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ر من االلتفاف على الديمقراطية وإلهاء شعبنا "مجلس القوائم االنتخابية" يحذِّ

الفصائـل ترفـض دعـوة السلطـة إلجـراء انتخابــات 
قرويـــة جزئيـــة بعيـــًدا عـــن التوافـــق الوطنـــي

حماس األجدر بقيادة الشعب وتمثيله
استطالع: 78 بالمئة من الفلسطينيني 

يريـــدون استقالـــة عبـــاس

استغربوا »المزاجية« في إجرائها وتناسي »ذريعة« مشاركة القدس
مواطنــون يرفضــون إجــراء السلطــة 

انتخابـات قرويـة جزئيـة دون توافـق وطين

دعا الحكومة اللبنانية الجديدة إلقرار قوانين تضمن حقوقهم

طه: "أوسلو" أدى لرتاجع االهتمام 
الدويل بقضية الالجئني الفلسطينيني

17 وفــــاة و1977 إصابـــة 
بـ"كورونـــا" فـــي غـــزة والضفـــة

رفًضا العتقالهم اإلداري
5 أرسى يقررون 

مقاطعة 
محاكم االحتالل 

واالمتناع عن 
تناول الدواء 

رام الله/ فلسطني:
مــن  إداريــني  أرسى  خمســة  قــرر 
املــرىض مقاطعة محاكم االحتالل 

واالمتنــاع  اإلرسائيــي، 
الــدواء؛  تنــاول  عــن 

حنيين: "األبطال 
الستة" حطموا 
النظرية األمنية 

اإلرسائيلية
رام الله/ فلسطني: 

القيــادي يف حركــة املقاومــة  أكــد 
الحكيــم  عبــد  حــاس  اإلســالمية 

"نفــق  عمليــة  أن  حنينــي 
الحريــة" حطمت قدرات 

رام الله/ فلسطني:
أظهــرت نتائــج اســتطالع للــرأي العــام الفلســطيني، أن 
78 يف املئة من املشــاركني يريدون اســتقالة رئيس 
الســلطة محمــود عبــاس، وأن شــعبيته وحركتــه "فتــح" 

"حــاس".  حركــة  شــعبية  تصاعــد  مقابــل  تراجعــت 
السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  املركــز  وأوضــح 

نــرت  الــذي  االســتطالع  يف  واملســحية 
نتائجــه، أمــس: أنــه "لــو أجريــت انتخابــات 

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الغربيــة  والضفــة  القــدس  مــن  مواطنــون  اســتهجن 
وحكومتهــا  الســلطة  إقــرار  غــزة،  وقطــاع  املحتلتــني 

يف رام اللــه إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة بعيــًدا عــن 
تعطيلهــا  اســتمرار  مــع  الوطنــي،  التوافــق 
والرئاســية  التريعيــة  االنتخابــات  إجــراء 

بريوت-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املســؤول  نائــب  قــال 
اتفــاق  إن  لبنــان، جهــاد طــه:  اإلســالمية حــاس يف 
الــدويل بقضيــة  االهتــام  تراجــع  أدى إىل  "أوســلو" 
الالحقــة  االتفاقيــات  وإن  الفلســطينيني،  الالجئــني 
بــني الســلطة واالحتــالل اإلرسائيــي تجاهلــت معاناة 
الالجئني ومل تقدم لهم شيئا. وأضاف طه يف مقابلة 

مــع صحيفــة "فلســطني" أن "أوســلوا" أثر ســلبيا عىل 
واقــع الالجئــني يف دول اللجــوء، وأن تراجــع اهتــام 
االهتــام  لرتاجــع  مــررا  شــكل  بهــم  رســميا  الســلطة 
الــدويل، خاصــة املؤسســات الدوليــة التــي انبثقــت 
عن األمم املتحدة من أجلهم كوكالة غوث وتشغيل 

التــي  "أونــروا"،  الفلســطينيني  الالجئــني 
بواجباتهــا  وقيامهــا  أدائهــا  عــن  تراجعــت 

 غزة-رام الله/ فلسطني:
وفــاة،   17 تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
لـــ1599  بفــريوس "كورونــا"، إضافــة  و1977 إصابــة 
حالــة تعــاٍف، يف قطاع غــزة والضفة الغربية املحتلة. 
وفــاة،   14 الصحــة  وزارة  ســجلت  غــزة  قطــاع  ففــي 
و1323 إصابــة بـ"كورونــا"، و800 حالــة تعــاٍف، بعــد 
تقريرهــا  يف  الــوزارة  وذكــرت  عينــة.   3345 فحــص 
اليومــي أن إجــايل الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة 

طبيــة يف املستشــفى وصــل إىل 384، منهــم 242 
حالــة خطــرة وحرجــة. وأفــادت بــأن إجــايل املصابــني 
بالفريوس وصل إىل 157919، بينهم 20828 حالة 
نشطة، و135787 متعافًيا، و1304 وفيات. وبشأن 
التطعيات بّينت الوزارة أن 386443 شخًصا تلقوا 
القطــاع  إىل  وصلــت  حــني  يف  اليــوم،  حتــى  اللقــاح 

768590 جرعة لقاح. ويف الضفة الغربية 
و654  وفيــات،   3 الصحــة  وزارة  ســجلت 

غزة/ جال غيث:
واملحرريــن  لــأرسى  واعــد  جمعيــة  حــذرت 
ومؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء واألرسى 
انفجــار األوضــاع يف ســجون  مــن  والجرحــى، 

االحتالل اإلرسائيي بسبب حمالت التنكيل 
بعــد  خاصــة  لهــا،  يتعرضــون  التــي  والقمــع 
عمليــة "نفــق الحريــة" مــن ســجن "جلبــوع". 
ودعتــا خــالل وقفــة جاهرييــة نظمتاهــا أمــام 

اإلنســان  لحقــوق  الســامي  املفــوض  مقــر 
غــرب مدينــة غــزة رفًضــا لقــرار عــزل عــدد مــن 

إىل  األســرية،  الحركــة  قيــادات 
مسريات ومواجهات يف كل نقاط 

تحذيـــرات مــن انفجـــار السجـــون 
ــــة نصــــرًة لألســــرى ودعــــوات لهبَّ

مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية حول آخر المستجدات             )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

وقفة لجمعية واعد ومؤسسة مهجة القدس تضامًنا مع األسرى في  سجون االحتالل          )تصوير/ ياسر فتحي(

سيطرة السلطة و"فتح" عىل 
المجالس المحلية.. شكل آخر 

للتفرد بالحكم والديكتاتورية
رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:

كحــال النظــام الســيايس ومعظــم املؤسســات الوطنيــة، تعاين الســلطات 
املحليــة مبــدن وقــرى الضفــة الغربيــة، تفــرد حركــة فتح ورئيســها 
محمود عباس بإدارتها، من خالل إقصاء القوائم والشخصيات 

غزة/ رامي رمانة:
أركان  الفســاد  ينخــر  مختلفــة  بأشــكال 
وســط  اللــه،  رام  يف  الســلطة  مؤسســات 
تغييب قرسي ملراقبة املجلس التريعي، 

وتجاهــل ملطالــب املجتمــع املــدين.  ويــرى 
يف  املحســوبية  أن  اقتصاديــون  مراقبــون 
عــىل  املرتفــع  واإلنفــاق  التوظيــف،  عنــر 
مكتب رئاسة السلطة والسفارات، واملحاباة 

يف توزيــع املناقصــات والعطــاءات، وحرمــان 
أشــكال  أكــر  الســنوي،  اإلنفــاَق  غــزة  قطــاع 

وأن  العــام،  باملــال  فتــكًا  الفســاد 
الســلطة  يف  املتنفذيــن  مــن  ثلــة 

عدد من المتنفذين يتحكمون في المفاصل المالية

اقتصاديون: الفساد ينخر أركان مؤسسات 
السلطــة وتجاهــل لمطالــب اإلصــالح

القمع السيايس وانتهاك 
الحريات العامة.. نهج 

الحكم يف الضفة
رام الله- غزة/ جال غيث:

يف  العامــة  الحريــات  وانتهــاك  الســيايس  القمــع  أشــكال  تتوقــف  ال 
للســلطة  نهًجــا  األمــر  بــات  حتــى  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات 
الحاكمة. فالقمع الســيايس، واعتقال النشــطاء واســتدعاؤهم،  22

33

33

8844

551515

44

66

66

رام الله-غزة/ فلسطين:
أكدت فصائل المقاومة رفضها دعوة الســلطة وحكومتها في رام الله إلجراء انتخابات قروية 
جزئية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعيًدا عن التوافق الوطني، مع تواصل تعطيل 
إجراء االنتخابات الشــاملة وخاصة المجلس التشــريعي والرئاســة.  وقالت الفصائل في بيان لها 

عقــب اجتماعهــا الــدوري أمس: إن هذه االنتخابات تخــدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة 
22لصالــح حــزب الســلطة على حســاب مصالح شــعبنا وتطلعاتــه، معتبرة دعوة الســلطة 

أمري قطر: ال يمكن تهميش 
القضية الفلسطينية 

نيويورك/ فلسطني:
قــال أمــري دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين: إن قضيــة ترحيــل أهــايل 
حــي الشــيخ جــراح وســلوان يف مدينــة القــدس املحتلــة، واقتحامــات املســجد 
ســبيل  ال  وأنــه  الفلســطينية،  القضيــة  مركزيــة  لتؤكــد  جــاءت  مؤخــًرا  األقــى 
شــاملة  ســلمية  تســوية  بتحقيــق  الــدويل  املجتمــع  مطالبــا  عليهــا"،  لاللتفــاف 
لأمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  كلمتــه  يف  ثــاين"  "آل  وأشــار  للقضيــة.  وعادلــة 

املتحــدة، أمــس، إىل أن "العــام الحــايل شــهد انتهــاكات إرسائيليــة 
عــىل  االعتــداء  وتكــرار  املحتلــة،  الرقيــة"  "القــدس  يف  عديــدة 

تجدد اقتحام األقصى واالحتالل يغلق اإلبراهيمي

مستوطنون يرشعون 
يف شق طريق استيطاين 

جديد رشيق بيت لحم
محافظات/ فلسطني:

رشع مســتوطنون، أمــس، يف رشق طريــق اســتيطاين جديــد يف أراٍض رشقــي 
بيت لحم جنوب الضفة الغربية املحتلة، يف حني اقتحم عرات املستوطنني 

باحات املســجد األقى املبارك، وســط حراســة مشــددة من رشطة 
15االحتــالل، كــا أغلقــت قــوات االحتالل الحــرم اإلبراهيمي يف مدينة  15
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إعالن طرح عطاء رقم 2021/20-2022م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2021/20-2022م(

 والخاص بشراء وتوريد مرسم هندسي 
وكرسي مكتب للجامعة. 

فعــى الراغبــن يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الشــئون  الحرازيــن – مبنــى  الرئيــي  الفــرع   - اللــوازم واملشــريات  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 
مســردة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 

املوافق 2021/09/23م ، الساعة الواحدة  ظهرا.
يــوم  هــو  الجامعــة  العطــاء إلدارة  كــراس  لتســليم  موعــد  آخــر  بــأن  علــًا 
اإلثنــن املوافــق 2021/09/27م الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرًا 

بالظرف املختوم.
 مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

إدارة جامعة األقىص

)KDF0019=PSE1080( إعالن طرح عطاء رقم
 توريد وتركيب أثاث مكتبي ملركز تدريب ديوان 

املوظفني العام بغزة 
تعلــن  للتنميــة،  اإلســالمي  البنــك  وبــإدارة  للتنميــة،  الكويتــي  الصنــدوق  مــن  بتمويــل 
مؤسســة الخليــج التعليميــة- غــزة، وبالتعــاون مــع ديــوان املوظفــن العــام يف قطــاع غــزة 
أثــاث مكتبــي ملركــز تدريــب ديــوان املوظفــن العــام  عــن طــرح عطــاء توريــد وتركيــب 
بغــزة وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة للمــروع، فعــى 
املورديــن والــركات املســجلة والراغبــة يف املشــاركة، التوجــه للحصــول عــى نســخة 
مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر مؤسســة الخليــج التعليميــة بغــزة– آخر شــارع الوحــدة- عارة 
الخزنــدار- املدينــة الطبيــة- الــدور الثالــث )ت: 2884810-08 ف: 08-2880060(، 
وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/9/22م ولغايــة يــوم الخميــس املوافــق 

2021/9/30م من الساعة 9:00 ص وحتى الساعة 2:00 م، وفق الروط التالية:

1. الــركات املشــاركة: يجــب عــى الــركات املشــاركة أن تكــون مســجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة العطاء: $100 أمرييك غر مسردة.

فواتــر  تقديــم  ويجــب  املضافــة  القيمــة  شــاملة لرضيبــة  غــر  األســعار:   .3

رضيبية معفاة أو صفرية.
عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .4

استفسارات املشاركن، وذلك يوم األحد املوافق 2021/10/3م الساعة 
الحادية عرة صباحًا يف نفس املكان املشار إليه أعاله.

5. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %3 مــن 

قيمــة العــرض املقــدم، وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة وفــق الصيغــة الــواردة يف 
مســتندات العطــاء، وتكــون مــدة رسيــان الكفالــة 90 يومــًا مــن تاريــخ تســليم 

العطاء، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.
6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة عى أكرث من رشكة.

7. تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالثاء املوافق 

2021/10/5م الســاعة 12:30 ظهــرا يف نفــس املــكان املذكــور أعاله، ولن 

ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتح املظاريف: ســيكون موعد فتح املظاريف الســاعة 12:30 ظهرًا يف 

نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية.
9. رسوم االعالن: عى من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

األســعار  أقــل  عــى  بالرســية  ملزمــة  غــر  التعليميــة  الخليــج  مؤسســة   .10

وبدون إبداء األسباب.
 2884810 هاتــف:  عــى  االتصــال  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد   .11

/2880061 أو جوال: 0599145121

فرع جمعية مؤسسة الخليج التعليمية بغزة

قطاع التعليم

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة خان يونس

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع: توريد اطارات لزوم اليات الخدمات

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية عى 
منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك الــدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD

وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيذ مشاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العالة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2(  وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 
اليــات  لــزوم  إطــارات  توريــد  مــروع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات 
الخدمات وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIIW6 -1521120 -01 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
بلديــة  مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املــوردون   )3

هاتــف:  شــبر،  عدنــان  الســيد/  املشــريات،  املالية/قســم  الدائــرة  يونــس،  خــان 
08:2066770 فاكس: 08:2053155 وذلك ابتداًء من الساعة 08:00 صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/09/22م وحتى تاريخ 2021/10/02م.
4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل يــوم الســبت أو 

بتاريخ 2021/10/02م الساعة الثانية عر ظهرًا.
5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

6(العنوان املشار اليه أعاله: بلدية خان يونس، الدائرة املالية/قسم املشريات

بـــــلــديــة خـــان يــــونـــس
بتمويل من:

إعالن صادر عن بلدية غزة
تقديم عروض أسعار لتصميم طرق وبنية تحتية 

يف مدينة غزة
عــري  تصميــم  لعمــل  خارجــي  مصمــم  باســتقطاب  نيتــــها  عــن  غــزة  بلديــة  تعلــن 
املســتهدفة  املنطقــة  احتياجــات  يلبــى  ومبــا  املحــدد  بالوقــت  للطــرق  وحديــث 
ويراعــي كافــة العنــارص التصميمــة وفــق أحــدث املعايــر العامليــة لتصميــم الطــرق، 
فعى املهندسن املهتمن والراغبن يف التقدم للمشاركة مراعاة الروط االتية:

1. يجب أن يكون املهندس حاصل عى شهادة بكالوريوس يف الهندسة من جامعة معرف 

بها من وزارة الربية والتعليم العايل ومسجل وحاصل عى عضوية نقابة املهندسن.
2. خربة ال تقل عن 7 سنوات يف التصميم وخصوصًا البنية التحتية.

3. أن يتقن استخدام برامج الحاسوب املختلفة والسيا الربامج الهندسية.

4. إتقان اللغة اإلنجليزية.

5. مســؤولية املصمــم توفــر املــكان والطواقم الفنية والهندســية والتي تلزم 

إلنجاز عمله وتوفر أي أدوات وأجهزة وغرها. 
6. يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

الفنــي واملــايل يف مظروفــن منفصلــن مجموعــن يف  العــرض  7. يقــدم 

املهنــدس  اســم  عليــه  ومكتــوب  وموقــع  ومختــوم  مقفــل  واحــد  مظــروف 
املفوض ورقم الجوال والربيد االلكروين للتواصل.

8. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك وشاملة الرضائب.

9. ميكــن الحصــول عــى نســخة مــن الــروط املرجعيــة مــن مكتــب مدير وحدة 

العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبــز، هاتف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

بعد الظهر من تاريخ 2021/09/22 وحتى تاريخ 2021/10/10. 
10. ســيتم عقد اجتاع متهيدي يف مكتب املجلس البلدي بقمر البلدية الرئيي 

الكائن يف شارع عمر املختار يوم األربعاء 2021/09/29 الساعة 10:30 صباحًا.
11. سوف تختار اللجنة املكلفة عن البلدية أفضل العروض من الناحيتن 

الفنية واملالية، وهي غر مقيدة بأقل األسعار.
ظهــرًا  عــر  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وفتــح  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .12

)12:00( من يوم االحد املوافق 2021/10/10 يف العنوان املشــار اليه، بحضور 

املشــاركن بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل 
العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
                                                                           رئيس بلدية غزة

رام الله-غزة/ فلسطن:
دعــوة  رفضهــا  املقاومــة  أكــدت فصائــل 
الســلطة وحكومتهــا يف رام اللــه إلجــراء 
الضفــة  يف  جزئيــة  قرويــة  انتخابــات 
الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة، بعيــًدا عــن 
تعطيــل  تواصــل  مــع  الوطنــي،  التوافــق 
وخاصــة  الشــاملة  االنتخابــات  إجــراء 

املجلس التريعي والرئاسة. 
عقــب  لهــا  بيــان  يف  الفصائــل  وقالــت 
هــذه  إن  أمــس:  الــدوري  اجتاعهــا 
حزبيــة  مصالــح  تخــدم  االنتخابــات 
الســلطة  حــزب  لصالــح  ضيقــة  وفئويــة 
عــى حســاب مصالــح شــعبنا وتطلعاتــه، 
معتــربة دعــوة الســلطة إلجــراء انتخابــات 
قرويــة جزئيــة يف ظــل تعنتهــا وإلغاءهــا 
والتريعيــة  الرئاســية  االنتخابــات 
وانتخابــات املجلــس الوطنــي "مجــرد ذر 

للرماد يف العيون".
وشــددت عــى أن أي انتخابــات بحاجــة 
املناخــات  وتهيئــة  وطنــي  توافــق  إىل 
االلتــزام  الســلطة  عــى  وأن  لذلــك، 
مــن  الســابقة  الوطنيــة  باالتفاقيــات 
ومجلــس  وتريعيــة  رئاســية  انتخابــات 

وطني مبا فيها املجالس املحلية.
من جهة ثانية، أكدت الفصائل أن إعادة 
اعتقــال أبطــال عمليــة "نفــق الحريــة" يف 
ســجن "جلبــوع" لــن يغر حقيقة الفشــل 
والعجــز اإلرسائيــي أمــام صالبــة أرسانــا، 
محــذرة االحتــالل مــن ارتــكاب أي حاقــة 

بحقهم.
واصفــة  التطبيــع،  أشــكال  كل  وأدانــت 
إيــاه بأنــه "وصمــة عــار" عــى جبــن مــن 
عــوا اتفاقياتــه مع االحتــالل، الفتة إىل  وقَّ
أنه لن يؤثر يف وعي شــعوب أمتنا الحرة 
واملقاومــة التــي تؤمــن بقضيــة فلســطن 
األقــىص  ومســجدها  أرضهــا  وقدســية 

املبارك.
ودعــت الفصائــل إىل اســتمرار فعاليــات 
كل  يف  العــارم  الشــعبي  الغضــب 
ســاحات ومــدن الضفــة الغربيــة، مؤكــدة 
باملقاومــة  إال  ُيــردع  ال  االحتــالل  أن 

واالنتفاضة واملزيد من االشتباك.
"اتفــاق  ُيســمى  ملــا  رفضهــا  وجــددت 
اإلطــار" بــن وكالــة األمــم املتحدة لغوث 
الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل 
"أونــروا" واإلدارة االمريكيــة الــذي يحــّول 
لــدى  أمنــي  وكيــل  إىل  األمميــة  الوكالــة 
األمنيــة  السياســات  لتنفيــذ  واشــنطن، 
الالجئــن  قضيــة  وتصفيــة  اإلرسائيليــة، 

التي تعد جوهر القضية الفلسطينية.
مزاجية وتناقض

لرئيــس  الثــاين  النائــب  رأى  بــدوره، 
خريشــة  حســن  التريعــي  املجلــس 
مجــرد  جزئيــة  قرويــة  النتخابــات  الدعــوة 
ومحاولــة  الســلطة،  مــن  اختبــار  بالــون 
االنتخابــات  تعطيــل  عــى  للتغطيــة 
إجــراء  "نريــد  مؤكــًدا:  السياســية، 
ــا،  دوريًّ مســتوياتها  بــكل  االنتخابــات 
لــذّر  محاولــة  هــو  اليــوم  يجــري  مــا  لكــن 
الرمــاد يف العيــون للتغطيــة عى تعطيل 

االنتخابات األهم".
ونبــه خريشــة يف تريــح لوكالــة "صفــا" 
هــذه  وراء  مــن  تهــدف  الســلطة  أن  إىل 
الخطوة إرسال رسائل للمجتمع الدويل 
الــذي يضغــط عليهــا أنهــا حريصــة عــى 
"هــذه  مردفــا  الدميقراطيــة،  العمليــة 
قفــزة يف الهــواء، ومحاولــة للتغطية عى 
املواطــن  وإلهــاء  االنتخابــات،  تعطيلهــا 
وحــرف األنظــار عــا يجــري مــن تحــركات 

سياسية يف املنطقة".
وأكد أنه ال ينظر بجدية لهذه االنتخابات 
)ج(  املصنفــة  املجالــس  تخــص  ألنهــا 
ِعــزب  عــن  عبــارة  املجالــس  وهــذه 
عــدد  يتجــاوز  ال  صغــرة  وقــرى  وِخــرب 
شــخص،   8000 منهــا  الواحــدة  ســكان 
واالنتخابــات فيهــا ال تجــري إال مــن خــالل 

توافق عشائري عائي.
وأضــاف أن الســلطة تعــّن معظــم هــذه 
إذا  االنتخابــات  بعــد  حتــى  املجالــس 
مطالًبــا  مقاســها،  عــى  النتائــج  تــأِت  مل 
االنتخابــات  إلجــراء  األولويــة  تكــون  بــأن 
والتريعيــة  الرئاســية  السياســية، 
واملجلس الوطني، باعتبار أن املشــكلة 
الشــعب  تواجــه  التــي  األساســية 
الفلسطيني اآلن هي غياب الرعيات.

االنتخابــات،  إجــراء  مــع  "نحــن  وقــال: 
خاصــة ونحــن نعيش أزمة رشعيات، لكن 
البداية يجب أن تكون من أعى ألسفل، 
وليــس العكــس"، مردفــا "يجــب أال يرك 
قــرار االنتخابــات ملــزاج طــرف مــا، وإمنــا 
ضمــن توافــق وطني فلســطيني، والعمل 
باالنتخابــات  البــدء  عــى  جــدي  بشــكل 

السياسية وليست املحلية".
وأشــار إىل تجربــة عــام 2016 عندمــا تــم 
تعطيــل االنتخابــات املحليــة عــن طريــق 
املحاكــم، الفًتــا إىل أن تجزئة االنتخابات 
دليــل  مرحلتــن،  عــى  الجزئيــة  القرويــة 
املزاجيــة،  تحكمهــا  الســلطة  أن  عــى 
وهــو مــا أكــد عليــه وزيــر الحكــم املحــي 
الذي قال إنه سيتم بعد املرحلة األوىل 
تقييــم التجربــة وبناء عى النتائج تعديل 

أن  يثبــت  مــا  وهــو  االنتخابــات،  قانــون 
هــذه االنتخابــات ما هــي إال بالون اختبار 
ملــدى قــدرة الحــزب الحاكم عــى الفوز، 

وإذا مل يفز سيتم تعديل القانون.
وأشــار إىل تناقــض حــزب الســلطة الــذي 
عندمــا  التريعيــة  االنتخابــات  عطــل 
شــعر أنــه لــن يحصــل عــى األغلبية فيها، 
وكانــت الذريعــة منــع االحتــالل إجراءهــا 
وجــود  ال  واليــوم  املحتلــة،  القــدس  يف 
للقــدس يف االنتخابــات املحليــة، ومــع 

ذلك سُتجرى االنتخابات.
القــوى  بعــض  تناقــض  واســتغرب 
اليــوم  صوتهــا  ترفــع  التــي  واألحــزاب 
مطالبــة حركــة حــاس بإجــراء االنتخابات 
تأجيــل  ســاندت  التــي  وهــي  غــزة،  يف 
كانــت  ألنهــا  التريعيــة  االنتخابــات 
قوائــم  تشــكيل  عــن  حينــه  يف  عاجــزة 

لخوضها.
للقوائــم  التنســيقي  املجلــس  وحــذر 
إجــراء  قــرار  خطــورة  مــن  االنتخابيــة 
ذلــك  ا  عــادًّ جزئيــة،  قرويــة  انتخابــات 
الرعيــة  عــى  لاللتفــاف  محاولــة 

الفلسطينية وإلهاء الكل الفلسطيني.
املجلــس  باســم  املتحــدث  وقــال 
صحفــي  تريــح  يف  الكتنــاين  نــارص 
هــذه  إلجــراء  الدعــوة  إن  "صفــا"  لوكالــة 
يف  الرمــاد  لــذر  محاولــة  االنتخابــات 
العيــون، وإن املجلــس ســيخرج مبوقــف 
موحــد وواضــح تجــاه االنتخابات املعلنة 
يف مؤمتــر صحفــي اليــوم مــن أمــام مقــر 
الغربيــة  بالضفــة  التريعــي  املجلــس 

وقطاع غزة بالتزامن.

سيطرة السلطة و"فتح" عىل 
المجالس المحلية.. شكل آخر 

للتفرد بالحكم والديكتاتورية
رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:

كحــال النظــام الســيايس ومعظــم املؤسســات الوطنيــة، تعــاين 
حركــة  تفــرد  الغربيــة،  الضفــة  وقــرى  مبــدن  املحليــة  الســلطات 
فتــح ورئيســها محمــود عبــاس بإدارتهــا، من خالل إقصــاء القوائم 
والشــخصيات املنتخبــة، وتعيــن عنــارص مــن أبنــاء التنظيم بداًل 

منهم.
ورغــم فــوز حركــة حــاس مبجالــس البلديــات والقــرى يف الضفة 
وغــزة يف االنتخابــات التــي جــرت عى أربع مراحل عامي 2004 
القبــول  رفضــت  كــا  "فتــح"،  وحركــة  الســلطة  فــإن  و2005، 
بنتائــج االنتخابــات التريعيــة عــام 2006، انقلبــت أيضــا عــى 
املنتخبــة  املجالــس  وحلــت  املحليــة،  املجالــس  انتخابــات 

وعينت بداًل منها شخصيات من التنظيم.
املنتخبــة  املحليــة  املجالــس  حــل  الســلطة  قــرار  ويعكــس 
للبلديــات والقــرى، رفضهــا أي مظاهــر للدميقراطيــة والحريــة، 
املواطنــن،  دعــوات  رغــم  منفــرد،  بشــكل  الحكــم  واســتمرار 
االنتخابــات  إجــراء  رسعــة  إىل  املــدين،  املجتمــع  ومؤسســات 

بأشكالها كافة.
إجراء مرفوض

وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحزب الشــعب، خالــد منصور، 
أن تعيــن املجالــس املحليــة للبلديــات يف الضفــة الغربية، هو 

إجراء مرفوض، وغر قانوين، من قبل السلطة.
وقال منصور يف حديثه لـ"فلسطن": املجتمع املحي هو من 
يجب عليه التدخل لوقف إجراءات التعين للمجالس البلدية، 
وفــرض الشــخصيات التــي انتخبهــا خــالل االنتخابــات التي جرت 

خالل عام 2006.
وأضــاف: "يجــب أن يأخــذ املجتمــع املحــي دوره فيمــن ميثلــه 
ويديــر حياتهــم اليوميــة، واملجالــس البلديــة ذات أهميــة كبــرة 
الجهــات،  مختلــف  مــن  النــاس  حيــاة  تســير  يف  تتمثــل  جــًدا، 

واملواطن هو األقدر عى معرفة من يخدمه جيدا".
هيئــات  لوجــود  األفضــل  الوســيلة  تعــد  االنتخابــات  أن  وأوضــح 
الحكــم املحــي، وليــس إجــراء تعين لهــم، كا حدث يف بعض 

بلديات الضفة الغربية.
حــق  مــن  أن  عابــودي،  أيُب  الســيايس،  الناشــط  أكــد  بــدوره، 
انتخــاب  ومنهــا  كاملــة،  السياســية  حقوقــه  مارســة  املواطــن 
أعضــاء مجالــس محليــة لتمثيلــه يف البلديــات باملــدن، وعــدم 

تطبيق ذلك هو انتهاك لحقوق املواطنن.
وقــال عابــودي لصحيفــة "فلســطن": االنتخابــات البلديــة حــق 
للمواطنــن ويجــب أن تتــم وفــق القانون ويف موعد اســتحقاقها 
وال يجــوز تأجيلهــا أو تعيــن مجالــس دون انتخابــات، وال بــد مــن 

إعادة الرعية للشعب يف كل أشكال االنتخابات.
وأضــاف عابــودي: "املنظومــة السياســية الحاليــة تعــاين عــواًرا، 
حيــث إن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس انتهــت رشعيتــه، وهذا 

جوهر املشكلة للشعب الفلسطيني".
مــن  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  مــن  تخلًيــا  هنــاك  أن  وأوضــح 
عــى  وافقــت  اللجنــة  إن  حيــث  القانــون،  أمــام  مســؤولياتها 
تجــاوز الفــرات القانونيــة إلجــراء االنتخابــات، وتأجيــل العمليــة 

الدميقراطية بعد إصدار املرسوم.
وأشــار عابــودي إىل أن التــزام الســلطة نتائــج االنتخابات املحلية 
أو غرها أمر عليه عالمة استفهام، خاصة أنه سبق ورفض نتائج 
االنتخابــات التريعيــة عــام 2006، وانتخابــات مجالــس محليــة 

سابقة.

ر من االلتفاف عىل الديمقراطية وإلهاء شعبنا "مجلس القوائم االنتخابية" يحذِّ

الفصائل ترفض دعوة السلطة إلجراء انتخابات 
قروية جزئية بعيًدا عن التوافق الوطين

"#بدنا انتخابات شاملة".. 
وسم يُعم مواقع التواصل 

رفًضا لالنتخابات القروية الجزئية
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

القــى قــرار الحكومــة يف رام اللــه إجــراء انتخابــات الهيئــات املحليــة، رفًضــا 
واســًعا مــن نشــطاء وصحفيــن، مــا دفعهــم إلطــالق وســم "#بدنا_انتخابــات_

ر مواقــع التواصــل االجتاعــي يف األرايض الفلســطينية  شــاملة" الــذي تصــدَّ
املحتلة.

وكتب الناشط شادي أبو صبحة عرب صفحته عى "فيس بوك": "االنتخابات 
الشــاملة اســتحقاق ال ميكن التنازل عنه وكل املربرات التي يســوقها عباس 

وفريقه مرفوضة وال ميكن قبولها".
وأضاف: "ال ميكن أن تنطي عى الشــعب الفلســطيني محاوالت ذر الرماد 
يف العيــون التــي ميارســها هــذا الفريــق للهــروب مــن اســتحقاق االنتخابــات 

الشاملة عرب اإلعالن عن انتخابات يف بعض البلديات يف الضفة".
وأوضــح أن هــذه الخطــوة تــأيت يف الوقــت الــذي يعزل فيه رئيس حكومته اشــتية 
مــن  عنهــم  بــداًل  ويضــع  وطولكــرم،  نابلــس  يف  بلديــة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء 
املوالن له ولحكومته، وبعد أن قام هو بتأجيل االنتخابات العامة بحجج واهية.

ونــر الصحفــي خــرض عبــد العــال، تغريــدة عرب "فيس بوك" صورة توســطها 
عبــارة "آخــر انتخابــات بلديــة خاضهــا الشــعب الفلســطيني عــام 2005، مــن 
املسؤول؟". وأرفق تعليًقا عى تلك الصورة "التجربة خر برهان أنه عباس 

مخادع، #بدنا_انتخابات_شاملة".
فيا كتب الصحفي محمد جواد عرب صفحته "الشعب بدو انتخابات تغر 
عــى أرض الواقــع شــخصيات وكيانــات جامثــة مــن ســنوات مــش انتخابــات 
انتقائيــة". أمــا أميــن ماجــد، فنــر صــوًرا لرئيس الســلطة محمــود عباس، عرب 
صفحته عى "توير"، وأرفقها بتعليق "تفرد بالقرار الفلسطيني وخروج عن 

الصف الوطني... ملصلحة من؟".
أبــو حصــرة "كــم مــرّة عّطــل محمــود عبــاس  كــا تســاءل الصحفــي محمــود 

االنتخابات يف فلسطن؟".
وغرّد الناشط محمد طافش " نريد التخلص من نظام "يا بلعب عى كيفي 

أو بخرب" الذي تعتمده السلطة وفتح فيا يخص االنتخابات".
وأكمل "حلوا عن صدورنا بكفي.. #بدنا_انتخابات_شاملة".

