"،  حــوار  نتــاج  يكــون 
هيكلــة النظــام الســيايس واالنتخــايب"، عــىل 
أن "تشــمل جميــع املنظومــات التــي ترّهلــت 
وُخّربت بشكل منهجي عىل امتداد عقود".

ورأى أن "تعديل الدستور والقانون االنتخايب 
مــن  املجتمــع  مكّونــات  جميــع  يخــّص  شــأن 
هياكل الّدولة ومنّظامت وجمعيات وأحزاب 

وشخصيات وطنية".
تعديــل  ســعّيد  احتــكار  أن  االتحــاد  واعتــرب 
وعــىل  الدميقراطيــة  عــىل  "خطــر  الدســتور 
التشاركية"، مشددا عىل "أّن ال حّل للخروج 
والتشــارك  التشــاور  غــر  الراهنــة  األزمــة  مــن 
الوطنيــة  املبــادئ  قاعــدة  عــىل  والحــوار 
وســيادة تونــس وخدمــة شــعبها والتجــرّد مــن 

املصالح الذاتية والفئوية".
يف  بالتريــع  مطالبتــه  االتحــاد  وجــّدد 
قــادرة  الصاحيــات  بكامــل  حكومــة  تشــكيل 
يف  القائــم  الوضــع  تعقيــدات  مجابهــة  عــىل 
الباد حالًيا، والذي زادته الحالة االســتثنائية 

تعقيدا وتأزّما.
تكــرّس  بـ"حكومــة  الشــغل"  "اتحــاد  وطالــب 
تعّهداتهــا  تنفيــذ  يف  الدولــة  اســتمرارية 
األطــراف  مــع  واتفاقّياتهــا  والتزاماتهــا 

االجتامعية".
تعيــش  املــايض،  يوليــو  متــوز/   25 ومنــذ 
تونــس أزمــة سياســية، إذ قــرر ســعيد تجميــد 
الحصانــة  ورفــع  الربملــان،  اختصاصــات 
عــىل  الحكومــة،  رئيــس  وإقالــة  النــواب،  عــن 
مبعاونــة  التنفيذيــة  الســلطة  هــو  يتــوىل  أن 
حكومــة يعــني رئيســها، ثم أصــدر أوامر بإقالة 

مسؤولني وتعيني آخرين.

واشنطن/ وكاالت:
أمــر القضــاء الكنــدي بإطــاق رساح 
املاليــة  املديــرة  تشــو-  وان  -منــغ 
 )HUAWEI( "هــواوي"  لركــة 
الجربيــة  اإلقامــة  رهــن  كانــت  التــي 
إثــر  وذلــك  أعــوام،   3 نحــو  منــذ 
بــني واشــنطن  التوصــل إىل تســوية 

والركة الصينية.
الــوزراء  رئيــس  أعلــن  ذلــك،  بعيــد 
تــم  أنــه  تــرودو  جاســن  الكنــدي 
مايــكل  ــني  الكنديَّ عــن  اإلفــراج 
اللذيــن  كوفريــغ  ومايــكل  ســبافور 
كانا معتقلني يف الصني منذ أواخر 
طريــق  يف  أنهــام  مؤكــدا   ،2018

عودتهام إىل كندا.
طائــرة  عامــا(   49( منــغ  واســتقّلت 
-وفــق  شــنغن  مدينــة  إىل  مّتجهــة 
مــا أظهرتــه لقطــات تلفزيونيــة- بعــد 
رساحهــا  إطــاق  عــىل  وجيــزة  فــرتة 

مبوجب التسوية.
الجمعــة-   - كنديــة  قاضيــة  وأمــرت 
بذلــك  -منهيــة  منــغ  رساح  بإطــاق 
جلســة  يف  تســليمها-  إجــراءات 
العليــا  باملحكمــة  قصــرة  اســتامع 

يف فانكوفر.
هــذه  االســتامع  جلســة  وُعقــدت 
قليلــة  ســاعات  بعــد  منــغ،  بحضــور 
بــني  تســوية  إىل  التوّصــل  عــىل 
واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة 
املالّيــة لركــة االتصــاالت الصينّيــة 
العماقة -املحتجزة منذ 3 سنوات 

يف كندا- بالعودة إىل الصني.
وكانــت قضّيــة وان تشــو قد فاقمت 
االنقسام بني بكني وواشنطن، فيام 
القانــوين  النــزاع  يف  كنــدا  علقــت 
هيــذر  القاضيــة  وقالــت  بينهــام. 

هوملــز -بعــد الجلســة- "وّقعــُت أمر 
اإلفــراج". يف أعقــاب ذلك، عقدت 
منــغ مؤمتــرا صحفيــا وجيــزا شــكرت 
فيــه القاضيــة وعائلتهــا وأصدقاءهــا 
الثــاث  الســنوات  "خــال  وقالــت 
رأســا  حيــايت  انقلبــت  املاضيــة، 
مقلقــة  فــرتة  كانــت  عقــب.  عــىل 
يف  وموظفــة  وزوجــة"  أّمــا  لكــوين 

رشكة.
العــدل  وبعــد الحكــم، أكــدت وزارة 
مغــادرة  "حــرّة يف  منــغ  أن  الكنديــة 
كندا" وأنها اســتفادت من "العدالة 
وفقــا  املحاكــم،  أمــام  اإلجرائيــة 

للقانون الكندي".
تهم وتسوية

يف  وافــق  األمــريك  القضــاء  وكان 
التــي  التســوية  عــىل  ســابق  وقــت 

توّصلت إليها واشنطن مع منغ.
تعليــق  عــىل  التســوية  وتنــّص 
بحقهــا،  القضائيــة  اإلجــراءات 
لتجنيبها الّتهم املوّجهة إليها والتي 
أّدت إىل احتجازهــا منــذ 3 ســنوات 
نهايــة  مــا مّهــد يف  يف كنــدا، وهــو 
املطــاف الطريــق إلطــاق رساحهــا. 
خــاف  مصــدر  القضيــة  وكانــت 
األمركيــة  العاقــات  يف  رئيــي 
مســؤولون  أشــار  حيــث  الصينيــة، 
إلنهــاء  حلهــا  رضورة  إىل  صينيــون 
أكــرب  بــني  الدبلومــايس  الجمــود 

قوتني يف العامل.
مبطــار  منــغ  عــىل  القبــض  وُألقــي 
ديســمرب/ يف  الــدويل  فانكوفــر 
كانون األول 2018 بناء عىل مذكرة 
ووجهــت  املتحــدة،  الواليــات  مــن 
املــرصيف  االحتيــال  تهــم  إليهــا 
مزاعــم  خلفيــة  عــىل  واإللكــرتوين 

يب  إس  "إتــش  مــرصف  بتضليــل 
التعامــات  بشــأن   )HSBC( يس" 
التجاريــة لعمــاق معــدات االتصــال 

يف إيران.
ســرتيت  "وول  صحيفــة  وكانــت 
 )Wall Street Journal( "جورنال
أوردت يف وقــت ســابق أّن االتفــاق 
لــوان تشــو بالعــودة إىل  قــد يســمح 
عقوبــة  مواجهــة  دون  مــن  الصــني 

بالسجن يف الواليات املتحدة.
اعتقال وإفراج

والصني -التي وصفت قضيتها بأنها 
"سياسية بالكامل"- احتجزت -بعد 
مواطَنــني  منــغ-  اعتقــال  عــىل  أيــام 
كنديــني هــام رجــل األعــامل مايــكل 
الســابق  والدبلومــايس  ســبافور 

مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس.
الكنــدي  الــوزراء  رئيــس  وأعلــن 
تــم  أنــه  الجمعــة-   - تــرودو  جاســن 
ســبافور  ــني  الكنديَّ عــن  اإلفــراج 
وكوفريــغ اللذيــن كانــا معتقلني يف 
الصــني منــذ أواخــر 2018، مؤكــدا 
إىل  عودتهــام  طريــق  يف  أنهــام 

كندا.
عــىل  فــرتة وجيــزة  بعــد  ذلــك  وأىت 
إىل  متوجهــة  كنــدا  منــغ  مغــادرة 

الصني.
صحفــي  مؤمتــر  يف  تــرودو  وقــال 
"هذان الرجان عاشــا محنة مروعة 
خال أكرث من ألف يوم. لقد أظهرا 
تصميــام )…( وقــدرة عــىل التكيــف 
يف كل خطــوة، وهــام مصــدر إلهــام 
للصحفيــني  وقــال  جميعــا".  لنــا 
"مبــا أن هــذه عمليــة تجــري حاليــا، 
التفاصيــل"  مشــاركة  ميكننــي  ال 

املتعلقة بها.

نيويورك/ األناضول:
أنطونيــو  املتحــدة،  لــأم  العــام  األمــني  أكــد 
دمقــي  إثيوبيــا  خارجيــة  لوزيــر  غوتريــش 
"ســد  مفاوضــات  اســتئناف  أهميــة  مكونــن 

النهضة" بـ"روح التوافق".
نــر  بيــان  الخارجيــة اإلثيوبيــة، يف  وأفــادت 
بــأن  أمــس،  "فيســبوك"  عــىل  عــرب صفحتهــا 
نيوريــورك،  يف  مكونــن  التقــى  غوتريــش 
الجمعــة، عــىل هامــش اجتامعــات الجمعيــة 
انطلقــت،  التــي  املتحــدة  األمــم  العامــة 

الثاثاء.
وأضافــت: "فيــام يتعلــق بســد النهضــة، أكــد 
غويرتيش عىل أهمية استئناف املفاوضات 
بــروح التوافــق، مجــددا دعــم األمــم املتحــدة 

لجهود االتحاد اإلفريقي" يف هذا الصدد.
يف ســياق متصــل، أكــد وزيــر خارجيــة مــرص، 
"تنخــرط  أن  أهميــة  أمــس،  شــكري،  ســامح 
وإثيوبيــا(  والســودان  )مــرص  الثــاث  الــدول 
تحت قيادة االتحاد اإلفريقي يف مفاوضات 

)حــول ســد النهضــة(، وأن تظهــر حســن النية، 
وتصــل التفــاق ينهــي هــذه األزمــة خــال فــرتة 

زمنية معقولة".
وشــدد شــكري، يف ترصيحــات لقنــاة "النيــل 
دامئــا  متطلعــة  "مــرص  أن  عــىل  لأخبــار" 
للتوصل التفاق قانوين ملزم )حول أزمة ســد 
النهضة( يحقق مصالح الدول الثاث وينهى 

هذه األزمة".
اعتمــد  الجــاري،  ســبتمرب/أيلول  ومنتصــف 
مجلــس األمــن الــدويل بيانــا رئاســيا باإلجــامع 
)15 دولة( "يشــجع مرص وإثيوبيا والســودان 
عىل استئناف املفاوضات بدعوة من رئيس 
االتحــاد اإلفريقــي لانتهاء عــىل وجه الرعة 
مــن نــص اتفــاق ملــزم ومقبول للطرفني بشــأن 
زمنيــة  فــرتة  خــال  الســد  وتشــغيل  مــلء 

معقولة".
موعــدا  اإلفريقــي  االتحــاد  عــن  يصــدر  ومل 
الستئناف املفاوضات، غر أن رئيسه، رئيس 
الكونغو الدميقراطية فليكس تشيســكيدي، 

رصح، يف 21 ســبتمرب/أيلول الجــاري، بأنــه 
سيتم استئنافها يف "املستقبل القريب".

للمجلــس  الرئــايس  البيــان  صــدور  وعقــب 
بــه،  والســودان  مــرص  رحبــت  الســد،  حــول 
مــن  بجديــة  التفــاوض  إىل  إثيوبيــا  داعيــة 
"ســد  أزمــة  يحــل  اتفــاق  إىل  التوصــل  أجــل 

النهضة".
يف  اإلثيوبيــة،  الخارجيــة  أبــدت  فيــام 
إىل  للعــودة  أبابــا  أديــس  اســتعداد  بيــان، 
تحــت  والخرطــوم  القاهــرة  مــع  املفاوضــات 
قيــادة االتحــاد اإلفريقــي"، لكنهــا أكــدت أنهــا 
"لن تعرتف بأي مطالبة قد تثار عىل أساس 

البيان الرئايس" ملجلس األمن.
وتتبادل مرص والسودان مع إثيوبيا اتهامات 
الســد،  مفاوضــات  تعــرث  عــن  باملســؤولية 
يرعاهــا االتحــاد اإلفريقــي منذ شــهور، ضمن 
مســار تفــاويض بــدأ قبــل نحــو 10 ســنوات، 
بســبب خافــات حــول التشــييد والتشــغيل 

وامللء.

الخارجية األمريكية تدعو الرئيس التونسي 
لعرض خطة واضحة لعملية إصالح شاملة

بعد اتفاق مع السلطات األمريكية
المديرة المالية لهواوي تغادر كندا بعد 

احتجازها لنحو 3 سنوات

بـ"روح التوافق".. غوتيريش يدعو الستئناف 
مفاوضات سد النهضة
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وعربت الطفلة وهي يف الصف الثاين االبتدايئ لوالدتها 
األم  حاولــت  حــن  يف  كورونــا،  أزمــة  لوجــود  حزنهــا  عــن 
تهدئتهــا بــأن اللــه خلــق هذا الفريوس ليخترب صربنا حيث 
نشعر بالتعب والوجع مدة قصرية ثم نعود أقوياء بعد أن 

نسرتد الصحة والعافية.
وتوضــح أن املشــكلة تكمــن يف عــدم وجــود توعيــة لــدى 
طلبــة املــدارس بطبيعــة الفــريوس، ســوى تخويــف الطلبــة 
يدفعهــم إللحــاق  مــا  مفــرط،  بشــكل  فــريوس كورونــا  مــن 

الوصمة بعضهم ببعض.
"كيفك يا كورونا؟.. وين رايح يا كورونا؟" بهذه الكلامت 
الصــف  يف  رجــب  رامــي  زميلهــم  عــى  الزمــاء  ينــادي 
الخامــس االبتــدايئ بعــد عودتــه مــن إجــازة مرضيــة يف إثــر 

إصابته بفريوس كورونا.

يقــول: "بعــد عــوديت إىل املدرســة بــات وكأن زمــايئ قــد 
نســوا اســمي، أو أن ال أحــد غــريي أصيــب بكورونــا، فقــد 
بــات األمــر مزعًجــا يل، فــأي طالــب يصــاب بالفــريوس بعد 
عودتــه يلقــي عليــه الطلبــة اآلخــرون بعــض الكلــامت التــي 

تشعر أحياًنا بالدونية".
ويضيــف أن األمــر مزعــج للطلبــة الذيــن يصابــون بفــريوس 
بــن  تاحقهــم  وصمــة  بالفــريوس  اإلصابــة  وكأن  كورونــا، 

زمائهم اآلخرين.
مشاعر انسحابية

الشــعور  أن  ماخــة  زهــري  النفــي  االختصــايص  ويؤكــد 
بــن  واحــد  لشــخص  االنســحابية  وباملشــاعر  بالوصمــة 
زمائــه اآلخريــن نتيجــة اإلصابــة بكورونــا هــو شــعور صعب 

وموجع، وال يستطيع الجميع تحمله ومقاومته.

ويشــري لـ"فلســطن" إىل بعــض املظاهــر التــي تدلــل عــى 
بــن زمائــه اآلخريــن، كابتعــاد  بأنــه منبــوذ  شــعور الطفــل 
الطــاب عنــه، وعــدم االحتــكاك بــه، والحديــث عنــه بــن 
بعضهــم، ورفضهــم إعارتــه كراســاتهم، ورفضهــم أي شــكل 
من أشكال التعامل مع زميلهم عى الرغم من انتهاء فرتة 
وتراودهــم  عليهــم،  تســيطر  فاملخــاوف  املنــزيل،  الحجــر 

هواجس العدوى بالفريوس.
هــو  الترصفــات  هــذه  يف  "الســبب  ماخــة:  ويقــول 
اإلجــراءات املتخــذة واملبالــغ فيهــا بشــكل يشــعر الطفــل 
بوصمة يف الوســط املدريس، فيحايك الطلبة األســلوب 
الخطــأ للمعلــم يف التعامــل مع الطالب املصاب، فيتبعه 

الطلبة بانتهاج األسلوب ذاته".
إىل  املصــاب  الطالــب  يقــود  األســلوب  "هــذا  ويضيــف: 

الشعور بالغربة والخوف والقلق، وبالتايل مسافة بسيطة 
بــن الطلبــة تحــد مــن اإلصابــة، إىل جانــب الفهــم الصحيح 
وأخذ اإلجراءات الصحية الســليمة بشــكل مبسط، ألن أي 
إجــراء فيــه عــزل وشــعور بالنفــور يولــد أملــا ومــرارة نفســية 

يشعران الطالب أنه منبوذ".
حتــى  النفــي  األمــن  توفــري  أهميــة  إىل  ماخــة  ويلفــت 
يف حــال ظهــر أي عــرض مــن األعــراض املرضيــة عــى أحــد 
الطلبــة، فــا يحــاول إخفاءهــا خشــية مــن ماحقــة نظــرات 

ومشاعر زمائه.
املدرســية  اإلدارة  عــى  تقــع  املســئولية  أن  إىل  وينبــه 
الصحيــة  اللجــان  فعــى  املــدين،  املجتمــع  ومؤسســات 
يف البداية تشــكيل الفهم الصحي والســليم تجاه كورونا، 
الطلبــة  تناســب  التــي  املعلومــات  تبســيط  ومحاولــة 

املصابــن  مــع  التعامــل  كيفيــة  وتوضيــح  ومســتوياتهم، 
واملشتبه بهم.