بدنا_انتخابــات_  #" "تويــر":  عــرب  الهمــص،  راجــي  الصحفــي  قــال  بــدوره، 
شاملة ما دون ذلك عبث من املفرض أال نقبل به كمجموع وطني، فصائل 

وقوائم انتخابية ومؤسسات مجتمع مدين".
وتابــع الهمــص "ال بــد أن تعــي زمــرة الســلطة أن الوطــن ليــس مطيــة وال عزبــة 
خاصة"، مشًرا إىل أنها تريد أن تشغلنا عن جرمية اغتيال نزار وعن جرمية 

اللقاحات وجرمية االعتقال السيايس وغره كثر.
مقــررة  كانــت  والتــي  التريعيــة  االنتخابــات  تأجيــل  قــرر  قــد  عبــاس  وكان 
يف 22 أيــار/ مايــو املــايض، بذريعــة رفــض ســلطات االحتــالل إجرائهــا يف 
القــدس املحتلــة، أثــار ردود فعل غاضبــة، فيا اعتربت الفصائل والجاهر 

الفلسطينية القرار اغتصاًبا للسلطة وجرميًة دستورية وانفراًدا بالقرار.
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د. عدنان أبو عامر

القناعة اإلسرائيلية: عملية 
جلبوع لن تكون األخيرة

الذيــن  الســتة  األرسى  عمليــة  صفحــة  االحتــال  طــوى 
متكنــوا مــن تخليــص أنفســهم مــن ســجن جلبــوع، بإعــادة 
االحتــال  أروقــة  يف  الســائدة  القناعــة  لكــن  اعتقالهــم، 
بــدأ  القادمــة  العمليــة  أن  تتحــدث  واالســتخبارية  األمنيــة 

التخطيط لها أرسى آخرون، ويف سجون أخرى.
تزيــد قناعــة االحتــال بهــذه الفرضيــة يف ضــوء أن عمليــة 
وأقواهــا  حصانــة،  الســجون  أشــد  يف  حصلــت  جلبــوع 
املــؤرشات  مــن  العديــد  وجــود  ورغــم  أمنيــة،  احتياطــات 
ذاتهــم  أمــام األرسى  تحذيــر  تضــع عامــات  كانــت  التــي 
الذيــن اســتطاعوا الخــروج مــن قضبــان الســجن، رغــم كل 

تلك اإلجراءات األمنية واالحتياطات امليدانية. 
هــذا يعنــي أن تكــرار مثــل هذه العملية ســيكون أقل كلفة 
أخــذ  التنفيــذ عــى األرض، يف ضــوء  نجاًحــا يف  وأقــوى 
األمنيــة، ال ســيام  مــن االحتياطــات  أرسى آخريــن مزيــًدا 
إىل  الخــروج  لهــم  قــدر  إن  ســرهم،  بخــط  يتعلــق  فيــام 
فجــر الحريــة، مســتفيدين يف ذلــك مــن التغذيــة الراجعــة 

لعملية أرسى سجن جلبوع.
مــن  القادمــة ستشــهد املزيــد  القريبــة  صحيــح أن املــدة 
الوطنيــة  الحركــة  بعمــوم  اإلرسائيليــة  التنكيــل  إجــراءات 
القــادة الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام  األســرة، ال ســيام 
تبــادل  صفقــة  بســوى  عنهــم  لإلفــراج  مصــر  وال  مؤبــدة، 
مرشفة، أو خروجهم بطريقة أرسى جلبوع ذاتها، وبالفعل 
قد رشعت مصلحة ســجون االحتال يف هذه اإلجراءات 
أو  لردعهــم،  منهــا  محاولــة  يف  األرسى،  ضــد  التعســفية 
باألصــح اســتعادة الــردع اإلرسائيــي الــذي تبــدد مع شــيوع 

نبأ خاص األرسى من السجن يف عمليتهم البطولية.
لكــن التجربــة التاريخيــة تفيــد أن اشــتداد هــذه اإلجــراءات 
ال بــد أن يســتغرق وقتــه، ثــم تعــود األمــور إىل حالهــا مــن 
أمنيــة إرسائيليــة،  أوســاط  منــه  تحــذر  مــا  وهــو  الرتاخــي، 
بحجــم  معرفتهــا  ضــوء  يف  العمليــة،  هــذه  تكــرار  خشــية 
اإلرصار الــذي يحــرك األرسى، ورغبتهــم الجامحة بالخروج 

من قيد السجن، رغم أنف السجان ذاته.
يف الوقــت ذاتــه تــدرك األوســاط األمنيــة اإلرسائيليــة أن 
حجــم الحفــاوة التــي وجدهــا األرسى الفلســطينيون الذين 
خلصوا أنفسهم من سجن جلبوع قد يحفز قوى املقاومة 
خارج السجون عى التخطيط لتكرار مثل هذه العمليات 
مســتقبًا، ولعلهــا خــارج القضبــان تكــون أكــر أريحيــة يف 
مــن  ذلــك  العمليــة، مســتفيدة يف  هــذه  بتكــرار  التفكــر 
العديــد مــن اإلجــراءات والوســائل التــي ال يتســع املجــال 

لذكرها يف هذه السطور.
الخاصــة أن مــا حصــل يف ســجن جلبــوع، واأليــام األربعــة 
لاحتــال،  تحــدٍّ  مــن  الفلســطينيون  عاشــها  التــي  عــرش 
الــرتاب،  يف  وجههــا  متــرغ  التــي  األمنيــة،  ومنظومتــه 
الطاولــة،  عــى  األرسى  موضــوع  طــرح  جديــد  مــن  يعنــي 
امليدانيــة  الناحيــة  مــن  حصــل  مــا  صفحــة  إغــاق  ورغــم 
العملياتيــة، ســتبقى انعكاســاتها ماثلــة أمــام نواظــر صنــاع 
القــرار اإلرسائيــي، خشــية تكــرار مــا حصــل مــن جهة، ومن 
جهة أخرى توعد املقاومة بأن يكون األرسى الستة ضمن 
أمــام  جديــد  تحــدٍّ  وهــو  القادمــة،  التبــادل  صفقــة  قامئــة 

االحتال.

إعالن طرح مزايدة بالظرف املختوم 2021/01
تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن رغبتها يف

 بيع سيارة من نوع  فلوكس واجن"كادي" 1+4 راكب 
موديل 2012 عن طريق املزاد بالظرف املختوم  

اد  وعليه من يرغب بالدخول يف هذا املزاد التوجه ملقر جمعية روَّ
ملعاينــة البــاص عــى أرض الواقــع واســتام نســخة كراســة العطــاء، 

وفقًا للرشوط التالية:- 
1( اســتام كراســة عطــاء املزايــدة مــن الجمعيــة أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي 

اعتبارا من يوم الثاثاء 2021/09/21م ولغاية يوم الخميس 2021/09/23م 
مقابل رسوم وقدرها 200 شيكل غر مسرتدة لكل كرسة مزايدة .

2( يرفــق كل مــزاود تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة1000 دوالر نقــدًا أو شــيك بنــي 
داخل الظرف املختوم.

العطــاءات  صنــدوق  يف  املــزاودة  ظــرف  ووضــع  بايــداع  املــزاود  يقــوم  أن   )3

املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة ظهــرا مــن يــوم االحــد 2021/09/26م 
بالجمعية ولن يسمح ألي شخص بتقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد .

4( ســيتم فتح مظاريف املزايدة يوم االحد2021/09/26م الســاعة الثانية 

والنصف ظهرًا بقر الجمعية.
5( يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع كامل املبلغ خال 48 ساعة من تاريخ 

اشعاره برسو املزاد عليه ويف حالة عدم الدفع خال املدة املذكورة يحق 
للجمعية مصادرة التأمني مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض.

6( يحق للجمعية الغاء املزايدة يف حال األسعار غر مناسبة.

7(  تكلفة االعان عى من يرسو عليه املزاد .

8( للمراجعة واالستفســار الرجاء االتصال عى هاتف رقم:  082877333 

Rowad.ssd@gmail.com :أو عرب بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء 2021/10
تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن

طرح عطاء تجهيز اسعاف من الداخل باملعدات 
وأجهزة طبية الالزمة

وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة 
مقر الجمعية الكائن يف غزة - شارع النرص شامل برج االندلس بالقرب من معمل 
معــروف، وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى 
الثانيــة والنصــف ظهــرًا، ابتــداًء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/09/21م وحتى 
متــام الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرا مــن يــوم الســبت املوافــق 2021/09/25م، 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.

• أن تكون الرشكة املتقدمة مســجلة رســميًا لدى دوائر الرضيبة مع احضار 
السجل التجارى وقادرة عى اصدار شهادة خصم املنبع .

• األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية او شــيك بنىك من بنك معتمد من ســلطة النقد 

5 % من قيمة العطاء . 
• الجمعية غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ويحق للجمعية التجزئة.

• يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء االسباب.
• أجرة اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.

يــوم االحــد املوافــق  للــرشكات املتقدمــة  • ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي 
2021/09/26م الساعة التاسعة صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  2021/09/27م  االثنــني  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   •
الواحــد ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثي الرشكات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عى هاتــف رقم:  082877333 أو 

 Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
32/ADM/2021 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها
 لتوريد رافعة شوكية كهربائية 

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة .
التوجــه ملقــر  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــى 
الثاثــاء املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  لــرشاء كراســات  الجمعيــة يف غــزة  
2021/9/21 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم االثنني املوافق 

2021/9/27 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ، للموردين املؤهلني 

و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــاًم بــأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم االثنني املوافق 2021/10/4 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــرتيات مبقــر 

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

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

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخي 2328 فاكس : 08-2641904 

إعـالن منـاقصـة
توريد أجهزة طبية )مشروع رقم 11 / 2021(

أجهــزة  توريــد  طــرح مناقصــة  عــن  الطبــي  الصحابــة  تعلــن جمعيــة مجمــع    
الراغبــني  فعــى   ، الشــفاء  ومستشــفى  الصحابــة  مستشــفى  لصالــح  طبيــة 
يف االشــرتاك بالعطــاء املذكــور أعــاه مــن الــرشكات املختصــة بهــذا الشــأن 
مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف مقرهــا الكائــن يف غــزة املينــاء عــامرة 
الغفــري الطابــق األول للحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك خــال ســاعات 

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
ماحظات:

• يبدأ بيع العطاء من يوم الثاثاء 21 / 09 / 2021م وحتى يوم الخميس 
2021/09/23م.

• االجتامع التمهيدي يوم السبت 25 / 09 / 2021م الساعة 11 صباًحا.
• تسليم املظاريف يوم االثنني 2021/09/27م الساعة 11 صباًحا.

• فتح املظاريف بجلسة علنية يوم االثنني 2021/09/27م الساعة 12 ظهًرا.
• لزوم احضار من يرسوا عليه العطاء شهادة عدم خصم من املصدر وخلو 

رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.
• يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن أحــد 
مــع  مــن إجــاميل املبلــغ وترفــق  بقيمــة 5%  العامــة يف قطــاع غــزة  البنــوك 

العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــًا وميتلــك شــهادة ترخيص ســارية 

املفعول وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 200 دوالر غر مسرتدة.

لإلستفسار اإلتصال عى جوال / 0599527777 - 0595348888

رام الله/ فلسطني:
أظهرت نتائج اســتطاع للرأي العام الفلســطيني، أن 78 
يف املئة من املشاركني يطلبون استقالة رئيس السلطة 
تراجعــت  "فتــح"  محمــود عبــاس، وأن شــعبيته وحركتــه 

مقابل تصاعد شعبية حركة "حامس".
السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  املركــز  وأوضــح 
واملســحية يف االســتطاع الــذي نــرشت نتائجــه، أمــس: 
فــإن  اليــوم،  رئاســية جديــدة  انتخابــات  "لــو أجريــت  أنــه 
محمود عباس سيحصل عى 34 % من األصوات، فيام 
ســيحصل إســامعيل هنيــة عــى 56 %"، مشــًرا إىل أن 

نسبة عدم الرضا عن أداء عباس بلغت 73 %.
وأُجــري االســتطاع يف الفــرتة مــا بــني 15 و18 أيلــول/ 
ســبتمرب الجــاري، عــى عينــة مــن املواطنــني يف الضفــة 
شــخًصا،   1270 شــملت  غــزة  وقطــاع  املحتلــة  الغربيــة 

بنسبة خطأ 3 %.
برملانيــة  انتخابــات  أُجريــت  لــو  فإنــه  االســتطاع  ووفــق 
التــي شــاركت  السياســية  القــوى  جديــدة مبشــاركة كل 
يف انتخابــات 2006، تحصــل قامئــة التغيــر واإلصــاح 
التابعــة لحركــة حــامس عــى 37 %، وفتــح عــى 32 %، 

وتحصل بقية القوائم األخرى مجتمعة عى 13 %.
أن  يعتقــدون   %  71 نســبتهم  مــا  أن  النتائــج  وتظهــر 
األخــرة  منتــرصة يف حربهــا  قــد خرجــت  حركــة حــامس 
حــامس  أن  يعتقــدون  منهــم   %  63 وأن  االحتــال،  مــع 
قــد نجحــت يف تحقيــق هدفهــا املعلــن مــن وراء إطــاق 
الصواريــخ، واملتمثــل بوقــف طــرد العائــات مــن الشــيخ 

جراح ووقف التعديات عى املسجد األقىص. 

واملقاومــة يف  االحتــال  بــني  املواجهــات  ضــوء  وعــى 
قطــاع غــزة، تقــول نســبة )45 %( أن حــامس هــي األكــر 

جدارة بقيادة الشعب الفلسطيني ومتثيله اليوم.
حركــة  قــرار  إن  يقولــون   %  67 أن  االســتطاع  وبــنّي 
حــامس بإطــاق الصواريــخ عــى املــدن واملســتوطنات 
اإلرسائيليــة جــاء دفاًعــا عــن القــدس واملســجد األقــىص، 
يف حني قال 60 % إنه ينبغي العودة إلطاق الصواريخ 
لو قام االحتال بطرد العائات من الشيخ جراح أو وضع 

القيود عى الصاة يف املسجد األقىص.
ووفــق االســتطاع تقــول أغلبيــة مــن 63 % مــن الجمهــور 
الفلسطيني أن وفاة نزار بنات بعد أن اعتقلته أجهزة أمن 
الســلطة قــد كانــت أمــًرا مقصــوًدا مــن القيــادة السياســية 
أو األمنيــة الفلســطينية، فيــام تقــول نســبة من 74 %: إن 
مــا قامــت بــه أجهــزة أمــن الســلطة باعتقــال املتظاهريــن 
املطالبني مبحاكمة قتلة نزار بنات هو انتهاك للحريات 

والحقوق.
وأشار االستطاع إىل أن نسبة 63 % من الجمهور تؤيد 
املظاهــرات التــي جــرت يف بعــض املــدن الفلســطينية 
مطالبــة برحيــل عبــاس وحكومــة محمــد اشــتية، يف حــني 
بهــا  قامــت  التــي  اإلجــراءات  أن   %  69 نســبة  تعتقــد 
السلطة يف ماحقة قتلة نزار بنات، املتمثلة يف تقديم 
للمحاكمــة  اعتقالــه(  )املشــاركني يف  أمنًيــا  عنــرًصا   14

غر كافية.
يف  فســاد  وجــود  املســتطلعني  مــن   %  83 ويــرى 
مؤسسات السلطة يف رام الله، ويعتقد %58 أن انتقاد 
الســلطة غــر ممكــن يف الضفــة الغربيــة، بينــام تــرى ذات 

النســبة أنــه ميكــن انتقــاد حركــة حــامس يف قطــاع غــزة. 
وتقــول أغلبيــة مــن 59 % أن الســلطة قــد أصبحــت عبًئــا 
عى الشــعب الفلســطيني وتقول نســبة من 34 % فقط 

أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. 
كام تظهر النتائج أيًضا أن الغالبية الساحقة من الجمهور 
قــد تابعــت يوًمــا بيــوم أخبار األرسى الســتة الذين انتزعوا 
حريتهــم مــن ســجن "جلبــوع"، وأن الغالبية الســاحقة ترى 
يف عمل األرسى هذا مصدر إلهام للشعب الفلسطيني 
لــو نجــح  ألخــذ املبــادرة والعمــل إلنهــاء االحتــال، حتــى 
حتــى  النتائــج،  لكــن  اعتقالهــم.  إعــادة  يف  االحتــال 
داخــي  إجــامع  مســألة  وهــو  املوضــوع،  لهــذا  بالنســبة 
منقطع النظر، يربز مدى فقدان الجمهور للثقة بقيادته 
ومؤسسته األمنية، إذ بينام يظهر الجمهور )81 %( الثقة 
الواســعة بأقــوال ووعــود حركــة حــامس عــن األرسى، فإنــه 
يظهر غياًبا كبًرا لهذه الثقة عند الحديث عن السلطة.

وتظهــر النتائــج أنــه مــع ارتفــاع أعــداد اإلصابــات بفــروس 
"كورونا" فإن األغلبية تؤيد إجبار املواطنني عى تلقي 
اللقــاح فيــام يعــارض ذلــك أكــر من الثلــث بقليل. ولكن 
حتى بني املعارضني لفرض اللقاح عى املواطنني فإن 
نســبة ليســت قليلــة تؤيــد فــرض التطعيم عــى العاملني 

يف القطاع العام كاملدارس والوزارات.
اســتمرار  النتائــج  فتظهــر  التســوية  لعمليــة  بالنســبة  أمــا 
الرتاجــع يف تأييــد مــا يســمى بـ"حل الدولتني" واســتمرار 
النصــف  مــن  تقــرتب  الجمهــور  مــن  عاليــة  نســبة  وجــود 
إلنهــاء  األمثــل  الطريــق  هــو  املســلح  العمــل  أن  تعتقــد 

االحتال.

حماس األجدر بقيادة الشعب وتمثيله

استطالع: 78 بالمئة من الفلسطينيني يريدون استقالة عباس

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
القــدس  مــن  مواطنــون  اســتهجن 
وقطــاع  املحتلتــني  الغربيــة  والضفــة 
يف  وحكومتهــا  الســلطة  إقــرار  غــزة، 
رام اللــه إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة 
مــع  الوطنــي،  التوافــق  عــن  بعيــًدا 
اســتمرار تعطيلهــام إجــراء االنتخابــات 
واملجلــس  والرئاســية  الترشيعيــة 
اســتهتارهام  منتقديــن  الوطنــي، 
بقضايا الشعب الفلسطيني الكربى.

أحاديــث  يف  املواطنــون  ودعــا 
لصحيفة "فلسطني" إىل رضورة عودة 
الســلطة عن "اغتصابها حق املشــاركة 
السياســية" للشــعب الفلســطيني يف 
انتخابات شــاملة ومتزامنة، تؤدي إىل 
تغيــر حقيقــي يف الوضــع الســيايس 

القائم.
وكانــت حكومــة اشــتية قــد قــررت أول 
من أمس أن يكون 11 ديسمرب/ كانون 
األول املقبــل، موعــًدا لعقــد املرحلــة 
األوىل من االنتخابات القروية الجزئية 
دون توافــق وطنــي، يف الضفة الغربية 

املحتلة وقطاع غزة.
ذريعة القدس

وعطــل رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
التــي  الترشيعيــة  االنتخابــات  إجــراء 
مايــو/  يف  عقدهــا  املزمــع  مــن  كان 
موافقــة  عــدم  بذريعــة  املــايض،  أيــار 

االحتــال اإلرسائيــي عى إجرائها يف 
ينظــر  ذلــك  وإزاء  املحتلــة،  القــدس 
املواطنــون بعــني الريبــة لنيــة الســلطة 
عقــد االنتخابــات القرويــة الجزئيــة يف 

بعض املناطق التابعة لها.
أبريــل/  يف  أعلــن  قــد  عبــاس  وكان 
موعــد  تأجيــل  املــايض  نيســان 
حــني  إىل  الترشيعيــة  االنتخابــات 
ضامن مشــاركة أهل القدس "ترشيحا 

وتصويتا ودعاية انتخابية".
مخيــم  مــن  غنايــم  رمــزي  املواطــن 
"عناتــا" بالقــدس، اعتــرب أنــه يف حــال 
القرويــة  االنتخابــات  الســلطة  إجــراء 
املحتلــة،  املدينــة  يف  الجزئيــة 
إلغــاء  بالقــدس يف  تذرعهــا  أن  يعنــي 
االنتخابات الترشيعية قبل عدة أشهر 

كان "باطا".
وقــال غنايــم إن ســلوك الســلطة بشــأن 
يؤكــد  االنتخابــات  إجــراء  مزاجيــة 
رغبتهــا يف االلتفــاف عــى االنتخابــات 
"مــا  والرئاســية، متســائا:  الترشيعيــة 
الفائــدة التــي ســيجنيها شــعبنا وأهــل 
مجالــس  رؤســاء  تغيــر  مــن  القــدس 
محليــة، يف حــني ُيحرمــون االنتخابــات 
ميكــن  التــي  والرئاســية  الترشيعيــة 
القائــم  الســيايس  الوضــع  تغــر  أن 

لديهم؟".
وأكــد أن أهــل القــدس يرفضــون تجزئــة 

ويشــارك أهــايل غــزة نظراءهم بالضفة 
هنيــة  أنــوار  عــدت  إذ  الــرأي،  الغربيــة 
جزئيــة  قرويــة  انتخابــات  إجــراء  إعــان 
الترشيعيــة  االنتخابــات  تعطيــل  بعــد 
الــذي  التفــرد  ملسلســل  "اســتمرارا 
يفرضه عباس، متجاوزا إرادة الشعب 

الفلسطيني وفصائله".
وتســاءلت هنية: "هل زالت األسباب 
التــي دعــت عبــاس إللغــاء االنتخابــات 
ليلجــأ  بالقــدس(  )التــذرع  الترشيعيــة 
ملــاذا  جزئيــة؟  قرويــة  النتخابــات 
انتخابــات  إجــراء  رصاحــة  ُيعلــن  ال 
كل  مــع  بالتوافــق  ومتزامنــة  شــاملة 
الفلسطينيني ما دام الدافع هو إجراء 

انتخابات دميقراطية؟".
عبــاس  اكتفــى  "ملــاذا  وأضافــت: 
ومل  جزئيــة  انتخابــات  إجــراء  بإعــان 
يحدد جدوال وسقفا زمنيا إلجرائها؟"، 
التــي  الدميقراطيــة  يريــد  أنــه  معتــربة 
التــي  تناســب مزاجــه ومقاســه وليــس 

تعرب عن إرادة الشعب وفصائله.
وأكــدت أنــه ال ميكــن القبــول أن يكــون 
ألوانــه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب 
بيــد  الريــح  وأطيافــه كورقــة يف مهــب 

عباس دومنا أي احرتام إلرادته.
وبينــت أســحار رصصــور أن املطلــوب 

مناطــق  يف  وإجرائهــا  االنتخابــات 
انتخابــات  "نريــد  مردفــا:  أخــرى،  دون 
كل  فيهــا  يشــارك  ومتزامنــة"  شــاملة 
كل  مــن  جــزًءا  بصفتهــم  املقدســيني 
انتخابــات  إجــراء  أمــا  الفلســطينيني، 
فهــو  مراحــل،  عــى  جزئيــة  قرويــة 
يعكس رغبة الحزب الحاكم "فتح" يف 
جــس النبــض تجاهــه، إذ إنــه يف حــال 
جــاءت النتائــج لصالحــه يكمــل مســرة 

االنتخابات.
الرأي ذاته شاركه فيه عبد الفتاح بدير 
تــذرع الســلطة  مــن جنــني، إذ قــال إن 
االنتخابــات  تعطيــل  يف  بالقــدس 
ميكنهــا  كان  وإنــه  باطــل،  الترشيعيــة 
التنســيق مــع االحتــال إلجرائهــا، كــام 
تنسق اآلن النتخابات عى مقياسها.

إجــراء  األصــل  أن  بديــر  وأضــاف 
عــى  ال  ومتزامنــة،  شــاملة  انتخابــات 
القــرى، حيــث إن  مراحــل ويف بعــض 
خســارة "فتــح" فيهــا ســتكون أقــل وقعا 
عليهــا مــن حدوثها يف املدن الكربى، 
لنبــض  وجــس  تجريبيــة  خطــوة  فهــي 
الســلطة  تكمــل  أال  متوقعــا  الشــارع، 
هــذه االنتخابــات حــال خســارة حزبهــا 

املرحلة األوىل منها.
مسلسل التفرد

شــعبيا الضغــط عــى عبــاس للتنحــي 
بالســلطات  اإلمســاك  عــن  والتخــي 
والتنفيذيــة،  والقضائيــة  الترشيعيــة 
مرهونــة  االنتخابــات  دامــت  مــا  "ألنــه 
بكلمــة منــه فهــذا لــن يغــر مــن الوضــع 

شيئا".
العــام  الــرأي  بتكثيــف  وطالبــت 
شــامل  وطنــي  حــوار  نحــو  الضاغــط 
واإلســامية  الوطنيــة  الفصائــل  لــكل 
بعيــدا عــن أي ضغوطــات خارجية وأي 
الشــباب  ممثــل  أمــا  دوليــة.  ابتــزازات 
العــودة  ملســرات  الوطنيــة  بالهيئــة 
وكــر الحصــار محمــد هنيــة، فاعتــرب 
ذهاب عباس التخاذ قرار منفرد بعيدا 
عــن اإلجــامع الوطنــي "سياســة هدفهــا 

تكريس االنقسام والتفرد بالقرار".
"مراوغــة"  عبــاس  خطــوة  هنيــة  وعــّد 
أمــام العــامل خاصــة األوروبيــني بإظهــار 
لكــن  دميقراطيــة،  حالــة  هنــاك  أن 
تنصــب  القــرارات  هــذه  أن  الحقيقــة 
لتحقيق مصالح شخصية له وملعاونيه 
مــا دامــت مل تشــمل إجــراء انتخابــات 
شــاملة ومتزامنــة ضمــن توافــق وطنــي 

كامل.
تجاهل التوافق الوطني

هــذه  عــى  عبــاس  إقــدام  واســتغرب 

الخطــوة بعدمــا رضب بعــرض الحائــط 
وتعطيلــه  الوطنــي،  التوافــق  حالــة 
مرســوًما  أصــدر  بعدمــا  االنتخابــات 
بعقدهــا، مضيفــا أنــه ال ميكــن تفســر 
خطوتــه الحاليــة ســوى كونهــا "تجميــًا 
للديكتاتوريــة"، لكــن شــعبنا وفصائلنــا 
التــي  إجراءاتــه  مــن  للهــدف  واعيــة 
تكريــس  ســوى  نتيجــة  لهــا  يكــون  لــن 

احتكاره السلطة.
وأكــد الناشــط الســيايس أمجــد مزيــد 
انتخابــات  يرتقــب  كان  شــعبنا  أن 
واملجلــس  الوطنــي  املجلــس 
نافــذة  لتكــون  والرئاســة  الترشيعــي 
للخــروج مــن الواقع الســيايس الحايل، 
الطيــف  مكونــات  جميــع  أبــدت  فقــد 
الفلســطيني اســتعدادها لخوض هذا 
الســباق، فــإذا بهــا تؤجــل تــارة، وتلغــى 
تــارة أخــرى، تحــت ذرائــع واهيــة وغــر 

مقبولة.
بنيــة  تفاجــأ  شــعبنا  أن  مزيــد  وبــني 
قرويــة  انتخابــات  إجــراء  الســلطة 
جزئيــة مفصلــة عــى مقــاس معــني يف 
محاولة لخلط األوراق، والتفرد بالحالة 
الحائــط  بعــرض  والــرضب  الوطنيــة، 
املصالحــة  ومســار  الوطنيــة  أولوياتنــا 

الفلسطينية.

استغربوا "المزاجية" يف إجرائها وتنايس "ذريعة" مشاركة القدس

مواطنون يرفضون إجراء السلطة "انتخابات قروية جزئية" دون توافق وطين

"حشد": يجب إجراء انتخابات 
شاملة ومزتامنة رئاسية 

وترشيعية وللمجلس الوطين
غزة/ فلسطني:

الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  أكــدت 
رئاســية  ومتزامنــة  شــاملة  انتخابــات  إجــراء  وجــوب  "حشــد"، 
وترشيعيــة وللمجلــس الوطنــي والهيئــات املحليــة والنقابــات 
ومجالس الطلبة يف إطار القانون واألنظمة والتوافق الوطني.