ويوضح ماخة أن األرسة أيًضا لها دور يف اإلرشاد والدفع 
املســبق  والتحضــري  الوقائيــة،  باألســاليب  االلتــزام  نحــو 
ألدوات السامة، كالكاممة واملعقم وغريهام، فا بد من 
توجيــه اإلرشــادات الدامئــة، والوقــوف عنــد املســئوليات 

أمام األطفال.
أمــا فيــام يخــص املدرســة وإدارتهــا فيلفــت إىل التعامــل 
ضغــط  عليهــم  يقــع  ال  حتــى  غلــو،  دون  املصــاب  مــع 
اجتامعــي مــن أقرانهم، بفرض إجراءات الســامة، وتوجيه 
يف  املبالغــة  وعــدم  إهــامل،  دون  بعقانيــة  اإلرشــادات 
لبقيــة  الخــوف  يســبب  مــا  والتعامــل،  الحجــر  أســاليب 

الطلبة وحالة نفسية للمريض.

يســمع طرقعــة  البكــري  محمــد  الســجن  دربــه يف  رفيــق 
عــى  توشــك  وكأنَّهــا  عامــا(   22( أميــن  قــدم  مفاصــل 
الخــروج مــن املفصــل مــن شــدة الــرب، مشــهد جعــل 
الكدمــات:  لتلــك  ينظــر  وهــو  غضًبــا  ينتفــض  محمــد 
الــي عمــل فيــك هيــك؟!"، قاطًعــا وعــًدا أمامــه  "مــن 
بعدمــا قــص عليــه مــا حــدث بــأال يرتكــه وحيــًدا يســتفرد 
الســجانون بــه مــرة أخــرى، ثــم نــادى محمــد عــى األرسى 
الذيــن انتفضــوا رافضــن اعتداء الســجانن عى األســري 
الشــاب املقعــد أميــن الكــرد لحظــة إصــدار الحكــم عليه، 
يف مشــهد يجســد لحظة أمل واحدة عاشــها أمين مئات 

األيام مل يذق فيها طعاًم للنوم.
يف وقٍت كان أمين يرفع يديه إىل السامء راجًيا أن يأتيه 
أسري من سنه، يعينه ويرعاه يف السجن ويخفف آالمه، 
كان محمــد البكــري الــذي أرسه االحتــال عــام 2014م، 
واجتمــع مــع أميــن يف قســٍم واحد منــذ عام 2018 حتى 
اإلفــراج عنــه يف شــهر مايــو/ أيــار 2021م – كأنه "هدية 
السامء" إىل أمين، فام فعله محمد مع صديقه أدهش 
معظــم  ميــي  فــكان  مًعــا،  والســجانن  األرسى  جميــع 
الوقت برفقته عله يخفف أوجاع قدميه من أثر اإلصابة، 
أمــام رفــض ســلطات الســجون إجراء عمليــات جراحية له 

وتركه يصارع "ألواًنا شتى من العذاب" مبفرده.
اللقاء األول

مــن بوابــة الذاكــرة يدخــل محمــد املفــرج عنــه قبــل ثاثــة 
أشــهر إىل الســجن مــرًة أخــرى، صــورة اللقــاء األول الــذي 
جلبــوع  ســجن  إىل  "جاءنــا  أمامــه:  تقفــز  بأميــن  جمعــه 
قادًمــا مــن عيــادة ســجن الرملــة أو باألحــرى مــن املقــربة 
بعــد عامــن أمضاهــام هنــاك، رأيــت الوجــع يف مامــح 
)..( كان شــيًئا  يتحــدث  أنــه مل  مــن  الرغــم  وجهــه عــى 
غريًبــا عــى األرسى أن يــأيت أســري عــى كريس متحرك، 
خاصــة أنــه يف مقتبــل العمــر، فتــًى صغــري مثــل الــورد، 

التف الجميع حوله ومن وقتها أحببت مساعدته".
فهم محمد نفسية أمين الذي "يكره نظرات الشفقة من 

اآلخرين"، ال يريد أن يشعر بالعجز فتعامل معه بطريقة 
مختلفــٍة: "كنــت أالعبــه ألعاًبــا رياضيــة يك ينــى أملــه، 
الــذي  األمل  عــن  إشــغاله  اإلمــكان  قــدر  وأحــاول  أمازحــه 

ينخر قدميه".
حتــى الرياضــة يف الســجن ال يوجــد منهــا ســوى االســم، 
إن جــازت تســميتها بذلــك فــاألرسى يصنعــون أدواتهــا، 
رفــع األثقــال التــي كان محمــد يدرب أميــن عليها، كانت 
بتعبئــة امللــح يف زجاجــات فارغــة لتصبــح ثقيلــة نوعــا ما 
فريفعهــا بيديــه لتقويــة الســاعد، ومتاريــن أخــرى "فقــد 
بأعــى  مثبتــة  حديديــة  بقطعــة  ليمســك  أحملــه  كنــت 
أو  ونــزواًل،  نفســه صعــوًدا  وأســاعده يف حمــل  الحائــط 
أضعــه عــى فرشــة عــى األرض للعــب متاريــن األحــامل 
)صــدر معــدة( بشــكل يناســب وضعــه، وهــذه التامريــن 
إلزالــة التقرحــات التــي يف ظهــره نتيجــة مكثــوه ســاعات 

طويلة عى الفراش".
داهمتــه ضحكــة، قبــل أن يتابــع: "كنــت ألعــب معه لعبة 
ثنــي الذراعــن وأجلــس عى كريس مثله، ونلعب تنس 
الطاولــة بنفــس وضعيــه الجلــوس وكان األرسى معجبــن 
بهــذا الجــو، تناولــت الطعــام مثله مــن غري بهارات، حتى 
ال يشــعر أنــه مختلــف عــن النــاس، أوقظــه لــرب الــدواء، 

أو لتدليك قدميه من أجل تخفيف األمل".
حلم وحيد

الواقــع  الحجــر"، يصــف محمــد  حــال أميــن كان "يبــي 
الــذي يعيشــه أميــن وال تعبــأ بــه إدارة ســجون االحتــال، 
"كتــري رحنــا عــى إدارة الســجن، وكان الجــواب الدائــم: 
نشــوف  كنــا  نســاعده،  بنقــدرش  أوتــار..  هــادا مشــلول 

رجليه برتتعش كأنه الكهربا ماسكة فيه ".
يطــل أكــر عــى معانــاة أميــن: "بتعــرف، ملا كان يتشــنج 
فجــأة ويستســلم لنفســه حتــى يرتخــي األمل ويــزول عنــه، 
كنت أرتجف ألجله، ال أستطيع فعل يشء له، حتى حبة 
األكامــول مل تعــد تؤثــر بــه )..( ســلطات الســجن رفضــت 
أحدثــت  الســجن  فرشــة  كــون  لــه،  طبيــة  فرشــة  إدخــال 

أو تســلم املســكنات، "ألين كنــت أرفــض تركــه يذهــب 
مــرة  ويف  عليــه،  االعتــداء  حادثــة  بعــد  معهــم،  وحيــًدا 

أخرى أسقطه سجان قصًدا عن كرسيه املتحرك".
كان أمين يحسب وقت خروج رفيقه محمد من السجن 
لحظــة بلحظــة، تنهمــر كلــامت الوجــع من صــوت محمد: 
يــوم  كل  أشــهر،  ثاثــة  منــذ  الحريــة  مبتعــة  أشــعر  "مل 
الســاعة الخامســة مســاًء أتذكر موعد حبة الدواء ألمين، 
أتســاءل مــن يخفــف أملــه يف الليــل؟ مــن يســهر معــه؟ 
كيــف ميــي وقتــه؟ )..( لحظــة الــوداع كانــت قاســية، 
رســائل  لــه  وضعــت  قــد  كنــت  دقائــق،  لعــدة  عانقنــي 
تصربه يف مابســه، وتحت وســادته، ويف علبة الدواء، 
ويف كل مــكان اعتــاد االلتقــاء يب فيــه، أذكــره أن لنــا يف 
أســقطتها  لكنــي  عنــه  دموعــي  حبســت  لقــاء،  القــدس 

بعدما فارقته".
مصابرة

يف الرســالة.. "بســم الله وكفى، أما قبل فســاٌم لبذلك 
وجهدك وصربك األسطوري، أما بعد أخي أمين عندما 
كنت أنت يف أشــد األوقات وحدة وقهًرا، ويف مكان ال 
يتمناه أحد ألحد، ويف قعر هذا السجن اللعن، رفعت 

يســتصعب  إدخالهــا،  ترفــض  اآلن  وحتــى  بــه،  تقرحــات 
ارتــداء املابــس، حتــى االســتحامم لديــه مختلــف، فقــد 

يستغرق وقًتا طويًا".
يضيف محمد متأسفا عى حال أمين: "تخيل أن حلمه 
أن ينــام يوًمــا مرتاًحــا دون أن يــزوره األمل الــذي هو ضيفه 

الدائم".
كل  بــل  املســكنات،  مواعيــد  فقــط  محمــد  يــدون  مل 
تضحكــه،  التــي  املواضيــع  حتــى  أميــن،  يحبــه  يشء 
""استخدمت الضحك للسهر معه حتى ساعات الفجر 

وإللهائه عن األمل".
يقلب صفحة أخرى مخرجا موقًفا من أرشيفه مع أمين: 
أثنــاء االســتحامم، وحــن دخلــت  مــرة رصخ يف  "ذات 
عليه ألتفقده وجدت النافذة قد سقطت عى قدميه، 
كأمنــا ينقصــه وجــع جديــد!! )...( حملتــه إىل الرسيــر 
لريتــاح، وبينــام أقــرأ عى رأســه القرآن، أســند رأســه عى 
كتفي وقال يل: "أنت هدية ربنا ايل.. إذا طلعت بهذه 

الحبسة بسام فبكون أنت السبب".
أمــام هــذا االرتبــاط كانــت ســلطات الســجن عندما تريد 
شــيئا منــه تطلــب منــي تجهيــزه، كإجراء فحوصــات طبية 

يديــك املكبلتــن للســامء، وقلــت: يــا رب، وأصبحت 
يف أمــسِّ الحاجــة ألٍخ يكــون لــك عوًنــا وســنًدا، يف هذه 
البقعــة املنســية، ومنــذ أن انتهيــت مــن الدعــاء، فــإذا 
بالتدخل الرباين يوصلني إليك، ألكون عوًنا لك، لتبدأ 
تلــك الرحلــة التــي رأيــت مــن خالهــا تلــك الرصخــات 

املختومة بداخلك، وحكاياتك املغمسة بالدم".
بــن ثنايــا كلــامت محمــد ألميــن وجــع ال يــزال يرافقــه: 
آهــات  كانــت  عندمــا  عــّي،  اســتنادك  رأيــُت  "حــن 
الوجــع تشــق ســكون الليــل، فــام زادين ذلــك إال رشًفــا 
ومحبًة دخويل مربع الثقة العلياء التي منحتني إياها، 
وهــا هــي الرحلــة متتلــئ باملحبــة واإلخــاص والوفــاء، 
ويف الختام أيها األمين: دقت ســاعات الفراق، وأزف 
الرحيــل، ومل يبــَق ســوى بضعــة أيــام، فاجعــل يل مــن 
دعائــك نصيًبــا".. ثــم قطــع وعــًدا بحتميــة اللقــاء مــرة 

أســوار  خــارج  أخــرى 
الســجن.. "وإن طال 
الزمــان ســنبقى عى 
يف  ولنــا  العهــد، 

القدس لقاء".

غزة/ هدى الدلو:
عادت الطفلة جودي عبد الله من مدرستها 
ودموعها على وجنتيها تشكو زميلتها التي 

حاولت تأليب الطالبات األخريات عليها 
لمنعهن من اللعب معها، بحجة أنها مصابة 

بفيروس كورونا، لينسحبن من حولها ويتركنها 
وحيدة.

تتحدث والدتها لصحيفة "فلسطين" أنها 
أصيبت قبل مدة بالفيروس وعلى أثرها 
حجرت على أطفالها خشية أن يكونوا قد 

أصيبوا بالفيروس وينقلوا العدوى لزمالئهم، 
فتأثرت "جودي" نفسًيا وانتابتها موجة 

بكاء بسبب الموقف الذي حدث معها في 
المدرسة قبل مدة قصيرة، وخوًفا مما 
سيترتب عليه من تعامل زميالتها معها.

محكوم بالسجن 35 عاًما

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يجر كرسيه المتحرك بمفرده، تمأل آثار الضرب وجهه، ذنبه أنه 

قطع ستار صمته في وجه شتائم السجانين طوال الطريق 
إلى السجن عائًدا من "المحكمة" التي قضت بسجنه 35 عاًما، 
دافع عن نفسه بيدين مقيدتين وقدمين هامدتين ال تقويان 

على الحراك.

"النوم بال ألم".. حلم األسير الُمقعد أيمن الكرد"النوم بال ألم".. حلم األسير الُمقعد أيمن الكرد
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فكي شفرات طفلك واكتشفي نوع الذكاء الذي يمتلكه
لندن/ وكاالت:

ــرق بأصــوات عاليــة« هــي شــفرات  »النســيان والحركــة والطَّ
ينقلها طفلك إليِك كي تتعاملي معه من خاللها، وهي في 

الوقت نفسه تعبر عن ذكائه.
اختلف العلماء ما إذا كان الذكاء أمرا مكتســبا أم أنه موروث 

جيني، وسواء اتفقنا أو اختلفنا حول عوامل تكوين الشخصية 
أو الــذكاء لكــن بالنهايــة يجــب أن نتفاعــل مــع الطفل بصفته 
إنسانا له حواس وعقل، كما له براعته ومهاراته التي تناسب 

عمره وله ألغازه وشفراته التي يجب أن نعمل على حلها.

يف عــام ١٩٨٣ وضــع العــامل هــاورد غاردنــر نظريــة "الــذكاء املتعــدد"، 
التــي أســهمت يف حــل تلــك األلغــاز حــول الطفــل وتنميــة موهبتــه، 
ونلقــي هنــا نظــرة عــى األنواع الثامنية التي وضعها غاردنر والتي تفك 

شفرات التعامل مع الطفل، واألنشطة املالمئة للتعامل معها.
الذكاء التفاعلي

التعــرف إىل الطفــِل صاحــب الــذكاء التفاعــي أمــر ســهل، فهــو ذلك 
مــن  غــره  مــع  واللعــب  االختــالط  يحــب  الــذي  االجتامعــي  الطفــل 
األطفــال، هــذا النــوع مــن الــذكاء ميكن تنميته مــن خالل تنمية خياله 
مثل ألعاب التظاهر والتخيل )مثل التظاهر بعمل الشاي باستخدام 
فنجان وإبريق شاي من األلعاب، أو تخيل لعب دور ضابط رشطة(.

ويف ســن املدرســة فــإن مــن أفضــل األنشــطة بالنســبة لــه، االشــراك 
يف مرسحيات، بحسب موقع "إيرابرنتينغ".