االنتخابــات  إجــراء  إنــه يجــب  أمــس:  بيــان  الهيئــة يف  وقالــت 
املشــاركة  وحريــة  مناســبة  أجــواء  توفــر  مــع ضــامن  الشــاملة 
يف االنتخابــات عــرب منــع أي اعتــداء عــى الحقــوق والحريــات، 
ومبــا يؤّمــن األجــواء اإليجابيــة والنزيهــة إلجــراء انتخابــات حــرة 
ونزيهــة تعكــس إرادة الناخبــني، "وتوحيد الجهاز القضايئ يف 
الضفــة والقطــاع، أو عــى األقــل التوافــق عــى تشــكيل محكمة 

االنتخابات من قضاة نزيهني مبا يضمن استقاليتها".
وأكــدت الهيئــة أن إجــراء االنتخابــات املحليــة بالصيغــة "غــر 
التوافقيــة" التــي تطرحهــا الحكومــة يف رام اللــه "يعــد خطــوة 
الســيايس  النظــام  أزمــة  وتعميــق  االنقســام،  تعزيــز  باتجــاه 
إجرائهــا  مــن  الدوافــع  حــول  الشــكوك  ويطــرح  الفلســطيني، 
ويبقــي األبــواب إلمكانيــة تعطليهــا أو تأجيلهــا كــام جــرى مــع 
املحليــة  والهيئــات  النقابيــة  واالنتخابــات  العامــة  االنتخابــات 

سابقا".
وطالبــت الحكومــة يف رام اللــه "بالرتيــث يف إنفــاذ قــرار إجراء 
وإعطــاء  املنقوصــة،  الراهنــة  وبالصيغــة  املحليــة  االنتخابــات 
مهلــة إضافيــة إلزالــة العقبــات أمــام إجــراء االنتخابــات املحليــة 
مــن خــال حــوار وطنــي ومجتمعــي يكفــل التوصــل إىل اتفــاق 
بني مختلف األطراف، يحدد املبادئ واملرتكزات والضامنات 
إلجــراء االنتخابــات املحليــة بالتزامــن يف كل املواقــع"، وفــق 

البيان.
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وّقــع   ،1993 أيلــول  ســبتمرب/   13 يــوم  ففــي 
وزراء  ورئيــس  عرفــات  يــارس  الراحــل  الرئيــس 
تشــكيل  اتفــاق  رابــن  إســحق  آنــذاك  االحتــال 
انتقــايل"  فلســطيني  ذايت  حكــم  "ســلطة 
واملعروف بـ"اتفاق أوسلو" الذي تجاهل قضية 

الاجئن الفلسطينين.
ويتــوزع الاجئــون الفلســطينيون يف لبنــان عــى 
12 مخيــا، ويحرمــون جميــع الحقــوق املدنيــة 

كالحق يف العمل.
تهميش الالجئين

وإْذ همشــت "أوســلو" قضية الاجئن بتأجيلها 
أي  فــإن  يتــم،  مل  الــذي  النهــايئ"  "الحــل  إىل 
اتفاقــات ثنائيــة الحقــة بــن الســلطة واالحتــال 
مل تــأِت عــى ذكرهــا بتاتــا، كــا مل تفعــل شــيئا 

للقضية الفلسطينية ككل، وفق طه.
صعيــد  عــى  الرســمي  التقصــر  مقابــل  ويف 
الرشعــي"  "املمثــل  باعتبارهــا  التحريــر  منظمــة 
الســلطة  تقــول  كــا  الفلســطيني  للشــعب 
فــإن حركــة حــاس، حســب  املســيطرة عليهــا، 
قضيــة  تدعــم  تــزال  وال  دعمــت  طــه،  يؤكــد  مــا 
السياســية  املســتويات  كل  عــى  الاجئــن 
حراكهــا  خــال  مــن  واالجتاعيــة  واإلنســانية 

الدويل.
التــي  وأضــاف: "نحــاول التخفيــف مــن املأســاة 
اإلقليميــة،  األقطــار  يف  الاجئــون  يعيشــها 

القضيــة  لــب  لنــا  بالنســبة  القضيــة متثــل  فهــذه 
الفلسطينية، مع التأكيد أن الاجئن مل يخولوا 

أي فرد أو حزب بإلغاء حق العودة".
عــى  تعــول  ال  حــاس  حركــة  أن  عــى  وشــدد 
اســتئناف  أو  تســوية  اتفــاق  أي  أو  "أوســلو" 
الســلطة املفاوضــات مــع االحتــال وأمريكا بعد 
مــرور 28 عامــا عــى االتفــاق املشــؤوم، كــا أن 
شــعبنا ال يســتطيع االنتظــار واســتجداء الحلــول 

من املحتل وراعيته.
ولفــت إىل أن مــرشوع الاجئــن الفلســطينين 
يف الشــتات هــو انتــزاع حــق العــودة مــن خــال 
املقاومة املرشوعة عى أرض فلسطن، داعيا 
لتحمــل  واإلســامية  الوطنيــة  والفصائــل  القــوى 
صمودهــم  وتعزيــز  قضيتهــم  تجــاه  مســؤولياتها 

داخل التجمعات واملخيات.
خنــدق  يف  التوحــد  الجميــع  "عــى  وقــال: 
املقاومة ملواجهة سياسات اإلجرام اإلرسائيلية 
الوطنيــة  الحقــوق  مــن  االنتقــاص  تريــد  التــي 
الفلســطينية، بعدمــا أصبــح الجميــع عــى قناعــة 
ويف  الفلســطينية  الحقــوق  اســرداد  بــأن  تامــة 

طليعتها حق العودة ال يكون إال من خالها".
حياة كريمة

واعتــرب طــه أن الحــد األدىن الــذي ينبغي حصول 
بحيــاة  العيــش  هــو  عليــه  الفلســطيني  الاجــئ 
مؤكــدا  اللجــوء،  بــاد  مــن  بلــد  أي  يف  كرميــة 

الضغــوط  رغــم  الاجئــن  أن  ذاتــه  الوقــت  يف 
االجتاعيــة واإلنســانية واألمنيــة التــي يتعرضون 
لهــا فإنهــم ليــس لديهم أي مرشوع ســوى العودة 

لفلسطن.
واســتهجن مــا وصفــه بالراجــع يف أداء "أونــروا" 
تجــاه قضيــة الاجئــن خاصــة يف األماكــن التــي 
واالجتاعــي  االقتصــادي  الوضــع  فيهــا  يتــأزم 
ُشــكلت  األمميــة  الوكالــة  أن  كـ"لبنــان"، مضيفــا 
لخدمــة الاجئــن وإغاثتهــم وفــق القــرار الــدويل 
عــى  ــا  حيًّ شــاهًدا  تبقــى  أن  ويجــب   ،"302"

قضيتهم، وتفعيل دورها.
ونبه إىل أن الاجئن يف لبنان يعيشون أوضاًعا 
بالغة الصعوبة يف ظل تفاقم األزمة االقتصادية 
"فالاجــئ  عليهــم،  انعكســت  التــي  اللبنانيــة 
الحقــوق  أبســَط  محــروم  لبنــان  الفلســطيني يف 

املدنية واألمنية واالجتاعية".
يكــون  بــأن  اللبنانيــن  السياســين  طــه  وطالــب 
لهــم قــرار جــريء، وإحقــاق الحقــوق التــي كفلتها 
املواثيق الدولية لاجئن، مشرا إىل أن القوى 
النــواب  مجلــس  مــراًرا  طالبــت  الفلســطينية 
اللبنــاين بــرورة إقــرار ســن قوانــن تضمــن هذه 

الحقوق.
اللبنــاين  البعــض  نظــرة  لكــون  أســفه  وأبــدى 
بأنهــم  الظــن  مردهــا  وأن  "عنرصيــة"،  لاجئــن 
يريــدون التوطــن يف لبنــان، مردفــا: "قلناها يف 

األمــس ونقولهــا اليــوم، نحــن نرفض كل مشــاريع 
التوطــن، ونحــن ضيــوف يف أي بلــد مــن البــاد 
العربيــة ريثــا يتحقــق حق العــودة مها تكاثرت 

املؤامرات الدولية".
كانــت  املشــاريع  تلــك  آخــر  "لعــل  وأضــاف: 
األمريــي  الرئيــس  حــاول  التــي  القــرن  صفقــة 
قضيــة  إلنهــاء  متريرهــا  ترامــب  دونالــد  الســابق 
الاجئــن، لكننــا صمدنــا أمــام هــذه املشــاريع، 
وال نــزال اليــوم أكــر قــوة وعزميــة يف التمســك 

بحق العودة".
حكومــة  فيهــا  تشــكل  مــرة  كل  يف  أنــه  وتابــع 
لبنــاين  فلســطيني  لقــاء  أي  أو  جديــدة  لبنانيــة 
عى مســتوى رســمي أو وطني، نطالب برورة 
يف  الفلســطينين  الاجئــن  أوضــاع  تحســن 
لبنــان، داعيــا حكومــة نجيــب ميقــايت الجديــدة 
إقــرار  للحكومــة  الــوزاري  البيــان  يشــمل  ألن 
لاجئــن  واالجتاعيــة  اإلنســانية  الحقــوق 

الفلسطينين.
ونبــه طــه إىل أن 12 مخيــا فلســطينيا مــن نهــر 
يعيشــون  جنوبــا  الرشــيدية  إىل  شــاال  البــارد 
املســتوى  عــى  وخاصــة  مأســاوية،  أوضاعــا 
وتراجــع  البنــاء  منــع  عــن  فضــا  الدميوغــرايف، 
وافتقــاد  كورونــا،  ووبــاء  والغــاء  "أونــروا"،  دور 
الــدواء، مــا يوجــب عــى لبنــان شــيًئا مــن اللفتــة 

االجتاعية واإلنسانية تجاههم.

الخليل/ فلسطن:
الغربيــة  الضفــة  جنــوب  الخليــل  وجهــاء  حّمــل 
املحتلــة، أمــس، الســلطة الفلســطينية مســؤولية 
انتشــار ظاهــرة فلتــان الســاح وإطــاق النــار بــن 

أهايل املحافظة.
جاء ذلك يف مؤمتر دعت إليه رابطة الجامعين 
يف الخليــل، بحضــور مســؤولن وعــدد مــن وجهاء 
العشــائر، لبحــث أســباب وطــرق مواجهــة ظاهــرة 

فلتان الساح.
وقــال عبــاس زيك عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة 
النــار  األهــايل  إطــاق  املعيــب  مــن  إنــه  فتــح، 
الجــوار،  يف  واالحتــال  بعــض،  عــى  بعضهــم 
الظاهــرة  مواجهــة  مســؤولية  العشــائر  محمــا 
وضبــط أبنائهــا، يف ظــل عــدم وجود األمن الكايف 

يف املدينة.
مــن جانبــه، قــال أمــن رس حركــة فتــح يف الخليــل 
عــن  املســؤولة  هــي  العشــائر  إن  خــرواط:  عــاد 
كانــوا  وإن  أبناءهــا  تحمــي  التــي  وهــي  الظاهــرة، 
فتــح  تنظيــم  أن  قولــه، مضيفــا  عــى حــد  عمــاء، 
ســيكون له موقفه إذا مل تتوَل أجهزة أمن الســلطة 

دورها يف املدينة.

رام الله- غزة/ جال غيث:
وانتهــاك  الســيايس  القمــع  أشــكال  تتوقــف  ال 
الحريــات العامــة يف محافظــات الضفــة الغربيــة، 

حتى بات األمر نهًجا للسلطة الحاكمة.
النشــطاء  واعتقــال  الســيايس،  فالقمــع 
املظاهــرات  عــى  واالعتــداء  واســتدعاؤهم، 
الســلطة  تتعمــد  ممنهجــة  انتهــاكات  الســلمية، 
يف  حكمهــا  عــى  الحفــاظ  ســبيل  يف  تطبيقهــا 

الضفة.
أن  الدحلــة،  هــاين  األردين  املحامــي  وأكــد 
عــى  باســتمرار  تعتــدي  اللــه  رام  يف  الســلطة 

حقوق اإلنسان والحريات العامة.
وقــال الدحلــة لصحيفــة "فلســطن": إن الســلطة 
متــارس أعــااًل غــر مقبولــة تجاه شــعبها وتنتهك 
حقــوق اإلنســان، وبالتايل يجب وقــف انتهاكاتها 

من خال املؤسسات والحقوقية والدولية.
الســلطة حقــوق اإلنســان وال  وأضــاف: ال تحــرم 
بالدرجــة  املســؤولة  أنهــا  رغــم  مواطنيهــا  حقــوق 

األوىل عن توفر الحاية والعدالة لهم.
وأعــرب الرئيس الســابق للمنظمــة العربية لحقوق 
الحكومــة يف  دعــوة  مــن  اســتغرابه  عــن  اإلنســان 
رام اللــه إلجــراء االنتخابــات القرويــة الجزئيــة يف 
املواطنــن  واعتقــال  ماحقــة  ظــل  يف  الضفــة 

واالعتداء عليهم واعتقالهم.

رام الله/ فلسطن: 
اللــه  رام  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
مواطَنــْن، يف وقــت تواصــل اعتقال آخرين منذ 

أيام عى خلفية سياسية.
السياســين  املعتقلــن  أهــايل  لجنــة  وأفــادت 
األمــن  جهــاز  بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  الضفــة  يف 
الوقــايئ يف الخليــل اعتقــل املحرر حمزة الزهور 
بعــد اقتحــام منزلــه فجــرا، مشــرة إىل أنــه معتقل 

سيايس سابق عدة مرات.
وذكرت اللجنة أن الجهاز ذاته يف نابلس اعتقل 
الطالــب يف جامعــة النجــاح جعفــر مــروان أقــرع 

وتابع خرواط: "إن مل تتوَل األجهزة األمنية دورها، 
العائــات  لحايــة  مســلح   200 أجمــع  فســوف 
الصغرة"، مردفا أن مدينة الخليل قدمت الكثر 
مــن الشــهداء واألرسى، وعــى الســلطة أن تقــف 

عند مسؤولياتها فيها.
وأردف: "لو أن رامي الحمد الله هو رئيس الوزراء 
15 مــرة" منــذ  لــزار الخليــل  يف الوقــت الحــايل، 

جرمية اغتيال أجهزة أمن السلطة نزار بنات.
بــدوره، قال مســؤول عشــائر الخليــل عبد الوهاب 
غيث لوكالة "صفا": إن جميع من حر املؤمتر 
مــن الجهــات الرســمية ووجهــاء العشــائر أجمعــوا 
عى تحميل السلطة املسؤولية لحفظ األمن يف 
املدينــة وعــاج ظاهــرة فلتــان الســاح، مؤكــدا أن 
العشائر ليست قوة تنفيذية، بل هي شخصيات 
تســعى لحــل الخافــات بــن النــاس، وأن الســبب 
تعــد  النــاس مل  أن  هــو  الفلتــان يف املدينــة  يف 

تخىش من الحكومة والقانون.
لاجتــاع  بتوصيــات  خــرج  املؤمتــر  أن  وأوضــح 
لبحــث  اشــتية  محمــد  اللــه  رام  حكومــة  برئيــس 
سبل عاج الظاهرة وإطاع حكومته عى تقصر 

الجهات األمنية يف املدينة.

واعتــرب الدحلــة إجــراء االنتخابــات بهــذه الطريقــة 
لــن يكــون يف مصلحــة الفلســطينين، خامًتــا: إذا 
ُأقــرّت يجــب أن تكــون بتوافــق بــن الضفــة وغــزة 

وإرشاف دويل.
مخالفة للقانون

الضفــة  يف  الحريــات  لجنــة  عضــو  قــال  بــدوره 
الســلطة  اعتــداءات  إن  عســاف:  خليــل  الغربيــة 
مل  العامــة  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  عــى 

تتوقف.
وأوضــح عســاف لصحيفــة "فلســطن" أن سياســة 
االعتقــاالت يف الضفــة تتــم عــى أســاس الــرأي، 
وهي اعتقاالت سياسية مخالفة للنظام والقانون 
وتعرّب عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة.

واعترب تلك االنتهاكات دليًا عى غياب القانون 
والنظــام الــذي يحمــي حــق املواطنــن واألحــزاب 

السياسية يف إبداء رأيهم وانتقاد الحاكم.
الحكومــة  وزراء  صمــت  عســاف  اعتــرب  كــا 
وقيــادات الســلطة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
والحريــات العامــة، مخاَلفــة للقانــون الفلســطيني 

ومشاَركة يف الجرائم.
االنتخابــات  إلجــراء  الســلطة  دعــوة  إىل  وتطــّرق 
ذلــك  معتــرًبا  الضفــة،  يف  الجزئيــة  القرويــة 
بــن  الفرقــة  لزيــادة  يهــدف  ا"  شــيطانيًّ "عمــًا 

الفلسطينين.

بعــد اســتدعائه للمقابلــة، ضمــن الحملــة األمنيــة 
بحق طلبة الجامعة.

نابلــس  يف  الســلطة  أجهــزة  أن  إىل  وأشــارت 
تواصــل اعتقــال الطالبــن عبادة جــودة لليوم الـ7 
عــى  الـــ8  لليــوم  تفاحــة  التــوايل، وحســن  عــى 

التوايل.
ولفتــت اللجنــة إىل أن مخابــرات الخليــل تواصل 
الســابق  الســيايس  املعتقــل  املحــرر  اعتقــال 
الشــيخ خــر الحــروب لليــوم الـــ9 عــى التــوايل، 
والطالــب محيــي الديــن الرشاونــة مــن بلــدة دورا 

لليوم الـ9 أيًضا.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالــب متحدثــون رئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس بالراجــع عن "اإلجــراءات العقابية" 
مقدمتهــا  ويف  غــزة،  قطــاع  أهــايل  بحــق 
املوظفــن  آلالف  القــري  التقاعــد 

العسكرين.
وجــددوا موقفهــم بــأن قانــون التقاعــد لعــام 
للقانــون  ومخالــف  دســتوري  غــر   2017

األسايس الفلسطيني.
واعتــرب هــؤالء، خــال لقــاء مفتــوح نظمتــه 
تحــت  اإلنســان  لحقــوق  الهيئــة املســتقلة 
ملوظفــي  القــري  "التقاعــد  عنــوان 
العــام"  القطــاع  يف  العاملــن  غــزة  قطــاع 
بقــاء  أن  أمــس،  بغــزة،  جلوريــا  فنــدق  يف 
االنقســام  حالــة  يكــرّس  اإلجــراءات  هــذه 

السيايس.
وأوضــح املتحــدث باســم "امللتقــى العــام 
للحملــة الشــعبية والتجمــع الوطنــي إلنهــاء 
أن  األســطل،  حســام  القــري"  التقاعــد 
قاســية  رضبــة  شــكل  القــري"  "التقاعــد 

للمؤسسة األمنية والعسكرية يف غزة.
ووصــف قانــون التقاعد رقم 9 لعام 2017 
بـ"الصاعقــة عــى أفــراد هــذه املؤسســة"، 
أن  عــى  نــصَّ  القانــون  هــذا  أن  ســيا  وال 
 70% بنســبة  العســكرين  تقاعــد  يكــون 
عنــد  املســتحقة  الرتبــة  عــى  الراتــب  مــن 
وإداري  جغــرايف  متييــز  وهــو  التقاعــد 

وقانوين بن الضفة وغزة.
يف  متثلــت  الخطــورة  أن  عــى  وشــدد 
إجراءات التنفيذ للقرار وتاعبت الحكومة 
لــه  يكــن  مل  )الــذي  الســلطة  رئيــس  بقــرار 
رصف  يتــم  ومل  أساًســا(  قانونيــة  رضورة 
حرمــوا  كــا  بـــ70%،  املتقاعديــن  رواتــب 

املوظفن من الرتب املستحقة لهم.
 – الحــد  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  ومل 
الحكومــة  جمــدت  بــل  األســطل-  بحســب 
منــذ  للعســكرين  العــاوات  اللــه  بــرام 
مــا  عــار"  أبــو  "عــاوة  وحرمتهــم   2014

مــن   %  50 مــن  أقــل  يســتلمون  جعلهــم 
راتبهم كراتب تقاعدي.

املعيشــية  املعانــاة  أن  إىل  ولفــت 
الذيــن  املوظفــن  لهــؤالء  واالجتاعيــة 
الــذي حرمهــم  القــري  للتقاعــد  خضعــوا 
ليأخــذ  القــري  التقاعــد  "فجــاء  أموالهــم 
%30 من رواتبهم و15 % من عاواتهم.. 

يذهــب  املتقاعــد  العســكري  فأصبــح 
يف  شــيقل   300-500 مــن  يجــد  للبنــك 

أحسن الظروف".
برتــب  "ضباًطــا  هنــاك  أن  األســطل  وذكــر 
سامية يف السجون حالًيا عى ذمم مالية، 
والغالبيــة مــن املتقاعديــن ال يســتطيعون 

تلبية حاجات أرسهم وتعليم أبنائهم". 
وطالــب رئيس الســلطة بــرورة إلغاء كافة 
اإلجراءات العقابية وتوحيد نسبة التقاعد 
والشــالية  الجنوبيــة  املحافظــات  بــن 
ــا مــع ضــان كامل  وجعــل التقاعــد اختياريًّ

حقوق التقاعد للمتقاعدين.
ا الطعن قانونيًّ

يف  والتدريــب  التوعيــة  منســق  وأوضــح 
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بهجــت 
االنتهــاكات  مــن  رزمــة  هنــاك  أن  الحلــو، 

التــي تســبب بهــا االنقســام الداخــي ويف 
يعانيــه  الــذي  القــري  التقاعــد  مقدمتهــا 

آالف املوظفن العسكرين تعسًفا.
قانــون  أن  مداخلتــه،  خــال  الحلــو،  وأكــد 
األســايس  القانــون  نســف  لـــ2017   9 رقــم 
الخاصــة  القوانــن  وكل  الفلســطيني 
بالتقاعد التي تضمن حقوق املتقاعدين، 
منعــدم  القــرار  بقانــون  القــرار  "فهــذا 
فيــه  الطعــن  ويجــوز  الدســتورية  للرشعيــة 

أمام املحكمة الدستورية". 
وقال: إن "فلسفة التقاعد تقوم عى إعطاء 
باملصلحــة  لتقــوم  شــابة  ألجيــال  الفرصــة 
العامــة للمجتمــع.. أيــن املصلحــة العامــة 
مــن إحالــة أكــر مــن 17 ألــف موظــف بــن 

سن )45-35( للتقاعد؟".
وأشــار إىل أن هــذا القــرار بقانــون يخالــف 
بالحقــوق  الخــاص  الــدويل  "العهــد 
مــن  وغــره  واالجتاعيــة"  االقتصاديــة 
القوانــن التــي انضمــت لها دولة فلســطن 
كثــرة  اعتبــارات  "فهنــاك  2012م،  يف 
متكننــا مــن الطعــن يف هــذا القــرار بقانــون 

ا". دستوريًّ
وتابع: كا ميكن الطعن فيه أمام املحكمة 

اإلدارية؛ ألنه قرار منعدم الرشعية وخالف 
أحكام القانون األسايس.

جريمة وظيفية
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  واعتــرب 
التقاعــد  البطــش،  خالــد  اإلســامي، 
القــري لـــ 17 ألــف موظــف عســكري عــدا 
عــن فصــل آالف آخريــن، "جرميــة وظيفيــة 

بامتياز" .
لجنــة  عــن  كلمتــه  خــال  البطــش،  وبــّن 
هــذه  أن  واإلســامية،  الوطنيــة  القــوى 
اإلجــراءات طالــت أيًضــا قطاًعــا كبــرة مــن 
وذلــك  غــزة،  يف  واألرسى  الشــهداء  أرس 
ضمن التمييز الجغرايف بن أرجاء الوطن.

وأشار إىل تداعيات اجتاعية واقتصادية 
ســلبية لهــذه اإلجــراءات العقابيــة، مجــدًدا 
قراراتهــا  عــن  بالراجــع  للســلطة  دعوتــه 
رشائــح  أغلــب  طالــت  التــي  الظاملــة 

مجتمعنا.
صمــود  تعزيــز  ميكــن  "هــل  وتســاءل: 
املواطنــن بالعقوبات والتقاعد القري؟ 
الكفــاءات  آالف  مــن  مجتمعنــا  نحــرم  هــل 
الوظيفية بالتقاعد القري والفصل؟ هل 
حقــق مــن اتخــذ قرار إجبار املوظفن عى 

الجلوس يف منازلهم إنجاًزا؟".
مــن  بــد  وال  الظلــم  أال ميتــد  يجــب  وقــال: 
"فاملســألة  حقيقيــة،  حلــول  عــن  البحــث 
ليســت صعبــة ال تحتــاج ســوى قــرار واحــد 
مــن )أبــو مــازن( يعيــد الحــق ألصحابــه عــرب 
وحجــب  القــري  التقاعــد  مظلمــة  إنهــاء 
وأرس  املوظفــن  آالف  عــن  الراتــب 

الشهداء والجرحى". 
ال  الوطنيــة  املصالحــة  أن  البطــش  وأكــد 
تكــون بالدعــوة النتخابــات قروية جزئية يف 
مناطــق )ج( أو غرهــا بــل بالبــدء يف إعــادة 
الوطنــي  واملــرشوع  التحريــر  منظمــة  بنــاء 
العامــن  األمنــاء  مــع  عاجــل  لقــاء  وعقــد 
إلنهــاء االنقســام وتأســيس مرجعيــة وطنيــة 

تنشأ عى أساسها حكومة موحدة.

وإلغاء اإلجراءات العقابية بحق القطاع

مطالبات لرئيس السلطة بالرتاجع عن إجراءات 
التقاعد القرسي لموظفي السلطة بغزة

لون السلطة  وجهاء الخليل ُيحمِّ
مسؤولية ظاهرة فلتان السالح

القمع السيايس وانتهاك الحريات 
العامة.. نهج الحكم يف الضفة

أمن السلطة يعتقل مواطَنْي ويواصل 
اعتقال آخرين عىل خلفية سياسية

دعا الحكومة اللبنانية الجديدة إلقرار قواني تضمن حقوقهم

طـــه: "أوسلـــو" أدى لرتاجـــع االهتمـــام 
الدولـــي بقضيـــة الالجئيـــن الفلسطينييـن

بيروت-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المســؤول  نائــب  قــال 
اإلســالمية حمــاس فــي لبنــان، جهــاد طــه: إن اتفــاق 
"أوســلو" أدى إلــى تراجــع االهتمــام الدولــي بقضيــة 
الالحقــة  االتفاقيــات  وإن  الفلســطينيين،  الالجئيــن 
بيــن الســلطة واالحتالل اإلســرائيلي تجاهلــت معاناة 
الالجئين ولم تقدم لهم شيئا. وأضاف طه في مقابلة 

مــع صحيفة "فلســطين" أن "أوســلوا" أثر ســلبيا على 
واقــع الالجئيــن فــي دول اللجــوء، وأن تراجــع اهتمــام 
الســلطة رســميا بهــم شــكل مبــررا لتراجــع االهتمــام 
الدولي، خاصة المؤسســات الدوليــة التي انبثقت عن 
األمــم المتحــدة مــن أجلهــم كوكالــة غوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين "أونــروا"، التــي تراجعــت عــن 
أدائها وقيامها بواجباتها نحوهم على كل المستويات.

جانب من اللقاء بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(
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المستشار/ أسامة سعد

هل أتاك حديث 
االنتخابات المحلية؟

يف  االنتخابــات"  ملــف  "مســؤول  الرجــوب  جربيــل  الســيد  ــه  وجَّ
حركــة فتــح وعضــو لجنتهــا املركزيــة، ســؤااًل واضًحــا لحركة حامس 
بشأن سبب رفضها إجراء االنتخابات املحلية يف غزة، ومل ينَس 
الســيد جربيــل أن يؤكــد أن "االنتخابــات املحليــة هــي اســتحقاق 

وطني".
 لست ناطقًا باسم حامس وال متحدثًا نيابة عنها، ولكن سأتحدث 
فيــام  خصوصــًا  األحــداث،  ملجريــات  ومراقبــًا  حقوقيــًا  بصفتــي 
يتعلــق مبوضــوع االنتخابــات، الــذي لألســف أصبــح حديثــًا ممــًا 
لكل أطياف الشــعب الفلســطيني، لكرثة ما ُأفشــلت املحاوالت 
التــي بذلــت يف هــذا الســياق، وقبــل الخــوض يف أســباب رفــض 
حركــة حــامس مــن -وجهــة نظــري- إجــراء االنتخابــات املحلية، أود 
تأكيــد الجملــة األخــرة التــي وردت يف حديــث الســيد الرجــوب، 
االنتخابــات  ليســت  وطنــي،  اســتحقاق  االنتخابــات  أن  وهــي 
والرئاســية  الترشيعيــة  االنتخابــات  أيضــًا  ولكــن  فقــط،  املحليــة 
واملجلس الوطني، فإذا كان هناك حرص عىل استحقاق وطني 
يف مجال معني من طرف ما، فاألصل أن يكون لدى هذا الطرف 
ذلــك املقــدار مــن الحــرص عــىل كل االســتحقاقات الوطنية التي 

ارشأبت لها نفوس الفلسطينيني. 
وعــود عــىل بــدء بخصــوص رفــض حركــة حــامس إجــراء االنتخابات 
أن حركــة  غــره  مــن  أكــرث  يعلــم  رامــي  أبــو  الســيد  فــإن  املحليــة، 
بجــرب  "الــي  القائــل:  الشــعبي  املثــل  فيهــا  يصــدق  حــامس 
املجرب عقله مخرب"، ذلك أن حركة حامس مل  ترفض من قبل 
أي دعــوة إلجــراء االنتخابــات، بــل كانت حريصة كل الحرص عىل 
إجرائها يف موعدها، بل كانت أشد حرصًا عىل إجرائها متزامنة 
"ترشيعي ورئايس وبلديات ومجلس وطني"، وذلك رغبة يف أن 
تكون الكلمة األوىل واألخرة للشعب، والشعب فقط يف إسناد 
الســلطة ملن يرى أنه أحق بها وأجدر، فالشــعب مصدر الســلطة 
ومينحهــا ملــن يــرى فيــه الكفــاءة والقــدرة، لكــن مــا يحــدث عــىل 
أرض الواقع أن الرئيس أبو مازن يترصف يف هذا األمر عىل نحو 
مخالف متامًا ملا ينص عليه القانون األسايس والقوانني األخرى 
ذات العاقــة، وكأنــه أوكل لنفســه الســلطات املمنوحــة للشــعب 
يف الدســتور، وذلــك مــن خــال قــراره الفردي وفًقــا لقناعاته التي 
ال يؤثــر فيهــا إال فريــق ال يتجــاوز أصابــع اليــد الواحدة، فيقرر متى 
شــاء إجــراء انتخابــات دومنــا أدىن اعتبــار للمواعيــد واملــدد التــي 
نص عليها القانون األسايس أو قوانني االنتخابات سواء املحلية 
أو الترشيعيــة والرئاســية أو املجلــس الوطنــي، وإذا مــا وجــد أن 
رياحــه يف أثنــاء العمليــة االنتخابيــة غــر مواتيــة، أصــدر قــرارًا آخر 

بتعطيلهــا أو إلغائهــا، وبذلــك أصبــح الرئيــس عمليــًا هــو 
مصدر السلطات وليس الشعب كام ينص الدستور.

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعى عليه محمد بهجت رباح عزيز من سمسم وسكان م/ جباليا سابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة حاليــا يف ليبيــا لقــد حكــم عليــك مــن قبــل هــذه املحكمة 
يف القضيــة أســاس 2021/586م وموضوعهــا نفقــة زوجــة وقدرهــا مائــة دينــار 
اردين والقضيــة أســاس 2021/620م وموضوعهــا نفقــة بنــات وقدرهــا ثاثــون 
دينــارا اردنيــا بتاريــخ 2021/9/12م لزوجتــك املدعيــة اميــان محمــود محمــد 
عابــد مــن سمســم وســكان م/ جباليــا اعتبــارا مــن تاريــخ الطلــب 2021/7/5م 
وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكام غيابيا بحقك قابا لاعرتاض 

واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/9/21م.
قايض شامل غزة الرشعية
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح

 يف القضية الحقوقية رقم :2018/119
يف الطلب الحقوقي رقم: 2021/534

املستدعية / باسمه سليامن سامل أبو مدين - دير البلح شارع ابو عريف - 
هوية رقم )903220655( وكيلها املحامي / وليد قشان

املســتدعى ضــده/ عدنــان رفيــق عبــد دلــول - دير البلح شــارع صاح الدين، 
محات دلول لألدوات الصحية مجهول محل اإلقامة( 

نــوع الدعــوى/ تنفيــذ عينــي قيمة الدعوى / )25800 د.أ( خمســة وعرشون 
ألف ومثامنائة دينار أردين

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف الحكم الصادر يف القضية الحقوقية رقم 2018/119

يف الطلب رقم 2021/534
إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعية قــد اســتحصلت 
عــىل حكــم بتاريــخ 2019/1/17 يف القضيــة رقــم2018/119 وموضوعهــا 
تنفيذ عيني، لذلك تعترب مبلغا يف هذا الحكم بعد مرور خمس عرش يوما 

من تاريخ تبلغك يف هذه املذكرة حسب األصول
تحريرا يف: 2021/9/21

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ / محمد عاطف غزال

اعالن صادر عن جمعية الخدمة العامة
يعلــن مجلــس إدارة الخدمــة العامــة عــن عقــد االجتــامع العــادي للجمعيــة 
العمومية للعام 2021 و ذلك يوم السبت املوافق 2021/10/9 الساعة 
القلــب  مستشــفى  الســامر  غــزة  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف  ظهــرا   12

بعــد  للجمعيــة  إدارة جديــد  ذلــك النتخــاب مجلــس  و  الدمويــة  األوعيــة  و 
استكامل اآليت:

لعــام  العموميــة  بــاب االنتســاب و تســديد االشــرتاكات للجمعيــة  فتــح   .1

2021 و ذلك من تاريخ 2021/9/26 حتى 2021/9/30.

تاريــخ  مــن  ذلــك  و  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2021/10/3 حتى 2021/10/5.

3. فتــح بــاب االنســحاب و الطعــون و االعــرتاض لعضويــة مجلــس اإلدارة و 

ذلك من تاريخ 2021/10/6 حتى 2021/10/7.
حتــى   2021/9/26 تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2021/10/9 يف مقر الجمعية من الساعة 10 صباحاً  حتى 4 مساًء.