كــام أنــه غالبــا مــا يحــب املشــاركة واللعــب يف مجموعــة لذلــك ال 
يســتطيع مثال الطفل الذايت )املتمتع بذكاء ذايت واملحب للعمل 
وحــده( االســتمرار يف اللعــب مــع الطفــل التفاعــي )الــذكاء( فــرة 
طويلــة، وغالبــا مــا تنتهــي جلســة اللعــب بأزمــة لتمّســك كل منهــام 

بزاوية لعب مختلفة.
الذكاء الذاتي

مــن  وكثــر  فهمــه،  يســاء  مــا  غالبــا  الــذايت  الــذكاء  صاحــب  الطفــل 
األهــايل واملحيطــن يصفونــه باألنــاين، هــو ليــس بالــرورة انطوائيــا 
ولكنه ال يستمد متعته من اللعب مع اآلخرين ويشعر بسعادة أكرب 

عندما يلعب وحده ويقود اللعب بطريقته الخاصة.
ومــن أفضــل األنشــطة لهــذا الطفــل التلويــن وقــراءة قصــص لــه وحــده 
واللعــب باملكعبــات، ومــن األفضــل عــدم الضغــط عليــه يف اللعــب 
ال  ولكــن  املشــاركة  يحــب  طفــل  فهــو  طويلــة،  ملــدد  اآلخريــن  مــع 

يستمتع بالصحبة.
إن كان طفلــك مــن هــذا النــوع تجنبــي وصفــه باألنــاين تحســبا لــأذى 

النفيس الذي يتعرض له ملجرد أنه يبدع ويستمتع وحيدا.
الذكاء الموسيقي

ــرق عى األواين واأللعاب املزعجة، مرحبا بك  يزعجــك طفلــك بالطَّ
عــى مــن طائــرة الــذكاء املوســيقي، يجــب أن تحتوي هذه املســألة 
فــورا قبــل نوبــة صــداع محققــة، فهــذا الطفــل حواســه يف أذنيــه، لكــن 

علينا أن ننقل طاقة اإلزعاج تلك إىل استكشاف لآلالت املوسيقية 
اآلالت  واكتشــاف  والتلحــن  الغنــاء  تعليمــه  فعليــِك  املختلفــة، 
املوســيقية، وســحبه مــن الطــرق املزعــج إىل دائــرة األصــوات األقــل 
إزعاجــا، وميكــن تعليــم هــذا الطفــل مــن خــالل أصــوات الحيوانــات 

والطبيعة.
الذكاء الحركي

صاحــب الــذكاء الحــريك هــو اآلخــر دامئا ما يكون مصدر شــكوى من 
األهــل، وغالبــا مــا َينتــج عنه الكثر من الكــوارث لوجوده باملنزل، لذا 
يجب أوال أن نستبعد -عرب زيارة الطبيب- ما إذا كان الطفل مصابا 

بفرط الحركة.
فبحســب موقــع "آرت كالس كوراتــر"، إذا كان طفلــك غــر مصــاب 
بفــرط الحركــة، فعليــِك التعامــل معــه بحــذر فلديــه موهبــة ويجــب 

توظيفه يف املكان الصحيح، والرياضة هي الحل األمثل له.
أوليمبــي،  بطــل  لصناعــة  جــدا  مناســبا  اليومــي  التمريــن  يكــون  قــد 
ولكــن الخــروج للمتنزهــات بديــل جيــد، كام ميكن أن تشــري له لعبة 
)ترامبولــن(  ــة صغــرة  منطَّ تضعــي  أو  بوكســينغ،  "كيــك  املالكمــة 
يف حجرتــه، واألهــم هــو تخصيــص مســاحة آمنــة مــن أجــل اللعــب ال 

تعرضه للخطر.
الذكاء المنطقي

رغــم أنــه مــن الصعــب اكتشــافه يف ســن صغــرة -ألن املنطق هو أمر 
معقــد لأطفــال- فإنــه يتصل بالذكاء الحســايب، ويفضل تنميته لكل 
األطفال حيث يساعدهم يف الدراسة، وميكن تنميته عرب الشطرنج 

واأللغاز وألعاب املتاهة واألحجيات. 
وهنــاك كتــب متخصصــة مثــل كتــب "كومــون ألحجيــات أطفــال مــن 

عْمر سنتن، و"سودوكو" للسن الكربى.
الذكاء اللغوي

غالبــا مــا يتحــدث األطفــال الذين يغلب عليهم الذكاء اللغوي مبكرا 
عن أقرانهم، ويكون لديهم القدرة عى الرد ورسعة البديهة.

وميكن تنمية مهاراتهم بالتحدث معهم كثرا وقراءة القصص 
واإلنصــات الجيــد لهــم عندمــا يخــربون عــن أحــداث يومهــم أو 
قصــص حتــى مــن الخيــال، وتشــجيعهم عندمــا يكــربون عــى 

كتابة يومياتهم.

الذكاء البصري
إذا شــعرت أن طفلــك غــر منظــم وال يحــرص عــى جمــع أدواتــه أو أنه 
ينىس ما تطلبينه رغم أنه يتذكر الطرق جيدا، فهذه رمبا إشارة إىل 

أنه برصي الذاكرة، فهو ينىس ما يسمع لكنه يتذكر ما يرى.
فمثــال  بصــور،  أوامــرك  تربطــي  أن  فعليــك  ذلــك،  مــن  تأكــدت  إذا 
الغرفــة  بتصويــر  قومــي  ثــم  معــه  رتبيهــا  الغرفــة،  يرتــب  أن  تريدينــه 
واطبعــي الصــورة وعلقيهــا يف مــكان واضــح وبــدال مــن أن تخربيــه.. 
رتــْب الغرفــة، أشــري بيــدِك للصــورة، حــويل كل األوامــر إىل صــور 

وسيتذكرها بشكل أرسع.
يف  األشــياء  البــرصي  الــذكاء  صاحــب  يتخيــل  أو  يتذكــر  مــا  عــادة 
مخيلته ولذلك يعجز يف بعِض األحيان أن يخربِك كيف حل مسألة 
حســابية أو أحجيــة، وملثــل هــؤالء فــإن ألعــاب األلغــاز تكــون مســلية 
إىل جانب تكوين األشــكال ثالثية األبعاد، وقص ولزق القطع ثالثية 
األبعــاد املفعمــة باأللــوان، )األوريغامــي( أو فــن طــي الــورق، وهــو مــا 
ميكــن تعلمــه يف أعــامر صغــرة ويوجــد العديــد مــن الفيديوهــات 

عى يوتيوب توضح مناذج أوريغامي حسب الفئة العمرية.
الذكاء الطبيعي

هو الذكاء املهتم بالطبيعة حيث نجد الطفل ينبهر بالفراشات والورود 
والحيوانات، وتنمية هذا يف املنزل بســيط، حيث ميكن زراعة نباتات 

مثل الحلبة أو بعض النباتات التي تحتاج إىل عناية بسيطة.
ويستمتع صاحب الذكاء الطبيعي بنمو النباتات أو رعاية الحيوانات 
األليفــة، إذا كان مــن الصعــب الذهــاب لحديقــة الحيوانــات، فيمكــن 
اصطحابه يف زيارة إىل محل الدواجن، سيقيض وقتا ممتعا هناك، 
يعرضهــم  قــد  فذلــك  الذبــح  لعمليــات  مالحظتهــم  مــن  حــذار  لكــن 

ألزمات نفسية شديدة.
وغالبــا مــا يكــون لطفــل واحــد أكــر مــن نــوع واحــد مــن الــذكاء، 
دراســته  يف  تســاعده  حتــى  بــه  املهــارات  بقيــة  تنميــة  وميكــن 
وحياته، ولكن من املهم عدم إجبار الطفل عى نشاط ال يحبه، 
فاكتشــاف نــوع الــذكاء لــدى طفلــِك يعــد مبثابــة خارطــة الطريــق 

لفِك شفراته وتفوقه يف املستقبل.

ذوو اإلعاقة السمعية.. حياة صامتة مليئة باألمل واإلبداع
غزة/ نور الدين صالح:

ُيســابق الفتــى هشــام مقبل ابن األربعة عشــر ربيعــًا زمالءه، ملوحــًا بيده الُيمنى 
رغبــة منــه باإلجابــة عــن ســؤال طرحتــه الُمعلمة عــن »الجهاز الدوري في جســم 
اإلنسان«، وبعدما أخذ اإلذن أجاب بلغة اإلشارة، فالمعلمة عّبرت عن سعادتها 

بإجابته أيضًا بلغة اإلشارة، فهما يعيشان داخل »بيئة صامتة«.
رفعت الُمعلمة حكمة غزال، يديها للطلبة وحركتهما يمينًا ويسارًا -ضمن إشارات مفهومة بينهم- 

فكانت تلك اإليحاءات إيذانًا لهم بالتصفيق لزميلهم »مقبل« تحفيزًا له على إجابته.

مــرّة أخــرى طرحــت ُمعلمــة مــادة العلــوم العامــة للصــف 
التاســع "غــزال" ســؤااًل آخــر: "مــا وظيفة القلب يف جســم 
اإلنسان؟"، تَسابق الطلبة البالغ عددهم خمسة يف أحد 
فصول مدرسة الصم التابعة لجمعية أطفالنا للصم، برفع 
أيديهــم "بــال أصــوات" فهــم وُمعلمتهــم مــن ذوي اإلعاقــة 

السمعية، فال لغة تربطهم إال اإلشارة. 
ُتكمــل امُلعلمــة "غــزال" رشح الــدرس امُلعنــون بـــ "الجهــاز 
الــدوري"، ومالمــح الســعادة ال ُتفــارق ُمحياهــا، أما الطلبة 
يف حالة انتباه وتركيز شديدين، يف مشهد يوحي مبدى 

اهتاممهم بالتحصيل العلمي.
غادرنــا ذلــك الفصــل والطلبــة يلوحون بإشــارات اإلعجاب 
لــه يجلــس طلبــة  اآلخــر املالصــق  الفصــل  ففــي  والثنــاء، 
مــا  البيــاض  ناصعــة  ورقــة  عــى  بصمــت  يخطــون  آخــرون 

يجول يف خواطرهم ومتيل له قلوبهم.
الطفــل حمــزة الــرك ابــن الصــف الخامــس، ينهمك برســم 
مالمــح "ســمكة كبــرة" دون االلتفــات هنــا أو هنــاك، ثــم 
إيــاه  ســؤالنا  وعنــد  واألخــر"،  "األحمــر  بـــ  يلونهــا  أخــذ 
عــن ســبب توجهــه لهــذه الرســمة، أجــاب بلغتــه الخاصــة 
عــن  أمــا  كثــرًا"،  البحــر  أُحــب  "أنــا  ُمعلمتــه:  وترجمتهــا 
اختيــار األلــوان "فهــو ُيحــب الحيــاة الزاهيــة ألنهــا تبعــث 

لديه األمل".
يف حن خّطت مجموعة أخرى من الطلبة رسمة متكاملة 
كان عنوانهــا "البيــت اآلمــن" مبزيــج مــن األلــوان الزاهيــة، 
أحضــان  بــن  آمنــة  حيــاة  بالعيــش  رغبتهــم  عــن  تعبــرًا 

والديهم، بعيدًا عن اإلزعاج والضوضاء والحروب.
"موطنــي موطنــي، الجــامل والجــالل والســناء والبهاء..."، 

ما ُيشعرهم بالُبعد عن الواقع واألحداث الجارية حولهم، 
ما ينعكس سلبيًا عى حالتهم النفسية.

ويخــى األشــخاص "الُصــم"، وفــق رسداح، مــن عمليــات 
الصهيــوين  االحتــالل  ميارســها  التــي  واإلخــالء  التحذيــر 
خــالل الحــروب، "إذ ينتابهــم شــعور نســيانهم من والديهم 
أو أفــراد العائلــة يف تلــك اللحظــات، كونهــم ال يجيــدون 
حســب  حولهــم"،  يــدور  مبــا  يشــعرون  وال  الحديــث 

حديثها.
وتؤكد رسداح أن "ذوي اإلعاقة السمعية" يعانون صعوبات 
يف التواصل مع املجتمع الخارجي، تتمثل بعدم تســليط 

مســتمرة يف عملهــا حتــى اآلن، حيــث تضــم بــن جنباتهــا 
أقساما عدة، هي: املدرسة، والروضة، واإلنتاج الحريف، 

إضافة إىل بعض الربامج واألنشطة األخرى. 
ويبلغ عدد امُلصابن باإلعاقة الســمعية املســجلن لدى 
وزارة التنميــة االجتامعيــة يف قطــاع غــزة أكــر من 65 ألف 
بفقــد  املصابــن  املواليــد  نســبة  تصــل  حــن  يف  حالــة، 
السمع 7 من األلف، وفق ما ذكر رئيس قسم السمعيات 

يف "أطفالنا للصم" د. رمضان حسن.
وبــّن حســن لـــ "فلســطن" أن قرابــة 35 شــخصًا أصيبــوا 
القــدس" األخــرة يف  بفقــد الســمع بعــد معركــة "ســيف 
 245 حــوايل  أن  حــن  يف  املــايض،  مايــو  مــن  العــارش 

أصيبوا بعد عدوان 2014.
الذيــن  هــم  الســمع  بفقــد  يصابــون  الذيــن  أن  وأوضــح 
يتعرضــون لالنفجــارات الناجمــة عــن القصــف اإلرسائيــي 
بشــكل مبارش، والتي ينتج عنها "تهتك يف طبلة األذن"، 

وغرها من املشكالت األخرى.
وأشار إىل أن استمرار إغالق املعابر ينعكس سلبيًا عى 
إدخــال املســتلزمات الخاصــة بالســامعات الالزمــة لــذوي 
اإلعاقة السمعية، إضافة إىل منع إدخال األجهزة الخاصة 

بالفحص.
ولفت إىل أن تكلفة السامعات غالية الثمن وبحاجة إىل 
تغيــر كل خمــس ســنوات، وهــذا األمــر ُمرهــق للعائــالت 

ويزيد األعباء امللقاة عى عاتقها.
ويوافــق يــوم الثالــث والعرشيــن مــن ســبتمرب/ أيلــول مــن 
كل عــام، اليــوم العاملــي للغــات اإلشــارة، الــذي تزامن مع 

تاريخ تأسيس االتحاد العاملي للصم عام 1951. 

كلــامت قصيــدة موطنــي للشــاعر إبراهيــم طوقــان، كانــت 
أروقــة  داخــل  الســويطي"  "مــراد  امُلنشــد  بصــوت  تعلــو 
أحــد الفصــول، وعــى أنغامهــا كانت مجموعــة من الطلبة 
إىل  ُيشــرون  فتــارة  اإلشــارة،  بلغــة  يرددونهــا  "الُصــم" 

قلوبهم وأخرى يرفعون أيديهم إىل السامء.
شــدة  مــن  واحــد"،  "شــخص  كأنهــم  طلبــة  خمســة  كانــوا 
التجانس بينهم، وهم يلوحون بحركات متتالية تارة ميينًا 
وحــركات  والعــن  القلــب  باتجــاه  أعــى  وأخــرى  ويســارًا 

أخرى كثرة.
لغة اإلشارة

املختصــة بلغــة اإلشــارة ومســؤولة شــؤون املوظفــن يف 
لغــة  قالــت إن  جمعيــة "أطفالنــا للصــم" مانــدي رسداح، 
اإلشــارة هــي األســاس بالنســبة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الســمعية لتســير شــؤون حياتهــم، مشــرًة إىل أن اليديــن 

هام أهم عنرص يف الجسم لديهم.
وذكــرت رسداح خــالل حديثهــا مــع صحيفــة "فلســطن"، 
ألخــرى،  دولــة  مــن  مختلفــة  لهجــات  لهــا  اإلشــارة  لغــة  أن 
كــام اللغــات األساســية األخــرى، مضيفــة: "هــم يعيشــون 
يف عــامل صمــت وهــذا مــؤٍذ إىل حــد مــا، لكّن كثــًرا منهم 

حولوا املحنة إىل منحة، وأبدعوا يف مجاالت الحياة". 
مــن  تنتابهــم حالــة  الســمعية  وأوضحــت أن ذوي اإلعاقــة 
الخــوف والتوتــر خاصــة يف أثنــاء الحــروب، فهــم يخشــون 
تعرضهــم لبــر "اليديــن"، فهــام أغــى عضــو يف الجســم، 

"لذلك هذا الهاجس الذي يراودهم خالل األزمات".
وقــت  يف  خاصــة  لديهــم  الثــاين  املعيــق  أن  وبّينــت 
الحــروب هــو عــدم وجــودة متابعــة لأحداث بلغة اإلشــارة 

الضــوء عــى لغــة اإلشــارة، وعــدم مواكبــة األماكــن العامــة 
لخصوصيــة حياتهــم، الفتــًة إىل أنهــم يضطــرون الصطحــاب 

مرجم إشارة لتوصيل رسالتهم للمجتمع.
املؤسســات  مــع  وبالتعــاون  الجمعيــة  أن  إىل  ولفتــت 
األخــرى والجهــات الحكوميــة، أخــذت عــى عاتقهــا نــرش 
لغــة اإلشــارة يف جميــع األماكــن، وحرصــت عــى رضورة 
التعليــم  وزارة  داعيــة  فيهــا،  متخصصــة  دورات  إعطــاء 
للطلبــة  ُتــدرس  التــي  املــواد  "اإلشــارة" ضمــن  إقــرار  إىل 

لتعريفهم بكيفية التعامل مع هذه الفئة.
زالــت  ومــا   ،1992 عــام  للصــم"  "أطفالنــا  وتأسســت 

يخشون بتر أيديهم في الحروب
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المكبر والظاهرية يواصالن 
انتصاراتهما أمام األمعري والسموع

اتحاد كرة القدم
يبحث مواضيع مهمة 

14 حكمًا يجتازون في اجتماع اليوم
اختبارات اللياقة البدنية

رضوان: الفرصة لجميع الالعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية

غزة/عالء شاميل:
أفــادت تقاريــر صحفيــة ووســائل إعــالم مرصيــة بفشــل انضــامم املدافــع 
الدويل الفلسطيني محمد صالح لصفوف نادي اإلسامعييل يف األمتار 

األخرية املفاوضات.
وذكــرت مصــادر متعــددة أن صالــح اختلــف مــع االســامعييل ولــن ينضــم 
لصفوفه يف االنتقاالت الصيفية الحالية تحضريًا للموسم، بسبب بعض 

بنود العقد.
وكان اإلســامعييل يرغــب بضــم الالعــب صالــح لتدعيــم خــط دفاعــه, بعد 
أن رحل عن صفوف املرصي البورسعيدي مؤخرًا, إال أن خالفات العقد 

حالت دون إمتام الصفقة.
يشار إىل أن صالح غادر املرصي يف نهاية املوسم األخري, بعد أزمته مع 

املدرب السابق عيل ماهر.

صالح
يتراجع عن االنضمام 

لإلسماعيلي

غزة/ وائل الحلبي:
الظاهريــة  وشــباب  املكــر  جبــل  فريقــا  واصــل 
بالضفــة  املحرتفــن  دوري  يف  القويــة  بدايتهــام 
التــوايل  عــى  الثــاين  للفــوز  بتحقيقهــام  الغربيــة، 
مباريــات  ختــام  يف  والســموع،  األمعــري  أمــام 

الجولة الثانية.
بعدمــا  األمعــري  عقبــة  اجتيــاز  يف  نجــح  املكــر 
قلــب تأخــره أمامــه بهــدف إىل فــوز بثالثــة أهــداف 
مقابل هدف، يف املباراة التي جرت بينهام عى 

ملعب دورا.
املكر عزز موقعه برفقة شباب الخليل والظاهرية 
يف صــدارة الرتتيــب برصيــد 6 نقــاط لــكل منهــم، 
فيــام تلقــى األمعــري الخســارة الثانية عى التوايل 

بــدأ مشــواره يف الجولــة األوىل بالخســارة  بعدمــا 
من الظاهرية.

األمعري كان املبادر للتسجيل يف شباك املكر 
عــر العبــه أنــس بنــي عــودة )28(، ليــأيت رد املكر 
بعدهــا قبــل إنتهــاء الشــوط األول بتعديــل النتيجة 

عر بهاء ربايعة )38(.
شــهاب  الخطــري  املهاجــم  انتفــض  الشــوط  يف 
 ،)47( النتيجــة  يف  للتقــدم  املكــر  وقــاد  القنــر 
قبــل أن يؤمــن قنــر فــوز املكــر بتســجيله للهــدف 

الثالث للفريق والثاين له يف املباراة )69(.
بــدوره حســم الظاهريــة الديــريب املصغــر للخليــل 
الســموع  شــباب  عــى  والصعــب  الثمــن  بفــوزه 
بثالثــة أهــداف مقابــل هدفــن، يف املبــاراة التــي 

جرت بينهام عى ملعب دورا.
الغــزالن نجحــوا يف تعزيــز مكانتهــم يف املقدمــة 
رصيــد  رفــع  الــذي  التــوايل  عــى  الثــاين  بالفــوز 
الفريــق إىل 6 نقــاط، وتوقــف رصيــد الســموع عند 

3 نقاط.
إنهــاء  ونجــح يف  قــوة  بــكل  املبــاراة  دخــل  الظاهريــة 
الشوط األول بتقدمه بثالثة أهداف دون رد للسموع 
تناوب عى تســجيلها رامي يحيى )2(، محمد فودة 

)25( عى عدوي )45(.
حاول السموع تحسن أوضاعه يف الشوط الثاين 
وســجل محمــود عــواد هدف تذليــل الفارق )52(، 
قبل أن يتمكن رامي مســاملة من تســجيل الهدف 

الثاين للسموع بعد مجهود فردي رائع )65(.

في ختام الجولة الثانية لدوري "ooredoo" للمحترفين

غزة/ مؤمن الكحلوت:
يعقــد اتحــاد كــرة القــدم اجتامعــًا هامــًا لــه مبقــره املؤقــت مببني 

اللجنة األوملبية، غرب مدينة غزة.
هامــة،  موضوعــات  عــدة  اجتامعــه،  خــالل  االتحــاد  وســيناقش 

أبرزها املنتخبات الوطنية، وموعد انطالق املوسم الريايض.
ومــن املتوقــع أن يحــدد االتحــاد خــالل اجتامعــه، موعد فتح باب 
قيد وشطب الالعبن، باإلضافة لدراسة بعض القضايا األخرى.

غزة/ وائل الحلبي:
قال يارس رضوان رئيس اللجنة الفنية واملنتخبات 
باتحاد كرة القدم إن املعسكر التدريبي للناشئن 
امُلقــام حاليــًا يف غــزة يف إطــار التحضــريات التــي 
يجريهــا للمشــاركة يف بطولــة غــرب آســيا، مشــددًا 
خــالل  غــزة  يف  املنتخبــات  معســكرات  أن  عــى 
الفريــق  مــن  بتوجيهــات  جــاءت  املاضيــة  الفــرتة 
جريــل الرجــوب رئيــس االتحــاد الفلســطيني لكــرة 

القدم.
يبــذل  االتحــاد  أن  لـ:"فلســطن"  رضــوان  وأكــد 
جهــود كبــرية من أجل مشــاركة املنتخبات الوطنية 
مبختلف فئاتها الســنية يف االســتحقاقات الدولية 
والعربية القادمة، ويسعى لتوفري كافة اإلمكانيات 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الشــارة  لنيــل  مرشــحن  حكــاًم   ١٤ اجتــاز 
الدولية، اختبارات اللياقة البدنية التي جرت 
أمــس عــى مضــامر ملعــب الريمــوك مبدينــة 
غــزة، بــإرشاف لجنة الحــكام باتحاد كرة القدم 

واللجنة الفنية باتحاد ألعاب القوى.
ومل يخفق يف االختبارات سوى حكام واحدا 
فقط، بينام متكن باقي الحكام من اجتيازها، 
يركــض  حيــث  الكبــرية،  التحمــل  قــوة  رغــم 
الحــكام ملســافة ٧٥ مــرتا مكــررة ٤٠ مرة، عى 

يف  النتائــج  أفضــل  تحقيــق  أجــل  مــن  املالمئــة 
مختلف املشاركات.

ملنــح  يســعى  االتحــاد  أن  عــى  رضــوان  وشــدد 
متثيــل  أجــل  مــن  الالعبــن  جميــع  أمــام  الفرصــة 

املنتخبات الوطنية.
الثالــث  هــو  الناشــئن  منتخــب  معســكر  ويعــد 
الفــرتة  خــالل  غــزة  يف  يقــام  الــذي  للمنتخبــات 
املاضية، حيث سبقه إقامة معسكرين للمنتخب 

األوملبي ومنتخب الشباب.
يف  املشــاركن  الالعبــن  كافــة  رضــوان  ودعــا 
املعســكرات بــرورة االلتــزام والعمــل عى تطوير 
منتخــب  متثيــل  رشف  نيــل  أجــل  مــن  قدراتهــم 

فلسطن يف كافة االستحقاقات الخارجية.

أن يجتــاز املــرة الواحــدة يف زمــن ٢٥ ثانيــة، 
بينهام راحة ال تتجاوز ١٥ ثانية.

باللغــة  الختبــارات   اليــوم  الحــكام  ويخضــع 
ملعــب  بقاعــة  والفيديــو،  االنجليزيــة 
فلســطن، عــى أن يتــم بعدهــا اختيــار قامئــة 
الشــارة  عــى  ســيحصلون  الذيــن  الحــكام 

الدولية.
القامئــة  اختيــار  االختبــارات،  حســب  ويتــم 
لكــرة  االســيوي  لالتحــاد  وإرســالها  النهائيــة 

القدم واعتامدها.

غزة/ عالء شاميل: 
يف  حراكــه  الشــاطئ  خدمــات  نــادي  واصــل 
لخــوض  اســتعدادًا  الحاليــة  الصيفيــة  االنتقــاالت 
منافســات الــدوري املمتــاز يف املوســم الجديــد 
شــهر  بدايــة  يف  انطالقــه  املتوقــع   2021-2022

نوفمر القادم. 
وأعلن الشاطئ تعاقده مع )3( العبن هم، أحمد 
أبــو الريــش ومحمــد مــايض يف صفقــة انتقــال حــر، 
واملدافــع أســامة أبــو جامــوس عــى ســبيل اإلعــارة 

من شباب رفح ملدة موسم واحد.

وكان الشــاطئ قــد أعلــن يف وقــت ســابق تعاقــده 
مــع املدافــع نــور عامر واســتعاد املهاجم مهند أبو 
زيد الذي لعب املوســم املايض مع شــباب رفح، 

إضافة لتجديد عقد املهاجم سليامن العبيد.
ويســعى الشــاطئ لتقوية خطوط فريقه استعدادًا 
للظهــور بشــكل قــوي يف املوســم القــادم وضــامن 
يف  الدخــول  للفريــق  تضمــن  قويــة  نتائــج  تحقيــق 
املــدرب  مــع  األلقــاب  عــى  املنافســة  محاولــة 
الجديد ســامي ســامل الذي ســيتوىل اإلدارة الفنية 

للشاطئ املوسم القادم. 

غزة/فلسطن:
حقــق خدمــات املغــازي فــوزًا كبــريًا عــى حســاب 
خدمــات رفــح بنتيجــة )59-74(، يف اللقــاء الــذي 
جمــع الفريقــن أمــس عــى صالــة الشــهيد ســعد 
صايــل غــرب غــزة، يف افتتــاح األســبوع الســابع مــن 

دوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة.
عــى  ســيطر  بعدمــا  باللقــاء،  املغــازي  فــوز  وجــاء 
عــى  نتائجهــا  جــاءت  التــي  اللقــاء،  أربــاع  معظــم 

النحو التايل:
الربع األول: 6/23  لصالح خدمات املغازي

الربع الثاين: 11/11 تعادل الفريقن
الربع الثالث: 17/26 لصالح خدمات املغازي

الربع الرابع: 14/25 لصالح خدمات رفح 
دويل  كــرون،  باســل  دويل  تحكيميــًا:  اللقــاء  أدار 
ســعيد ضيــا زاده، مؤمــن الجربــة، ميقــايت مــوىس 

غنام، ميقايت "24 ثانية" أحمد زعرب.

يتعاقد مع 3 العبين يتفوق على خدمات رفح
بدوري "جوال" لكرة السلة 

الشاطئ خدمات المغازي 
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برلني/ )أ ف ب(:
عاد اليبزيغ، وصيف بطل املوسم املايض، إىل سكة االنتصارات عندما أكرم وفادة 
ضيفــه هرتــا برلــني بسداســية نظيفــة أمس يف املرحلة السادســة من الدوري االملاين 

لكرة القدم.
ويديــن اليبزيــغ بفــوزه إىل مهاجمــه الفرنــي كريســتوفر نكونكــو صاحــب الهدفــني 
األّول والخامــس )15 و70(، ومتريــرة حاســمة إىل مســجل الهــدف الثــاين الدمنــاريك 
يوسف بولسن )23( وتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح السويدي إميل فورسربغ إىل 

هدف رابع يف الدقيقة 60.
الثالثــة  الدقيقــة  يف  الثالــث  الهــدف  موكييــي  نــوردي  الفرنــي  املدافــع  وأضــاف 
مــن الوقــت بــدل الضائــع للشــوط االّول، فيــا اختتــم املــايل أمــادو حيــدرا املهرجــان 

التهديفي لفريقه يف الدقيقة 77.
وحقــق اليبزيــغ الــذي رفــع رصيــده إىل 7 نقــاط يف املركــز العــارش، فــوزه بعــد تعــادل 
وخســارتني يف املراحــل الثــاث الســابقة يف الـــ "بوندســليغا"، تخللهــا هزمية مدوية 
قاريــة أمــام مانشســر ســيتي االنجليــزي 6-3 يف الجولــة االوىل مــن دور املجموعــات 

ملسابقة دوري ابطال أوروبا.

يعود إلى سكة االنتصارات 
بسداسية في مرمى برلين

تعادل ريال مدريد 
مع فياريال 

وخسارة مفاجئة 
ألتلتيكو مدريد

اليبزيغ

برشلونة/ وكاالت:
أكــد تقريــر صحــايف كاتالــوين، أن نــادي برشــلونة اإلســباين، اقــرب مــن متديــد عقــد 

العبه الشاب بيدري، بعد شهر من املفاوضات.
وذكــرت صحيفــة مونــدو ديبورتيفــو الكاتالونيــة، فــإن البارســا يــدرس اقراحــًا جديــدًا 
لاعــب اإلســباين الــدويل، والــذي أثبــت نفســه يف موســم واحــد عــى أنــه واحــد مــن 

اكتشافات كرة القدم العاملية، وأكرثهم مستقبًا عى الساحة الدولية.
وأفــادت إن برشــلونة يأمــل يف إغــاق تجديــد عقــد بيــدري يف أكتوبــر املقبــل، خاصــة 
وأن "البلوغرانــا" يريــد وضــع ابــن جزيــرة الكنــاري يف مكانــه املناســب بســلم الرواتــب 

بناء عى ماقدمه.
كــا أوضحــت أن التواصــل مــرن ومســتمر، واملواقف تقرب تدريجيًا بشــكل طبيعي، 
النيــة ليســت ســوى وضــع بيــدري، أحــد أقــل أعضــاء الفريــق عــى ســلم الرواتــب وفقــًا 

ملكانته الجديدة.
وفرض بيدري نفسه عنرصًا أساسيًا ومهًا يف تشكيلة برشلونة منذ املوسم املايض 
وكان أكــرث الاعبــني خوضــًا للمباريــات الرســمية عــى مســتوى العــامل يف املوســم 

املنرصم سواء مع برشلونة أو منتخب باده األول واألوليمبي.

ساو باولو/ وكاالت:
قطع أسطورة كرة القدم الربازيي بيليه "خطوات عدة" يف مرحلة التعايف يف 
املستشــفى بعد عملية جراحية الســتئصال ورم يف القولون قبل ثاثة أســابيع، 

بحسب ما كتبت ابنته عى حسابها يف إنستاغرام.
وقالت كيي ناسيمنتو يف رسالة مرفوقة بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق 

"يف هذه األيام األخرية، قطع خطوات عدة".
وبدا بطل العامل ثاث مرات مبتسا ويف حالة جيدة يف الصور.

وكانت كيي نرشت األربعاء املايض مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد 
ناديــه املفضــل ســانتوس الــذي تألــق معــه يف الفــرة بــني 1956 و1974، قبــل 

أن ينضم إىل فريق كوسموس نيويورك االمرييك يف نهاية مسريته الكروية.
كا قام بيليه بحسه الفكاهي املعتاد بنرش مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري 

التارين عى دراجة هوائية.
1958 و1962 و1970  أعــوام  الربازيــل  مــع  العــامل  بــكأس  الفائــز  بيليــه  وكان 
تــم  القولــون  يف  "مشــبوه"  ورم  الزالــة  ســبتمرب   4 يف  جراحيــة  لعمليــة  خضــع 

اكتشافه خال الفحوصات الروتينية.