5. التواصل جوال 0599606288

مجلس إدارة جمعية الخدمة العامة

)NSR /21G08( إعالن عن املناقصة رقم
توريد أدوات مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 CCP / Japan تعلن الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة بتمويل من مؤسسة
مــن ضمــن أنشــطة مــرشوع إعــادة  التأهيــل والدمــج املســتدام لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وبنــاء قــدرات املؤسســات الطبيــة يف قطــاع غــزة عــن طــرح عطــاء توريــد 
املواصفــات  و  الــرشوط  حســب  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســاعدة  أدوات 
املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء رقــم )NSR-21G08(  وتدعــو كافــة 
التقــدم  والخــربة  االختصــاص  وذوي  رســميا  املســجلني  واملورديــن  الــرشكات 
للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتام مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل 
قدره 200 شــيكل فقط غر مســرتدة اعتبارا من الســاعة التاســعة من صباح يوم 
االربعــاء املوافــق 2021/09/22  وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم االحــد 
املوافق 2021/09/26  يف مقر الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة– بجوار 
نــادي النــرص العــريب، شــارع ســعيد العــاص املتفــرع مــن شــارع اللبابيــدي، حــي 

الرمال الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الرشوط التالية: 
1. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر وتشــمل رضيبــة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يجب أن تكون األسعار سارية حتى 2022/03/31 أخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شــيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

%5 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء صالــح ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف 

وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضامن ابتدايئ.
4. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانية عرش مــن ظهر يوم الثاثاء 

املوافــق  28/ 2021/9 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعــد واملــكان 
وحضور من يرغب من املوردين وعىل أن يكون عرض السعر ساري املفعول 

حتى 2022/03/31 من تاريخ اإلقفال.
5. رسوم اعان الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء. ) تكلفة اعان ملدة يومني متتالني (

NSR /21G08 6. مزيدا من الرشوط واملعلومات حول العطاء تجدونها يف كراسة العطاء رقم

املوضوع / نرش مستبدل
إىل املنفذ ضده / شادي أسعد محمد بدوي، سكان رفح حي الجنينة بجوار 

مسجد االستقامة سابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا.
بتاريــخ  املحــررة  الكمبيالــة  مبوجــب  عليــك  املرتتــب  لالتــزام  طبقــًا  أبلغــك 
10\9\2021 واملقامة مبوجبه القضية التنفيذية رقم 2687 / 2020 بداية 

رفــح واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيذ/عاطــف فايــز شــاويش املــرصي هوية 
930690649 واملنفــذ ضــده / املذكــور أعــاه، والقــايض بالتزامــك بتنفيــذ 

 2019 \720 27\2\ 2020 بالدعــوى رقــم  حكــم املحكمــة الصــادر بتاريــخ 
وإلزامكــم بدفــع مبلــغ 840 شــيكل لصالــح املدعــي وتضمــني املدعــي عليــه 

بالرسوم واملصاريف و 30 دينار أتعاب محاماة 
رســوم  إىل  واإلضافــة  الســند  قيمــة  بدفــع  بالتزامــك  بالوفــاء  نكلفــك  لــذا 
واملصاريف وذلك بحضورك إىل دائرة التنفيذ بحكمة صلح رفح يف غضون 
أســبوعني مــن تاريــخ هــذا اإلعــان واذا مل تحــر فــان دائــرة التنفيــذ ســتبارش 

إجراءات التنفيذ حسب األصول 
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح 
إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح 
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ال مشكلة إن كانت صفقة شاملة أو عىل مراحل
جبارين: االحتالل سيدفع الثمن الذي 

تريده المقاومة يف ملف األرسى
إسطنبول/ فلسطني:

أكــد نائــب رئيــس حركــة حــامس يف الضفــة الغربيــة زاهــر جباريــن، أن االحتال 
كتائــب  لــدى  األرسى  جنــوده  إطــاق رساح  مقابــل  ســيدفع مثنــا  اإلرسائيــي 

القسام.
وجدد جبارين يف ترصيح، أمس، متسك حركته بأن هؤالء الجنود لن يعودوا 

إىل كيان االحتال قبل إطاق رساح أرسى فلسطينيني.
وأوضــح أن حركــة حــامس تســعى لصفقــة تبــادل شــاملة، وتتطلــع إلطــاق رساح 

األرسى الفلسطينيني من سجون االحتال.
وقــال: ال مشــكلة يف الشــكل والطريقــة لهــذه الصفقــة، شــاملة أو عــىل مراحــل 
إذا أســهمت يف تحقيــق هــدف الحركــة يف إطــاق رساح األرسى وبالرسعــة 
املطلوبــة.  وأضــاف: االحتــال مُياطــل يف ملــف التبــادل، وال يريــد أن يعيــد 
أرساه مــن غــزة، وال يــزال غــر مســتعد لدفــع مثــن حريتهــم، مبينــا أّن مــا يعيــق 
عقــد صفقــة تبــادل هــو "تــردد العــدو الصهيــوين وعــدم جهوزيتــه التخــاذ القرار 
بعقدهــا". وشــدد عــىل رفــض حركتــه إجــراء مفاوضــات مبــارشة مــع االحتــال 

حول األرسى الجنود يف غزة.
وتابع: حل امللف يتم مبفاوضات غر مبارشة وإطاق رساح األرسى دون أي 
"فيتو" ال عىل التهمة وال االنتامء وال املنطقة والحكم، إضافة لضامنات بعدم 
اإلخــال بــرشوط الصفقــة، حتــى ال يعــاد اعتقــال أرسى بعــد اإلفــراج عنهــم كام 

حدث يف صفقة "وفاء األحرار".
املعــاد  األرسى  عــن  اإلفــراج  عــىل  حركتــه  إرصار  حــامس  يف  القيــادي  وأكــد 
اعتقالهم عقب تحررهم يف صفقة "وفاء األحرار" دون قيد أو رشط، وعددهم 
60 أسرًا من الضفة الغربية، وهم ضمن 1027 أسرًا وأسرة أطلق رساحهم 

يف الصفقة.
وذكــر أن االتصــاالت مــع الوســطاء مســتمرة ومل تنقطــع، وقــد أبلغــت الحركــة 
يف  اآلن  "الكــرة  وأّن  تبــادل،  صفقــة  إىل  للوصــول  طلباتهــا  بجميــع  الوســطاء 
امللعــب اإلرسائيــي"، بعــد أن ُنقلــت لــه طلبــات املقاومــة ورشوطهــا للمــي 
لــدى  ملــف األرسى  ربــط  االحتــال حــاول  أّن  الصفقــة.  وأوضــح جباريــن  يف 
حــامس باإلعــامر واملســاعدات اإلنســانية والحصــار يف الفــرتة األخــرة، لكــن 
املقاومــة اســتطاعت كــرس هــذا الربــط ورفضتــه، وأبلغــت جميــع الوســطاء أّن 

أرسى االحتال يقابلهم أرسى فلسطينيون.

غزة/ جامل غيث:
واملحرريــن  لــألرسى  واعــد  جمعيــة  حــذرت 
واألرسى  للشــهداء  القــدس  مهجــة  ومؤسســة 
ســجون  يف  األوضــاع  انفجــار  مــن  والجرحــى، 
االحتــال اإلرسائيــي بســبب حمــات التنكيل 
والقمع التي يتعرضون لها، خاصة بعد عملية 

"نفق الحرية" من سجن "جلبوع".
ودعتــا خــال وقفــة جامهريــة نظمتاهــا أمــام 
مقــر املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان غــرب 
مدينــة غــزة رفًضــا لقــرار عــزل عــدد مــن قيادات 
الحركة األســرة، إىل مســرات ومواجهات يف 
كل نقــاط االشــتباك والتــامس مــع االحتــال، 
نــرصًة لــألرسى ولوقف سياســة التنكيل والقمع 

املامرسة بحقهم.
اإلنســان  لحقــوق  الســامي  املفــوض  وطالبتــا 
واإلنســانية  والحقوقيــة  الدوليــة  واملؤسســات 
جانــب  إىل  والوقــوف  مســؤولياتهم،  بتحمــل 
بحقهــم،  املامرســة  الجرائــم  ووقــف  األرسى، 

والعمل عىل إطاق رساحهم.
إجراءات انتقامية

اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
أحمــد املدلــل إنــه منــذ عمليــة "نفــق الحريــة" 
وإدارة ســجون االحتــال متــارس أبشــع الجرائم 
وتفرقهــم  حركتــه،  أرسى  خاصــة  األرسى  ضــد 
بني األقســام والغرف، مشــرا إىل أن االحتال 
يهــدف مــن وراء ذلــك إىل التغطية عىل فشــله 
وعجزه بعد هزميته يف معركة "نفق جلبوع".

ولفــت املدلــل يف كلمــة لــه بالوقفــة، إىل أن 
االحتــال ال يــزال يتــامدى بإجراءاتــه القمعيــة، 
وتفريقهــم  األرسى  مــع  التحقيــق  كإعــادة 
باهظــة  ماليــة  غرامــات  وفــرض  الســجون،  بــني 
عليهــم، وحرمانهــم الزيــارة، وعــزل قيــادة حركــة 
الجهــاد اإلســامي يف زنازيــن انفرادية، مؤكدا 
أن جرامئــه بحــق األرسى محاولــة فاشــلة لكــرس 

إرادتهم وصمودهم.
الحركــة  قيــادة  تهديــدات  أن  عــىل  وشــدد 
األســرة لتصعيد املواجهة هي معركة الحركة 

ا جميع األرسى من  الوطنية األســرة كلها، حاثًّ
كل الفصائــل للوقــوف إىل جانــب زمائهم يف 
حركــة الجهــاد اإلســامي ومنع االســتفراد بهم، 

والتصدي للجرائم املامرسة بحقهم.
فرصــة  إعطــاء  عــدم  إىل  كافــة  األرسى  ودعــا 
تشــعر  وجعلهــا  الســجون،  إلدارة  هــدوء 
بالعجــز والهزميــة التــي منيــت بهــا بعــد عمليــة 
أبطــال "نفــق الحريــة"، منبهــا إىل أن االحتــال 
احتــال  منــذ  حياتــه  مراحــل  أســوأ  يعيــش 
تضحيــات  بفضــل  الفلســطينية  األرايض 
صنــع  اســتطاعت  التــي  ومقاومتــه،  شــعبنا 
معــادالت جديــدة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة واألرايض املحتلــة عــام 1948، وتصــدي 

األرسى لجرائم السجان.
وأضــاف أن األرسى متكنــوا مــن كــرس منظومــة 
االحتــال األمنيــة التــي لطاملــا تباهــى بهــا أمام 
وعســكريا،  أمنيــا  هشاشــته  وأظهــروا  العــامل، 
وأثبتوا للعامل أنهم ميتلكون إرادة قوية ووعيا 

ومقاومة.
انتفاضة شعبية

كل  يف  يؤكــدون  األرسى  أن  املدلــل  وتابــع 
لحظــة أنهــم كالصخــرة القويــة، وأنهــم ميتلكــون 
إرادة ال ميكــن لاحتــال كرسهــا مهــام ارتكــب 

الحائــط  بعــرض  ورضب  ضدهــم،  جرائــم  مــن 
التــي  الدوليــة  واملواثيــق  االتفاقيــات  جميــع 
دور  عــن  متســائا  حاميتهــم،  عــىل  تنــص 
املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة تجــاه جرامئــه 

بحقهم.
الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  ودعــا 
مناطــق  يف  كبــرة  شــعبية  النتفاضــة  الغربيــة 
التــامس مــع االحتــال، وإشــعال األرض تحــت 
أقدامه ومستوطنيه، لتأكيد أن معركة األرسى 

معركة الكل الفلسطيني.
بــاآلالف  خرجــوا  الذيــن  العــامل  أحــرار  وحــث 
نــرصة  للخــروج  القــدس"  "ســيف  معركــة  يف 
لألرسى، مطالبا السلطة بتفعيل دبلوماسيتها 
داخــل  األرسى  يصنعهــا  التــي  امللحمــة  أمــام 
الســجون، وجعــل ملفهــم عــىل رأس امللفــات 
املقدمــة للمحكمــة الجنائية الدولية ملحاســبة 

قادة االحتال عىل جرامئه بحقهم.
وشــدد عــىل أن املقاومــة "ال ميكــن أن تتخــىل 
أو تتغاىض لحظة واحدة عن أرساها، فهم يف 
الــذي  عــني املقاومــة ويف قلــوب املقاومــني 
يؤكــدون أن خياراتهــم جاهــزة وأصابعهــم عــىل 
الزنــاد، وأن الجرائــم املامرســة بحق األرسى لن 

متر مرور الكرام".

اعتصام يف طولكرم 
للمطالبة بإنقاذ حياة األرسى 

المرضبني عن الطعام
طولكرم/ فلسطني:

طالب مشــاركون يف االعتصام األســبوعي ألهايل أرسى طولكرم، اللجنة 
بالتدخــل  والدوليــة  الحقوقيــة  واملؤسســات  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
الرسيــع إلنقــاذ حيــاة األرسى اإلداريــني املربــني عــن الطعــام، واألرسى 

واألسرات املرىض.
مبدينــة  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  االعتصــام،  يف  املشــاركون  وحّمــل 
بحقــوق  تعنــى  التــي  واملؤسســات  األحمــر  الصليــب  أمــس،  طولكــرم، 
اإلنسان، املسؤولية الكاملة عن حياة األرسى خاصة أبطال "نفق الحرية" 

الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم.
الهتافــات  ورددوا  األرسى،  وصــور  الفلســطيني  العلــم  املشــاركون  ورفــع 
الداعمة لهم واملطالبة بحريتهم، واملنددة بإجراءات االحتال التنكيلية 

بحقهم.
و شــدد منســق فصائــل العمــل الوطنــي واإلســامي فيصــل ســامة عــىل 
رضورة وجــود موقــف دويل تجــاه قضيــة األرسى الذيــن ناضلــوا مــن أجــل 

قضيتهم العادلة، والضغط نحو تحقيق حريتهم املرشوعة.
لــألرسى واألســرات  الداعمــة  الفعاليــات  اســتمرار  وأكــد ســامة رضورة 

واملربني عن الطعام واملرىض واألطفال وكبار السن.
نبيلــة األعــرج والــدة األســر عــاء األعــرج املــرب عــن  بدورهــا، قالــت 

ا خِطًرا، وهو ممنوع من الزيارات. الطعام، إن ابنها يعاين وضًعا صحيًّ
وناشــدت املؤسســات الدولية برورة إســناد األرسى املربني، وحثت 
يف الوقــت ذاتــه، جامهــر شــعبنا عــىل رضورة إحــداث هبــة جامهريــة 

قوية إلنقاذ األرسى من الجرائم اإلرسائيلية.

تدهور صحة "أبو وهدان" و"عمرو"

االحتالل يستخدم سياسة 
"العقاب الجماعي" بحق األرسى

رام الله/ فلسطني:
"االنتقــام  سياســة  اســتخدام  اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  إدارة  تتعمــد 
بينهــا  مــن  الســجون،  يف  عليهــم  الخنــاق  وتضّيــق  األرسى،  بحــق  الجامعــي" 
أن  أمــس،  بيــان،  يف  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت  "نفحــة". 
إدارة ســجون االحتــال تتعمــد تنفيــذ إجــراءات تنكيليــة قاســية بحــق األرسى، 
إضافــة إىل التشــديدات األمنيــة والتفتيشــات الكثــرة طــوال الليــل، وتســليط 

الكشافات عىل وجوههم كل خمس دقائق.
عــىل أرسى حركــة  التضييــق  تواصــل  "نفحــة"  إدارة ســجن  أن  الهيئــة  وذكــرت 
الجهاد اإلسامي، ومتنعهم يف البقاء داخل غرفهم التنظيمية، وتوزعهم عىل 
الغــرف األخــرى. ورَصــدت الهيئــة حالتــني مرضيتــني تقبعــان يف الســجن ذاتــه، 
إحداهــام لألســر محمــود أبــو وهــدان مــن مخيــم باطــة رشق مدينــة نابلــس، 
املحكــوم بالســجن ملــدة 3 مؤبــدات، وقــد أصيــب بشــلل نصفــي يف الجهــة 
اليمنــى مــن الجســم، وأصبــح غــر قــادر عــىل تحريــك رجلــه ويــده الُيمنيــني، أو 

تحريك لسانه، ونتج عن ذلك التواء يف الوجه من الجهة اليمنى.
ونقلت إدارة السجن األسر أبو وهدان إىل مستشفى "سوروكا" قسم العناية 
املكثفــة، وأجريــت لــه عــدة فحوصــات، مبــا فيهــا فحــص دم وتصويــر أشــعة، 

حيث تبني أنه تعرض لضغط نفيس وتوتر، ووضعه جيد.
وذكــرت الهيئــة أن األســر أبــو وهــدان أصبــح يأخــذ 4 أنــواع مــن األدويــة وينتظــر 
إجراء صورة رنني مغناطييس، وســيتم من خالها تحديد ســبب الشــلل الذي 
أصيب به. وكان أبو وهدان تعرض عام 2003 لاعتداء بالرب عىل رأســه، 
مــا تســبب لــه مبشــكات يف النظــر، وهــو بحاجــة إىل تحويله إىل طبيب عيون 
متخصص. وأشارت إىل حالة األسر جامل عمرو من مدينة الخليل، املحكوم 
بالســجن املؤبــد، الــذي يعــاين أوضاعــا صحيــة ســيئة للغايــة، وبحاجــة ماســة 
لرعايــة طبيــة حثيثــة، كونــه يشــتيك مــن أورام يف الكبــد والــكىل، ومشــكات 
يف املعــدة واألمعــاء وحرقــة يف البــول، وأصبــح يعــاين مؤخــرا مشــكات يف 

األعصاب ويداه ترتجفان، كام يعاين أيضا مشكات حادة يف األسنان.
ف بأمــر عاجــه وتتعمــد إهامله طبيا، فهو  وبينــت الهيئــة أن إدارة "نفحــة" تســوِّ
يعــاين هــذه املشــكات الصحيــة منــذ عــام 2018، وتــم تحديــد موعــد إلجــراء 
لــه يف مستشــفى "ســوروكا" قبــل شــهر ونصــف الشــهر، ويــوم  عمليــة الغــدة 
العملية أُبلغ بإلغائها، والسبب أن طبيب السجن رفض إخراجه بزعم أنه ليس 

بحاجة إىل إجراء العملية.

قائد عملية "نفق الحرية" 
يدخل عامه الـ26 يف األرس

جنني/ فلسطني:
دخــل قائــد عمليــة "نفــق الحريــة" األســر محمود عبد اللــه عارضة )46 
الـــ26 يف  أمــس، عامــه  بلــدة عرابــة جنــوب مدينــة جنــني،  مــن  عامــا( 

سجون االحتال اإلرسائيي.
وأفاد نادي األسر يف بيان بأن عارضة اعتقل بتاريخ 21 أيلول 1996، 

وأصدرت محاكم االحتال بحقه حكام بالسجن املؤبد و15 عاما.
وأشــار إىل أن هــذا ليــس االعتقــال األول، حيــث ســبق أن اعُتقــل عــام 

1992، وأمىض 41 شهرا يف األرس.

وعارضة حاصل عىل شهادة الثانوية العامة يف السجن، وبكالوريوس 
الرتبية اإلسامية؛ ويعد من املرجعيات الثقافية يف داخل السجون، 
وألَّف عددا من الكتب والروايات، من بينها: "الرواحل"، و"تأثر الفكر 
يف الحركة اإلسامية يف فلسطني"، وغرها مل تخرج إىل النور بعد.

وبــرز اســم عارضــة بعدمــا نجــح برفقــة 5 أرسى آخريــن -جميعهــم مــن 
ســكان جنــني- يف الهــروب مــن ســجن "جلبــوع" عرب "نفــق الحرية" فجر 

السادس من هذا الشهر.

تحذيرات من انفجار السجون ودعوات لهبة نرصًة لألرسى

جانب من الوقفة الجماهيرية بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

أسرى الحرية.. 
أولوية وطنية بامتياز

جلبــوع  يف  الحريــة"  "نفــق  املعجــزة ألرسى  العمليــة  وجــاءت 
عــى امتــداد أرض بيســان املحتلــة، ليكــون الصاعق الذي فجر 
الجبــل والســهل كلــه فيكــون التفافــا شــعبيا ووحدانيــة ميدانيــة 
وامتــدادا لــذاك الحــراك الوطنــي العظيــم إبــان معــارك "ســيف 
القدس" وامتدادا لها، ويف الحدثني الكبريين خرجت جموع 
الشــعب الفلســطيني املرابط الصامد والواحد املوحد لتقول 
كلمة الفصل بأنها خلف مقاومتها الصابرة املحتسبة تسندها 
بــكل غــاٍل وعزيــز إلنجــاز أهدافهــا التــي ال حيــدة عنها يف تحرير 
الــراب الوطنــي وهــؤالء األرسى األبطــال وإعالن دولة فلســطني 

حرة سيدة ومستقلة.
ومل تــزل ســجون العــدو ومراكــز االعتقــال مــأى بأبنائنــا الــررة 
ويتابــع  القلــوب.  ويف  العيــون  حدقــات  يف  يعيشــون  الذيــن 
دائــم  نحــو  عــى  ينظــم  الــذي  شــعبنا  كثــب،  ومــن  الجميــع 
مظاهــرات اإلســناد والدعــم ألرساه البواســل، بــل ويشــتبك مــع 
ســوائب جيــش االحتــالل وقطعــان مســتوطنيه يف طول وعرض 
البــالد ويحولهــا إىل بــؤر للمقاومة الشــعبية واملســلحة، ما دفع 
رئيــس أركانــه آفيــف كوخــايف لالعــراف بــأن املقاومــة نجحــت 
يف إخــراج عديــد املناطــق خــارج ســيطرة ســلطة عباس وجيش 

العدو!
كــا أعلنــت، حــذرت وأنــذرت فصائل املقاومة العــدو بأنها لن 
تتــواىن عــن كــر يــده إذا اســتمرت أجهزتــه الدمويــة يف عملية 

القمع والتنكيل الجبانة بحق أرسى الكرامة واملجد. 
ميــور  وخارجــه  املحتــل  الوطــن  داخــل  الفلســطيني  الشــعب 
الرجــال  لهــؤالء  تتحقــق  حتــى  يتوقــف  لــن  أنــه  ويعلــن  غضبــا 
حريتهم الناجزة، وهم العزل الذين ال ميلكون ســوى ســالحهم 
الــذي ال يثلــم، إرادتهــم التــي أذلــت ســلطات ســجونه الوحشــية 
وآخرها موقفهم الصامد وتهديدهم بإعالن اإلرضاب املفتوح 
عــن الطعــام يف كل املعتقــالت وهــو الــذي فــرض تراجعا كبريا 
عــى خططــه بحــق أرسانــا األبطــال وخشــية رئيــس وزرائــه نفتايل 
بينيت من ارتدادات أي عمل عسكري قادم وهو يتمثل عبء 
مــا ورثــه عــن ســلفه نتنياهــو مــن هزائــم عــى مــدار عقــد ونصف 

خلت. 
إنهــا حــرب إرادات انتــر يف جــل معاركهــا شــعبنا الفلســطيني 
عــى  تربــو  والتــي  اليوميــة  التعســفي  االعتقــال  حمــالت  رغــم 
العرشيــن معتقــاًل يف اليــوم الواحــد يف معظــم الحــاالت حتــى 
يكاد يصل عدد املعتقلني اليوم إىل 5000 وهو رقم متحرك 
صعــودا، مــن بينهــم 235 طفــاًل وأربعــون أســرية مــن بينهــن 16 

ا و520 أسريا بأحكام إدارية. أمًّ
ولقد كان لصك إذعان أوسلو األمني مخاطره الكارثية وهو الذي 
"رشع" وبتعــاون ســلطة حركــة فتــح منــذ وقــع وحتــى اآلن اعتقــال 
أكرث من 120 ألفا من املناضلني، كان من بينهم 17500 طفل 
و2000 أسرية وقد استشهد من بينهم 226 زمن اعتقالهم غري 

أولئــك الذيــن استشــهدوا خالل االعتقــال أو بعد انتهاء 
محكومياتهم بسبب اإلهال الطبي، 

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعامل
بلديـة بني سهيال

اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة )MDPIII( التمويل اإلضايف
وخدمــات  مبرافــق  والخاصــة  العالــة  كثيفــة  والصيانــة  التشــغيل  مشــاريع 

البلديات يف قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: إنشاء شبكة رصف صحي وتطوير 

منطقة النجار يف بني سهيال
1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية عى 
منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالــح صنــدوق 
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطار برنامــج تطوير البلديات املرحلة الثالثة 
العالــة والخاصــة  التشــغيل والصيانــة كثيفــة  لتنفيــذ مشــاريع  )MDPIII( وذلــك 

مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث ينوي هذا التمويل أن يقوم بإدارة 
عجلة االقتصاد يف قطاع غزة عن طريق توفري ما يقارب من 5000 فرصة عمل. 

تطويــر  مــن صنــدوق  فرعيــة  منحــة  عــى  بنــي ســهيال  بلديــة  وقــد حصلــت   )2

وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع اســم املــرشوع: 
وتنــوي  ســهيال،  بنــي  يف  النجــار  منطقــة  وتطويــر  صحــي  رصف  شــبكة  إنشــاء 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 
رقم )MDPIIIAF – 1522121 -03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة

3( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

بني ســهيال، دائرة املشــاريع، الســيد/ م. عمر ابوريدة، هاتف: 082071088 
فاكــس: 082071077، وذلــك ابتــداًء من الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2021/09/22 وحتى تاريخ 2021/10/06.
أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

بتاريخ2021/10/06 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــاع  املوقــع  6(زيــارة 

للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــاع التمهيــدي يــوم االربعــاء املوافــق 
االجتــاع  أن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2021/09/29

التمهيدي سيعقد يف بلدية بني سهيال وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
7( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية بني سهيال، دائرة املشاريع، الطابق الثاين.

بلديـة بني سهيال
بتمويل من:

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
اسم املرشوع: تطوير وصيانة قسم التطوير الحرضي

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء اســتدراج عــروض ملرشوع تطوير وصيانة قســم 
التطويــر الحــري فعــى الــرشكات املتخصصــة يف هــذا املجــال والراغبــني 

يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

مشــاريع  نفــذت  قــد  العطــاء  يف  املشــاركة  الــرشكات  تكــون  أن  يجــب   .2

مشابهة يف مجال الديكور وتشطيب املكاتب.
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
4. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل شامل الريبة املضافة.

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــرشكات  ميكــن   .5

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مدير وحــدة العطاءات 
واملشــريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 100 شــيكل تدفــع 

يف صندوق بلدية غزة وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 
بعد الظهر من تاريخ 2021/09/22 وحتى تاريخ 2021/10/06.

6. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرش ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/10/06 يف العنــوان املشــار 

اليه، بحضور ممثيل املكاتب املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجب تقدميها 
بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر دائرة العطاءات واملشريات.
غــزة  بلديــة  الحــري –  التخطيــط  دائــرة  اجتــاع متهيــدي يف  عقــد  7. ســيتم 

املينى الرئييس يوم الثالثاء املوافق 2021/09/28 الساعة 10:30 صباحًا.
8. اجراءات الرسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
9. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.

                                                                           رئيس بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
عطاء تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم املنطقة املحصورة

 بني شارع صالح الدين وشارع املسلخ وشارع رقم 9 وشارع رقم 10
تعلن بلدية غزة عن طرح عطاء تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم املنطقة املحصورة بني شارع صالح الدين 
وشــارع املســلخ وشــارع رقــم 9 وشــارع رقــم 10 وذلــك وفقــا للــرشوط املرجعيــة واملواصفــات والــرشوط العامــة، فعــى 
املكاتب الهندسة املعتمدة يف هذا املجال والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 

1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجــب أن يكــون املكتــب االستشــاري مســجال ومصنفــا لــدى هيئــة املكاتــب والــرشكات الهندســية يف نقابــة املهندســني يف قطــاع 

غــزة- محافظــات غــزة كمكتــب أو رشكــة استشــارية هندســية، يف التخصصــات األربــع األساســية )هندســة عــارة، هندســة إنشــائية، 
هندسة طرق ومواصالت، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية( ولديه شهادة تصنيف سارية املفعول ومحدثة طيلة مدة املرشوع.

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ فتح العطاءات.

4. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول العطــاء )كفالــة املناقصــة( بقيمــة 1000 دوالر أمريــي، يف ظــرف منفصل عــن املظروف الفني 

واملايل اما عى شكل كفالة بنكية صالحة ملدة 118يوم او عى شكل شيك بني صادر من بند معتمد من سلطة النقد. 
5. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر االمريي شامل الريبة املضافة.

6. ميكــن للمكاتــب أو الــرشكات االستشــارية الهندســية الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــى 

نســخة مــن وثائــق العطــاء مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، هاتــف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك مقابل مبلغ غري مسرد وقدره 150 شيكل تدفع يف صندوق بلدية غزة وذلك ابتداًء 

من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر من تاريخ 2021/09/22 وحتى تاريخ 2021/10/07.
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا )12:00( مــن يــوم الخميــس املوافــق 

2021/10/07 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــيل املكاتــب املشــاركني بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية 
وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.

8. يجــب أن يتضمــن العــرض املقــدم عرضــني: عــرض فنــي وعــرض مــايل منفصلــني ومغلقــني يف مظــروف واحــد، 

مكتــوب عليــه اســم املــرشوع ورقــم العطــاء واســم مقــدم العرض واملفــوض والعنوان ورقم تليفونــات أو الجوال والريد 
اإللكروين الرسمي للتواصل موقعًا ومختوما عليه.

9. سيتم عقد اجتاع متهيدي يف مكتب دائرة تصميم املشاريع يوم االثنني املوافق 2021/09/27 الساعة 10:30 صباحًا.

10. سيتم فتح وتقييم العرض الفني أوال، ومن ثم فتح وتقييم العرض املايل يف وقت الحق.

11. اجراءات الرسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

العطــاءات  وحــدة  مديــر  مكتــب  األريض،  الطابــق  الرئيــيس،  املبنــى  غــزة،  بلديــة  أعــاله:  اليــه  املشــار  العنــوان   .12

                                                                           رئيس بلدية غزةواملشريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.
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رام الله/ فلسطني:
قرر خمسة أرسى إداريني من املرىض مقاطعة محاكم 
االحتالل اإلرسائييل، واالمتناع عن تناول الدواء؛ رفضا 

الستمرار اعتقالهم اإلداري التعسفي.
وأفــاد نــادي األســري يف بيــان، أمــس، بــأن األرسى هــم: 
عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، ويارس 

بدرساوي، وأمني شويي.
األرسى  توجــه  إطــار  يف  تــأيت  خطوتهــم  أن  وأوضــح 
اإلداريــني ملقاطعــة محاكــم االحتــالل، يف ظــل تصعيــد 
الجــاري،  العــام  مطلــع  منــذ  اإلداري  االعتقــال  سياســة 

حيث وصل عددهم إىل نحو 520 أسريا.
ســابقون،  أرسى  هــم  الخمســة  األرسى  أن  إىل  وأشــار 
االعتقــال  رهــن  االحتــالل  ســجون  يف  ســنوات  أمضــوا 
اإلداري، ويعانون مشكالت صحية وأمراضا منها ما هو 
مزمن، وهم بحاجة إىل رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

رام الله/ فلسطني:
يشــتي ســتة أرسى مربني عن الطعام من تدهور 
أوضاعهــم الصحيــة وســط تجاهــل إرسائيــيل رســمي 

ملطالبهم الحقوقية واإلنسانية. 
فــرات  منــذ  املفتــوح  اإلرضاب  هــؤالء  ويخــوض 

متفاوتة، رفضا العتقالهم اإلداري.
وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف بيــان، 
بــأن األرسى يعانــون أوضاعــًا صحيــة صعبــة،  أمــس، 
بسبب نقص كمية األمالح والسوائل يف أجسادهم.

وذكــرت أن األرسى املربــني هــم: كايد الفســفوس 
يومــا،   62 منــذ  القواســمة  ومقــداد  يوًمــا،   69 منــذ 
وعالء األعرج منذ 44 يوما، وهشــام أبو هواش منذ 
36 يوما، ورايق بشــارات منذ 31 يوما، وشــادي أبو 

رام الله/ فلسطني: 
أكــد القيــادي يف حركة املقاومة اإلســالمية حاس 
الحريــة"  "نفــق  عمليــة  أن  حنينــي  الحكيــم  عبــد 
األمنيــة  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــدرات  حطمــت 

والعسكرية بأدوات بسيطة.
شــعبنا  أن  إىل  أمــس،  تريــح،  يف  حنينــي  ونّبــه 
مــع  وإعالميــة  نفســية  حــرب  "يف  حاليــا  يعيــش 
االحتــالل.. ونحــن الفلســطينيني نتفوق عى العدو 
يف هــذه املعركــة التــي بــدأت منــذ 6 أيلــول وحتــى 

اليوم، ونحن نتفوق نفسيا وإعالميا عليه".
وأشار إىل أن "األبطال الستة" متكنوا من حفر "نفق 
الحريــة" نحــو 9 أشــهر، دون أن يتمكــن االحتــالل من 
الــذي  اليومــي  الفحــص  مــن  الرغــم  عــى  كشــفهم، 
تجريه إدارة الســجون للغرف واألقســام، واستطاعوا 
أن ينتروا عى االحتالل بحريتهم خارج السجن. 
وشــدد عــى أن إعــادة اعتقــال األرسى ال يقلــل مــن 

نابلس/ فلسطني:
"ســامل"  معســكر  يف  االحتــالل  محكمــة  جــددت 
العسكري غرب جنني، االعتقال اإلداري للمرة الثانية 
توالًيا ملدة 4 أشــهر ضد املرشــح عن قامئة "القدس 

موعدنا" لالنتخابات الترشيعية يارس بدرساوي.
6 أشــهر  قبــل  قــوات االحتــالل بدرســاوي  واعتقلــت 
نابلــس  مدينــة  يف  فجــًرا  منزلــه  وتفتيــش  دهــم  بعــد 
شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، وحولتــه لالعتقــال 
اإلداري. وولــد بدرســاوي عــام 1970 مبخيــم بالطــة 

بــني عــرشات اإلداريــني  وأكــد أن األرسى الخمســة مــن 
الذين أمضوا سنوات رهن االعتقال اإلداري بشكل غري 
متواصــل، وبعضهــم وصــل مجموع ســنوات اعتقاله إىل 

أكرث من 15 عاما.
يشــار إىل أن سياســة االعتقــال اإلداري تشــكل إحــدى 
بحــق  االحتــالل  يســتخدمها  التــي  السياســات  أبــرز 
الفاعلــني  خاللهــا  مــن  ويســتهدف  الفلســطينيني، 
واملؤثرين يف كل املســتويات السياســية واالجتاعية 
واملعرفيــة بهــدف تقويــض أي حالــة للنهوض باملجتمع 

الفلسطيني.
وأصــدرت ســلطات االحتــالل منــذ مطلع العــام الجاري، 
)869( أمــر اعتقــال إداري بحــق أرسى مــن بينهــم أربعــُة 

أيــار/  قارصيــن، وتصاعــدت بشــكل ملحــوظ يف شــهر 
مايــو املــايض، حيــث وصــل عــدد األوامــر التــي صدرت 

يف حينه نحو 200.