برشلونة يقترب
من تجديد عقد بيدري

أليغري يرّشح
نابولي وميالن وإنتر
إلحراز لقب الدوري اإليطالي

نجل مالديني ودياز 
يقودان ميالن الستعادة 
صدارة الدوري اإليطالي

روما/ )أ ف ب(:
ماســيميليانو  يوفنتــوس  مــدرّب  أّكــد 
وإنــر  نابــويل  أنديــة  أن  أمــس  أليغــري 
الــدوري  لقــب  الحــراز  مرشــحة  وميــان 
هدفــه  ان  معتــربًا  القــدم،  لكــرة  اإليطــايل 
املؤهلــة  املنطقــة  إىل  العــودة  الحــايل 

أوروبيًا.
قبــل  صحــايف  مؤمتــر  يف  أليغــري  وقــال 
استقبال سمبدوريا يف املرحلة السادسة 
مــن الــدوري "امتلــك ميــان توجيــه رضبــة 
لنــا األســبوع املــايض )1-1( لكــن ال نــزال 
عــى قيــد الحيــاة. لكــن املرشــحني للقب 

هم إنر، ميان ونابويل".
الثــاين  املركــز  راهنــًا  يوفنتــوس  ويحتــل 
مــن  وتعادلــني وخســارتني  فــوز  مــع  عــرش 

خمس مباريات.
وأضــاف املــدرب العائــد "نحــن متأخرون. 
خرسنــا الكثــري مــن النقــاط وعلينــا خــوض 
الرتيــب.  إىل  النظــر  دون  مشــوارنا 

سنحاول الفوز غدًا".

األســبوع  األول  فــوزه  يوفنتــوس  وحصــد 
سبيتســيا  عــى  كبــريا  بصعوبــة  املــايض 

.3-2

باحــكام  ســاهم  الــذي  أليغــري  وتابــع 
يوفنتــوس ســيطرته عــى الــدوري املحي 
خمســة  أحــرز  عندمــا  األوىل  واليتــه  يف 
)املوســم  الســكوديتو  إنــر  "أحــرز  ألقــاب 
املــايض(، ميــان يتصــدر فيا فاز نابويل 
تشــكل تحديــًا  العــودة  مبارياتــه.  يف كل 
مثريًا، أواًل إىل منطقة التأهل إىل الدوري 
بعدهــا  وســادس(،  )خامــس  األورويب 

سرنى ماذا سيحصل".
تشــلي  اســتقبال  مــن  أيــام  ثاثــة  وقبــل 
اإلنجليــزي يف دوري أبطــال أوروبــا، أوضح 

أليغري انه بحاجة لتدوير تشكيلته.
الوســط  العــب  تشــكيلته  عــن  ويغيــب 
عــى  "لرضبــة  رابيــو  أدريــان  الفرنــي 
البديــل  الحــارس  ســرييح  فيــا  كاحلــه"، 
ماتيا بريين األســايس البولندي فويتشيخ 

شتشيزين.

ميانو/ )أ ف ب(:
الدفــاع  اســطورة  نجــل  مالدينــي،  دانييــي  قــاد 
اإليطالية باولو، يف أول مشــاركة له اساســيًا يف 
الــدوري اإليطــايل لكــرة القــدم والعــب الوســط 
اإلســباين  مدريــد  ريــال  مــن  املعــار  االســباين 
الفــوز عــى  ابراهيــم ديــاز فريقهــا ميــان اىل 
افتتــاح  يف  أمــس   2-1 سبيتســيا  مضيفــه 

املرحلة السادسة واستعادة الصدارة مؤقتا.
الشــوط  يف  الثاثــة  املبــاراة  أهــداف  جــاءت 
حفيــد  مالدينــي،  افتتــح  حيــث  الثــاين، 
الراحــل تشــيزاري أحــد أســاطري "روســونريي"، 
التســجيل يف الدقيقــة 48 برأســية اثــر عرضية 
مــن الجنــاح الفرنــي بيــار كالولو، أمــام ناظري 

والده باولو املدير الريايض للنادي. 
وأدرك الفريق املضيف التعادل عرب دانييي 
ديــاز  البديــل  لــريد   ،80 الدقيقــة  يف  فــريدي 
ثــاث  الثــاث والصــدارة بعــد  النقــاط  بهــدف 

دقائق من دخوله إىل أرض امللعب )86(.
مــا  الــذي  مليــان  الخامــس  الفــوز  وســمح 
تعــادل  إذ  الخســارة  مــن  خاليــًا  ســجله  زال 
1-1 يف  يوفنتــوس  مــع مضيفــه  وكانــت  مــرة 
املرحلــة املاضيــة، باســتعادة الصــدارة مؤقتــا 
نابــويل  عــن  نقطــة  وبفــارق  نقطــة   16 برصيــد 
صاحــب العامــة الكاملــة يف خمــس مباريات 

والذي يستضيف كالياري اليوم.
وأبقــى هــدف مالدينــي االبن إرث هذه العائلة 
العريقــة يف عــامل املــرة املســتديرة، إذ جــاء 
بعــد 13 عامــًا مــن الهــدف االخــري لوالــده يف 

الـ"سريي إي" يف مارس 2018.
للبــث  "دازن"  لشــبكة  بخجــل  دانييــي  وقــال 
أننــي  )الجمعــة(  املــدرب  "أخــربين  التدفقــي 
ســأبدأ، وأظهــر يل مــا كنــا نفعلــه يف الكــرات 
الثابتة لذا أدركت أنني ســأكون يف التشــكيلة 

األساسية".
األمــر صعًبــا حيــث  وتابــع "يف امللعــب كان 
مســاحة  عــى  العثــور  الصعــب  مــن  كان 
الحــظ  لحســن  الفــرص.  وخلــق  والتحــرك 
بعــض  أمامــي  رشعــت  الثــاين  الشــوط  يف 

املساحات وأصبح األمر أسهل".
عامــًا يف   20 ســيبلغ  الــذي  دانييــي  وخــاض 
يف  اساســيًا  املبــاراة  املقبــل،  أكتوبــر   11
الجديــد  الوافــد  االلعــاب، خلــف  مركــز صانــع 
والعائــد  جــريو  أولفييــه  الفرنــي  املهاجــم 
إىل خــط املقدمــة بعــد غيــاب قــرسي بســبب 
يف  بــآالم  وشــعوره  كورونــا  بفــريوس  اصابتــه 

ظهره.
يغــادر  أن  قبــل  قرابــة ســاعة،  ولعــب دانييــي 
امللعب ليحل بداًل منه العب الوسط الدويل 
الجزائري اساعيل بن نارص يف الدقيقة 59. 
الــدوري  يف  االول  هدفــه  بعــد  شــعوره  وعــن 
قــال "أنــا هــادئ للغاية عى الرغم من أن األمر 
كان عاطفًيــا. زمــايئ يف الفريــق يســاعدوين 
فزنــا مببــاراة  النصائــح...  يقــّدم يل  واملــدرب 

كانت صعبة للغاية".
وأردف عن والده "إنه متطلب، وهو محق يف 

ذلك لكنه يساعدين"، وختم "إنه والدي".

تحسن الحالة الصحية لبيليه

مدريد/ )أ ف ب(:
فرمــل فياريــال مضيفــه ريــال مدريــد بإرغامــه عــى التعــادل 1-1 أمــس 
تعــرّض  بينــا  اإلســباين،  الــدوري  بطولــة  مــن  الســابعة  املرحلــة  يف 
متذيــل  أرض  عــى  لخســارة صادمــة  اللقــب  أتلتيكــو مدريــد، حامــل 

الرتيب أالفيس صفر1-.
عى ملعب "سانتياغو برنابيو" يف مدريد، سقط ريال مدريد يف فخ 
تعــادل مخيــب أمــام ضيفــه فياريــال بــل أن االخــري كان األخطــر واالقرب 
لتحقيــق الفــوز. وتوقفــت سلســلة انتصــارات النادي امللــي املتتالية 

عند أربعة.

وهو التعادل الثاين لنادي العاصمة هذا املوســم مقابل 5 انتصارات 
امــام  نقــاط   3 بفــارق  نقطــة   17 برصيــد  الصــدارة  يف  موقعــه  فعــزز 

اشبيلية.
يف املباراة االخرى، كانت رأسية املخرضم فيكتور الغوارديا كافية يف 
الدقيقة الرابعة إللحاق الخســارة األوىل بتشــكيلة املدرب األرجنتيني 
دييغــو ســيميوين هــذا املوســم بعــد أربعــة انتصــارات وتعادلــني. وكان 

أالفيس خرس جميع مبارياته الخمس قبل مفاجأة األمس.
النقــاط  أتلتيكــو  انتــزع  املوســم،  هــذا  نســبيًا  الجيــد  رصيــده  وبرغــم 
الرمــق  فــاز يف  القاتــل )2-2(،  الوقــت  بصعوبــة، فعــادل فياريــال يف 

األخري عى إسبانيول 1-2، فيا قلب تأخره أمام خيتايف بهدف إىل 
فــوز يف اللحظــات القاتلــة بثنائيــة ملهاجمــه األوروغويــاين املخــرضم 
لويــس ســواريز الــذي لعــب أساســيا أمــس إىل جانــب الفرني أنطوان 

غريزمان غري املوفق.
مبقــدور  يكــن  مل  الصغــري،  مينديسوروســا  ملعــب  عــى  أمــس  لكــن 
"روخيبانكــوس" قلــب األرقــام هذه املرّة، ومني بخســارته األوىل قبل 

مواجهة ميان اإليطايل الثاثاء يف دوري أبطال أوروبا.
وغابــت األفــكار عــن العبــي فريــق العاصمــة ومل يهــددوا مرمــى أالفيــس 

سوى بحاالت نادرة.

الدوري اإلسباني
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- أمير الشعراء 

2- دولة أوروبية – لعب 
3- سقي+ يظهر + ثالثة 

ارباع جابر معكوسة 
4- نصف ارجع + إلهي – 

متشابهان 
5- كذب وزور + ا 

6- حرف عطف + وضع 
البذور في األرض 

7- ما يطلق على 
المسلمين غير العرب + 

قطع 
8- مطر غزير + خاصتي 

+ يمين 
9- شتم + حرف جزم – 

راية 

العمودي:
1-  عكس أحزان – آلة 

حادة 
2-  من أنواع األقمشة 

– جزاء 
3-  مضيء – اسم 

موصول + لالستدراك 
4-  حاجز معكوسة + 

أحرف متشابهة – سأم 
معكوسة 

5-  علم مذكر + 
ضعيف 

6- ضرب العدد في 
نفسه 

7-  فؤاد – َسجن 
8-  يصالح – من الفنون 

9- عاطفة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أول دولة آسيوية تشترك في بطولة كأس العالم
 تتكون من 9 أحرف 

السودان – السعودية – اإلمارات – البرازيل – الهند 
– موريتانيا – قطر – رومانيا – الكويت – اليابان – 

الصين – لبنان – عمان – مصر – دبي – حلب 

حل الكلمة الضائعة

إندونيسيا

 

مالطية عاصمة المشمش الرتكية.. حلوى من البذور       )األناضول(

واشنطن/ وكاالت:
يعانــون  الذيــن  األشــخاص  أن  جديــد  بحــث  أظهــر 
الصــداع النصفــي قــد يحصلــون عــى قســط أقــل مــن 
مرحلة النوم الحاسمة للتفكري والذاكرة، وفقًا لشبكة 
"يس إن إن". تعــد حركــة العــن الرسيعــة، أو "آر إي 
إم"، هــي النقطــة املهمــة لــدورات النــوم لدينا، والتي 
تتميــز مبزيــد مــن األحــام والحركــة الجســدية ورسعــة 
النــوم  مبراحــل  مقارنــًة  والتنفــس  القلــب  رضبــات 
األخرى. يف تحليل تلوي لـ32 دراســة، كان البالغون 
واألطفــال الذيــن يعانــون مــن الصــداع النصفــي أكــر 
احتامليــة مــن األشــخاص األصحــاء الذيــن ال يعانــون 
مــن الصــداع النصفــي للحصــول عــى نــوم أقــل جــودة 
بشــكل شــخيص وموضوعــي. نــرت نتائــج التحليــل 
يف مجلــة "نيورولوجــي"، املجلــة الطبيــة لألكادمييــة 

األمريكية لطب األعصاب.
وينبــع البحــث مــن الخــراء الذيــن يتســاءلون عــام إذا 
كان الصــداع النصفــي يســبب ضعــف نوعيــة النــوم، 
أو إذا كان النــوم دون املســتوى يــؤدي إىل الصــداع 

النصفــي. وقــال أحــد مؤلفــي الدراســة الدكتــور جــان 
هوفــامن، وهــو محــارض إكلينيــي يف علم األعصاب 
يف "كينغــز كوليــدج لنــدن": "أردنــا تحليــل األبحــاث 
الحديثــة للحصــول عــى صــورة أوضــح لكيفيــة تأثــري 

الصداع النصفي عى أمناط نوم الناس".
وأضــاف هوفــامن، عضــو األكادمييــة األمريكيــة لطــب 
دعــم  لألطبــاء  ميكــن  الطريقــة،  "بهــذه  األعصــاب: 
وتقديــم  النصفــي  بالصــداع  املصابــن  األشــخاص 

عاجات نوم أكر فاعلية".
لوحظــت  التــي  االرتباطــات  أن  املؤلفــون  وكتــب 
ســابقًا بــن اضطرابــات النــوم والصــداع النصفــي كان 
التغــريات  ألن  حلهــا،  الباحثــن  عــى  الصعــب  مــن 
يف النــوم ميكــن أن تكــون محفــزًا أو عاجــًا أو عرضــًا 
الصــداع  أن  مــن  الرغــم  عــى  النصفــي.  للصــداع 
أحــد  وهــو  شــخص  مليــار  نحــو  عــى  يؤثــر  النصفــي 
األســباب الرئيســية لإلعاقــة يف جميــع أنحــاء العــامل، 
هنــاك  يكــن  مل   2018 عــام  أُجريــت  لدراســة  وفقــًا 
فيــه  يفكــر  مــا  حــول  الحاســمة  األبحــاث  مــن  الكثــري 

مــرىض الصــداع النصفي بشــأن جودة نومهم، وما إذا 
كانــت االختبــارات املعمليــة املوضوعية تتطابق مع 
ذلــك. وشــمل التحليــل الجديــد أكــر مــن 10 آالف 
مــن البالغــن واألطفــال الذيــن شــاركوا يف دراســات 
بالصــداع  املصابــون  البالغــون  وســجل  ســابقة. 
النصفــي درجــات أســوأ مــن املشــاركن األصحــاء يف 
مــؤرش جــودة النــوم "بيتســرغ"، وهــو اســتبيان يســأل 
النــوم،  يســتغرقه  الــذي  والوقــت  النــوم،  جــودة  عــن 
األدويــة  واســتخدام  النــوم،  واضطرابــات  وكفاءتــه، 
هــذه  كانــت  النهــار.  أثنــاء  يف  الوظيفــي  والخلــل 
النتيجة أكر شيوعًا بن البالغن املصابن بالصداع 

النصفي املزمن، وليس العريض.

وخضــع كثــري مــن املشــاركن لتخطيط النــوم اللييل، 
وهي دراســة تســجل وظائف معينة للجســم يف أثناء 
اضطرابــات  لتشــخيص  وُتســتخدم  املشــاركن  نــوم 
البالغــن  أن  االختبــارات  هــذه  وأظهــرت  النــوم.  
النصفــي  الصــداع  مــن  يعانــون  الذيــن  واألطفــال 
الرسيعــة  العــن  حركــة  نــوم  مــن  أقــل  نســبة  لديهــم 
مــن املجموعــات الضابطــة.  كــام اســتغرق األطفــال 
املصابــون بالصــداع النصفــي وقتــًا أقل للنوم، ووقت 

نوم إجامليًا أقل، ووقت استيقاظ أطول.
ويرتبط الصداع والصداع النصفي باألرق والسري يف 
أثنــاء النــوم ورصيــر األســنان ومتازمــة متلمــل الســاق 

والخدر أيضًا، وبعضها قد يشري إىل عامل ورايث.

الصداع النصفي يقلص مرحلة النوم "الداعمة للذاكرة والتفكير"

رون  بحجم حبة الرمل.. علماء ُيطوِّ
أصغر آلة طيران في العالم

إلينوي/ وكاالت:
طّور باحثون من جامعة "نورث وسرتن" يف الواليات املتحدة أصغر آلة طريان يف العامل بحجم 

حبة رمل وال تحتوي محركًا.
وبحســب الباحثــن فــإن الريحــة التــي أطلقــوا عليهــا "امليكروفلــريات"، تحــايك بــذور النباتات 
الطاقــة والهوائيــات  الهــواء، وميكنهــا حمــل أجهــزة االستشــعار ومصــادر  عــر  آليــة طريانهــا  يف 

لاتصاالت الاسلكية، وميكنها تخزين البيانات.
ويرح الباحثون طريقة عملها بأنه "عندما تهب الرياح تحمل معها تلك الرقائق، ولكن عندما 
تتوقــف الريــاح تســقط برسعــة بطيئــة، مــا يجعلها مثالية ملراقبة تلــوث الهواء واألمراض املنقولة 

من خاله".
وبحسب ما نقل موقع صحيفة "ذا إندبندنت"، عن روجرز جون من جامعة نورث وسرتن، الذي 
قــاد الدراســة، قولــه: "كانــت فكرتنــا أن نطــور منظومــة تســمح لنــا بتوزيــع أجهــزة إلكرتونيــة مصغرة 

عالية األداء الستشعار البيئة من أجل مراقبة التلوث أو مراقبة السكان أو تتبع األمراض".
وأضــاف: "لقــد متكنــا مــن القيــام بذلــك باســتخدام أفــكار مســتوحاة من العــامل البيولوجي، عى 
مــدار مليــارات الســنن، ُصمــم يف الطبيعــة بــذور بديناميكا هوائية متطورة للغاية. لقد اســتعرنا 

مفاهيم التصميم هذه، وقمنا بتكييفها وتطبيقها عى منصات الدوائر اإللكرتونية".
درس الفريق الصفات الديناميكية الهوائية للعديد من بذور النباتات التي لها بذور عى شكل 

نجمة، وجربوا تصاميم مختلفة يف ظروف معملية.
قــال روجــرز: "متكنــا أيضــًا مــن بنــاء هيــاكل تحلــق كطائــرات الهليكوبــرت بأحجــام أصغــر بكثــري مــن 

تلك البذور املوجودة يف الطبيعة".
يقــرتح الباحثــون أنــه ميكــن إســقاط عــدد مــن تلــك الطائــرات ملراقبــة البيئــة بعــد انســكاب مــادة 

كيميائية، أو يف مناطق أخرى خطرة عى البيئة، وتشكيل شبكة السلكية.

ا طاٍه ُيسجل رقًما قياسيًّ
 بـ"بيتزا" من ألف نوع جبن

ليون/ وكاالت:
يسعى أحد عشاق الطعام الفرنسين إىل تسجيل رقم قيايس عاملي جديد، يف محاولة عمل 

بيتزا تحتوي عى 1000 نوع جنب، وفق وكالة األنباء األملانية.
ويريــد الطاهــي الفرنــي جوليــان ســريي تحطيــم الرقــم القيــايس لعــدد أنــواع الجــنب يف بيتــزا 
واحــدة. وهــو يتلقــى الدعــم مــن عــدد من صانعي الجنب ذوي الخرة ومجموعة "ســنيل" الوطنية 

لأللبان باإلضافة إىل منطقة أوفرن - رون ألب.
ومل يكشــف املنظمــون عــن الحجــم املتوقــع للبيتــزا، لكنهــم قالوا إن القطع الناتجة عنها ســيجري 

توزيعها عى الزوار.
ويف محاولتــه لتســجيل رقــم قيــايس عاملــي، ســيعتمد الفرنــي بشــكل كامــل عــى أنــواع الجــنب 
املحليــة. وليــس مــن الواضــح كــم يبلــغ عــدد أنــواع الجــنب املوجــودة يف فرنســا، لكــن مجموعــة 

"سنيل" تقول إّنها نحو 1200 نوع تقريبًا.
وكان الرقــم القيــايس الســابق قــد ُســجل مــن جانــب صانــع بيتــزا يف مدينــة ليــون يف عــام 2020 

الذي استخدم 257 نوعًا من الجنب يف البيتزا، حسبام ذكرت محطة "يب إف إم يت يف".
ومل يتطلــب تســجيل الرقــم القيــايس الســابق فطــرية بيتــزا بحجــم طاولــة بينــغ بونــغ، إذ نر حامل 

الرقم القيايس السابق كيلوغرامًا واحدًا فقط من الجنب عى بيتزا قطرها 30 سم.
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

21 وفاة  ... 

خمسة وعرشون .... 6 أرسى .... 

أرسى الجهاد .... 
االحتالل يعتقل  ... 

نجــح يف التوصــل إىل تســوية مــع النيابــة العســكرية اإلرسائيليــة، لدفــع 
مبلــغ 430 ألــف شــيكل، أي مــا يعــادل "مائة ألــف دوالر أمرييك" تعويضًا 

لعائلة رشاب، مقابل إغالق ملف القضية.
وهنــا جــاء رد املهنــدس محمــد رشاب والــد الشــهيدين مدويــًا، لقــد قــال 
بصوتــه الفلســطيني الواثــق: "أي مــاٍل هــذا الــذي ســيعوضني إيــاه اليهــود 
الصهاينــة عــن فقــد أوالدي؟ وهــل ســيضيف يل املــال بضــع لقيــات! أنــا 
الفلســطيني صاحــُب الوطــن، أنــا ويلُّ الــدم، أنــا ال أقبــل إال بالقصــاص، 
يجــب أن يقتــل مــن قتلنــي، وإذا مل يكــن مبقــدوري أن أقتلــه اآلن، فإننــي 
أفــوض أمــري إىل اللــه، عــى أن يرينــي فيمــن قتــل أوالدي شــيئًا يخفــف 

النار التي تشتعل يف داخيل، ورفض رشاب أن يغلق ملف القضية!
أيام معدودات، وبينا كان املهندس محمد رشاب يتناول طعام اإلفطار 
وحيــدًا، ويفكــر بالقصــاص العــادل، غمــس لقمــة الخبــز بزيــت الزيتــون، 
ووضــع نصفهــا يف فمــه، ولكــن نصــف اللقمــة اآلخــر ظل يشــهد بعــد وفاته 

أن الدم والعرض واألرض ال تعوض بكل أموال الدنيا!
لقد فارق املهندس محمد رشاب الحياة ولسان حاله يقول:

ال نريــد مــااًل مقابــل الوطــن، أوالدنــا الذين قتلهــم الصهاينة أغىل من كنوز 
األرض، وقضيتنا ليســت مســاعدات، وال هي تعويضات، وال هي خزائن 
الســلطة الخاويــة مــن األمــوال، وتعيــش تحــت رحمــة املقاصــة، قضيتنــا 
ليســت رواتب، وال هي مراتب، قضيتنا سياســية، نحن أصحاب الوطن، 
نريــد تحريــر األرض، وتحريــر اإلنســان، ومــن اختــار طريــق الحريــة عليــه أن 
يدفــع الثمــن، واجبنــا أن نقاتــل مــن أجــل الحرية، ال أن ننتظر املســاعدات 
والهبــات والعطايــا، واجبنــا أن ننفجــر، ال أن ننتظــر، ونحــن نشــكو الجــوع 

والعطش وسالسل الحصار.
هذا املقال نرشته يف شهر 9 قبل عرشة أعوام، وبالعنوان نفسه، وأعاود 
نرشه اليوم يك يتعرف الفلسطيني إىل عدوه الحقيقي، عى أن يتعظ 
زعاء التنســيق والتعاون األمني، وعى أن يفيق من جهالته كل أولئك 

املطبعني العرب.
فبعض حزٍن قد يوقظ الضائر!

أعلن أنا املواطن /  يارس محمد  الرنتييس عن فقد هويتي 
903088458   الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل  الرقــم    

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ايــاد كامل عطيــه عليوه عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   900576604 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رغدة موىس حمدان شوميل    عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    900182494   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســيل عاطــف ديــاب الرمــالوي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 403255615 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد طــالل عبــد ابو العمريــن عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 804314235 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســاعيل ماهــر حامــد بــردع عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   801473588   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رشيــف محمــد محمــد صيــام عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 901463521 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عبد الرزاق ابراهيم عيد الرفايت عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    921880159 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مهنــد ماهــر حمــدي الســموين عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 407681238 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مهنــد حســام محمــد أبــو كتيفــه عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   403695760 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / خالــد محمــد محمــد الجرجــاوى عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   804695617 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد صبحــي عــيل البنــدي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    800147787    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الــراوي  جــر  محمــد  محمــود  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل  401868732  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

البيــاع  عــن فقــد  ليــىل أحمــد محمــد   أنــا املواطــن /  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 906956834 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ايهــاب عــاد نعيــم ابوســلطان عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803904887 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســاعيل خميــس شــاكر العكلــوك عــن 
ممــن  الرجــاء   801458225 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

   أعلــن أنــا املواطــن / عرفــات محمــد احمــد حمــد عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    932306038    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الجهاد: خطاب عباس لغة متكررة 
بالتباكي على ضياع فرص التسوية

غزة/ فلسطني: 
وصفــت حركــة الجهــاد اإلســالمي خطــاب رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
يف األمم املتحدة بأنه "إعادة إنتاج للتســوية واالرتهان ملســار طويل من 

العجز والفشل َضل أصحابه الطريق فسلكوا نفًقا مظلًا".
وقالت الجهاد، يف بيان، أمس، إن خطاب عباس تكرار لعبارات لن تجد 
صداهــا بــني األمــم التــي ال تلتفــت كثرًيا إىل لغة تكررت يف التبايك عىل 

ضياع فرص التسوية والشكوى من عدم التزام االتفاقات املوقعة.
وأشارت إىل أن الخطاب يشكل إدارة الظهر لإلجاع الوطني بغية إرضاء 
الــكل  يرفضــه  مســار  واملفاوضــات  التســوية،  وإحيــاء  الــدويل  املجتمــع 
الوطنــي وترفضــه الجاهــري الفلســطينية التــي تؤمــن باملواجهــة كســبيل 

وحيد الستعادة الحقوق.
وأكــدت الجهــاد أن العــودة إىل الخيــارات الوطنيــة األصيلــة أقل تكلفة من 
إضاعة الوقت مجدًدا يف اســتجداء املفاوضات التي لن يعود االحتالل 
لها إال ليتخذها مرة أخرى كغطاء لالستيالء عىل مزيد من األرض وتنفيذ 

مخططاته وإغراء مزيد من الضعفاء إلقامة عالقات التطبيع.
وشددت عىل أن نهج الحوار الوطني والوحدة هو األقرب واألصوب وفيه 
تحصــني للبيــت الداخــيل وصــون للثوابــت ولحــق األجيــال الــذي ال ميلك 
أحــد التفريــط بــه. ودعــت الجهــاد إىل وقــف "الرهــان عىل الــراب وكفى 
سرًيا نحو املجهول، لقد آن األوان لالستجابة لنداء الضمري الوطني وبناء 
اســراتيجية تحفــظ فلســطني وقضيتهــا مــن العبــث وتنجــو بهــذا الشــعب 

من النفق املظلم واملسار الفاشل".

4، وقطاع غزة 732، الفتة إىل إجراء 4350 فحًصا.

وأشــارت إىل أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت عــىل: القــدس 116، 
وقلقيليــة   ،16 القــدس  وضواحــي   ،12 واألغــوار  وأريحــا   ،38 وطولكــرم 
والبــرية  اللــه  ورام   ،132 وجنــني   ،127 ونابلــس   ،38 وســلفيت   ،106

109، وبيت لحم 10، وطوباس 26، والخليل 36، وقطاع غزة 95.

ونبهــت الــوزارة إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني 
بلغت ,92 %1، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة ,6 %9، ونســبة 

الوفيات %1  من مجمل اإلصابات.   
وفيــا يخــص املواطنــني الذيــن تلقــوا التطعيــات املضــادة للفــريوس، 
فقــد بلــغ عددهــم اإلجــايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918، 

بينهم 675,119 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

رح  ومــش  طريقنــا  وعارفــني  حياتنــا  عارفــني  واحنــا  حياتنــا،  تخــرّب  عينــك 
تخــرب حياتنــا مبســوط عــىل الجيــش الجــرار ايل جايبه، معلقــة انهزمتوا من 

معلقة"، وذلك يف إشارة لعملية حفر نفق من سجن "جلبوع".
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل مواطًنــا عقــب االعتداء عليــه وعىل مواطنني 
آخرين بالرضب، بعد رشــق مســتوطنني منازل املواطنني بالحجارة مبنطقة 

جبل جالس رشق مدينة الخليل.
املواطنــني  منــازل  جــال"  "حفــات  االســتيطانية  البــؤرة  مســتوطنو  ورشــق 

بالحجارة يف منطقة جبل جالس وتعود لعائلة التميمي.
وسارعت قوات االحتالل لحاية املستوطنني عر االعتداء عىل عدد من 
املواطنــني بالــرضب عــرف منهــم املســن راشــد حامــد الــزرو التميمــي )63 
عاًمــا(، وحامــد وفــرج شــاكر الــزرو التميمــي، وفــرج التميمــي الــذي اعتقلتــه 
العتــداءات  يتعرضــون  جالــس  جبــل  منطقــة  أهــايل  أن  إىل  يشــار  أيًضــا. 
متواصلــة مــن قبــل مســتوطني "حفــات جــال" بهــدف إرغامهــم عــىل الرحيــل 

لرقة أراضيهم لتوسيع املستوطنة املذكورة.
واقتحم مستوطنون، أمس، منطقة عني الهوية يف قرية حوسان غرب بيت 
لحــم. وأفــادت مصــادر بــأن املســتوطنني يقتحمــون املنطقــة باســتمرار، إذ 
يوجــد فيهــا عــني للميــاه، ويقومــون بزراعتهــا بأنــواع مختلفــة مــن األشــتال، 

بهدف االستيالء عليها لصالح االستيطان.
إىل ذلــك، أغلقــت قــوات االحتــالل، أمــس، حاجــز شــوفة العســكري املقــام 

عىل مدخل القرية جنوب رشق طولكرم، ومنعت املركبات من املرور.
وذكر شــهود عيان أن قوات االحتالل اغلقت الحاجز أمام حركة املواطنني 
ومنعتهــم مــن العبــور وســط إطــالق قنابــل الصــوت مــا تســبب بحــدوث أزمــة 

باملكان.

بعد عامين من االعتقال.. اإلفراج 
عن األسيرة خالدة جرار اليوم

رام الله/ فلسطني:
عــن  األحــد،  اليــوم  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  ُتفــرج  أن  املقــرر  مــن 
النائــب يف املجلــس الترشيعــي األســرية خالــدة جــرار، عقــب انتهاء مدة 

محكوميتها البالغة عامني.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت النائب جرار بتاريخ 31 أكتوبر/ ترشين 
األول 2019، مــن منزلهــا يف مدينــة البــرية قــرب رام اللــه، وحكمت عليها 

بالسجن ملدة عامني.
حينهــا  خضعــت  جــرار  األســرية  فــإن  األرسى،  إعــالم  مكتــب  وبحســب 
فدائيــة  عمليــات  بتمويــل  "تتعلــق  تهــًا  لهــا  االحتــالل  ووجــه  للتحقيــق، 

ملنظمة خارجة عن القانون" حسب زعمه.
إطــالق  االحتــالل  ســلطات  رفضــت  املــايض،  متــوز  يوليــو/   12 ويف 
رساحها، للمشاركة يف تشييع جثان ابنتها الشابة "سهى" التي توفيت 
يف إثــر أزمــة قلبيــة حــادة. يذكــر أن القياديــة يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطني ُاعتقلــت لــدى االحتــالل عــدة مــرات، وصــدر بحقهــا أمــر إبعــاد 
وأوامر منع سفر، وتعرضت ألشكال مختلفة من التنكيل واالضطهاد بناًء 

عىل نشاطها السيايس ودورها الوطني.

غرق صياد بعد انقالب 
مركبه ببحر دير البلح

غزة/ صفا:
أفــادت مصــادر طبيــة أمــس بالعثــور عــىل جثــان صيــاد يف بحر ديــر البلح 

وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية: إن الصياد محمد نبيه فايز حسن مصلح )٢٥عاًما( 
مــن ســكان ديــر البلــح تــويف بعــد انقــالب مركبــه داخــل البحــر فجــر أمــس، 

وُفقدت آثاره، وانُتشل صباًحا".