غزة/ فلسطني:
أكــدت الرشطــة يف قطــاع غــزة، أن الكوفيــة ُتعد رمًزا 
وطنًيا فلسطينًيا ال يختلف عليه أحد، مشددة عى 

أنها تعمل بكل حرص عى صون أمن الجامعات.
ُأثــري  مــا  أمــس: "إن  لهــا،  بيــان  وقالــت الرشطــة يف 
مــن ادعــاءات ُملفقــة حــول منــع الطــالب مــن ارتــداء 
للســخرية،  ُمثــري  أمــر  هــو  الفلســطينية  الكوفيــة 

وينطوي عى استخفاف بعقول املواطنني".
التشــويه هــو  الهــدف مــن وراء هــذا  وأضافــت "إن 
حــرف مســار الحــدث لتحقيــق أهداف سياســية عر 

ادعاء اإلساءة إىل الكوفية".
وبّينــت أن رشطــة أمــن جامعــة األزهــر تلقــت بتاريــخ 
ــا مــن عــادة شــؤون  27 يوليــو املــايض، كتاًبــا خطيًّ

األطــر  جميــع  منــع  بقرارهــا  تفيــد  بالجامعــة  الطلبــة 
الجــدد،  الطلبــة  اســتقبال  مــن  الطالبيــة  والكتــل 
واقتصــار األمــر عــى لجنــة اســتقبال الطلبــة التابعــة 
العامــة،  املصلحــة  عــى  حرًصــا  الجامعــة؛  إلدارة 
اإلجــراءات  هــذه  طبيعــة  يف  الرشطــة  تتدخــل  ومل 

باعتبارها جهة تنفيذية فقط.
ترتيباتهــا  أعــدت  قــد  الرشطــة  أن  إىل  ولفتــت 

تعليــات  عــى  بنــاء  الجديــد  الــدرايس  للفصــل 
إدارة الجامعــة، وبالتنســيق مــع أمــن الجامعــة، لكنها 
علمــت أول مــن أمــس، باعتــزام أحــد األطــر الطالبيــة 
تنظيــم نشــاط اســتقبال للطلبــة الجــدد، يف مخالفــة 

لقرار إدارة الجامعة.
جامعــة  رشطــة  أبلغــت  ذلــك  إثــر  "عــى  وتابعــت: 
يف  بواجبــه  ليقــوم  الجامعــة  أمــن  مســؤول  األزهــر 
تنفيذ قرار الجامعة، لكنها فوجئت باستمرار إقامة 

النشاط صباح أمس الثالثاء".
مــع  أخــرى  مــرة  التواصــل  جــرى  قــد  أنــه  وأوضحــت 
دون  املوقــف  الحتــواء  الجامعــة  أمــن  مســؤول 
رشطــة  مكتــب  تدخــل  ذلــك  عــى  وبنــاء  جــدوى، 
الجامعــة وطلــب مــن اإلطــار الطــاليب وقــف النشــاط 
بقــرار الجامعــة، لكنهــم رفضــوا وقــام بعــض  التزاًمــا 
الطلبــة وعنــارص أمــن الجامعــة بالتهجــم عى ضباط 
الرشطة، وأثاروا حالة من الفوىض والشغب داخل 

حرم الجامعة.
واســتدركت: "عــى إثــر مــا حــدث، جــرى التواصــل 
وُعقــد  األزهــر  جامعــة  ورئاســة  الرشطــة  قيــادة  بــني 

اجتاع ملعالجة األمر".

عكر منذ 28 يوما.
والقواســمة،  الفســفوس،  األرسى  أن  وأوضحــت 
واألعرج يقبعون يف "عيادة ســجن الرملة"، ويعانون 
أوضاعا صحية صعبة، كا يتنقلون بواسطة كرايس 

متحركة.
يف  للنظــر  جلســة  تحديــد  تــم  أنــه  إىل  وأشــارت 
قــرار  يف  للطعــن  الهيئــة  مــن  املقــدم  االســتئناف 
االعتقــال اإلداري الصــادر بحــق األســري الفســفوس، 
وذلك اليوم األربعاء 22 أيلول/ سبتمر يف محكمة 

"عوفر" العسكرية.
الــذي  الثالــث  االســتئناف  هــذا  أن  الهيئــة  وأكــدت 
يتقــدم بــه الطاقــم القانــوين العامــل بالهيئــة ضــد قرار 

االعتقال اإلداري الصادر بحق األسري الفسفوس.

الــذي حققــوه، فالواقــع يف الضفــة مــؤمل  االنتصــار 
والسيطرة األمنية تكاد تكون كاملة لالحتالل.

وأضاف حنيني أن املطلوب حاليا شطب "أوسلو" 
التــي أثبتــت ومــا زالــت تثبــت أنهــا قســمت شــعبنا 

وتسببت يف الكوارث الوطنية.
ودعــا إىل رضورة التفاهــم عــى برنامــج وطني تجمع 
فيــه الفصائــل عــى مقاومــة االحتــالل بــكل الوســائل 
ووقــف التنســيق األمنــي واالتفاقيــات مــع االحتــالل 

يف الضفة.
وفيــا يتعلــق مبلــف تبــادل األرسى أكــد حنينــي أن 

ملف األرسى نقطة إجاع وطني.
إدارة  تراجــع  املاضيــة  األيــام  يف  شــاهدنا  وقــال: 
األرسى؛  ضــد  العقابيــة  خطواتهــا  عــن  الســجون 
واملســاندة  واالســتعداد  األرسى،  وحــدة  بســبب 
الشــعبية مــن الجاهــري يف غــزة والضفــة واألرايض 

املحتلة عام 48م.

يف نابلــس، وكان ناشــطا بــارزا يف قضايــا الالجئــني، 
ورشــحته حركــة حــاس عــن قامئــة "القــدس موعدنــا" 
عــدة  بدرســاوي  اعتقــل  الترشيعيــة.  لالنتخابــات 
 10 مــن  أكــرث  االحتــالل  وأمــى يف ســجون  مــرات، 
تــويف  وقــد  اإلداري،  االعتقــال  8 منهــا يف  ســنوات، 
والــداه يف أثنــاء فــرات اعتقالــه. ومنــذ بــدء تشــكيل 
قامئــة "القــدس موعدنا" لالنتخابات الترشيعية التي 
يعطلهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، اســتهدفت 

قوات االحتالل مرشحيها باالعتقال واملالحقة.

رفًضا العتقالهم اإلداري

5 أسـرى يقـررون مقاطعـة محاكم 
االحتــالل واالمتناع عن تناول الدواء 

الرشطــــة: الكوفيـــة رمـــز وطنـــي 
ونصــون أمــن الجامعــات فـي غـزة

أوضاع صحية مرتدية لألرسى المرضبني عن الطعام

حنيين: "األبطال الستة" حطموا 
النظريـــة األمنيـــة اإلرسائيليــة

د االعتقال اإلداري لمرشح  االحتالل ُيجدِّ
"القــدس موعدنــا" ياســر بدرســاوي

التغييــر واإلصــالح: تجديــد االعتقــال 
اإلداري للنائب الرجوب "بلطجة إرسائيلية"

رام الله/ فلسطني:
أدانــت كتلــة التغيــري واإلصــالح الرملانيــة تجديــد ســلطات االحتــالل 
اإلرسائيــيل االعتقــال اإلداري للنائــب يف املجلــس الترشيعــي نايــف 

ة ذلك بلطجة إرسائيلية وانتهاكا للحصانة الرملانية. الرجوب، عادَّ
وشــددت الكتلــة يف بيــان، أمــس، عــى أن تجديــد االعتقــال اإلداري 
املتواصــل للرشعيــة  االســتهداف  نهــج  يــأيت ضمــن  الرجــوب  للنائــب 

الرملانية وتفريغ الضفة الغربية من الرموز والقيادات الوطنية. 
وأكــدت أن تجديــد الحكــم اإلداري للرجــوب ملــدة أربعــة أشــهر جرميــة 
جديدة بحق رموز الرشعية، ودليل واضح عى مدى عنجهية االحتالل 

وإمعانه يف عقلية اإلجرام واإلرهاب بحق شعبنا ورموزه الوطنية.

وفـــــــــد مــــن 
"الشــعبية" يصل 
إىل القاهرة لبحث 

آخر المستجدات
القاهرة/ فلسطني:

وصــل وفــد مــن املكتــب الســيايس 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني 
من دمشق وقطاع غزة إىل العاصمة 

املرية القاهرة.
لهــا،  بيــان  يف  الجبهــة  وأوضحــت 
بدعــوة  جــاءت  الزيــارة  أن  أمــس، 
مــن جمهوريــة مــر العربّيــة، حيث 
جهــاز  رئيــس  مــع  الوفــد  ســيلتقي 
املخابــرات املريــة العامــة الوزيــر 

عباس كامل.
يرأســه  الــذي  الوفــد  وســُيناقش 
نائب األمني العام للجبهة الشعبية 
أبو أحمد فؤاد وأعضاء من املكتب 
الســيايس آخــر املســتجدات عــى 

الصعيدين الفلسطيني والعريب.

سلطة األرايض 
تطالب أصحاب 

األحكام القضائية 
بتجديدها

غزة/ فلسطني:
بغــزة  األرايض  ســلطة  طالبــت 
القضائيــة  األحــكام  أصحــاب 
"الطابــو،  ســجالت  يف  املــؤرشة 
عامــا   15 منــذ  تنفــذ  مل  التــي 

بتجديدها.
أمــس  األرايض  ســلطة  وأوضحــت 
املــؤرشة  القضائيــة  األحــكام  أن 
تنفــذ  ومل  "الطابــو"  ســجالت  يف 
منــذ 15 عامــا أصبحــت غــري قابلــة 
للتنفيذ إعاال بنص املادة )166( 
 )23( رقــم  التنفيــذ  قانــون  مــن 
وعليــه  وتعديالتــه،   2005 لعــام 
سُتشــطب مــن الســجالت وســتعدُّ 
كأن مل تكن، إذا مل يجدد املحكوم 
ذ خالل  لهــم هــذه األحــكام، وســتنفَّ
شــهر من تاريخ 20 ســبتمر/ أيلول 

الجاري.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تفاهامت مع املقاومة من أجل أن يضمن الهدوء أو خفض التصعيد.
مــا ال يــرح بــه أي مــن بينيــت أو لبيــد هــو أن كليهــام يخــى تصعيــد 
ال يضمــن بقــاء الحكومــة، فــاألول يعيــش أعــى مراحــل حلمــه بــأن يكــون 
رئيــس وزراء بســتة أعضــاء كنيســت فقــط، وأن يحظــى بفرصــة لتقديــم 
نفســه زعيــاًم لليمــن بديــًا عــن نتنياهــو، وقــد كان يتوقــع أن ســقوط 
نتنياهــو يف الحكومــة يعنــي نهايــة خصمــه، وبدايــة لصعــوده هــو زعيــاًم 
جديــًدا لليمــن اإلرسائيــي، أما الثاين )لبيد( فهو ينتظر انتهاء النصف 
األول مــن زمــن الحكومــة ليتســلم منصــب رئيــس الــوزراء، وبذلــك يقــدم 
ا لحكومــة ميينيــة، األمــر الــذي يســتبعده كثــر مــن  نفســه زعيــاًم يســاريًّ

املراقبن.
مــام ال شــك فيــه أن الحكومــة اإلرسائيلية، كــام كل الحكومات واألنظمة 
والتحالفات يف املنطقة؛ تراعي توجهات اإلدارة األمريكية التي ميكن 

تلخيصها بثاث نقاط:
1. ال يوجــد حــل للقضيــة الفلســطينية قابــل للتحقق خال حكم اإلدارة 

األمريكية الدميقراطية يف السنوات األربع حتى الثامين القادمة.
2. ال عملية سياسية ستطرح خال السنوات القادمة، وهو ما يعكس 

فشل 8 سنوات إلدارة أوباما يف محاولة العودة لطاولة املفاوضات.
3. ال تصعيــد كبــر يضــع التوجهــات األمريكيــة أمــام قــرارات تربكهــا أو 

الغضــب الشــعبي املتناميــة ضــد سياســاتها القمعيــة، وافتقادهــا أي حاضنة 
الترشيعيــة والرئاســية وانتخابــات  بإجــراء االنتخابــات  مــع مطالبــات  شــعبية، 

املجلس الوطني الختيار قيادة فلسطينية متثل الشارع الفلسطيني.
حالة الفشــل الســيايس التي تعيشــها السلطة الفلســطينية، وإدراكها مخاطر 
انهيارهــا دفعاهــا التخــاذ قــرار منفرد بإجــراء انتخابات مجتزأة يف مناطق ذات 
كثافة سكانية محدودة، مبا يضمن لها تحقيق الفوز يف تلك االنتخابات، مع 
خوف املواطنن من منافسة القوائم املدعومة من السلطة يف االنتخابات، 
وافتقــاد  القضائيــة،  املنظومــة  عــى  وهيمنتهــا  األمنيــة،  أجهزتهــا  تغــول  مــع 

العملية االنتخابية النزاهة والشفافية.
خطــوة إجــراء االنتخابــات القرويــة تهــدف أيًضــا إىل االلتفــاف عــى إجــراء 
االنتخابات الشاملة، والقفز عن القضايا الساخنة يف الشارع الفلسطيني، 
ال سيام قضية األرسى التي برزت إىل واجهة اإلعام مع نجاح أرسى نفق 
الحريــة بتحريــر أنفســهم مــن قيــود االحتــال، وتصاعــد عمليــات املقاومة 
ضــد االحتــال يف الضفــة، خاصــة مدينتــي جنــن ونابلــس اللتــن أضحتــا 
منارتــن للمقاومــة، مــع متســك الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا القمعيــة 

بالتنسيق األمني وتبادل املعلومات األمنية مع جيش االحتال.
الرفــض الشــعبي والفصائــي لقــرار إجــراء انتخابــات مجتــزأة دون إطــاق 
حــوار وطنــي يضمــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة هــو أمــر متوقــع ممــن اتخــذ 
قرار إجراء االنتخابات املحلية، فالسلطة الفلسطينية تخى مواجهة أي 
قامئة مناِفسة يف صندوق االقرتاع، وأقدمت سابًقا منفردة عى تعطيل 

حالــة الــرتدد التــي اتســمت بهــا حكومــة بينيت-لبيد فيــام يتعلق بقطاع 
غــزة تعكــس ضعفهــا وتناقضاتهــا الداخليــة، صحيــح أن التباينــات بــن 
لكنهــا  الغربيــة؛  بالضفــة  يتعلــق  فيــام  أكــر  الحاكــم  االئتــاف  مكونــات 
مرتبكــة بخصــوص غــزة، حتــى الرؤى واملشــاريع التي صدرت عن رئيس 
بالتنــاوب(  الــوزراء  )رئيــس  الخارجيــة  ووزيــر  بينيــت،  نفتــايل  الــوزراء 
يائــر لبيــد؛ ال تحمــل حلــواًل حقيقيــة؛ فهــي تســتحرض األفــكار القدميــة 
أفــكار تعتمــد عــى خطــط جيــش  باألمــن واالقتصــاد، وهــي  املتعلقــة 
تجنبــه  اقتصاديــة  تســهيات  باتجــاه  يدفــع  يــزال  ال  الــذي  االحتــال، 
مواجهــات عســكرية مــع غــزة، أصبــح عى قناعة أنها ال تســتطيع تحقيق 

أهداف إسرتاتيجية عى املقاومة.
عــى  االقتصــاد  مقابــل  األمــن  مبــدأ  عــى  يعتمــد  لبيــد  يائــر  مــرشوع 
مرحلتن، وتكاد تخلو املرحلة األوىل من الحاجة للعمل مع الســلطة، 
وهــو املبــدأ نفســه الــذي عملــت عليــه حكومــات نتنياهو الســابقة التي 
كانــت تعتمــد عــى تســهيات اقتصاديــة وإنســانية مقابــل الهدوء عى 

جبهة غزة.
أما نفتايل بينيت فيتبنى مبدأ التسهيات االقتصادية مقابل تخفيض 
التصعيــد مــع غــزة، ولكــن دون أي أفــق ســيايس مــع الســلطة، وهــو مبدأ 
إىل  يحتــاج  الجوهــر، وكاهــام  مــن حيــث  لبيــد  عــن  كثــًرا  يختلــف  ال 

خــال  املحتلــة  الضفــة  يف  فتــح  وحركــة  عبــاس  محمــود  قــرارات  يتابــع  مــن 
الســنوات األخــرة يــدرك جيــًدا رغبــة القــوم يف االســتمرار يف التفــرد بالقــرار 
الوطني، واحتكار التمثيل الفلســطيني، وإدامة أمد االنقســام الجيوســيايس 
بن الضفة وغزة، أضف إىل ذلك سياسة التعامل بفوقية واستعاء مع جميع 
الشخصيات واألحزاب والقوى الفلسطينية الفاعلة يف الشارع الفلسطيني.

القــرار املنفــرد الــذي اتخــذه محمــود عبــاس بالذهــاب إىل إجــراء انتخابــات 
الهيئات املحلية واملجالس القروية املصنفة )ج( يف الضفة املحتلة وقطاع 
غزة، دون تشاور مع أيٍّ من القوى الفلسطينية؛ يشر بوضوح إىل أن الهدف 
مــن اتخــاذ القــرار ال عاقــة لــه بالوحــدة الفلســطينية الداخلية، التــي ينبغي أن 
تسبق إجراء أي انتخابات فلسطينية، وإمنا جاء بهدف إعادة تسويق السلطة 
الفلســطينية جهــة راعيــة للدميقراطيــة، وهــي خطــوة تكتيكيــة موجهــة إلقنــاع 
ر مببلــغ مائــة وخمســن  االتحــاد األورويب باســتئناف دعمــه املــايل الــذي ُيقــدَّ
ا للســلطة الفلســطينية، بعد أن اتخذ قراًرا بتجميد متويله  مليون يورو ســنويًّ
للسلطة الفلسطينية، ووجه ممثلوه انتقادات الذعة للسلطة يف إثر تصاعد 
اعتــداءات أجهزتهــا األمنيــة عــى املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، والنشــطاء 

الفلسطينين املطالبن مبحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات.
السلطة الفلسطينية التي أقرت موازنتها للعام الحايل بعجز مايل قدره مليار 
ومائتــا مليــون دوالر، وتعــاين اتهامــات بالفســاد، وأزمــة ماليــة خانقــة دفعتهــا 
لاقرتاض من البنوك، واللجوء إىل طلب قرض بقيمة مثامنائة مليون شيكل 
من كيان االحتال؛ لديها قراءة جيدة للواقع الفلســطيني، وهي تدرك حالة 

تؤثــر يف أولوياتهــا باملنطقــة، حيــث تهتــم بامللفــن اإليــراين واليمنــي 
الوجــود  وخفــض  املنطقــة  تســكن  مبــدأ  عــى  غرهــام،  مــن  أكــر 

العسكري إىل حده األدىن.
يف املحصلــة إن الحكومــة اإلرسائيليــة ال تبحــث عــن التصعيــد مع غزة، 
وهــي تعكــس حالــة االحتــال الــذي ال يبدو يف أحســن أحوالــه، تحديًدا 
بعــد تراجــع ســمعته قــوَة ردع فاعلــة ضــد املقاومــة الفلســطينية بغــزة، 
بــل هــو مــا يتفــق عليــه الجميــع داخــل املجتمــع  ليــس مبالغــة،  وهــذا 
العربيــة  القــراءة  عــن  فضــًا  الغربيــن،  املحللــن  بــن  أو  اإلرسائيــي 

والفلسطينية بعد معركة سيف القدس يف مايو املايض.
ومــن املهــم التأكيــد باملقابــل أن املقاومــة الفلســطينية أيًضــا ال تبحث 
عــن التصعيــد، بــل ترغــب بالهــدوء أكــر مــن االحتــال مــن أجــل تعزيــز 
األوضــاع  وتحســن  غــزة  إعــامر  بإعــادة  الشــعبية  حاضنتهــا  صمــود 
االقتصاديــة أحــد منجــزات مــا بعــد املعركة، ولعل ذلك يأيت يف ســياق 
تعزيــز األمــل وتقليــل الخــوف لــدى املواطن الفلســطيني، الــذي يحتاج 
بــأن  ليعــزز إميانــه  بعــد معركــة قاســية،  إىل أطــول مــدة مــن االســتقرار 
تضحياتــه خــال معــارك املقاومــة مــع االحتــال تزيــد مــن اإلنجــازات 
الوطنيــة، وتنعكــس عليــه مبزيــد مــن املكتســبات الحياتيــة التــي تعينــه 

عى الصمود عى طول مرشوع التحرير.

االنتخابــات املحليــة يف غــزة ســنة 2012، وألغــت االنتخابــات املحليــة 
واالتحــادات  النقابــات  انتخابــات  بتأجيــل  قــراًرا  واتخــذت   ،2016 ســنة 
يف مــارس 2021، وأجلــت االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية ألجــل غــر 
مســمى يف ديســمر 2019، وألغت االنتخابات العامة يف مايو 2021، 
حينــام  واهيــة،  وبذرائــع  منفــرد  بشــكل  اتخــذت  القــرارات  تلــك  وجميــع 
مــن هزميتهــام املحققــة يف  فتــح  الفلســطينية وحركــة  الســلطة  تيقنــت 

صندوق االقرتاع.
تســعى الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح مــن وراء قــرار إجــراء االنتخابــات 
املجتزأة إىل ضامن اســتمرار ســيطرتها عى الضفة املحتلة خال املدة 
مســئولية  غــزة  املقاومــة يف  وفصائــل  حــامس  وتحميــل حركــة  املقبلــة، 
اســتمرار االنقســام الفلســطيني، وهــي الخطــوة التــي دأبــت عــى القيــام 
بهــا عــرشات املــرات عــى مــدار ســنوات االنقســام الفلســطيني منــذ عــام 

2007 حتى اليوم.
املجتــزأة،  االنتخابــات  لهــذه  واســعة  فلســطينية  مقاطعــة  أتوقــع  ختاًمــا 
للعمليــة  مخادعــة  لنزاهــة  الرتويــج  الفلســطينية  الســلطة  تحــاول  وأن 
االنتخابيــة، فقناعــة الــكل الفلســطيني أن الســلطة الفلســطينية بتمســكها 
بالتنســيق األمنــي مــع االحتــال، وتهربهــا مــن مســئوليتها السياســية تجــاه 
طي ملف االنقســام، وانتخاب قيادة حقيقية متثل الشــعب الفلســطيني 
يف املحافــل الدوليــة؛ باتــت أشــبه مبــرشوع روابــط القــرى التــي تســتمد 

أنفاسها من رئة االحتال الصهيوين.

حلول بينيت-لبيد بني خفض التصعيد وخوف السقوط

االنتخابات الجزئية.. ديكتاتورية بنكهة ديمقراطية

د. ناجي شكري الظاظا 
أكاديمي ومحلل سيايس

إن الحكومة اإلسرائيلية ال تبحث عن 
التصعيد مع غزة، وهي تعكس حالة االحتالل 
الذي ال يبدو في أحسن أحواله، تحديًدا بعد 
تراجع سمعته قوَة ردع فاعلة ضد المقاومة 

الفلسطينية بغزة.

ماجد الزبدة

القرار المنفرد الذي اتخذه محمود عباس 
بالذهاب إلى إجراء انتخابات الهيئات المحلية 
والمجالس القروية المصنفة )ج( في الضفة 
المحتلة وقطاع غزة، دون تشاور مع أيٍّ من 

القوى الفلسطينية؛ يشير بوضوح إلى أن 
الهدف من اتخاذ القرار ال عالقة له بالوحدة 
الفلسطينية الداخلية، التي ينبغي أن تسبق 

إجراء أي انتخابات فلسطينية.

إعالن طرح عطاء
توريد وتجهيز عدد 2 سيارة إسعاف لصالح وزارة الصحة 

TAAWON-GS-CD-2021 /14 عطاء رقم
تعلــن مؤسســة التعــاون – وبالتعــاون مــع  وزارة الصحــة بغــزة عــن طــرح عطــاء 
توريد عدد 2 سيارة إسعاف لصالح وزارة الصحة ضمن مرشوع دعم جهوزية 
خدمات مراكز اإلسعاف والطوارئ لوزارة الصحة بغزة وذلك حسب جداول 
الكميــات واملواصفــات الفنيــة والــرشوط الخاصــة والعامــة الــواردة يف وثائــق 

العطاء، فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: 
جيــدة يف  خــرة  ولديــه  مؤهــل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  عــى  يجــب   .1

املجال ، وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

فواتــر  تقديــم  املــورد  وعــى  املضافــة  الرضيبــة  قيمــة  شــاملة  األســعار   .3
رضيبية و شهادة خصم من املنبع.

4. أن يكون الحساب البنيك للمورد باسم الرشكة املتقدمة وليست باسم أفراد.
5. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن 

موعد تسليم العطاء.
6. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصول عى نســخة 
مــن وثائــق العطــاء عــى العنــوان التــايل: غــزة الرمــال –دوار املينــاء- خلــف 
ســلطة النقــد ، مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره )100 دوالر( للعطــاء الواحــد 
بــدءا مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/09/21 وحتــى يــوم الثاثــاء املوافق 

2021/09/28 وذلك خال اوقات الدوام الرسمي. 
7. يجب ارفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة )5,000 دوالر امرييك (

لــدى  املعتمــدة  البنــوك  أحــد  مــن  بنــيك مصدقــة  شــيك  أو  بنكيــة   بكفالــة 
ســلطة النقــد الفلســطينية، وســارية ملــدة 90 يومــا مــن اخــر موعــد الســتام 

العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
يف  املشــاركن  استفســارات  عــى  للــرد  التمهيــدي  االجتــامع  ســيعقد   .8
العطــاء يــوم األحــد املوافــق 2021/09/26 الســاعة الحاديــة عــرش صباحــًا 

يف مقر مؤسسة التعاون .
9. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن يــوم الخميــس 
املوافــق 2021/09/30  يف مقــر مؤسســة التعــاون عــى العنوان املذكور ولن 
تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعــد وســيتم فتــح املظــارف بحضــور مــن يرغــب 

من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان. 
10. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

11. مؤسسة التعاون غر ملزمة بقبول أقل األسعار، كام يحق لها قبول أو رفض أي عطاء، 
أو الغاءه أو إلغاء العطاء كامًا أو تجزئته دون تحمل أية مسؤولية أو إبداء األسباب.

ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن االتصــال عــى هاتــف رقــم 2869881 وذلــك 
                        مؤسسة التعاونخال ساعات الدوام الرسمي.

المناقصة رقم: 2021/20
موضوع المناقصة: شراء أجهزة طبية

)Mobile Cardiac ECHO Cardiography( 

للمركز الكويتي التشخيصي التابع للجمعية
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 

الجهة املمولة: الهيئة الخريية االسالمية العاملية.
1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 
ويرغــب  رســميًا  واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــن  والعقــود 

باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.
2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصول عــى جميع وثائق املناقصة 
أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــال زيــارة دائــرة املشــرتيات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خال أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء يدء من غدا الثاثاء 2021/09/21.

5. االجتــامع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2021/09/26 يف مقــر املركز 
الكويتي التشخييص الساعة 03:00 عرا.

6. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )300( دوالر يف العنــوان 
التايل: دير البلح -امتداد شارع النخيل غزة – جمعية دار اليتيم الفلسطيني 

-الطابق الثالث – دائرة املشرتيات 
7. تســليم وفتــح العطــاء يف املركــز الكويتــي التشــخييص يف موعــد أقصــاه 

الساعة 3:00 عرا من يوم الثاثاء املوافق 2021/09/28.
8.  فتح املظاريف الساعة الثالثة عرا يف نفس الزمان واملكان من تسليم العطاء.

9. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 
يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

10. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخول املناقصة عى شــكل كفالة بنكية أو 
شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة 5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــن دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
11. رسوم اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

أو شــهادة خصــم رضيبــي  أو صــوره عنهــا  ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي   .12
صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.

13. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختاف الجودة او املواصفات.
14. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل اإلداري عى جوال0599526682 والفني 

 darelyateem@hotmail.com :اوريدو 0566357071 وبريد الكرتوين
جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 

المناقصة رقم: 2021/22
موضوع المناقصة: شراء أجهزة طبية 

) Digital Panoramic X-Ray(

للمركز الكويتي التشخيصي التابع للجمعية
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 

الجهة املمولة: الهيئة الخريية االسالمية العاملية.
1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 
ويرغــب  رســميًا  واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــن  والعقــود 

باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.
2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصول عــى جميع وثائق املناقصة 
أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــال زيــارة دائــرة املشــرتيات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خال أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء يدء من غدا الثاثاء 2021/09/21.

5. االجتــامع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2021/09/26 يف مقــر املركز 
الكويتي التشخييص الساعة 03:00 عرا.

6. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )200( دوالر يف العنــوان 
التايل: دير البلح -امتداد شارع النخيل غزة – جمعية دار اليتيم الفلسطيني 

-الطابق الثالث – دائرة املشرتيات 
7. تســليم وفتــح العطــاء يف املركــز الكويتــي التشــخييص يف موعــد أقصــاه 

الساعة 3:00 عرا من يوم الثاثاء املوافق 2021/09/28.
8. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
9. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 
شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة 5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــن دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
10. أجرة اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

أو شــهادة خصــم رضيبــي  أو صــوره عنهــا  ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي   .11
صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.

12. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختاف الجودة 
او املواصفات.

13. لاستفســار اإلداري يرجــى التواصــل عــى جــوال0599526682 والفنــي 
     darelyateem@hotmail.com :اوريدو 0566357071 وبريد الكرتوين
جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ دائرة املشرتيات / قسم العطاءات

المناقصة رقم: 2021/21
موضوع المناقصة: شراء أجهزة طبية

 )Direct  Digital(

للمركز الكويتي التشخيصي التابع للجمعية
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 

الجهة املمولة: الهيئة الخريية االسالمية العاملية.
1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 
ويرغــب  رســميًا  واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــن  والعقــود 

باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.
2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصول عــى جميع وثائق املناقصة 
أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــال زيــارة دائــرة املشــرتيات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خال أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء يدء من غدا الثاثاء 2021/09/21.

5. االجتــامع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2021/09/26 يف مقــر املركز 
الكويتي التشخييص الساعة 03:00 عرا.

6. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )500( دوالر يف العنــوان 
التايل: دير البلح -امتداد شارع النخيل غزة – جمعية دار اليتيم الفلسطيني 

-الطابق الثالث – دائرة املشرتيات.
7. تســليم وفتــح العطــاء يف املركــز الكويتــي التشــخييص يف موعــد أقصــاه 

الساعة 3:00 عرا من يوم الثاثاء املوافق 2021/09/28.
8. فتح املظاريف الساعة الثالثة عرا يف نفس الزمان واملكان من تسليم العطاء.

9. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 
يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

10. عى املناقص ارفاق كفالة دخول املناقصة عى شــكل كفالة بنكية أو 
شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة 5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــن دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
11. أجرة اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

أو شــهادة خصــم رضيبــي  أو صــوره عنهــا  ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي   .12
صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.

13. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختاف الجودة او املواصفات.
14. لاستفســار اإلداري يرجــى التواصــل عــى جــوال0599526682 والفنــي 
darelyateem@hotmail.com :اوريدو 0566357071 وبريد الكرتوين

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 
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إعـالن طـرح عـطاء
PSCF-11 -2021 توفري قرطاسية ومواد فنية تدريبية

إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع االســتجابة الرسيعــة للتوعيــة مبخاطــر املتفجــرات وذلــك  تنفــذ جمعيــة مؤسســة 
ضمــن برنامــج اإلســتعداد والحاميــة ملواجهــة النزاعات املمول من وزارة الشــؤون الخارجيــة الرنويجية بالراكة مكتب 

املساعدات الشعبية الرنويجية.
لــذا تعلــن الجمعيــة عــن طــرح عطــاء قرطاســية ومــواد فنية تدريبية للمســتفيدين من املروع، وذلك حســب الروط 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة بالعطاء وحسب التفاصيل التالية:

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقاذ 
الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- شــارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خالل ســاعات الدوام 
الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفة يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حسب نوع املروع( علام بأن أخر موعد لتسليم وثائق العطاء هو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق 

)09/28 /2021( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل )NIS( شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عى أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- رسوم اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

إعـالن طـرح عـطاء
PSCF-10- 2021 طباعة كتيبات توعية

تنفــذ جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع االســتجابة الرسيعــة للتوعيــة مبخاطــر املتفجــرات وذلــك 
ضمن برنامج اإلستعداد والحامية ملواجهة النزاعات املمول من وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية بالراكة مكتب 

املساعدات الشعبية الرنويجية.
الــروط  املــروع، وذلــك حســب  مــن  للمســتفيدين  توعيــة  طــرح عطــاء طباعــة كتيبــات  عــن  الجمعيــة  تعلــن  لــذا 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة بالعطاء وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقاذ 
الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- شــارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خالل ســاعات الدوام 
الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفة يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حسب نوع املروع( علام بأن أخر موعد لتسليم وثائق العطاء هو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق 

)09/28 /2021( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل )NIS( شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عى أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- رسوم اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

جمعية الفالح الخريية
طرح عطاء  رقم 2021/08 مرشوع توريد وجبات 
افطار  لطالب روضة الفالح النموذجية للعام 

الدرايس 2022/2021 
تعلــن جمعيــة الفــالح الخرييــة– شــامل قطــاع غــزة – جباليــا النزلــة – خلــف الدفــاع املدين 
عــن طــرح عطــاء لتوريــد وجبــات افطــار لطــالب روضــة الفــالح النموذجيــة حيــث  ميكــن 
الحصــول عــى كراســة العطــاء مــن مقــر الجمعيــة و ذلــك اعتبــارا مــن يــوم االربعــاء املوافق 
2021/09/22  أثناء الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة الثالثة 

مساًء , مقابل رسم مايل غري مسرد بقيمة 100 شيكل فقط وفق الروط التالية :-
- الــركات املشــاركة: يجــب عــى الــركات املتقدمــة أن تكون مســجلة لدى جهات 

االختصاص و مسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة وتقدم خلو طرف رضيبي  .
أيــام  طيلــة  النموذجيــة  الفــالح  روضــة  لطــالب  يوميــا  وجبــة   300 التوريــد   -

الدراسة للعام الدرايس 2022/2021 .
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية و سندات قبض .

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

سارية املفعول لفرة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
-  تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالثاء املوافق 2021/09/28 
الساعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف محافظة شامل غزة - مدينة جباليا النزلة 

– خلف الدفاع املدين ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصف 
بحضــور  و  الجمعيــة   مقــر  يف   2020/09/28 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن 

املتقدمني أو مندوبيهم .
- يكــون االجتــامع التمهيــدي للركات املشــاركة يوم االحــد 2021/09/26 

م الساعة الواحدة ظهرا.
- يكون التوريد فوري بعد استالم أمر التوريد مبارشة ويف املكان الذي تحدده الجمعية .

- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــى أكــر مــن مــورد , كــام أن الجمعيــة غــري 
ملزمة بأقل األسعار .

- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .
* لالستفسار واملراجعة - هاتف : 2474454   فاكس :  2474453   جوال : 0599404014 
اخوكم / محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"

رئيس جمعية الفالح الخريية- غزة – فلسطني 

نائــل  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وأكــد 
التخطيــط  إىل  تفتقــر  الســلطة  أن  مــوىس 
العــام،  املــال  إدارة  يف  الســليمة  واإلدارة 
يف ظل محدودية املوارد، وهو ما أحدث 
واملاليــة  اإلداريــة  الهيكليــة  يف  تشــوهًا 

ملؤسساتها.
لصحيفــة  حديثــه  يف  مــوىس  وبــني 
املــال  إدارة  يف  التخبــط  أن  "فلســطني" 
العام، نتج عنه ارتفاع يف حجم املديونية 
عــن  الديــن  زيــادة  أن  إىل  منبهــًا  العامــة، 
املواطنــني  يحــرم  عليــه،  املتعــارف  الحــد 
عــى  الحكومــي  اإلنفــاق  مــن  االســتفادَة 

املشاريع التنموية والتوظيف.
ووفق أرقام الدين العام الصادرة عن وزارة 
املاليــة بــرام اللــه، بلــغ الديــن العام ) 4.6( 
مليــارات دوالر، مبــا ال يشــمل املتأخــرات 

املراكمة عى الحكومة.
البيانــات  إتاحــة  عــدم  أن  مــوىس  وأكــد 
املاليــة العامــة تجاوز للقانون، وال يســاعد 
يف تقديم أي تفسري للسلوك االقتصادي 

يف الدولة أو توجيه االنتقاد.

رصاحــة  ينــص  قانــون  وجــود  إىل  وأشــار 
عــى إتاحــة البيانــات العامة أمــام الجميع، 
غــري أن تنفيــذ القانــون محــدود جــدًا، ويف 
يف  للمتنفذيــن  أهميــة  تشــكل  ال  مواطــن 

السلطة.
التــي  البيانــات  أكــر  أن  مــوىس  وبــني 
املتعلقــة  هــي  تعتيــم  حولهــا  ُيجــرى 
وعــى  وتوزيعاتهــا  الحكوميــة  بالنفقــات 
رئيــس  ينفقــه مكتــب  مــا  الخصــوص  وجــه 
العامــة،  املخابــرات  وجهــاز  الســلطة، 

والسفارات يف الخارج.
ولفت إىل أن مؤسسات املجتمع املدين 
تحــاول أن تنــوب عن املجلس التريعي- 
املؤسســات  عــى  الرقابــة  يف  املغيــب- 

الرسمية، لكن يبقى أداؤها محدودًا.
عــر  الثالــث  الســنوي  التقريــر  وأوضــح 
واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  لالئتــالف 
– أمــان أن مــن بــني أســباب تراجــع نزاهــة 
عــن  اإلفصــاح  عــدم  الســلطة  لــدى  الحكــم 
مــوارد وممتلــكات السياســيني املعرضــني 
املتعلقــة  السياســات  وضعــف  للفســاد، 

مبــا يف  الدولــة،  مــوارد  وإدارة  بتخصيــص 
ذلــك عــدم إصــدار قانــون املنافســة ومنــع 

االحتكارات.
ولفت إىل أن السلطة مل تطبق اسراتيجية 
ومل  املخطــط،  وفــق  العــام  املــال  إدارة 
تنــر تفاصيــل موازنة الطــوارئ التي أُعلن 
عنهــا وُنــر قانونها يف الجريدة الرســمية، 
إجــراء تحليــل  مــا حــال دون إمكانيــة  وهــو 
تــم  املرتكــزات االقتصاديــة واملاليــة التــي 
االعتامد عليها يف تحديد أسقف اإلنفاق 

وأولوياته.
جرميــة  مكافحــة  جهــود  أن  التقريــر  وأكــد 
غســل األمــوال يف فلســطني مــا زالــت غــري 
الوطنيــة  اللجنــة  تكتــم  بســبب  واضحــة، 
أعاملهــا،  عــى  األمــوال  غســل  ملكافحــة 
أو  معطيــات  أو  تقاريــر  أي  نــر  وعــدم 
إحصائيــات ذات داللــة، حول حجم تفيش 

هذه الجرمية واألموال املتحصلة منها.
وذكــر أن الحكومــة بــرام اللــه امتنعــت عــن 
رشق  غــاز  منتــدى  وثائــق  ونــر  اإلفصــاح 
يف  الراجــع  اســتمرار  مــع  املتوســط، 

إصــدار  وعــدم  العامــة،  املوازنــة  شــفافية 
وفًقــا  الختامــي  الحســاب  املاليــة  وزارة 

للمدة الزمنية القانونية.
االقتصــادي  أكــد االختصــايص  مــن جهتــه 
تتجاهــل  الســلطة  أن  عامــر،  أبــو  خالــد 
الفصائــل  مــن  واملطالبــات  النــداءات  كل 
بــرضورة  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
الفســاد  ظاهــرة  مــن  الحــد  عــى  العمــل 
ثلــة  تنفــرد  حيــث  فيهــا،  املســتري 
مفاصــل  يف  املتنفــذة  القيــادات  مــن 
املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة ملناطق 

السلطة الفلسطينية.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  عامــر  أبــو  وبــني 
غيــاب الرقابــة واملســاءلة أدى إىل إفــراط 
القــروض  عــى  الســلطة  اعتــامد  كبــري يف 
تجــاوزت  بنســبة  والخارجيــة  املحليــة 
الناتــج  الحــد املســموح، وهــي ٪40 مــن 

املحيل.
وعــدد أبــو عامر أشــكال الفســاد املوجودة 
يف مؤسســات الســلطة، منها املحســوبية 
عــى  تعتمــد  التــي  التوظيــف  عنــرص  يف 

إىل  النظــر  دون  والــوالء  املحســوبية 
مــن  الوظيفــة  يف  واألحقيــة  الكفــاءة  بعــد 
املحابــاة  الثــاين  والشــكل  املناســبني، 
والعطــاءات  املناقصــات  توزيــع  يف 
للمشــاريع للقيــادات املتنفــذة، والشــكل 
الثالــث هــدر املــال العــام يف مؤسســات 
يتــم  حيــث  الســلطة،  مرجعيتهــا  أهليــة 
مؤسســات  إلدارات  مجالــس  تشــكيل 
ال  عاليــة  رواتــب  عليهــا  القامئــون  يتلقــى 
تتناســب مــع مســتوى الدخــل، إضافة إىل 
التجــاوزات يف ملــف التحصيــل الرضيبــي 
الــذي يكلــف خزينــة الســلطة ســنويا قرابــة 
مرجعيــات  وغيــاب  شــيقل،  مليــون   300

وديــوان  التريعــي  كاملجلــس  رقابيــة 
الرقابة املالية واإلدارية واالستعاضة عنها 
قيــادة  عــى  محســوبني  وقضــاة  مبحاكــم 

السلطة.
ملــف  يف  التضخــم  ظاهــرة  إىل  وأشــار 
الذيــن  والعســكريني  املدنيــني  وظائــف 
يســتحوذون عــى الجــزء األكرب مــن ميزانية 

الرواتب.

غزة/ فلسطني:
الــرصف  شــبكة  تطويــر  يف  غــزة  بلديــة  رشعــت 
 5 يف  القدميــة  الشــبكات  وتحديــث  الصحــي 
تحديــث  جهــود  ضمــن  املدينــة،  مــن  مناطــق 
وتوصيل خدمة الرصف الصحي ملناطق جديدة 
بعــض  يف  الشــبكات  وتطويــر  املدينــة،  يف 

املناطق الستيعاب الزيادة السكانية.
املشــاريع  بــأن  أمــس  بيــان  يف  البلديــة  وأفــادت 
الصحــي  الــرصف  شــبكة  اســتبدال  شــملت 
الشــجاعية  بحــي  الطواحــني  شــارع  يف  القدميــة 
رشق املدينة بطول 850 مرًا، وبأقطار مختلفة، 
وإعــادة إصــالح شــبكة الــرصف الصحــي املترضرة 
مــن العــدوان اإلرسائيــيل األخــري يف نهايــة شــارع 
يف  الصحــي  الــرصف  خــط  واســتبدال  الريــاض، 
شــارع أبــو ظبــي بخــط جديــد بطــول 150 بســعة 

10 إنشات.

وأضافت أنه تم أيضًا إنشاء خط جديد يف شارع 
مــرًا   120 بطــول  املنطــار  شــارع  نهايــة  متفــرع 
ليخــدم ســكان املنطقــة، وإنشــاء شــبكة جديــدة 
بطــول 350 مــرًا يف شــارع 9 املتفــرع مــن شــارع 
25 يف حي الزيتون بالقرب من املسلخ البلدي.

تبلــغ  القيمــة اإلجامليــة للمــروع  وأوضحــت أن 
نحو 300 ألف دوالر، بتمويل من اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر الــدويل، مشــريًة إىل أنــه ســيتم 
االنتهاء من تنفيذها يف غضون شهر، وستحسن 

خدمة الرصف الصحي يف هذه املناطق.  
ويف الســياق ذاتــه اســتأنفت البلديــة العمــل يف 
يف  الصحــي  للــرصف  آخــر  مروعــًا   13 تنفيــذ 
مناطــق مختلفــة مــن املدينــة كان العمــل بهــا قــد 
عــى  األخــري  اإلرسائيــيل  العــدوان  بعــد  توقــف 
قطــاع غــزة ومنــع االحتــالل دخــول املــواد الالزمــة 

الستكامل املروع.

باريس/ األناضول:
التعــاون  منظمــة  خفضــت 
أمــس،  والتنميــة،  االقتصــادي 
توقعاتهــا لنمــو االقتصــاد العاملــي 
خالل عام 2021 إىل 5.7 باملئة، 
انخفاضــا مــن 5.8 باملئة توقعاتها 
يف مايــو/ أيــار، يف ظــل انخفــاض 
توقعــات االقتصــاد األمريــي، يف 
حــني رفعــت التوقعــات لالقتصــاد 

األورويب.
تقريــر  يف  املنظمــة  وأشــارت 
لشــهر  االقتصاديــة  التوقعــات 
تعــايف  إىل  أيلــول  ســبتمرب/ 
الجــاري  العــام  العاملــي  االقتصــاد 
بفضــل إجــراءات التحفيــز وإطــالق 
لكورونــا  املضــادة  اللقاحــات 

واستئناف األنشطة االقتصادية.
غــري  التعــايف  "يبقــى  وقالــت: 

نتائــج  مــع  كبــرية  بدرجــة  متســاٍو 
مختلــف  يف  بشــدة  متباينــة 
الناتــج  البلــدان.. وتجــاوز إجــاميل 
العاملــي مســتويات مــا قبــل الوبــاء 

بعد الركود يف 2020".
هنــاك  تــزال  ال  أنــه  التقريــر  وحــذر 
فجــوات يف الناتــج والتوظيــف يف 
خصوصــا  البلــدان،  مــن  العديــد 
الناشــئة  األســواق  اقتصــادات  يف 
معــدالت  تعــاين  التــي  والناميــة 

تطعيم منخفضة.
ولفت التقرير إىل خفض توقعات 
 6 إىل  األمــرييك  االقتصــاد  منــو 
باملئــة يف 2021، مــن 6.9 باملئة 

توقعاتها يف مايو.
لنمــو  توقعاتهــا  املنظمــة  ورفعــت 
اقتصادات منطقة اليورو إىل 5.3 
باملئــة مــن 5.2 باملئــة بالتوقعــات 

السابقة.
توقعــات  تحســن  التقريــر  وأظهــر 
النمو بالنسبة لألرجنتني والربازيل 
إفريقيــا  وجنــوب  واملكســيك 
خــالل  وتركيــا  الجنوبيــة  وكوريــا 

العام الحايل.
يف املقابــل تــم خفــض التوقعــات 
وروســيا  ألســراليا  بالنســبة 
وبريطانيا واليابان، يف حني ظلت 
ثــاين  للصــني  بالنســبة  التوقعــات 
 8.5 عنــد  عاملــي  اقتصــاد  أكــرب 

باملئة.
مــن  العاملــي  االقتصــاد  ويتعــاىف 
منــذ  اقتصــادي  انكــامش  أســوأ 
خــالل  الثانيــة  العامليــة  الحــرب 
توقــف  وســط  املــايض،  العــام 
التجــارة وفــرض قيــود عــى التنقــل 

بسبب جائحة كورونا.

"صندوق الشباب" يبدأ 
مرحلة تمويل المشاريع 

الريادية للشباب
غزة/ فلسطني:

للهيئــة  التابــع  الفلســطيني  الشــباب  دعــم  صنــدوق  أعلــن   
البــدء بتمويــل املشــاريع الفائــزة  العامــة للشــباب والثقافــة 
الثانيــة مــن برنامــج متويــل املشــاريع الرياديــة  يف النســخة 
الشــبابية "دلنــي عــى الســوق"، الــذي تنفــذه بالراكــة مــع 

مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.
وأوضــح املديــر العــام للصنــدوق عصــام الهبيــل، يف ترصيح 
 30 تنفيــذ  متويــل  الربنامــج  خــالل  مــن  ســيتم  أنــه  أمــس، 
مروعــا رياديــا خاصــا بالشــباب بواقــع 90 ألــف دوالر، الفًتــا 
إىل أنــه ســيتم متويــل املشــاريع بقيمــة تــراوح بــني 1000 

إىل 5000 دوالر.
وأشار إىل أن املشاريع الفائزة تم اختيارها بعد اجتياز عدة 
مراحــل لتقييمهــا مبشــاركة خــرباء ومختصــني يف املجــاالت 
والتعليــم  والتكنولوجيــا  والحــرف  الزراعــة  وهــي  املحــددة، 
والتجــارة، إضافــة إىل زيــارات ميدانيــة للمتقدمــني لالطــالع 

عى طبيعية املشاريع عى أرض الواقع.
جديــر بالذكــر أن صنــدوق دعم الشــباب أجرى مؤخًرا القرعة 

العلنية للدورة الثالثة 2021 من القرض الحسن للزواج.

4.1 مليارات دوالر 
إيرادات قناة السويس 

في 8 أشهر
القاهرة/ األناضول:

قــال رئيــس هيئــة قنــاة الســويس املرصية، أســامة ربيــع، أمس، إن 
إيرادات القناة ارتفعت خالل األشــهر الثامنية األوىل من 2021 
بنسبة 11.6 باملئة عى أساس سنوي، إىل 4.1 مليارات دوالر، 
وســط تعــاٍف تدريجــي يف التجــارة العامليــة مــن تداعيــات جائحــة 

كورونا.
بافتتــاح مروعــات يف  لــه خــالل احتفــال  ربيــع يف كلمــة  وقــال 
منطقــة القنــاة، إن إيــرادات القنــاة ارتفعــت خالل األشــهر الثامنية 
 3.66 مــن  دوالر،  مليــارات   4.1 إىل  الحــايل  العــام  مــن  األوىل 

مليارات دوالر يف الفرة املقابلة من عام 2020.
وأشــار املســؤول املــرصي إىل إن عــدد الســفن التــي عــربت القناة 
خــالل الفــرة مــن ينايــر حتــى أغســطس/آب املــايض، ارتفعــت 
ألــف   12.5 ألــف ســفينة، مقابــل   13.3 باملئــة إىل   6.7 بنســبة 

سفينة للفرة نفسها من العام املايض.
وتســبب تفــيش الفــريوس بغلــق العديــد من املرافــق االقتصادية 
حول العامل، يف تراجع الطلب العاملي عى االستهالك، وسط 

حدوث تعطل جزيئ يف سالسل اإلمدادات.
 8 تكلفــت  التــي  الجديــدة"  الســويس  "قنــاة  مــرص  وافتتحــت 
مليارات دوالر يف أغسطس/آب 2015، يف إطار خطط إلنعاش 
اقتصــاد البــالد واســتعادة مكانــة مــرص بصفتهــا مركــزا مهــام لحركــة 

التجارة.
وبلغــت إيــرادات قنــاة الســويس 5.84 مليــارات دوالر يف العــام 
املــايض،  حزيــران  يونيــو/  يف  املنتهــي   2020-2021 املــايل 

مقارنة مع 5.72 مليارات دوالر يف السنة املالية السابقة.

استأنفت العمل في تنفيذ 13 مشروًعا
بلدية غزة تشرع في تطوير شبكات 

الصرف الصحي في 5 مناطق 

ض  "التعاون االقتصادي والتنمية" ُتخفِّ
توقعات النمو العالمي في 2021

عدد من المتنفذين يتحكمون في المفاصل المالية
اقتصاديون: الفساد ينخر أركان مؤسسات السلطة وتجاهل لمطالب اإلصالح

غزة/ رامي رمانة:
بأشكال مختلفة ينخر الفساد أركان مؤسسات 
الســلطة في رام الله، وســط تغييب قســري 
وتجاهــل  التشــريعي،  المجلــس  لمراقبــة 

لمطالــب المجتمــع المدنــي.  ويــرى مراقبون 
عنصــر  فــي  المحســوبية  أن  اقتصاديــون 
التوظيــف، واإلنفــاق المرتفــع علــى مكتــب 
رئاســة الســلطة والســفارات، والمحابــاة في 

توزيع المناقصات والعطاءات، وحرمان قطاع 
غــزة اإلنفــاَق الســنوي، أكثر أشــكال الفســاد 
فتكًا بالمال العام، وأن ثلة من المتنفذين في 

السلطة يتحكمون في المفاصل الرئيسة.
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إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ أحمــد محمــد اســامه إبراهيــم أبــو القمصــان مــن ســكان غــزة هويــة 
رقــم: 802464339 عــن فقــد الشــيك يحمــل الرقــم 30000295 والبالــغ 
مــن  الصــادر   ،2021/7/30 بتاريــخ  واملســتحق  شــيكل-   7900 قيمتــه 
حســاب/ رشكــة األســتاذ للتجــارة والصناعــة لــدى البنــك اإلســامي العــريب 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ عبــد الهــادي إبراهيــم محمــد احميــد مــن ســكان قطــاع غــزة هويــة 
رقــم: 902696046 عــن فقــد الشــيكات التــي تحمــل الرقــم )10000076-

الدينــار،   10000077-10000078-10000079-10000080( بعملــة 

مســحوبات لــدى بنــك فلســطني فــرع غــزة النــر من حســايب رقــم 275832 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 862 / 2020 
 يف الطلب رقم 1798 / 2021

املســتدعي/ ســيمر طــه الحنفــي صبيــح- من غزة شــارع الصحابــة بالقرب من 
مسجد القسام هوية/ 946368461 وكيله املحامي/ عبد الكريم صيام

املســتدعى ضدهام/ -1نارص حلمي طالب حرز – من غزة شــارع الريموك 
رشق كليــة غــزة عزبــة حــرز خــارج البــاد حاليــا -2طالــب حلمــي طالب حرز – 

من غزة شارع الريموك رشق كلية غزة عزبة حرز خارج الباد حاليا
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة

قيمة الدعوى: تزيد عن عرشة آالف دينار
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 1798 / 2021 يف الدعوى رقم 862 / 2020 
إىل املســتدعى ضدهــام مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
أمــوال مشــرتكة(  )تقســيم  أعــاه وموضوعهــا  الدعــوى املرقومــة  غــزة يف  صلــح 
استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة الدعوى وعما بنص املادة 20 من قانون أصول 
قــرار األســتاذ  2001 وبنــاًء عــىل  2 لســنة  املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 
قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 1798 / 2021 بالســامح لــه تبليغك 
عــن طريــق النــرش املســتبدل. لذلــك يقتــي عليكــم أن تحرضوا لهــذه املحكمة 
بتاريــخ 2021/10/12م الســاعة التاســعة صباحــًا، كــام يقتــي عليكــم إيــداع 
جوابكم التحريري خال خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكم 

أنك إذا ما تخلفتم عن ذلك سينظر يف القضية باعتباركم حارض.
تحريرًا يف: 2021/9/21م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الطلب 926 / 2021 
يف الدعوى رقم 1025 / 2017

املســتدعي/ محمــد جــدوع حســني أبــو حــامد باألصالــة عن نفســه وباإلضافة 
لباقــي ورثــة وتركــة والدتــه املرحومة/ صفية عبد الرحمن بركة من ســكان بني 
ســهيا حــارة أبــو حــامد هويــة/ 947625869 وكاؤه املحامــون/ عبــد اللــه 

الفرا وحسني أبو لطيفه ومحمد عرفات – من خانيونس 
املســتدعى ضدهــم/ -1 إبراهيــم عبــد محمــد أبريــم – مــن خانيونــس بنــي ســهيا حــارة 
أبو حامد ومجهول محل اإلقامة -2محمد عبد محمد أبريم – من خانيونس بني سهيا 
حــارة أبــو حــامد ومجهــول محــل اإلقامــة -3ســاملة عبــد محمــد أبريــم – مــن خانيونــس 
بنــي ســهيا حــارة أبــو حــامد ومجهــول محــل اإلقامــة -4 ســمرية عبــد محمــد أبريــم – مــن 
خانيونــس بنــي ســهيا حــارة أبــو حــامد ومجهول محــل اإلقامة -5فريوز عبــد محمد أبريم 
– من خانيونس بني ســهيا حارة أبو حامد ومجهول محل اإلقامة -6 شــفاء عبد محمد 

سلامن أبريم – من خانيونس بني سهيا حارة أبو حامد ومجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة

قيمة الدعوى/ 100000 دينار أردين/  أي مائة ألف دينار أردين
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه، مبــا أن املســتدعي أقــام عليكــم الدعوى رقم 
1025 / 2017 اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن 

مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة، لذلــك يقتــي حضوركــم إىل هــذه املحكمة خال خمســة 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة، كام يقتي أن تودعــوا قلم املحكمة ردكم 
التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكرة علاًم بأنــه تحدد لها 
جلســة األحــد املوافــق 2021/10/17م لنظــر الدعــوى، ويكــون معلومــًا لديكــم أنكــم إن 

تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي السري يف دعواه حسب األصول. 
تحريرًا يف: 2021/9/21م

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ. صديق عبد الرازق الرقب

سند تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة رشق خانيونس الرشعية

إىل املدعــى عليــه وســام عبــد الرحمــن برهــم أبــو رسحــان مــن بنــي ســهيا 
وســكانها ســابقا واملقيــم حاليــا يف تركيــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن 
لقد حكم عليك بتاريخ 2021/9/19م يف القضية أساس 2021/194م 
وموضوعهــا تفريــق للــرضر مــن الغيــاب واملرفوعــة ضــدك مــن قبــل زوجتك 
صمــود نافــذ عــوض فيــاض مــن بنــي ســهيا وســكانها بتطليقهــا منــك طلقــة 
واحدة بائنة بينونة صغرى حكام غيابيا بحقك قابا لاعرتاض واالستئناف 
اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 12 

صفر لـ1443هـ وفق 2021/9/20م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
احمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/454(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد أحمد خليل أبو جامع من سكان خانيونس هوية رقم 802734699 
بصفتــه وكيــا عــن: محمــد فتحــي خليل أبو جامع بالنيابــة عن موكله/ خليل 
فتحــي أبــو جامــع رقــم الوكالــة 41948066 و 41948821 ورجــاء وصبــاح 

وأسامء بنات فتحي خليل أبو جامع وختام محمد حسني أبو جامع 
مبوجب وكالة رقم: 1039 / 2019 صادرة عن الرياض + 1050 / 2019 

الرياض + 1225 / 2019 جده
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف القطعة 224 

القسيمة 3 املدينة بني سهيا
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/8/16م

مسجل أرايض غزة    
أ .  عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنايف
صادر عن محكمة غزة  الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ يوســف ضــو شــواط مــن تونــس ومجهــول محــل اإلقامــة 
خــارج البــاد لقــد عــادت القضيــة 2020/481م وموضوعهــا/ اثبــات نســب 
املتكونة بينك وبني املدعية/ نور اســعد خميس دغمش من غزة وســكانها 
وكيلتهــا املحاميــة/ غــادة النــزيل مــن مقام محكمة االســتئناف الرشعية بغزة 
مصدقــة الحكــم املســتأنف مبوجــب القــرار االســتئنايف رقــم )8729( ســجل 
)24( املــؤرخ يف 2021/9/15م حكــام قابــا للطعــن أمــام املحكمــة العليــا 

الرشعية لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/9/21م.
قايض غزة الرشعي
محمد حليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

دولة فلسطني
محكمة صلح رفح

يف القضية الحقوقية رقم 2021/542
يف الطلب رقم 2021/487

رقــم  هويــة  معــن-  خانيونــس  جرغــون-  أحمــد  محمــود  محمــد  املدعــي/ 
)933782245( وكيله املحامي/ بهاء حسن الحماوي.

املدعــى عليهــا/ عايــش ســعيد عايــش أبو طحلة – ســكان رفــح- حي الجنينة 
مقابل محطة أبو طه للبرتول )مجهول محل اإلقامة(.

قيمة الدعوى/ 13900 دوالر( ثاثة عرش ألف وتسعامئة دوالر.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2021/542
اىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاه مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك واخريــن 
هــذه  اىل  الحضــور  عليــك  يقتــي  لذلــك  ماليــة(  مطالبــة  )حقــوق  قضيــة 
املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة كــام 
يقتــي ان تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــال خمســة عــرش 
جلســة  لهــا  تحــدد  قــد  انــه  علــام  املذكــرة  هــذه  تبليغــك  تاريــخ  مــن  يومــًا 

2021/10/24م لنظر القضية.

وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمدعــي أن يســري 
بحقك حضوريا يف القضية حسب األصول.

تحريرا 2021/9/21م.
رئيس قلم محكمة صلح رفح
اكرم محمد أبو طعيمه

الخرطوم/ وكاالت:
 21 اعتقــال  الســوداين  الجيــش  أعلــن 
محاولــة  إثــر  الجنــود  مــن  وعــدد  ضابطــا 
انقــاب فاشــلة أمــس، اتهمــت الحكومــة 
الســابق"  النظــام  "فلــول  ســمتهم  مــن 

بتدبريها.
وقــال املستشــار اإلعامــي للقائــد العــام 
الطاهــر  العميــد  الســوداين  للجيــش 
جــار  البحــث  إن  بيــان،  يف  هاجــة  أبــو 
للقبــض عــىل بقيــة الضالعــني يف محاولة 

االنقاب.
اســتعادت  املســلحة  القــوات  أن  وأكــد 
التــي  املواقــع  جميــع  عــىل  الســيطرة 

استوىل عليها منفذو املحاولة.
مجلــس  رئيــس  زار  ذلــك،  غضــون  يف 
عبــد  أول  الفريــق  الســوداين  الســيادة 
الفتاح الربهان برفقة نائبه محمد حمدان 
دقلــو "حميــديت" ســاح املدرعــات يف 
الخرطــوم حيــث التقــى بالقــادة والجنــود، 
إعــام  نرشهــا  صــور  أظهرتــه  ملــا  وفقــا 

مجلس السيادة عرب فيسبوك.
اتهام النظام السابق

ويف وقــت ســابق، أعلــن رئيــس الحكومــة 
السوداين عبد الله حمدوك أن املحاولة 
االنقابيــة الفاشــلة "كانــت مــن تخطيــط 
أجــرى  إنــه  الســابق"، وقــال  النظــام  فلــول 

الســيادة  مجلــس  رئيــس  مــع  اتصــاالت 
بشأن ما جرى.

ســبقها  االنقابيــة  املحاولــة  أن  وأضــاف 
الفــوىض يف املــدن  تخطيــط عــرب خلــق 

وإغاق الطرق يف رشق السودان.
يتطلــب  حــدث  مــا  أن  حمــدوك  ورأى 
هيكلــة املؤسســات املدنيــة ويســتدعي 
حســب  نصابهــا"،  يف  األمــور  "وضــع 

تعبريه.
اإلعــام  وزيــر  أعلــن  نفســه،  الســياق  يف 
يف  األوضــاع  أن  بلــول  حمــزة  الســوداين 
الباد باتت تحت السيطرة، بعدما ألقي 
القبض عىل قادة املحاولة االنقابية من 

العسكريني واملدنيني.
واتهم الوزير مجموعة من ضباط القوات 
البائــد"  النظــام  فلــول  "مــن  املســلحة 
بالقيــام بهــذه املحاولــة، وتعهد مبواصلة 
عــن  تحــدث  كــام  املشــاركني،  ماحقــة 
استسام آخر معاقل املحاولة االنقابية 

يف معسكر الشجرة بالخرطوم.
تفاصيل المحاولة

قــال  ويف تفاصيــل املحاولــة االنقابيــة، 
مصدر حكومي إن عسكريني دخلوا فجر 
أمــس مقــر اإلذاعــة لبــث بيــان االنقــاب، 

لكن املحاولة أجهضت فورا.
وأكد املصدر "للجزيرة"، أن املعلومات 

توفــرت  االنقابيــة  املحاولــة  بشــأن 
للحكومة مساء أول من أمس، مام ساعد 

عىل إحباطها برسعة.
ويف وقــت ســابق، قــال مصــدر حكومــي 
إن مــن قامــوا باملحاولــة االنقابيــة ضبــاط 
ســيدنا  وادي  ومنطقتــي  املدرعــات  مــن 
أنــه  وأضــاف  العســكريتني،  درمــان  وأم 
جــرى التصــدي لعنــارص مــن املشــاركني 

باملحاولة يف منطقة ساح املدرعات.
وقد تداول ناشطون عىل مواقع التواصل 
االجتامعــي صــورا تظهــر انتشــارا لقــوات 
الخرطــوم  شــوارع  يف  عســكرية  وآليــات 

صباح أمس.

المحكمة األوروبية تحّمل 
موسكو مسؤولية مقتل 
عميل روسي في بريطانيا

موسكو/ األناضول:
حّملــت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، أمس، موســكو "مســؤولية" 
قتــل العميــل الــرويس الســابق، ألكســندر ليتفيننــك، بتعرضــه للتســميم 

مبادة "البولونيوم 210" يف بريطانيا عام 2006.
ورأت املحكمــة )مقرهــا رومــا(، أن "مثــة قرينــة قويــة" عــىل أن مرتكبــي 
عمليــة التســميم الذيــن حددهــم تحقيــق بريطــاين "ترفــوا بصفــة عمــاء 

للدولة الروسية"، حسبام نقل موقع "يورونيوز" األورويب.
أنهــا "مل  تقــدم أي تفســري بديــل "مقنــع" كــام  وأضافــت أن موســكو مل 

تنقض استنتاجات التحقيق الرسمي الربيطاين".
وحكــم عــىل موســكو بدفــع مبلــغ 100 ألــف يــورو كتعويضــات عــن الــرضر 
املعنــوي الــذي لحــق بعائلــة ليتفيننــك، وهــو مبلــغ مرتفــع باملقارنــة مــع 

األحكام السابقة الصادرة عن املحكمة.
والعــام املــايض، تقدمــت مارينا ليتفينينكو أرملة ألكســندر بدعوى ضد 
روســيا إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، طالبــت خالهــا مببلــغ 
4 مايــني دوالر، كتعويــض عــن قتــل زوجهــا عــرب مــادة ســامة ومشــعة يف 

العاصمة لندن.
مــن جهتهــا، رفضــت موســكو قــرار املحكمــة، وقالــت إن "ال أســاس لــه من 

الصحة".
وقــال دميــرتي بيســكوف، متحــدث الكرملني، للصحفيــني: "حتى اآلن مل 
يــأت التحقيــق بنتائــج، لــذا فــإن إطــاق مثــل هــذه املزاعم ال أســاس له من 
الصحة، ولســنا مســتعدين لاعرتاف مبثل هذا القرار"، حســب املصدر 

ذاته.
وتعترب موسكو ليتفيننك "جاسوسا"، وطردته من أجهزة األمن الروسية، 
بعدمــا قالــت إنهــا اكتشــفت محاوالتــه لوضــع مخطــط لقتــل رجــل أعــامل 
ثــري. ويف العــام 2001، منحــت اململكــة املتحــدة اللجــوء لليتفيننــك، 
فنــدد مــن هنــاك بالفســاد يف روســيا وكشــف عــن وجود روابــط بني أجهزة 

االستخبارات الروسية وأوساط الجرمية املنظمة.
تســميمه  إثــر   2006 الثاين/نوفمــرب  ترشيــن   23 يف  ليتفيننــك  وتــويف 
مبــادة "البولونيــوم 210"، وهــي مــادة مشــعة عاليــة الســمية، وفيــام كان 
ينازع، أشار باالتهام إىل الرئيس فادميري بوتني، حسب تقارير إعامية.