القدس املحتلة/ فلسطني:
جلعــاد  اإلرسائيــيل  الجنــدي  تحــدث 
كتائــب  لــدى  أســرًيا  كان  الــذي  شــاليط، 
األوىل  للمــرة  غــزة،  قطــاع  يف  القســام 
 10 عــن ســنوات أرسه، وذلــك بعــد مــرور 
سنوات عىل ذكرى اإلفراج عنه يف صفقة 

"وفاء األحرار".
شــاليط  أن  العريــة   "12" القنــاة  وذكــرت 
تحدث عن فرة أرسه للمرة األوىل، وذلك 

بعد التزامه الصمت طوال 10 سنني.
أول  جمعــه  لقــاء  خــالل  شــاليط  وقــال 
تســمى  مــا  مــن  الناجــني  مــع  أمــس  مــن 
جيــًدا  عاملــوه  "آرسيــه  إن  "املحرقــة": 

وحاولوا الحفاظ عليه حيًا".
فقــد  حــاس،  لحركــة  "بالنســبة  وأضــاف: 
الصحيــة،  حالتــي  تدهــور  تخــى  كانــت 
فقيمة الجندي الحي تختلف عن امليت، 
ولذلــك فقــد كان مــن املهــم بالنســبة لهــم 

الحفاظ عىل حيايت".
وحــول نظامــه اليومــي، أوضــح شــاليط أنــه 

كان ينام النهار ويستيقظ لياًل.
وفيا يتعلق بالفيديو الذي ظهر فيه وهو 
يقرأ صحيفة "فلســطني"، قال شــاليط: إن 
آرسيــه أملــوا عليــه ما يجــب قوله يف ذلك 

املقطع، وكان من املهم إظهار التاريخ.
أمــا بخصــوص طريقــة تعامــل حــاس مــع 
شــاليط، فقــال: إن "الحركــة حافظــت عــىل 
الرية، ودليل ذلك عدم قدرة )إرسائيل( 
5 ســنوات"،  اكتشــاف مكانــه طيلــة  عــىل 

عىل حد تعبريه.
الــذي  الطعــام  عــن  شــاليط  تحــدث  كــا 
كان  بأنــه  إيــاه  واصفــا  آرسوه،  لــه  قدمــه 
جيــًدا، واحتــوى عــىل "حمــص وشــمينت 

ومنتجات إرسائيلية".
وبــني  بينــه  الحديــث  بلغــة  يتعلــق  وفيــا 
خاطفيــه، قــال إن بعضهــم تحدثــوا العريــة 

وبعضهــم  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــن  والقليــل 
تحدث القليل من العربية.

عنــه،  اإلفــراج  مفاوضــات  بخصــوص  أمــا 
أشار إىل أنه يف بداية األرس مل يكن يعلم 
شــيًئا عــن الجهــود املبذولــة لإلفــراج عنــه، 
مضيفــا: "لكــن الحقــا كنت أعلم من خالل 
الراديــو، لكــن كان األمر محبطا للغاية، ألن 
األخبار كانت دامئا تتحدث عن خيبة أمل 

يف املفاوضات".
مــن  أســبوع  قبــل  آرسوه  أبلغــه  حــني  يف 
اإلفراج عنه بإبرام اتفاق إلخالء ســبيله يف 

إطار صفقة تبادل مع حركة حاس.
يذكر أن االحتالل أفرج ضمن صفقة تبادل 
أبرمها مع حركة حاس برعاية مرصية يف 
عــن   ،2011 األول  ترشيــن  أكتوبــر/   11

1027 أسرًيا، مقابل إطالق حاس رساح 

الجنــدي اإلرسائيــيل شــاليط الــذي أرستــه 
املقاومة عام 2006.

"شاليط" يروي تفاصيل جديدة عن 
حياة  اأَلْسر لدى المقاومة بغزة

األسير حسام عابد من جنين 
يدخل عامه الـ19 في األسر

 جنني/ فلسطني:
دخــل األســري حســام عابــد )40 عامــا(، مــن بلــدة كفــر دان غــرب مدينــة 

جنني، أمس، عامه التاسع عرش عىل التوايل، يف سجون االحتالل.
وأوضح مدير نادي األســري يف جنني منترص ســمور يف ترصيح، أن قوات 
وأصــدرت  25/09/2003م،  بتاريــخ  عابــد  األســري  اعتقلــت  االحتــالل 
محكمــة االحتــالل بحقــه حكــا بالســجن املؤبــد ثــالث مــرات، إضافــة إىل 

)55 عاًما ونصًفا(.

وكانت قوات االحتالل قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.

من جراء نقص كمية األمالح والسوائل يف أجسادهم.
ومقــداد  يومــا،   73 منــذ  الفســفوس  كايــد  هــم:  أن املرضبــني،  وذكــرت 
القواســمة منذ 66 يوما، وعالء األعرج منذ 48 يوما، وهشــام أبو هواش 
منــذ 40 يومــا، ورايــق بشــارات منــذ 35 يومــا، وشــادي أبــو عكــر منــذ 32 

يوما.
واألســري الفســفوس )32 عاما(، من دورا يف الخليل، أســري ســابق ُاعتقل 
عــدة مــرات، وكان آخــر اعتقاالتــه يف شــهر متــوز 2020، وهو متزوج وأب 
لطفلــة، ولــه ثالثــة أشــقاء آخريــن رهــن االعتقال، خــاض إرضاًبا عن الطعام 
عام 2019، واستأنف دراسته مؤخًرا يف جامعة الخليل، والتحق بدراسة 
علــم الحاســوب بعــد ســنوات تعــرت دراســته خاللهــا بســبب االعتقــاالت 

املتكررة.
واألســري القواســمة )24 عامــا( مــن الخليــل، معتقــل منذ شــهر يناير العام 
الجــاري، أســري ســابق تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات، وأمــى نحــو أربعــة 
أعــوام يف ســجون االحتــالل بــني أحــكام واعتقــال إداري، وبــدأت مواجهته 
عمليات االعتقال منذ عام 2015، ُيشار إىل أن األسري القواسمة طالب 

جامعي، وله شقيق أسري معتقل منذ شهر آذار املنرصم.
واألســري األعــرج )34 عامــا( مــن طولكــرم، تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات 
منــذ عــام 2013، مــن بينهــا اعتقــاالت إدارّيــة، ووصلــت مجمــوع ســنوات 
اعتقالــه بشــكل متفــرق إىل أكــر مــن 5 ســنوات، وخــالل فــرات اعتقالــه 
السابقة فقد والده، كا أن طفله الوحيد أبرص النور وهو رهن االعتقال، 
وأعــادت ســلطات االحتــالل اعتقالــه يف 30 حزيــران 2021، وأصــدرت 

بحقه أمر اعتقال إدارّي ملدة 6 أشهر.
واألســري أبــو هــواش )39 عامــا( مــن دورا يف الخليــل، معتقــل منــذ أكتوبــر 
6 أشــهر، وهــو أســري  2020، وصــدر بحقــه أمــرا اعتقــال إداري مدتهــا 

ســابق أمــى مــا مجموعــه 8 ســنوات يف ســجون االحتــالل، وهــو متــزوج 
ا. وأب ألربعة أطفال، أصغر أبنائه يعاين فشاًل كلويًّ

واألســري بشــارات )44 عامــا( مــن طوبــاس، أســري ســابق ُبــرت يــداه عــام 
2002، واسُتشــهدت زوجتــه، وأصيــب نجلــه، وتعرض للمطــاردة وُاعتقل 

عــام  عنــه  وأفــرج  ســنوات،   9 ملــدة  بالّســجن  عليــه  وحكــم   ،2003 عــام 
2012. ويف الـــ23 متــوز/ يوليــو 2021، أعــاد االحتــالل اعتقالــه إدارّيــا، 

يعــاين  أّنــه  علــًا  أشــهر،  ثالثــة  ملــدة  إداري  اعتقــال  أمــر  بحّقــه  وأصــدر 
مشكالت صحية عديدة.

واألسري أبو عكر )37 عاًما( من مخيم عايدة، أسري سابق، أعاد االحتالل 
اعتقاله يف شهر أكتوبر 2020، متزوج وأب لطفلني.

املسجد األقىص املبارك.
اندلعــت   ،1996 أيلــول  ســبتمر/   25 ففــي 
رشارة انتفاضــة "هّبــة النفــق"، التــي انخرطــت 
الفلســطينية،  القطاعــات  مختلــف  فيهــا 
كان  أشــهًرا،  اســتمرت  جاهرييــة  بفعاليــات 
إرسائيليــا  40 جنديــا  مــن  أكــر  أبرزهــا حصــار 
مدينــة  رشقــي  دويــكات  يوســف  مقــام  داخــل 
ورفــع  االحتــالل  ســيطرة  مــن  وتحريــره  نابلــس، 
الســنني  عــرشات  بعــد  داخلــه  مجــددا  األذان 
رئيــس  مــن  بأمــر  النفــق  وافتتــح  االحتــالل.  مــن 
مــا  نتنياهــو؛  بنيامــني  حينهــا  االحتــالل  وزراء 
توحــدوا  الذيــن  الفلســطينيني  غضــب  أثــار 
جميًعــا ملواجهــة املحتــل، وامتدت من شــال 

فلسطني إىل جنوبها.
وانطلقت مآذن مدينة القدس فور افتتاح باب 
النفق بالدعوة ملواجهة هذا االعتداء، وانترش 
أهايل املدينة يف الشوارع، وتعالت صيحات 

االستنكار من حناجرهم.
وحالــت قــوات االحتــالل دون وصولهــم ملوقــع 
النفــق، حيــث كانــت ُتوضــع اللمســات األخــرية 
إىل  يــؤدي  الــذي  الحديــدي  البــاب  لتثبيــت 

مدخــل يصــل إىل حائــط الــراق ببــاب الغوامنة 
أحد أبواب املسجد األقىص.

6 أشهر من المقاومة
واســتمرت الهبة الفلســطينية ستة أشهر ارتقى 
 1600 وأصيــب  الشــهداء  عــرشات  خاللهــا 

آخرون بجروح متفاوتة.
عــىل  املحتجــني  االحتــالل  قــوات  وواجهــت 
الرصــاص  بإطــالق  النفــق واملظاهــرات  افتتــاح 
املروحيــات  اســُتخدمت  كــا  بكثافــة، 
والدبابــات، إضافــة إىل اشــراك املســتوطنني 

يف إطالق النار عىل املواطنني.
األقــىص،  ســاحات  االحتــالل  قــوات  وأخلــت 
انتفــاض  فــور  أبوابــه  جميــع  وأغلقــت 

الفلسطينيني نرصة ملقدساتهم.
مخططات تهويدية

اســتغالل  عــىل  يعمــل  االحتــالل  يــزال  وال 
لتحقيــق  األرض،  عــىل  الجاريــة  األحــداث 
أهدافــه  مــع  تتفــق  سياســية،  مكاســب 
االسراتيجية، فكيف إذا تعلق األمر بالقدس، 

املستهدفة بالتهويد واالستيطان باستمرار.
وأكد مدير املســجد األقىص عمر الكســواين، 

األوقــاف  دائــرة  منعــت  االحتــالل  ســلطات  أن 
اإلســالمية االطــالع عــىل مــا ُتحدثــه الحفريــات 
املســجد  محيــط  أســفل  ومداهــا  اإلرسائيليــة 

األقىص املبارك.
صحفــي،  حديــٍث  يف  "الكســواين"  وأورد 
يف  أساًســا  تركــز  اإلرسائيليــة  الحفريــات  أن 
املنطقــة الغربيــة للمســجد األقــىص املبــارك، 

وتحديًدا يف ساحة وحائط الراق".
رأس  أحيــاء  مــن  تبــدأ  الحفريــات  أن  وأوضــح 
غــرب  وجنــوب  جنــوب،  والثــوري  العمــود 
وتلــة  بــاب  إىل  وصــواًل  األقــىص  املســجد 

املغاربة.
وبنّي "الكســواين" أن الحفريات تهدف أساًســا 
إىل البحث عن آثار الهيكل املزعوم، موضًحا 
األمــوي  للعهــد  تعــود  ظهــرت  التــي  اآلثــار  أن 

وبعضها يعود للعهد الروماين.
اإلرسائيليــة  الحفريــات  أن  "الكســواين"  وعــد 
األمويــة  القصــور  عــىل  صــارخ  اعتــداء  مبنزلــة 
اإلســالمية، الفًتــا إىل أنهــا باتــت تشــّكل خطــًرا 
يف  اإلســالمي  املتحــف  ســور  عــىل  ــا  حقيقيًّ

األقىص.

وقــف  عــىل  الســجون  إدارة  إلجبــار  الســجون 
إجراءاتها بحقهم وإعادتهم املعتقالت إىل ما 

قبل نفق الحرية.
وأشارت إىل أن إدارة السجون ارتكبت انتهاًكا 
منعــت  فقــد  الدينيــة،  الشــعائر  بحــق  صارًخــا 
ُينــذر  "مــا  الخطابــة،  اإلســالمي  الجهــاد  أرسى 

بأننــا أمــام خطــوات تصعيدية احتجاجية قريبة 
ســينفذها أرسى حركــة الجهــاد اإلســالمي ضــد 
هذه القرارات التعسفية التي تنتهك الشعائر 

الدينية والقانون اإلنساين".
كل  القــدس  مهجــة  مؤسســة  وطالبــت 
والدوليــة  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 

األمــم  لهيئــة  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ومجلــس 
االحتــالل  قــوات  لــدى  بالتدخــل  املتحــدة 
الهجمــة  لوقــف  حــد  لوضــع  اإلرسائيــيل 
املستمرة واملسعورة والتدخل العاجل لوقف 
االســالمي"  "الجهــاد  أرسى  بحــق  االنتهــاكات 

وكل األرسى الفلسطينيني.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

مــا مــن شــك يف أن التغــرات يف الســودان التــي أطاحــت 
بعمر البشــر كانت لها تداعيات ســلبية عىل وضع حامس 
يف الســودان. الربهان الرئيس الســوداين، وحمدوك رئيس 
الــوزراء يقــودان الســودان نحــو التطبيــع مــع )إرسائيــل(، لــذا 
وقــع الســودان عــىل اتفاقيــة أبراهــام مــع )إرسائيــل(، الحًقــا 
بدولــة اإلمــارات ومملكــة البحريــن. نظــام الســودان الجديــد 
أحــدث انقالًبــا كبــًرا عــىل سياســات البشــر، إذ اقــرب مــن 
أمــركا واســتجاب ملطالبهــا ورشوطهــا؛ لرفــع اســم الســودان 
التصنيــف  بحســب  لإلرهــاب،  الراعيــة  الــدول  قامئــة  مــن 
األمــريك، وكان مــن رشوط التقــارب مــع أمــركا االعــراف 
بـ)إرسائيــل(، وتطبيــع العالقــات معهــا، وكانــت مجموعة من 
دول الخليج قد أغرت السودان بالتطبيع، ومناهضة حامس 
بخــس..  )مثــن  ماليــة  مســاعدات  مقابــل  يف  ومعاقبتهــا، 

دراهم معدودات(.
يف ضــوء هــذا املتغــر الكبــر، ورمبــا الجذري يف السياســة 
حــامس  عنــد  املتوقــع  مــن  كان  التاريخيــة،  الســودانية 
وجــود  ضــد  عقابيــة  إجــراءات  حمــدوك  حكومــة  تتخــذ  أن 
حــامس يف الســودان، وضــد رجــال األعــامل الفلســطينيني، 
بتهمــة التعــاون مــع حــامس. مــا توقعتــه حــامس حــدث، إذ 
صــادرت حكومــة حمــدوك أمــوال رجــال أعــامل فلســطينيني 
وممتلكاتهــم، وزعمــت أن هــذه األمــوال واملمتلــكات تعــود 
لحامس، وهذا ما نفته حركة حامس نفًيا قاطًعا، وناشــدت 
الرئيس الربهان ورئيس الوزراء حمدوك التدخَل الشخيص 

للمحافظة عىل أموال وممتلكات الفلسطينيني.
رمبــا ال يتوقــع أحــد أن تحــدث اســتجابة إيجابيــة مــن الربهان 
وحمــدوك، ألن مــا يجــري هنــاك هــو بعــض مطالب ورشوط 
أمركا و)إرسائيل(، وهو مثن طبيعي ملن يريد أن يكون يف 
الســلة األمركيــة، وقــد ســبقت الســودان دول أخــرى دفعت 

الثمن نفسه لرىض عنها أمركا و)إرسائيل(.
نفــض  قــررت  قــد  العربيــة(  )أعنــي  الــدول  هــذه  كانــت  إذا 
ت مبفهوم  أيديهــا مــن واجبات القضية الفلســطينية، وضحَّ
اإلســالم والقوميــة العربيــة ومســتلزماتهام، ملصلحــة الحالــة 
الُقطريــة الضيقــة، ولــو عــىل حســاب الفلســطيني، وقضيتــه 
العربية اإلسالمية، فهذا يعني أن هذه البالد مل تعد تؤمن 
بالعروبة محررة لفلسطني، أو بالعروبة معينة للفلسطينيني 
القــول إن الخســارة  يف مقاومــة االحتــالل، وبالتــايل ميكــن 

مزدوجة:
التاريخــي، وهــذه  الــدول  الفلســطيني يخــر موقــف هــذه 
)إرسائيــل(  وتحتضــن  وتاريخهــا،  نفســها  تخــر  الــدول 
الدولــة التــي تحتــل األقــى أوىل القبلتــني وثالــث الحرمــني 

الرشيفني. وهذه تجارة خارسة ال ربح فيها.
أحمــد  للوزيــر  قولهــا  مــن  بــد  ال  كلمــة  املقــال  يف  بقيــت 
أمــوال وممتلــكات رجــال  الــذي رحــب مبصــادرة  مجــدالين 
األعــامل الفلســطينيني، ووصفهــا بالقــرار الحكيــم، وطالــب 

حكومة حمدوك بإرسال هذه األموال املصادرة للسلطة.
هــذا الرحيــب وتلــك املطالبــة مجللــة بثــوب مــن العــار ال 
يلبســه مجــدالين وحــده، بــل تلبســه حكومــة محمــد اشــتية 
مــن  غــره  بعــرات  الشــامت  هــذا  تحتــض  ألنهــا  بكاملهــا، 
واالســتيطان،  االحتــالل  يقاومــون  ومــن  الفلســطينيني، 
ســيد  االحتــالل.  دولــة  جانــب  إىل  برحيبــه  ويصطــف 
مجدالين: مبارك عليك فريقك الذي تواليه من دون الله، 

غًدا تحرش معه إن شاء الله.