الجيش السوداني يعلن اعتقال 21 ضابًطا إثر محاولة انقالب

أول زيارة خارجية بعد 
نيل حكومته الثقة.. 

ميقاتي في فرنسا غًدا
بريوت/ األناضول:

يــزور رئيــس الحكومــة اللبنانيــة نجيــب ميقايت، فرنســا، غــًدا، يف أول 
زيارة رســمية له خارج الباد بعد نيل حكومته الثقة، عىل أن يلتقي 

الجمعة الرئيس إميانويل ماكرون.
جــاء ذلــك يف بيــان إعامــي صــادر عــن املكتــب اإلعامــي مليقــايت 
مــن  نائبــا   85 مبوافقــة  اللبنــاين  الربملــان  ثقــة  حكومتــه  نيــل  غــداة 

إجاميل 100 حرضوا جلسة التصويت.
وجاء يف البيان أن ميقايت يقوم الخميس "بزيارة عمل إىل فرنسا"، 
ومن املقرر أن يستقبله ماكرون الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

ويف العــارش مــن ســبتمرب/أيلول الجــاري تشــكلت حكومــة ميقــايت 
إثــر  عــىل  سياســية،  خافــات  بســبب  التعــر  مــن  شــهرا   13 عقــب 
اســتقالة حكومة حســان دياب، يف 10 أغســطس/ آب 2020، بعد 
 217 بــريوت وأدى اىل مــرع  أيــام مــن انفجــار ضخــم هــز مرفــأ   6

شخصًا وجرح نحو 7 آالف آخرين، وأرضار مادية هائلة بالعاصمة.
وتعهــدت الحكومــة الجديــدة وفــق بيانهــا الــوزاري )برنامــج العمــل(، 
مــن  وذلــك  الفرنســية"،  "املبــادرة  بنــود  بكافــة  بااللتــزام  اإلثنــني، 
ضمــن عــدة تعهــدات "إنقاذيــة" وثوابــت وطنيــة ومقاربــات لنحــو 20 
ملفــًا يف البــاد. وهــذه املبــادرة أطلقهــا ماكــرون، مــن بــريوت، بعــد 
أيــام مــن انفجــار مرفــأ العاصمــة، ومــن أبــرز بنودهــا تشــكيل حكومــة 
جديــدة، عــىل أن تتبــع ذلــك إصاحات إدارية ومرفية، لكن أطرافا 
سياســية لبنانيــة عــدة رفضــت املبــادرة واعتربتهــا "تدخــا مرفوضــا" 
يف شــؤون بادهــم. واإلثنــني املــايض، أعلــن ميقــايت خــال عــرض 
برنامــج حكومتــه، أنــه يســعى إىل وقــف االنهيــار االقتصادي املســتمر 
للبنانيــني،  بــاده منــذ نحــو عامــني، وإنهــاء املعانــاة املعيشــية  يف 
مــع  العاقــات  وتعزيــز  بــريوت،  مرفــأ  تفجــري  تحقيقــات  واســتكامل 

الدول العربية واألوروبية.

البرلمان الليبي يسحب 
الثقة من حكومة الدبيبة

طرابلس/ وكاالت:
صــوت الربملــان الليبــي الــذي يتخــذ مــن رشق ليبيــا مقــرا لــه أمــس 
مــا ميثــل رضبــة  الوطنيــة يف  الوحــدة  عــن حكومــة  الثقــة  بحجــب 

جديدة لجهود السام التي تدعمها األمم املتحدة.
وقــال املتحــدث باســم مجلــس النــواب أن 89 نائبــا مــن أصــل 113 
نائبا حارضين يف مدينة طربق يف الرشق صوتوا عىل سحب الثقة 
مــن حكومــة رئيــس الــوزراء املؤقــت عبــد الحميــد الدبيبــة ومقرهــا 

طرابلس، قبل ثاثة أشهر من املوعد املحدد لانتخابات.
جــاءت هــذه الخطــوة بعــد أن صــادق رئيــس املجلــس الترشيعــي 
عىل قانون انتخابات مثري للجدل يف وقت ســابق من هذا الشــهر 
ُينظــر إليــه عــىل أنــه تجــاوز اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وجــاء يف 

صالح الرجل القوي املتمركز يف الرشق املشري خليفة حفرت.
رد املجلس األعىل للدولة، ومقره طرابلس عىل اإلثر معلنا رفضه 
اجــراءات ســحب الثقــة ومشــريا إىل أنــه "يعتربها باطلــًة ملخالفتها 
اإلعان الدستوري واالتفاق السيايس، ويعترب كل ما يرتتب عنها 

باطًا".
تحــاول ليبيــا الخــروج مــن عقــد مــن أعــامل العنف منذ ســقوط نظام 
انبثــاق  2011 وحالــة مــن الفــوىض شــهدت  القــذايف عــام  معمــر 

سلطتني موازيتني يف الرشق والغرب.
2020، شــكلت حكومــة وحــدة  انتهــاء املعــارك يف صيــف  بعــد 
انتقالية برئاســة رجل األعامل عبد الحميد الدبيبة يف آذار/مارس 
تحــت إرشاف األمــم املتحــدة إلدارة الفــرتة االنتقاليــة وصــوال اىل 
االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية املرتقبــة يف 24 كانــون األول/

ديسمرب املقبل.

"طالبان": استئناف 
الرحالت الدولية 

من مطار كابل قريًبا
كابول/ األناضول:

اللــه  ذبيــح  "طالبــان"  حركــة  باســم  املتحــدث  أعلــن 
مجاهــد، قــرب انتهــاء التحضــريات التقنيــة يف مطــار 
العاصمة األفغانية كابل، وأن الرحات الدولية سوف 

تستأنف قريبا.
وأضاف يف مؤمتر صحفي عقده يف كابل، أمس، أنه 
تم إنجاز كافة التحضريات الازمة من أجل اســتئناف 

الرحات الدولية عرب مطار العاصمة.
وأشــار مجاهــد، إىل اســتمرار الرحــات الداخليــة عــرب 

مطار كابل.
وأوضح أن عدم استئناف الرحات الدولية حتى اآلن، 
يعــود إىل تخريــب الواليــات املتحدة للرادار املركزي 

يف املطار خال انسحاب قواتها.
الــرادار املركــزي أوشــكت  وأكــد أن عمليــات إصــاح 

عىل االنتهاء، وأن الرحات الدولية ستنطلق قريبًا.
ومنتصف أغسطس/ آب املايض، متكنت "طالبان" 
مــع  بالتزامــن  أفغانســتان، وذلــك  عــىل  الســيطرة  مــن 
اكتــامل االنســحاب األمريــي مــن البــاد نهايــة الشــهر 

ذاته.

األمم المتحدة: نشعر 
بقلق بالغ حيال وضع 

حقوق اإلنسان باليمن
صنعاء/األناضول:

الوضــع  حيــال  البالــغ  قلقهــا  عــن  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  أعربــت 
الحقوقــي باليمــن، متهمــة جميــع أطــراف النــزاع بـ"انتهــاك" القانــون 

الدويل لحقوق اإلنسان.
وقالــت املتحدثــة باســم مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 
اإلنســان مارتــا هورتــادو يف بيــان: "نشــعر بقلــق بالــغ حيــال الوضــع 
يف اليمن؛ حيث يواصل جميُع األطراف يف النزاع انتهاك القانون 
الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل مــن دون إيــاء 

أي اهتامم ُيذَكر ملبادئ سيادة القانون األساسية".
وأضــاف: "يدفــع املدنيــون يف جميــع أنحــاء البــاد أمثانــا باهظــة، 
فيــام تســيطر الجامعــات املســلحة عــىل األرايض ومتارس الســلطة 

متجاهلة متاما حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل".
وشدد البيان عىل أن "أي هجامت موجهة ضد أعيان مدنية أو ضد 
مدنيــني ال يشــاركون بشــكل مبــارش يف األعــامل العدائيــة قــد ترقــى 

إىل جرمية حرب".
القانــون  ودعــا "جميــع األطــراف إىل االمتثــال اللتزاماتهــا مبوجــب 
الدويل اإلنساين وإىل إجراء تحقيقات بهدف محاسبة املسؤولني 
عن أي انتهاكات". ويشــهد اليمن حربا منذ نحو 7 ســنوات، أودت 
بحيــاة أكــر مــن 233 ألــف شــخص، وبــات 80 باملئــة مــن الســكان، 
الدعــم  عــىل  يعتمــدون  نســمة،  مليــون   30 نحــو  عددهــم  البالــغ 
واملساعدات، يف أسوأ أزمة إنسانية بالعامل، وفق األمم املتحدة.

ينفــذ  إذ   ،2015 آذار  مــارس/  منــذ  إقليميــة،  امتــدادات  وللنــزاع 
دعــام  عســكرية  عمليــات  الســعودية،  الجــارة  بقيــادة  تحالــف 
للقــوات الحكوميــة، يف مواجهــة الحوثيــني املدعومــني مــن إيــران، 

واملسيطرين عىل عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
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واملطلــوب  الرياضيــات!  درس  عنــواُن  "األرسى".. 
قراءة األعداد املنزلية، قد تستغرب من ذلك، لكن 
عدالــة األرسى دوًمــا تفــرض رشوطهــا عــى القواعــد 
الرياضيــة واللغويــة، تســمو بعدالــة قضيــة "4850 
أســًرا يقبعــون داخــل ســجون االحتــال اإلرسائيــي 
التــي  االنتهــاكات  جــراء  مــن  كبــرة  معانــاة  وســط 
يتعرضــون لهــا".. بهــذا تطلــب املعلمــة من الطاب 
قــراءة الرقــم الســابق لعــدد األرسى بقطــار: )آحــاد، 
تريــد  الحقيقــة  يف  هــي  ألــوف(  مئــات،  عــرات، 
تثبيت الرقم ليبقى راسًخا يف ذاكرتهم، وأن هناك 
قضيــة عادلــة وأرسى حرمــوا الحريــة ســنوات طويلة، 

فتبقى شعلة الثورة متقدة بداخلهم.
يف جزئيــة "القيمــة املنزليــة" تجذبــك هــذه العبارة: 
أوراق  كتســاقط  أرسانــا  مــن  الهمــوم  "ستتســاقط 
املنزليــة  القيمــة  أن  الطــاب  يعــرف  األشــجار"، 

لكــن  العــدد،  يف  موقعــه  حســب  الرقــم  قيمــة  بأنــه 
املدرســة أضافــت قيمــة جديــدة ملوقع األرسى يف 
قلــوب طابهــا. ويف الرتتيــب التصاعــدي فلــم يكــن 
األمر بعيًدا عن محور الحكاية لهذا الدرس: "افتتح 
ســجن مجــدو عــام 1988.. عــدد األرسى اإلداريــن 

380 أسًرا".

أمــا يف التقريــب؛ فهــي تقربهــم إىل حكايــة بــدأت 
انتــزع فيهــا ســتة  مــن داخــل ســجن محكــم اإلغــاق 
يف  بدايتــه  نفًقــا  حفــروا  بعدمــا  حريتهــم،  أرسى 
الســجن ونهايتــه ضــوء الشــمس وعــن النفــق التــي 
خرجوا منها إىل الحياة، وشــاهدوا ســهول فلســطن 
وصعــدوا قممهــا، تنفســوا هــواًء غــر ملــوث بأنفاس 

السجانن، أكلوا الصرب ألول مرة منذ 22 عاًما.
الطــاب  مــن  املدرســة  تطلــب  منــزيل  تكليــف  يف 
ســتة أرسى  "انتــزع  التاليــة:  الجملــة  أرقــام  تقريــب 

االحتــال تضليلــه وإخفاء معامله، وأحاول بث روح 
قــدوة  األرسى  هــؤالء  ليتخــذوا  لألطفــال  التشــجيع 
تغيــب  قــد  الذيــن  األطفــال  هــؤالء  وليتعــرف  لهــم، 
عنهــم هــذه املعلومــات يف زحمــة الدراســة واللهــو 
وانشــغال األهــل )...( وكــا قيــل العلــم يف الصغــر 
املعلمــة  تــدرك  رســائل  الحجــر"،  عــى  كالنقــش 
فلــن  األطفــال  بداخــل  تجــذرت  "إذا  أنهــا  إرساء 

ينسوها".
وتحــرص "إرساء" عــى توزيــع تلك املعلومات عى 
اللوح برسومات وألوان زاهية، مدركة حب األطفال 
لأللــوان والتغيــر وأجواء املــرح خال الدرس، "يعد 
جديــًدا  وأســلوًبا  تغيــًرا  لألطفــال  بالنســبة  ذلــك 
محبًبــا، وعليــه ترتســخ املعلومــات يف عقولهــم إىل 
األبــد، ألنهــم ســيذهبون ويتحدثــون ويقولــون اليــوم 

تعرفنا إىل األرسى وعددهم".

اندحــر  2021م،  لعــام  أيلــول   6 صبــاح  حريتهــم 
االحتال من قطاع غزة عام 2005".
المنهج الترابطي

ســة مرحلــة ابتدائيــة  إرساء أبــو لبــدة 26 عامــا، ُمدرِّ
مبدرســة شــهداء "بني ســهيا" املشرتكة األساسية 
مبديرية رشق خان يونس، تستخدم ما يطلق عليه 
"املنهــج الرتابطــي"، فرتبــط بــن العلــوم الحســابية 
األحــداث  قامئــة  تتصــدر  التــي  الوطنيــة  والقضايــا 

الفلسطينية.
وتقــول "إرساء": إنهــا تعمــل التحضــر جيًدا للدرس 
زة  باســتحضار املعلومــات الكافيــة عــن الحدث، ُمركِّ
الــدرس  يف  وتدمجهــا  الرقميــة  املعلومــات  عــى 
بقيــم وطنيــة، وعليــه  أســئلة حســابية  منهــا  وتصنــع 

ُيجيب الطالب عن األسئلة بـ "نكهة وطنية".
حــاول  لطاملــا  الــذي  الوطنــي  الوعــي  بــث  "أحــاول 

لوحات وطنية
عــن  اللوحــات  مــن  العديــد  إرساء  املعلمــة  ولــدى 
الوطــن والشــهداء، لكنهــا تتوقــف عنــد لوحــة األرسى 
التــي القــت تفاعــًا عليهــا مــن رواد مواقــع التواصــل 
االجتاعي: "بعدما جمعت املعلومات، استفدت 
من عدد األرسى يف قراءة األعداد، ورســمت شــجرة 
األرسى  عــن  الهمــوم  ستتســاقط  عبــارة:  وكتبــت 
القيمــة  تحديــد  والهــدف  الشــجر،  أوراق  كتســاقط 
الســجون  بعــض  إنشــاء  تاريــخ  وربطــت  املنزليــة، 
وترتيبهــا تصاعديــا، وتاريــخ انتــزاع الحريــة التــي كان 
آخرهــا قصــة األرسى الســتة لتقريــب 2021 ألقــرب 

ألف". 
جعبتهــا  يف  مــا  كل  الوطنيــة  الســبورة  تكــن  ومل 
للطــاب، فقــد أطلقــت مبــادرة "رياضيــات ممتعــة" 
مجــردة  مــادة  لكونهــا  الرياضيــات،  فهــم  لتســهيل 

فـــ"أردت  والرتفيــه،  األلعــاب  مــن  للمزيــد  وتحتــاج 
عــن  فيتعلمــون  بالرياضيــات،  الطفــل  أحبــب  أن 
طريــق اللعــب، وهــذه طبيعــة املبــادرة إليجــاد أفــكار 
تحقــق  أنهــا  وتضيــف  للــدروس".  جديــدة  ولوحــات 
ذلــك أيًضــا مــن خــال أناشــيد ومرسحيــات والعديــد 
مــن  بالــدرس،  املرتبطــة  الامنهجيــة  األنشــطة  مــن 
أجــل متريــر املعلومــة وتبســيطها يف عقــل الطالب. 
األرقــام  وتحويــل  الرياضيــات  يف  التنويــع  أهميــة 
إليــه،  تســعى  مــا  هــو  محكيــة،  لقصــة  املجــردة 
فتقــول: "بطبيعــة ســن الطفولــة ال يســتطيع التعامــل 
بالحكايــات  يســتمتع  فهــو  الجامــدة،  األرقــام  مــع 
واملرسحيــات،  واأللعــاب  والحــوارات  والقصــص 
فتنغــرس املعلومــات يف وعيــه العقــي إن جــاءت 
ألن  ويتعلــم  فيلعــب  الطفــل،  يحبهــا  طريقــة  عــن 

مرحلة الطفولة مييل فيها الطفل للعب".

        جعلت السبورة لوحة وطنية لألسرى والشهداء
"المنهج الترابطي" وسيلة المعلمة "إسراء" لكسر جمود الرياضيات

غزة/ يحيى اليعقوبي:
على سبورة صفها جعلت لألرقام الحسابية قيمة 
وداللة وطنية، أخرجتها من جمودها، وهي تطُل 

على طالبها بالمرحلة االبتدائية كل يوم بدرٍس 
وحكايٍة جديدة، تمرر من خاللها رسائل وتغرس 

فيهم حب فلسطين. يقرؤون رسالتها التي تقف 

خلف كل حرف ووراء كل معنى، يؤمنون أن 
ستهم  "شمس الحرية ستبزغ" كما رسمتها ُمدرِّ
إسراء أبو لبدة على يمين اللوح متوهجة باألمل.

املشــبوهة  األجســام  مــع  الروبــوت  ويتعامــل 
مبتكــروه  واســتطاع  بعــد،  عــن  الحرائــق  ويطفــئ 
صناعتــه رغــم ضعــف اإلمكانــات وعــدم توافر قطع 
عــدة  مــدار  عــى  قطعــة  قطعــة  بتجميعهــا  الغيــار 

أشهر.
يقــول املديــر التنفيــذي ملؤسســة شــعاع للعلــوم 
والتقنيــات أحمــد مقبــل عــن الروبــوت: "بعــد كل 
املخلفــات  مــع  التعامــل  مشــكلة  نواجــه  عــدوان 
ضحيــة  مــن  وكــم  تنفجــر،  مل  التــي  والصواريــخ 
ســقطت من مهندس املتفجرات والعامة بســبب 
املــوت  لخطــر  وتــداركا  معهــا،  املبــارش  التعامــل 
جــاءت فكــرة صنــع هــذا الروبــوت يف محاولــة لحل 

هذه املشكلة".
صناعــة  "فكــرة  لـ"فلســطن":  مقبــل  ويضيــف 
الروبــوت راودتنــا منــذ خمــس ســنوات، وســبق أن 
ُصنعــت منــاذج روبوتــات صغــرة، حتــى نضجــت 

الفكرة وُطورت إىل روبوت شعاع".
ويبن أن الروبوت متعدد املهام ألنه يعتمد عى 
املجرفة األمامية إلزالة العوائق من طريقه، إضافة 
إىل خرطــوم ميــاه إلطفــاء امليــاه ســواء بالحرائــق أو 
الحرائــق  مــن  معينــة  ألنــواع  املخصصــة  بالبــودرة 
ا لحمل  الناتجــة عــن الكهربــاء، والمتاكــه ذراًعــا آليًّ

األجسام املتفجرة ونقلها من مكان آلخر.
ويوضــح مقبــل أن الروبــوت أنجــزه فريــق هنــديس 
واســتغرق  "ميكاترونيكــس"،  بعلــم  متخصــص 
العمــل عليــه مــدة ســتة أشــهر، بتكلفــة تــرتاوح بن 

8 إىل 10 آالف دوالر.
بســبب  مراحــل  عــى  ُأنجــز  النمــوذج  إن  ويقــول 

ضعف التمويل وقلة اإلمكانات.
ويلفــت إىل أن الروبــوت يعمــل ببطاريــة "ليثيــوم-

ويســتمر  وات،   1000 مــن  أكــر  بقــدرة  أيــون" 
بالعمــل بــه مــدة ثــاث ســاعات متواصلــة حســب 
االســتخدام، موضًحا أن البطاريات قابلة للشــحن 
الكهربائيــة،  مــن األجهــزة  عــدد  مــن  وقــد ُجمعــت 

لعدم توافرها يف األسواق.
منــاورات  عــدة  تنفيــذ  عــن  مقبــل  وتحــدث 
املــدين  الدفــاع  مــع  بالتعــاون  بالروبــوت  ناجحــة 
وغرهــم، وجــاٍر العمــل مــع املؤسســات الرســمية 

الستخدامه.
وعــن املعوقــات التــي واجهــت الفريــق الهنــديس 
الحصــار  إىل  يلفــت  عــى صناعتــه،  عمــل  الــذي 
اإلرسائيــي، وعــدم توفــر األدوات واملــواد الازمــة 
يف صناعته، ومنع إدخال قطع الغيار، إضافة إىل 
ضعــف التمويــل، ورغــم ذلــك كلــه متكــن الفريــق 

من إمتام هذا اإلنجاز النوعي.
ويشر مقبل إىل أن "الروبوت" بحاجة إىل تطوير 
يف مجــال العمــل عــن بعــد بعكــس مــا هــو عليــه 
اآلن، حيــث يصــل مــدى عملــه عــن بعــد إىل نحــو 

100 مرت.

ووفًقــا لصانعــي الروبــوت فإنــه يســتطيع الدخــول 
أو  اإلطفــاء  رجــال  يســتطيع  ال  خطــرة،  ملناطــق 
وتوفيــــر  إليهــا،  الوصــول  املتفجــرات  هندســة 

أقصــــى درجــــات الحايــــة للمســتخدم، مــع ضمــان 
كفــاءة األداء.

وللمؤسســة القامئــة عــى مــروع الروبوت شــعاع 
التعقيــم  جهــاز  منهــا:  اإلنجــازات،  مــن  العديــد 
كورونــا،  أزمــة  ملواجهــة  الكحــويل  بالضبــاب 
الحرائــق،  إطفــاء  وبــودرة  الكهربائيــة،  والســيارة 
أســفل  األجســام  وكاشــف  الزراعيــة،  واآلالت 

السيارات.
وبحســب مــا أفــادت بــه مصادر يف وحدة هندســة 
بلــغ  فقــد  الفلســطينية،  بالرطــة  املتفجــرات 
اإلرسائيــي  االحتــال  عــدوان  مخلفــات  إجــايل 
األخــر يف مايــو/ أيــار املايض، نحو 1200 قنبلة 

وقذيفة مل تنفجر.
وفقــدت فــرق هندســة املتفجــرات بعــد العــدوان 
األخر اثنن من مهندسيها يف أثناء عملهم عى 

تفكيك إحدى الذخائر.
وتشــّكل املخلفــات الحربيــة التــي يطلقهــا جيــش 
االحتال عى قطاع غزة وال تنفجر مشكلة دامئة، 
تــودي بحيــاة العديــد مــن أبنــاء القطــاع. ويف عــام 
2014، وبعــد العــدوان اإلرسائيــي آنــذاك عــى 

املتفجــرات  هندســة  رشطــة  أتلفــت  القطــاع، 
الصاروخيــة  القذائــف  مــن  أطنــان  مــن ثاثــة  أكــر 

اإلرسائيلية.
املعــدات  دخــول  االحتــال  ســلطات  ومتنــع 
واقيــة،  "ســرت  مــن  املتفجــرات  بتحييــد  الخاصــة 

وخوذ للرأس، وأجهزة الفحص".

وتأمــل الفنانــة الفلســطينية أن تلفــت لوحاتهــا األنظــار إىل مشــكات النســاء 
االجتاعية والسياسية يف غزة التي دمرتها الحروب والقيود االقتصادية.

ويغلــب عــى لوحــات عبــر الطابــع األنثــوي، حيــث تتعمــد إبراز جــال املرأة، 
إىل جانب قيودها وحزنها بسبب واقع املعاناة التي تعيشها يف غزة.

تقول عبر: "املرأة الفلسطينية جميلة وقوية، لن تخطئي يف متييز جدارتها 
ورشــاقتها؛ محاوالت حركتها عى القنبلة مثًا، أو محاوالت انطاقها من بن 
الــركام". وتضيــف أن أعالهــا تصــور القيــود التي تواجهها النســاء داخل األرسة 
ويف املجتمــع. وتابعــت عبــر )35 عاًمــا(، التــي اســتوحت الفكــرة مــن فنــان 
املدرســة االنطباعيــة الفرنــي إدغــار ديجــا: إن "راقصــة الباليــه تصــور املــرأة 
عــى أنهــا مخلــوق جميــل حــر وقــوي ونشــيط". وعــن ســبب ميلهــا إىل راقصــة 
الباليه، فألنها تراها أيقونة جال وقوة، "لذلك اخرتتها لتكون بطلة أعايل".

ومضــت إىل القــول وهــي تجلــس أمــام عــدد مــن لوحاتها: "يظهــر يف اللوحات 
القطــاع  يف  تواجههــا  التــي  القيــود  ومــا  تعيــش،  كيــف  املــرأة،  تحــس  كيــف 

املحارص، بطلة الباليه هي التي تربز هذا للجمهور".
بأســاك  باليــه مكبــات  الغامقــة راقصــات  األلــوان  لوحــات عبــر ذات  وتــربز 
شائكة أو يرقصن عى صخور أو يواجهن متاريس، يف مسعاها لتصوير واقع 

املرأة يف قطاع غزة الذي تصفه بأنه "قنبلة موقوتة".
وتقــول إن لوحاتهــا تســلط الضــوء عــى معانــاة املــرأة "مــن الهيمنــة الذكوريــة 

وعدم إعطائها الحق يف التعبر عن رأيها يف القضايا املهمة".
وتســتدرك: "ليــس فقــط املــرأة، حتــى الرجــل يعيــش داخــل قنبلــة موقوتــة، أنا 
أرى غزة أشــبه بقنبلة كبرة موقوتة". وتســتعن الفنانة عبر بشــبكة اإلنرتنت 
للبحث عن رقصات الباليه لألطفال والكبار، وهم ميرحون يف املسارح الفنية 
أفــكار لوحاتهــا مــن حــركات راقصــات  أنهــا تســتوحي  والغنائيــة. وتلفــت إىل 
الباليــه العامليــات، وحــركات ابنتهــا مايــا ذات األحــد عــر ربيعــا التــي متــارس 
رقص الباليه. يذكر أن عبر تركز يف رسوماتها أيضا عى حياة األطفال وعى 

الطبيعة الخابة بألوانها املعربة يف بلدها.
"إيقاع أسود"

وقد ُعرضت لوحات عبر، التي تستخدم سكاكن الرسم، يف صاالت عرض 
ببعض الدول األوروبية والعربية.

وقالــت عــن املعــارض الخارجيــة التــي شــاركت فيهــا: "أشــعر بالحــرسة حــن 
أرى لوحــايت معروضــة يف الخــارج وأنــا لســت معهــا.. كــم أمتنــى أن أكــون مــع 
لوحــايت". ويف شــهر يونيــو/ حزيــران املــايض، شــاركت عبــر يف معرض فني 
أقيم يف غزة وضم نتاج عمل أربعة فنانن من القطاع، يف مرسم عى شاطئ 
ــز  مدينــة ديــر البلــح. وقدمــت عبــر مروعــا حمــل عنــوان "إيقــاع أســود" متيَّ
بألوانــه الجريئــة، حيــث اختــارت أن تكــون بطلــة قصتهــا الفنيــة راقصــة الباليــه، 

التي تخصصت يف رسمها منذ أكر من عر سنوات.
وأكــدت أن مروعهــا يجّســد إيقــاع حيــاة املــرأة الفلســطينية "األم واألخــت 
وقويــة  جميلــة  أنثــى  رســمت  وأنهــا  واملقيــدة"،  واملقهــورة  فــة  املعنَّ واالبنــة 
ومرهفــة ال تستســلم؛ تقــاوم وتحتفظ بجالهــا وعنفوانها الداخي، وأخرجتها 
للنور عى إيقاع يخاطب الحواس كلها ويف مقدمتها السمع والبرص، إضافة 
إىل الفــؤاد. وغامــرت عبــر باســتخدام ألــوان تربز األســود وتعــززه، مثل األحمر 
واألصفــر واألبيــض، فخرجــت لوحــات مروعهــا بخليــط مــن ســات املدرســة 

الوحشية والتأثرية واالنطباعية. 
وال يتوقــف فــن عبــر عنــد املعــارض، إمنــا تقدم ورشــا فنية يف بعض مدارس 
عــرب  "آمــل  وتقــول:  واإلبــداع.  الرســم  الطــاب كيفيــة  الغــوث، وتعلــم  وكالــة 

يعيــش  أن  البرصيــة  الفنيــة  لوحــايت 
وأمــان،  وحــب  ســعادة  يف  اإلنســان 
مــن  شــعبنا  لــه  يتعــرض  مــا  ظــل  يف 
إرسائيليــة  واعتــداءات  مطبــق،  حصــار 

متكررة".

فلسطينية تمزج الجمال باأللم فلسطينية تمزج الجمال باأللم "الروبوت شعاع" "الروبوت شعاع" 
في لوحات تصور "الباليه"في لوحات تصور "الباليه"

يناور "الخطر" مع رجال 
اإلطفاء والمتفجرات

غزة/ مريم الشوبكي:
منطلقين من الواقع الذي يعيشه 
قطاع غزة، ابتكر مهندسون روبوًتا 

ل عمل اإلطفائيين ورجال  ُيسهِّ
هندسة المتفجرات، الكتشاف 

مخلفات الحروب العدوانية 
اإلسرائيلية من أجسام مشبوهة 

وقذائف لم تنفجر.

غزة/ وكاالت: 
تصور إحدى لوحات الفنانة 

التشكيلية الفلسطينية عبير 
جبريل، راقصة "باليه" قدماها 

مقيدتان بأسالك شائكة، وتبرز 
لوحة أخرى راقصة تخطو فوق 

الصخور في حين تلف ثالثة 
جسدها حول قنبلة.
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التعليــم  إىل  بالقيــاس  املهنــي  التعليــم  ُيصنــف 
لــه  تقيــم  ال  الــذي  الجاريــة"،  بـ"ابــن  األكادميــي 
التــي  الالزمــة  االعتبــارات  املعنيــة  الــوزارات 
منــذ  تقدمــًا  األكــر  الــدول  أن  علــًا  يســتحقها، 
عصــور الثــورات الصناعيــة والتكنولوجيــة والنانــو 
تكنولوجيــة، وصــواًل إىل تجربــة النمــور اآلســيوية، 
وضعــت هــذا التعليــم يف موقــع األولويــة لديهــا، 
الصناعيــة  للنهضــة  الفقــري  العمــود  باعتبــاره 
عــى مختلــف مســتوياتها مبــا فيهــا الزراعــة. فقد 
وىلَّ منــذ عقــود وقــرون الزمــن الــذي كانــت فيــه 
يف  بالعلــم  وليــس  بالخــرة،  تكتســب  املهــارات 

املعاهد والكليات املتخصصة. 
ذاق التعليــم املهنــي مــرارة مضاعفــة خــالل أزمــة 
الــدرايس،  العــام  وتعطــل  والحجــر  كورونــا  وبــاء 
بالنظــر إىل الخصائــص التــي ميتــاز بها، إذ مل يعد 
معهــا التعليــم هنــا تعليــًا مدرســيًا أو صفيــًا منذ 
عقــود. فقــد بــات جزء رئييس من املنهاج يعتمد 
عــى العمــل املعمــي أو املؤسســايت باألصــح. 
فطالبــة قســم الرتبيــة ال ميكــن لهــا أن تتخــرج مــن 
واملمرضــة  املــدارس،  يف  صفيــة  مارســة  دون 
يف  متابعتهــا  وســاعات  زياراتهــا  تحتــل  مثــاًل 
رئيســيًا  حيــزًا  الصحيــة  واملراكــز  املستشــفيات 
املتخصصــون  وكذلــك  النهائيــة،  عالماتهــا  مــن 
التكنولوجيــا الصناعيــة والتغذيــة والفندقيــة  يف 
والزراعة والبيطرة والنجارة و... قس عى ذلك. 
الصفــي  املــزدوج  التعليــم  يف  أســلوب  وهــو 
هــذا  ســواء.  حــد  عــى  امليــداين  أو  والحقــي 
أو  املتوســطة  املهنيــة  الشــهادة  إنجــاز  قبــل 
الثانويــة أو العاليــة. بالطبــع يعتــر مقتــل للتعليــم 
مــن  يتــم حفظهــا  عــى دروس  االعتــاد  املهنــي 
دون الدخــول إىل املشــغل الخــاص أو امليــدان 
املعرفــة  ترجمــة  ومارســة  لتحصيــل  املبــارش، 

الدقيقة يف ميدان االختصاص. 
قــد  تقريبــًا  االنتــاج  قطاعــات  كل  أن  شــك  وال 
تبقــى  الجائحــة، ومــا  العمــل خــالل  توقفــت عــن 
منهــا يف ميــدان اإلنتــاج خضعت عملية ارتيادها 
واملتابعــة فيهــا لرشوط قاســية، هــذا إذا افرتضنا 
وتوافــر وســائل املواصــالت  التجــّول  عــدم حظــر 

واملواكبة من جانب أساتذة املادة لطالبهم.
امليزة التي يتمتع بها طالب العلوم املهنية تنبع 
من أن عالقتهم مبارشة مع التكنولوجيا واألجهزة 
الرقميــة عاليــة التقنيــة، وهــي ميــزة يختلفون فيها 
عــن أقرانهــم مــن طــالب العلــوم األكادمييــة. لكــن 
هذه امليزة، يف ظل غياب الضبط املؤسســايت 
مــا تعــادل  باتــت إىل حــد  واإلداري والتعليمــي، 
التلميــذ  يفتقــد  عندمــا  خصوصــًا  الفــوىض، 
الشــخيص  والدافــع  االســتقرار  شــعور  والطالــب 
أســاتذة  يشــكو  واملؤسســايت.  األرسي  والدعــم 
مواد تعليمية مهنية عى درجة بالغة من األهمية 

من تراجع اهتام طالبهم يف التعلم عن ُبعد.
وعندمــا فرضــت املــدارس يف األســابيع األخــرة 
وكأنهــم  ظهــر  الحضــور،  الــدرايس  العــام  مــن 
قادمــون مــن كوكــب آخــر، مــا يدلــل عــى نقــص 
حــاد يف اســتيعاب املــواد التــي جــرى بثهــا عــى 

الفضاء السيراين.  
يجــب أن نعطــف ذلــك كلــه عــى مــا شــهده العام 
يعنــي  مــا  درايس،  وانقطــاع  تقطــع  مــن  الســابق 
يجــب  التــي  واملعمليــة،  الصفيــة  املهــارات  أن 
عــى الطالــب أن يتمتــع بهــا متهيــدًا لرتفيعــه إىل 
باألصــل.  متحققــة  غــر  كانــت  أعــى،  صفــوف 
الطــالب  وجــد  االمتحانــات،  إىل  الدخــول  وعنــد 
رشحهــا  التــي  املــواد  عــن  غربــة  يف  أنفســهم 

أساتذتهم ومل يستوعبوها. 
الريــاح.  أدراج  األخريــن  جهــود  ذهبــت  وهكــذا 
وكلــا ابتعدنــا عــن العواصــم واملــدن الرئيســية، 
كانت الكوارث أكر تعميًا. ما يعني أن وزارات 
ودوائــر التعليــم املهنــي يتوجــب عليهــا أن تفكــر 
عى نحو مختلف ما هو سائد، من أن االمتحان 
يضمــن تقييــًا فعليــًا ملهارات وكفــاءات الطالب 
عــر  الــذي  الــدرايس  العــام  مــن  عــادوا  الذيــن 

بـ"خّفي حنني".