تجارة خاسرة ورّب الكعبة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
متعــددة  إلكرونيــة  حمــالت 
الفلســطينية  الســاحة  تشــهدها 
شــاملة  بانتخابــات  للمطالبــة 
ومتزامنــة تعيــد الحيــاة للســاحة 
وتنهــي  الفلســطينية  السياســية 
احتــكار رئيــس الســلطة محمــود 
عباس لها، يشــارك فيها نشــطاء 
إعــادة  رضورة  يــرون  سياســيون 
لشــعبنا،  والحريــات  الحقــوق 
تســتطيع  سياســية  قيــادة  وفــرز 
التعامــل مــع متطلبــات املرحلــة 

عرب صندوق االقراع.
الدعــوات  وتصاعــدت 
عقــب  عبــاس  لرحيــل 

الرئاســية  االنتخابــات  تعطيلــه 
والترشيعية واملجلس الوطني، 
التي كان من املقرر أن تبدأ يف 
مايــو/ أيــار املــايض، ومــا تبعــه 
مــن اغتيال الســيايس املعارض 
جنــويب  الخليــل  يف  بنــات  نــزار 
الضفــة الغربيــة املحتلــة يف 24 

يونيو/ حزيران املايض.
التظاهــرات  عــرشات  وخرجــت 
يف مدن الضفة الغربية ملطالبة 
وإجــراء  باالســتقالة،  عبــاس 
يف  وشــفاف  مســتقل  تحقيــق 
بنــات،  الناشــط  اغتيــال  جرميــة 
لكن أجهزة األمن قابلتها بالقمع 
وفــق  والتعذيــب،  واالعتقــال 

اإللكرونيــة تطالــب يف الوقــت 
الناشــط  حــق  بإعــادة  ذاتــه 
الســيايس نــزار بنــات الــذي دفــع 
بإعــادة  للمطالبــة  مثنــًا  حياتــه 
اختيــار  يف  شــعبنا  حقــوق 

ممثليه.
بــأن  اعتقــاده  عــن  عبيــد  وعــرب 
بــااًل  يلقــي  ال  إجــاماًل  عبــاس 
ألي حمــالت إلكرونيــة تطالــب 
بُعــرض  "وســيرضبها  برحيلــه، 
أجنــدة  يتبــع  فهــو  الحائــط، 
شــخصية خاصــة بــه، تقــوم عــىل 
عدم االلتفات لجامهر شــعبه، 
ســابقًا  يدعــي  كان  حــني  يف 
مواطنــني  عــرشة  خــرج  لــو  أنــه 

مؤسسات حقوقية.
رحيل عباس

عبيــد  شــكري  محمــد  الناشــط 
الشــعبية  "الحملــة  يف  يــرى 
الرئيــس  إلســقاط  اإللكرونيــة 
عــىل  تقــوم  التــي  عبــاس"، 
تطالــب  إلكرونيــة  عريضــة 
للعمليــة  الحيــاة  بإعــادة 
مــن  الفلســطينية  الدميقراطيــة 
حــاًل  االنتخابــات  إجــراء  خــالل 
لتفرد عباس بالســلطة، وإفســاح 
املجــال أمــام انتخــاب بديــل لــه 

قادر عىل إدارة املرحلة.
حديــث  يف  عبيــد  ويبــني 
العريضــة  أن  لـ"فلســطني"، 

يطالبون برحيله فإنه سرحل".
املئــات  "رأينــا  ويضيــف: 
اللــه  رام  شــوارع  يف  يخرجــون 
أمنــه  فقمعــه  برحيلــه  يطالبــون 
لهــم"،  يســتجيب  أْن  مــن  بــداًل 
مــن  "وبــداًل  بالقــول:  مســتدركًا 
أن يحقــق مطالــب شــعبه، رأيناه 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ميهــل 
األرايض  مــن  لالنســحاب  عاًمــا 
األمــر  67م،  عــام  املحتلــة 
الــذي ســيعطي الفرصــة للتمــدد 

االستيطاين بالضفة".
عبــاس  قــرارات  كل  أن  ورأى 
الشــعبية  لــإلرادة  منافيــة 
مــا  وهــو  الفلســطينية، 
السياســيون  النشــطاء  دفــع 
الفلسطينيون للمطالبة بتنحيته 
سياســيًا عــرب عمليــة دميقراطيــة 
متنع حدوث فوىض يف الوضع 

الداخي الفلسطيني.
الســيايس  الناشــط  يبتعــد  ومل 
محمــد مشــمش يف الــرأي كثرًا 
عن سابقه، إذ رأى يف الحمالت 
املتكررة مؤخرًا للمطالبة برحيل 
مطالبــات  عــن  تعبــًرا  عبــاس 
التعبــر  ُحــرم  لشــعب  رشعيــة 
صنــدوق  خــالل  مــن  نفســه  عــن 

االنتخابات لـ15 عامًا سابقة.
وقال مشمش لـ"فلسطني": "مل 
يتوقــف األمــر عند هذا الحد بل 
بعد أن كنا قاب قوسني أو أدىن 
ترشيعيــة  انتخابــات  عقــد  مــن 
فــردي  بقــرار  فوجئنــا  مؤخــرا، 
مشــرًا  بتأجيلهــا"،  عبــاس  مــن 
شــعبنا  أن  يؤكــد  ذلــك  أن  إىل 
يحتــاج إلفراز قيادة قوية لنظامه 
الســيايس تســتطيع قيادتــه يف 
املرحلــة الصعبــة التــي ميــر بهــا 
االحتــالل  قــرارات  ومواجهــة 

بحقه.
الشــباب  معظــم  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطيني مل ميارســوا حقهــم 
يف االنتخاب من قبل، حيث إن 
آخــر انتخابــات أجريــت يف عــام 
2006م، "فهذا يعني أن عباس 

حاكم مستبد كغره من الحكام 
تفعيــل  مــن  بــد  فــال  العــرب، 
الحمــالت ضــده ليأخذ الشــعب 

دوره مصدًرا للسلطات".
دون الطموحات الفلسطينية

وبني مشــمش أن خطاب عباس 
األخــر باألمــم املتحــدة وخاصــة 
أمهــل  التــي  الفكاهيــة  الفقــرة 
لينســحب  االحتــالل عامــًا  فيهــا 
عــام  املحتلــة  األرايض  مــن 
67م، مل ُيَلبِّ أدىن الطموحات 

الفلســطينية، "فـ"عباس" نفســه 
يــدرك أن طــرح "حــل الدولتــني" 

مل يعــد موجــودًا عــىل األجنــدة 
اإلرسائيلية، وغر قابل للتطبيق 
ابتلــع  إذ  الواقــع،  أرض  عــىل 

االستيطان القدس والضفة".
عبــاس  "مــر  بالقــول:  ومــى 
عىل هموم شــعبنا مرور الكرام، 
والضفــة  القــدس  فتجاهــل 
هزيــل  خطــاب  يف  واألرسى، 
نفســه  يعــد  لشــخص  ومكــرر 
الفلســطيني  للشــعب  رئيســًا 
أنــف  مقاومتــه  مرغــت  الــذي 
االحتــالل يف الــراب يف معركــة 
حــني  يف  القــدس"،  "ســيف 
يخــرج هــو ليســتجدي االحتــالل 
بضعــف ال يتســاوق مع إنجازات 

شعبه". 
فيام يســتعد نشــطاء سياســيون 
بالضفــة بالرشاكــة مــع نظــراء لهم 
يف الخارج وغزة إلطالق عريضة 
بانتخابــات  تطالــب  إلكرونيــة 
شــاملة ومتزامنــة وتغيــر الوضع 
خــالل  مــن  القائــم  الســيايس 
صندوق االنتخابات، كام يوضح 
الناشــط  عليهــا  القامئــني  أحــد 

السيايس أيب العابودي.
الحملــة  أن  العابــودي  ويؤكــد 
اليــوم  مســاء  ســتنطلق  التــي 
ســُتطالب  صحفــي  مؤمتــر  عــرب 
نــزار  للشــهيد  بالعدالــة  أيضــًا 
الحقــوق  كل  وإعــادة  بنــات، 
والحريــات لشــعبنا، الفتًا إىل أن 
املشــاركني بالحملــة مــن جميــع 
حــني  يف  السياســية،  األطيــاف 
قــوى  مــن  دعــاًم  الحملــة  تالقــي 

سياسية عدة.
دافعنــا  النشــطاء  "نحــن  وقــال: 
وحقــوق  بنــات  نــزار  حــق  عــن 
شــعبنا يف الحرية، وعزمنا عىل 
تصديــر  عــرب  النضــال  مواصلــة 
شعار "ارحل" للنظام السيايس 
تغييبــه  وإنهــاء  بكاملــه  القائــم 

املواطن".
الناشــطني  أن  عــىل  وشــدد 
إلعــادة  الســلمية  الحلــول  مــع 
لشــعبنا،  والرشعيــة  الحقــوق 
وستحاول إسامع صوتها للنظام 
أوســلو  اتفــاق  إلغــاء  بــرضورة 
وتبعاته، "فمن غر املعقول أن 
ومتنفذيــه  األمــن  عنــارص  يقــوم 
يف  النــاس  حقــوق  بانتهــاك 
وســحل  الســلمية  مظاهراتهــم 
واعتقالهــم  والشــباب،  النســاء 

وتقدميهم للمحاكمة".
اعتقــاده  عــن  العابــودي  وأعــرب 
بــأن فلســطني "يجــب أن تقــدم 
للحريــات  حضارًيــا  مســتوى 
يليــق بهــا بصفتهــا شــعًبا ينشــد 

حريته من االحتالل".

"الداخلية" تفوز بجائزة أفضل
 تحول إلكتروني حكومي لعام 2021

غزة/ فلسطني:"
إلكــروين  تحــول  أفضــل  مســابقة  جائــزة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  حــازت 
2021، التــي أطلقتهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات  حكومــي لعــام 

مطلع العام الجاري. 
كــام فــازت الداخليــة باملركزيــن األول والثالــث يف مســابقة أفضــل مركــز خدمــات 
دائــرة حكوميــة.  أفضــل  جائــزة  الثالــث يف  باملركــز  فوزهــا  إضافــة إىل  حكومــي، 
وأوضــح املديــر العــام لــإلدارة العامــة للتخطيــط والتطويــر بالــوزارة العميــد طــارق 
العيســوي أن الشــقني املــدين والعســكري بالداخليــة حصــدا املرتبتــني األوىل 
والثانية عىل التوايل يف املسابقة عىل مستوى الوزارات الحكومية املختلفة. 

وقــال العيســوي يف ترصيــح صحفــي": "إن الهــدف مــن املســابقة تعزيــز التنافــس 
بــني الدوائــر الحكوميــة مــن أجــل تحســني جــودة العمــل الحكومــي وتقديــم أفضــل 

خدمة للمواطنني".
 وأشــار إىل أن معايــر املســابقة شــملت خمســة محــاور، هــي: الحوكمــة، والبنيــة 
التحتيــة الفنيــة، واإلجــراءات والعمليــات الداخليــة، والخدمــات الرقميــة املقدمــة 

للمستفيدين، والدعم الفني والتفاعل مع املستفيدين. 
بــدوره أكــد مديــر اإلدارة العامــة للحاســوب بــوزارة الداخليــة- الشــق املــدين م. 
محمــد الحمضيــات، أن الظــروف الصعبــة يف غــزة وقلة املوارد املتاحة مل ُتشــكل 
لتذليــل كل  بــل شــكلت تحدًيــا  الحاســوب،  إدارة  العمــل يف  فريــق  أمــام  عائقــًا 
العقبات وتقديم ابتكارات وخدمات بجودة أعىل ُتالمس احتياج املستفيدين. 
ولفــت الحمضيــات إىل أن إدارة الحاســوب متتلــك أنظمــة إلكرونيــة وتطبيقــات 

وخدمات متطورة يف سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنني. 
جدير بالذكر أن املسابقة جاءت بناًء عىل قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 

)2019-44-03( بشأن اعتامد جائزة سنوية ألفضل تحول إلكروين حكومي.

صورتان على الكمبيوتر 
قان 200 ألف دوالر ُتحقِّ

 في مزاد
نيويورك/ وكاالت:

حققــت أول صــور عــىل الكمبيوتــر عــىل اإلطــالق لوجــه مبتســم 
عــىل  علنــي  مــزاد  يف  دوالر  و500  ألفــًا   237 عابــس،  وآخــر 

اإلنرنت، وفق وكالة األنباء األملانية.
وذكرت مزادات الراث ومقرها تكســاس، أّن الربوفســور ســكوت 
فاملــان، أســتاذ علــم الكمبيوتــر، يف جامعــة "كارنيجــي ميلــون" 

البحثية العلمية يف الواليات املتحدة، رسم تلك الصور.
ومثــل هــذه العــروض التصويريــة، ســهلة الطبــع لســامت الوجــه، 
قياســية،  مفاتيــح  لوحــة  عــىل  املوجــودة  األحــرف  باســتخدام 
أصبحــت يف نهايــة املطــاف ُتعــرف باســم "الرمــوز االنفعالية عرب 

اإلنرنت".
ويف رسالة، ُكتبت يف 19 سبتمرب/ أيلول 1982، اقرح فاملان 
اســتخدام الرمــز)J( بوصفــه عالمــة مــزاح، مــام يعنــي “أنــا أضحك 
فقــط” والرمــز )L(ليعنــي "أنــا جــاد"، ورسعــان مــا اكتســبت هــذه 
الرموز املعاين اإلضافية لكلٍّ من "أنا سعيد" و"أنا غر سعيد".

وذكــرت دار املــزاد العلنــي: "إبــداع فاملــان مهــّم، ليــس فقــط ألّنه 
جلــب اإلنســانية والســياق والعاطفــة إىل شاشــة بــال مالمــح، لكن 
أيضــًا نظــرًا ألّنــه ميثــل أول تصويــر لثقافــة )تصويريــة( يف خطــاب 

عرب اإلنرنت".

نشطاء وسياسيون يطالبون برحيل عباس وإعادة الحياة لصندوق االقتراع