مهــا  إنــه  أي  ميكانيــي،  امللعقــة  عمــل  ومبــدأ 
ارتعشــت اليــد أو تعرضــت للــدوران يبــَق الطعــام ثابًتــا 
وال ينســكب، كــا يؤكــد مديــر العمليــات يف الرشكــة 

التابعة ملؤسسة إنجاز فلسطني وضاح الوحيدي.
مــع  الفريــق  اجتمــع  اجتاعــات عديــدة  بعــد  ويقــول: 
مؤسسة إنجاز لتدريب األعضاء عى تأسيس الرشكة 
معينــة  فئــة  يخــدم  منتــج  ابتــكار  أجــل  مــن  الطالبيــة 
مــن النــاس، مشــًرا إىل أن الفريــق عمــل عــى دراســة 
"امللعقــة  فكــرة  إىل  يصــل  أن  قبــل  الســوق  وتحليــل 

الذكية" إلعانة مرىض الرعاش يف حياتهم اليومية.
ويشــر الوحيــدي إىل أن االبتــكار يهــدف إىل مســاعدة 
مرىض الرعاش عى تجاوز محنتهم ومساعدتهم عى 

تناول الطعام دون اللجوء إىل اآلخرين.
ويضيــف: "حرصنــا خــالل تطبيــق الفكرة عــى أن يكون 
ســعرها مناســًبا للمجتمــع املحــي وينافــس املســتورد 
الذي وصفه البعض بأنه رسيع التلف، وباهظ الثمن"، 
25 ملعقــة بالرشاكــة مــع مركــز "أورا"  الفًتــا إىل إنتــاج 

باستخدام طابعة ثالثية األبعاد.
تجارب متعددة

الفريــق  خــاض  يســرة،  وبإمكانــات  وإبــداع  بعزميــة 
إىل  بامللعقــة  وصلــوا  حتــى  التجــارب  مــن  العديــد 
النســخة التــي هــي عليهــا، حيــث خضعــت املحــاوالت 
السابقة للتعديل من حيث نوع البالستيك واملعدن 

املستخدم.
ويوضــح أن التصميــم النهــايئ ُعــرض عــى العديــد مــن 
العامليــة،  املواصفــات  مطابقتــه  مــن  للتأكــد  الخــراء 
متحدًثا عن اســتخدام تصاميم ثالثية األبعاد للتغلب 

عى األخطاء ومحاكاة املنتج.
رئيســة،  أجــزاء  ثالثــة  مــن  تتكــون  امللعقــة  أن  ويبــني 
أحدهــا متحــرك وآخران ثابتــان متصل أحدها باآلخر، 
اعتــدال  عــى  تعمــل  وســدادة  امللعقــة،  رأس  هــي 

التوازن، وأثقال موازنة.
ومــرض الشــلل الرعــاش )داء باركنســون( هــو اضطــراب 
يحدث نتيجة تدهور خاليا الدماغ )التنكس العصبي(، 
وخاصــة تلــك املســؤولة عــن إنتــاج الدوبامــني، حيــث 
يؤدي إىل انخفاض مستويات الدوبامني يف الدم إىل 
ــا،  اضطــراب يف الحركــة تبــدأ أعراضــه بالظهــور تدريجيًّ
ويف بعــض األحيــان تبــدأ برعشــة قــد ال تالحــظ يف يــد 
واحــدة، ثــم يتفاقــم مبــرور الوقــت. وبالرغــم مــن شــيوع 
يف  وبطًئــا  تيبًســا  يســبب  االضطــراب  فــإن  الرعــاش، 

الحركة وكرتها أيًضا.
ويشــاع ظهــور مــرض الرعــاش عــادة ما بني ســن 40 إىل 
60 سنة، وتزداد نسبة اإلصابة به يف املراحل العمرية 

املتقدمة.
يوضــح  الفريــق،  واجهــت  التــي  التحديــات  وعــن 
عرشــها  عــى  يرتبــع  حيــث  كبــرة،  بأنهــا  الوحيــدي 

نــوع  إدخــال  صعوبــة  يف  ســبًبا  كان  الــذي  الحصــار 
كان  وأيضــا   ،)APS( للملعقــة  املطلــوب  البالســتيك 
ألزمة كورونا دور يف صعوبة دراســة الســوق واالنتشــار 
يف نقــاط التوزيــع والبيــع، إىل جانــب الحــرب األخــرة 
ا يف انعدام دخول أي  عى غزة، التي كانت ســبًبا قويًّ

نوع بالستيك ميكن استعاله لإلنتاج.
يف حــني تقــول إحــدى أعضــاء الفريــق عبــر بكــر: إن 
الشــكل  حيــث  مــن  املعلقــة  لتطويــر  يســعي  الفريــق 
واملواصفات، وفًقا للمالحظات التي تصل إليهم من 

املرىض.
مــن  املزيــد  إنتــاج  عــى  ســتعمل  "الرشكــة  وتضيــف: 
املالعق مع استمرار طلب املستهلكني للمنتج، كا 
سنوّســع عمليــة التســويق ليعلــم املــرىض –حتــى مــن 
خارج البالد- بتوفر املنتج يف غزة، وبســعٍر مناســب، 

مبا يعينهم عى تخفيف معاناتهم اليومية".
)25( ملعقــة، خمســة منهــا  أنتــج  الفريــق  أن  وتوضــح 
الباقيــة،  والـــ20  الرعــاش،  شــلل  ملــرىض  منحــت 
بيعــت يف الســوق مــن خــالل صفحــة الرشكــة، وبعــض 

الصيدليات يف قطاع غزة.
يطمــح الفريــق إىل تطويــر املــرشوع، وإنتــاج كميــات 
"الشــلل  مــرىض  مــن  عــدد  أكــر  يســتفيد  يك  أكــر 
محلًيــا  املنتــج  تســويق  عــى  والعمــل  الرعــاش"، 

وعاملًيا.

واألديبــة  الشــاعرة  رثــت  األبيــات  بهــذه 
الفلســطينية ســالفة الحجــاوي زوجهــا الشــاعر 
العراقــي الراحــل كاظــم جــواد، ولحقت به قبل 
أيــام بعــد أن وافتهــا املنيــة عــن عمــر يناهــز الـــ 

87 عامًا، تاركًة خلفها إرثًا أدبيًا قل مثيله.

عــام  املولــودة  حجــاوي  الشــاعرة  نشــأت 
1934، يف نابلــس مســقط رأســها، ودرســت 

الثالــث  الصــف  حتــى  العائشــية  مدرســة  يف 
وعائلتــه  والدهــا  مــع  وانتقلــت  الثانــوي، 
الصغــرة املكونــة مــن أم وأربعــة أطفــال، عــام 
العــراق، وعمــل هنــاك يف مهنــة  1951 إىل 

الخياطة وتجارة الجوخ.
أمتــت دراســتها الثانويــة يف مدرســة الرشــيد 
اآلداب  بكليــة  التحقــت  ثــم  بغــداد،  يف 
والعلوم، وحصلت عى شهادة البكالوريوس 
يف اللغــة اإلنجليزيــة مبرتبــة االمتيــاز يف عــام 
1956، منحــت يف إثرهــا جائــزة العميــد؛ مــا 

أهلها لحفر اسمها عى لوحة الرشف الخاصة 
بالكلية.

عملــت حجــاوي يف العــراق مرتجمــة ثم باحثة 
يف مركز الدراســات الفلســطينية التابع لكلية 
كليــة  يف  محــارضة  ثــم  السياســية،  العلــوم 
العلــوم السياســية بعــد حصولهــا عــى شــهادة 
جامعــة  مــن  نفســه،  املجــال  يف  املاجســتر 

بغداد.
وقــت  يف  اإلبداعيــة  الكتابــة  حجــاوي  بــدأت 
بالنــرش  تبــدأ  أنهــا مل  غــر  مــن حياتهــا،  مبكــر 
1967، حــني  يونيــو/ حزيــران  بعــد حــرب  إال 
أتــم االحتــالل اإلرسائيــي ســيطرته عــى بقيــة 

وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  باحتاللــه  فلســطني، 
غزة.

للوطــن  وكتبــت  الشــعرية  حفيظتهــا  ثــارت 
عــى مــدار عامــني، وشــاركت عــام 1969 يف 
مهرجان الشعر العريب التاسع الذي عقد يف 
ختــام املؤمتــر الســابع لالتحــاد العــام لألدبــاء 

العرب، ولقيت قصائدها استقباال حافال.
أصيبت حجاوي بخيبة أمل كبرة بعد هزمية 
أكتوبــر عــام 1973، وصمتــت شــعريا عائــدة 
السياســية،  العلــوم  يف  الدراســة  ملقاعــد 
وعــادت إىل الكتابــة بعــد وفاة زوجها الســابق، 
الشــاعر العراقــي كاظــم جــواد، حيــث بــادرت 
التــي  الرحيــل"  "ســفن  بقصيــدة  رثائــه  إىل 

نرشت عى نطاق واسع.
انتمــت الشــاعرة للثــورة الفلســطينية ولحركــة 
فتح منذ عام 1969 حيث كانت يف العراق، 
وشكلت مع عدد من املثقفني الفلسطينيني 
اتحاًدا للكتاب والصحفيني الفلسطينيني يف 
العــراق، ومــا لبــث أن تحــول إىل فــرع لالتحــاد 
الفلســطينيني  والصحفيــني  للكتــاب  العــام 
للعمــل  وانتدبــت  ذلــك،  بعــد  تأســس  الــذي 
العامليــة  الصحفيــني  لــدى منظمــة  لــه  ممثلــًة 

يف أوروبا.
انتقلــت حجــاوي إىل تونــس وعملــت مديــرة 
للشــؤون السياســية يف مكتــب رئيــس اللجنــة 
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، ثــم 
مديــرة ملركــز التخطيــط الفلســطيني ملنظمــة 
التحريــر الفلســطينية الــذي نقلتــه عــام 1994 

إىل قطاع غزة.

"أغنيــات  شــعريتان:  مجموعتــان  أنتجــت 
فلســطينية" و"ســفن الرحيــل"، ونتاجــا متنوعا 
واســعا يف مجــاالت األدب والبحــوث الثقافيــة 

والسياسية والرتجمة.
وعــى الرغــم مــن أن حجــاوي كانــت "واصلــة" 
تســتخدم  مل  فإنهــا  الفلســطيني،  باملفهــوم 
العراقــي  زوجهــا  مــن  ابنيهــا  منــح  يف  نفوذهــا 
الفلســطينية،  الهويــة  جــواد،  كاظــم  الشــاعر 
ألنهــا كانــت تعتقــد أن هنــاك مــن هــو أوىل، 

كا تذكر مديرة مكتبها جيهان الرسساوي.
ويقــول الســفر والكاتــب الفلســطيني منجــد 
"كانــت  الحجــاوي:  الراحلــة  رثــاء  يف  صالــح 
طاقــات ُمتعــّددة يف كيــان واحــد، ســبيكة مــن 
واحــدة،  بوتقــة  يف  وجواهــر  نفيســة  معــادن 
فريــدة مــن نوعهــا يف ُكنههــا وتكوينها، تشــمخ 
عاليــا يف عملهــا ونضالهــا الــدؤوب والحثيث، 
تخّطــه  أو  بــه  تقــوم  فيــا  رائــدة  دامئــا  كانــت 

بقلمها وريشتها".
ونعاهــا اتحــاد الكّتاب واألدباء الفلســطينيني، 
فقال يف بيانه: "إّن ترّجل امُلناضلة والشاعرة 
وامُلرتجمــة الحّجــاوي إىل دار الخلــود موجــٌع 
بقدر ما قّدمت للوطن السليب، وما عاشت 
كّرســت  عريقــة  وُمبدعــة  ُمناضلــة  أجلــه  مــن 
حياتهــا مــن أجــل أهدافنــا الوطنيــة الســامية، 
وامتــداد  مــدد  عــى  شــعبنا  آالم  وعاشــت 
جســد  يشــّق  جديــد  جــرح  بفراقهــا  عمرهــا، 
شــديد  ســيكون  وإيالمــه  الوطنيــة،  الثقافــة 
الوقع إال من تدبر ما تركت لنا من ُمنجز أديب 

وسرة نضالّية تفخر بها األجيال القادمة".

دمشق/ وكاالت:
والنــرش  للطباعــة  الحــوار  "دار  يف  "روايــة"  سلســلة  عــن  حديثــًا  صــدرت 
والتوزيع" السورية، رواية "حديقة اللوكسمبورغ" للكاتب التشيي ميخال 

إيفاز، برتجمة غياث املوصي، وجاءت يف 272 صفحة.
 Magnesii( وجاء يف تقديم النارش أن »ميخال إيفاز« الذي ترشح لجائزة
2009، تأثــر قبــل كل يشء بخيالــه الحــر واملطلــق، ليوقــع  Literu( لعــام 

القارئ بسهولة يف شباك قصصه فال يستطيع التحرر منها وال يريد. 
الدراميــة،  التقليــدي للحبكــة  أمــا يف روايتــه هــذه فيعتمــد عــى املفهــوم 

ليصبح هذا املبدأ اإلبداعي موضوع الكتاب نفسه. 
الشــخصية  تقــوم  حيــث  معقــدة؛  غــر  بســيطة  للروايــة  األساســية  القصــة 
الرئيســة فيهــا، وهــو )بــاول(، بخيانــة زوجتــه )ســاميون( مــع إحــدى تلميذاتــه 
)كلــر(. فتتنامــى الرغبــة يف االنتقــام يف نفــس )ســاميون(، وتدعــو صديقها 

)روبرت( للعشاء، استعدادًا لهذا االنتقام.
ويؤلــف ميخــال إيفــاز، براعــة وبخيــال متفــرد، نســيجًا من القصــص املتتالية 
واملتفاعلــة، لتخلــق روابــط بــني مســتويات النــص الخياليــة والفردية، وتدمج 
بكل سالسة نصًا ملؤلف آخر ضمن الرواية، تجري حواراته بلغة يغور، وهي 

لغة غر معروفة وغر مفهومة ابتكرها إيفاز لهذا الغرض بالذات. 
وعليــه فــإن أكــر اللحظــات إثــارة يف القصــة، وإىل حــد مــا مصدرهــا، هــي 
النشــوة اللغويــة التــي انطلقــت يف لقــاء بــاول مــع نــص يغور، الــذي قاده إليه 
خطأ طباعي يف أثناء بحثه عى اإلنرتنت. يختر بأول ما يختره أي شخص 

يواجه خطابًا، أو نصًا، بلغة ال يعرفها.
هــي قصــة منوذجيــة لنــوع مختلــف قليــاًل مــن القــراء، فــال يخفي إيفاز شــغفه 
بتنوع األنواع األدبية وحقيقة أنه يستوحي من حديثها، األمر الذي ينعكس 
ليــس فقــط يف الحاســة والتمجيــد اللذيــن يصــف بهــا حــاالت الهلوســة 
ومشــاعر الرعــب، أو مــا يقابــل ذلــك مــن جــال ونشــوة، بــل أيضــًا يف تلويــن 
معني لبعض املشــاهد، أو الشــخصيات، بطابع مؤامرايت يقوم عى أســس 
فلســفية مشــبعة باإللهــام يف أطــر عبقريــة يســود غالبهــا الفضــاء الحــري 

املتأثر بأجواء األماكن واملدن )خصوصًا باريس(.

المهنيون
 أبناء الجواري

زهير هواري
باحث وأكاديمي 

لبناني

بـ"ملعقة ذكية".. فريق فلسطيني يحمل األمل لمرضى "باركنسون"
غزة/ هدى الدلو:

بعد جلســات عديدة مــن العصف الذهني 
بين أعضاء الفريق البالغ عدده ســتة عشر 
خريًجــا وخريجــة مــن تخصصــات مختلفــة، 

للوصــول إلــى منتــج يكون نــواة النطالق 
شــركتهم الطالبيــة "الترا ميديــك"، أجمع 
الفريــق على فكــرة الملعقــة اإللكترونية 

لمساعدة مرضى الشلل الرعاشي.

"حديقة اللوكسمبورغ" 
رواية تشيكية بترجمة عربية

سالفة الحجاوي.. سالفة الحجاوي.. 
تحدثت بصوت الوطن ورحلت بصمت

رام الله/ عزام حافظ:
رثت سالفة حجاوي زوجها الشاعر كاظم جواد قائلة:

ختم النهايَة وانتهى ما بين جمٍر أو جليد
يا أيها الغائُب مهاًل كيَف فاجأَت المغيب

وكيَف آواك السكوُن، فال حديــث أو شجار أو نشيد
أفهل سئمت من العتاِب ومن حوارات الوريد إلى الوريد!
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غزة الرياضي وخدمات رفحغزة الرياضي وخدمات رفح
يتفقان رسمًيا على انتقال يتفقان رسمًيا على انتقال النيربالنيرب

غزة/وائل الحلبي:
تم اإلعالن أمس، بشكل رسمي عن توصل ناديي غزة 
الريــايض وخدمــات رفــح التفــاق عــى انتقــال الالعــب 

محمود النريب من الخدمات إىل "العميد".
والجــذب  الشــد  مــن  أيــام  ثالثــة  بعــد  اإلعــالن  وجــاء 
واإلعالن والنفي اإلعالمي يف حني واإلثبات يف حني 

آخر.

وكان النــريب قريــب مــن الوقيع للريايض قبل يومني، 
نــادي غــزة  إال أن ترسيــب املعلومــة والصــورة داخــل 
رفــح  خدمــات  كــوادر  مــن  البعــض  دفــع  الريــايض، 
للجلــوس مــع النــريب وإقناعه بالبقاء، وتم اإلعالن عن 

موافقة النريب عى البقاء.
وبعــد ســاعات قليلــة عــى انتهــاء الجلســة بــني النريب 
جلــس  مــن  بإبــالغ  النــريب  قــام  الخدمــات،  وكــواد 

معهــم عــن تراجعــه عــن االتفــاق، وقــراره باالنتقــال لغزة 
الريايض.

مــع  بالتفــاوض  للريــايض  ســمع  رفــح  خدمــات  وكان 
الالعــب نظــري موافقــة العميــد عــى دفــع مبلــغ خــاص 
للخدمــات بعيــدًا عــن االتفــاق بينــه وبني النــريب، وهو 
مــا وافــق غــزة الريــايض عليــه، يف وقــت كان البعــض 

يف الخدمات يعتقد أن الريايض سريفض الصفقة.

غزة/ وائل الحلبي:
أكــد إيهــاب أبــو جــزر مدرب املنتخــب األوملبي أن 
"التحــدي" ســيكون شــعار املنتخــب الفلســطيني 
للمشــاركة  يســتعد  التــي  آســيا،  غــرب  بطولــة  يف 
فيهــا وســتكون آخــر اختبــار للفــدايئ األوملبــي قبل 

تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
وقــال أبــو جــزر يف ترصيحــات ملوقــع اتحــاد غــرب 
بــاإلرصار  يتميــز  الفلســطيني  الالعــب  إن  آســيا 
بشــكل  املنتخــب  يظهــر  أن  يف  ونأمــل  والتحــدي 
إيجــايب يف البطولــة، التــي ســتنطلق يف الرابــع مــن 

أكتوبر القادم.
ويف نفــس الســياق يســتعد أربعــة العبــني مــن غــزة 
للحــاق  القاهــرة  املرصيــة  العاصمــة  إىل  للســفر 
إىل  للمغــادرة  مــرص  يف  املحرتفــني  بالالعبــني 

السعودية يوم االثنني القادم.
ُكالب  وأحمــد  النربيــص  خالــد  الرباعــي  ويتواجــد 

برفقــة  الرتامــي  ومحمــد  حســنني  أبــو  وأحمــد 
مدربهم هاين املصدر يف غزة بعد مشاركتهم يف 

معسكر املنتخب الذي أقيم يف الكويت.
آخريــن  العبــني  ثالثــة  الغــزي  للرباعــي  وســينضم 
حمــدان  وحامــد  ســالمة  ووســام  مــوىس  بــدر  هــم 

وجميعهم يتواجدون يف مرص.
للفــدايئ  األخــري  التحضــري  البطولــة  هــذه  وتعــد 
التصفيــات  يف  مشــواره  افتتــاح  قبــل  األوملبــي 
املقرر إقامتها يف أواخر أكتوبر القادمة يف عامن، 
حيــث يتواجــد املنتخب يف املجموعة السادســة 

إىل جانب منتخبي األردن وتركامنستان.
ومن املقرر أن يستهل املنتخب األوملبي مشواره 
يف البطولــة مبواجهــة العــراق يــوم 4/10/2021، 
قبــل أن يلتقــي منتخــب لبنان يــوم 6/10/2021، 
قبل أن يختتم مبارياته يف دور املجموعات بلقاء 

اإلمارات يوم 8/10/2021.

أبو جزر:أبو جزر: األولمبي األولمبي
سيرفع شعار التحديسيرفع شعار التحدي

في غرب آسيافي غرب آسيا

ينضم لسيراميكا ينضم لسيراميكا 
كليوباترا المصريكليوباترا المصري مصعب البطاطمصعب البطاط

غزة/ وائل الحلبي:
أتــم نــادي ســرياميكا كليوباتــرا اتفاقــه مــع الالعــب 
نجــم  البطــاط  مصعــب  الفلســطيني  الــدويل 
املنتخــب الوطنــي والظاهريــة لالنتقــال لصفــوف 
الفريــق الــذي يلعــب يف دوري الدرجــة املمتــازة 

املرصي.
وجاء اتفاق سرياميكا مع البطاط بناء عى توصية 
بشــكل  تواصــل  الــذي  شــعبان  هيثــم  املــدرب 
شــخيص مــع الالعــب خــالل الفــرتة املاضيــة مــن 
خــالل متابعتــه مــع املنتخــب الوطنــي يف مبــارايت 

الفدايئ أمام قريغيزستان وبنغالدش.
عــن  رســمي  بشــكل  اإلعــالن  يتــم  أن  املقــرر  ومــن 
القادمــة، حيــث وصــل  الســاعات  خــالل  الصفقــة 
البطــاط للعاصمــة املرصيــة القاهــرة وقام بالتوقيع 
عــى العقــود التــي أبدى فيها رغبة قوية للعب مع 

الفريق املرصي.
الالعبــني عــى مســتوى  أبــرز  أحــد  البطــاط  ويعــد 
باإلضافــة  األميــن،  الظهــري  مركــز  يف  فلســطني 
لكونــه القائــد الثــاين للمنتخــب الوطنــي وأحــد أبرز 

العنارص األساسية للفدايئ يف السنوات األخرية.
الفريــق  أكــر  أحــد  ســرياميكا  نــادي  ويعتــرب 
الصيفيــة  االنتقــاالت  فــرتة  تعزيــزًا لصفوفــه خــالل 
املســتمرة، يف اطــار مســاعيه للحفــاظ عــى بقــاءه 
يف الــدوري املمتــاز الــذي صعــد لــه يف املوســم 
محتــاًل  مشــواره  الفريــق  أنهــى  حيــث  املــايض، 

املركز العارش.
ويف ســياق متصــل طالــب نــادي شــباب الظاهريــة 
آخــر  بقيــد العــب  لــه  بالســامح  القــدم  كــرة  اتحــاد 
الفريــق، حيــث  عــن صفــوف  البطــاط  بعــد رحيــل 
يأمل الغزالن يف الحصول عى موافقة اســتثنائية 
خاصــة وأنــه لعــب دور هامــًا يف تســهيل احــرتاف 

البطاط يف الدوري املرصي.
العبــني  أربعــة  البطــاط  برفقــة  حاليــًا  ويتواجــد 
هــم  املمتــاز  املــرصي  الــدوري  يف  فلســطينيني 
محمــود وادي )برياميــدز( ومحمــد بلــح )املــرصي 
الحــريب(  )اإلنتــاج  مــوىس  وبــدر  البورســعيدي( 
حمــدان  حامــد  )اإلســامعييل(،  ســالمة  ووســام 

)الجزيرة(، سامي قعدان )إنبي(.

غزة/ وائل الحلبي:
اليــوم  عــرص  الناشــئني  منتخــب  يفتتــح 
والــذي  غــزة  يف  التدريبــي  معســكره 
الكابــن  قيــادة  أيــام، تحــت  لعــدة  يســتمر 
يتــوىل مهمــة تدريــب  الــذي  بشــري جــودة 

املنتخب واختيار العنارص األفضل.
ويشارك يف املعسكر التدريبي 35 العبًا 
مــن مواليــد 2006 حيــث يتطلــع الكابــن 
مســتويات  عــى  للوقــوف  جــودة  بشــري 
قبــل  العــدد  لتقليــص  الالعبــني  جميــع 

افتتاح املعسكر الثاين.
التحضــريات  إطــار  يف  املعســكر  ويــأيت 
يف  للمشــاركة  املنتخــب  يجريهــا  التــي 
بطولــة غــرب آســيا، حيــث يتزامــن معســكر 
غــزة مــع معســكر أخــر يف الضفــة الغربيــة 
املديــر  الصالحــي  لــؤي  الكابــن  بقيــادة 

الفني للمنتخب.
األول  اليــوم  يحظــى  أن  املتوقــع  ومــن 

للمعســكر حضــور رئيــس لجنــة املنتخبــات 
باتحــاد الكــرة يــارس رضــوان واألمــني العــام 
الحصــني  أبــو  ســامي  لالتحــاد  املســاعد 
للحديث مع الالعبني وتحفيزهم من أجل 

اثبات أحقيتهم يف االنضامم للمنتخب.
ومــن املقــرر أن تقــام البطولــة يف اململكــة 
 14 مــن  الفــرتة  خــالل  الســعودية  العربيــة 

إىل 24 أكتوبر القادم.
وأوقعــت قرعــة البطولــة منتخب فلســطني 
للناشــئني يف املجموعــة الثانيــة إىل جــوار 
منتخبي ســوريا واإلمارات، حيث سيواجه 
املنتخــب الســوري يف الســابع عــر مــن 
اإلمــارايت  املنتخــب  يلتقــي  فيــام  أكتوبــر 

يف التاسع عر من نفس الشهر.
وكان منتخب الناشئني يستعد للمشاركة 
أغســطس  يف  العــرب  كأس  بطولــة  يف 
االتحــاد  يقــرر  أن  قبــل  باملغــرب  املــايض 

العريب لكرة القدم تأجيل البطولة.

منتخب الناشئينمنتخب الناشئين
يفتتح معسكره في غزةيفتتح معسكره في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ينتظر اتحاد كرة القدم فتح باب قيد وشطب الالعبني, للبت وحل 
اإلشــكاليات العالقــة بــني األنديــة والالعبــني يف غــزة, والتــي ظهــرت 

عى السطح مؤخرًا.
خدمــات  نــادي  مــن  شــكوي  الالعبــني  شــئون  لجنــة  واســتلمت 
النصــريات, ضــد الالعــب يوســف داوود, الــذي اســتلم مبلغــًا ماليــًا 
من مستحقاته املالية, مقابل التجديد للفريق األصفر موساًم أخرًا, 

لكن النادي تفاجًا بتوقيعه لفريق أهيل النصريات.
وقــدم نــادي اتحــاد بيــت حانــون كتابــًا للجنة شــئون الالعبــني, يطلب 
فيــه ضامنــات ببقــاء الالعــب فــراس األســمر عــى كشــوفاته املوســم 
القادم, موثقًا ذلك بالعقد املربم بينه وبني الالعب, يف حني يؤكد 
نــادي شــباب جباليــا أنــه ميتلــك أوراقــًا تؤكــد صحــة انتقــال الالعــب 

لصفوفه.
وباتــت قضيــة جديــدة تلــوح باألفــق, حيــث قــام نــادي شــباب جباليــا 
بــراء كتــاب االســتغناء الخــاص بالالعــب عبــد الرحمــن الحميــدي 

املعار لنادي شباب رفح, من ناديه األم خدمات دير البلح.
وكان الالعــب الحميــدي أعلــن رفضــه االنتقــال للثــوار ورغبتــه بالبقــاء 
مــع الزعيــم, مؤكــدًا أن بنــد يف عقــده يجيــز لنــادي شــباب رفــح رشائــه 

بشكل نهايئ وله األولوية.

33 ملفات شائكة  ملفات شائكة 
على طاولة لجنة على طاولة لجنة 

شئون الالعبين شئون الالعبين 
باتحاد كرة القدمباتحاد كرة القدم

السطريالسطري ينضم  ينضم 
لصفوف خدمات خانيونسلصفوف خدمات خانيونس

إسماعيلإسماعيل يخضع لعملية  يخضع لعملية 
جراحية في الرباط الصليبيجراحية في الرباط الصليبي

غزة/فلسطني:
خدمــات  نــادي  إدارة  أعلنــت 
خانيونــس نجاحهــا يف التعاقــد 
الســطري  محمــد  املهاجــم  مــع 
قادمًا من بيت حانون األهيل.

القــدرات  الســطري  وســُيعزز 

خانيونــس  لخدمــات  الهجوميــة 
للموســم  األوىل  الدرجــة  يف 
2021- الجديــد  الكــروي 

مســاعي  ظــل  يف   ،2022
للدرجــة  للعــودة  الخدمــات 

املمتازة.

ألنديــة  الســطري  ولعــب 
رفــح  وخدمــات  القادســية 
وغــزة  والصداقــة  رفــح  وشــباب 
وخدمــات  وأهــيل  الريــايض 
حانــون  وبيــت  النصــريات 

األهيل. 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
خضــع الالعــب عــالء إســامعيل عمليــة جراحيــة يف 
الربــاط الصليبــي لركبتــه اليمنــي، وذلك بعــد إصابته 
خــالل تدريبــات فريقــه خدمــات النصريات املوســم 

املنتهي.
األطبــاء  أحــد  يــد  عــى  للعمليــة  إســامعيل  وخضــع 
أشــهر،   6 عــن  تقــل  ال  لفــرتة  ويحتــاج  غــزة،  مبدينــة 

للعودة للمالعب من جديد.
فريــق  مباريــات  معظــم  عــن  إســامعيل  وتغيــب 
خدمات النصريات املوسم املايض، حيث تعرض 

لإلصابة خالل الجوالت األويل من املسابقة.
خــالل  التأهيــل  فــرتة  يف  للبــدء  إســامعيل  ويتطلــع 
الفــرتة القادمــة، يك يتمكــن مــن اللحــاق يف النصــف 

الثاين من املوسم القادم.
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مدريد/ وكاالت:
أثــار ماركــو أسينســيو، العــب ريــال مدريــد اإلســباين، حالــة مــن الجــدل، بســبب 

غيابه عن األضواء يف الفرتة األخرية، وتحديدا منذ بداية املوسم الجديد.
أسينسيو فشل يف الحصول عىل فرص للمشاركة تحت قيادة املدرب اإليطايل 
كارلــو أنشــيلويت، ال ســيام يف ظــل تألــق الجنــاح الربازيــي فينيســيوس جونيــور، 

وعودة البلجييك إيدين هازارد بعد غياب طويل بسبب اإلصابة.
ورغــم إصابــة الجنــاح الويلــزي غاريــث بيــل، وعــدم االعتــامد عــىل صانــع األلعــاب 
يــزال  فــإن أسينســيو ال  التشــكيل األســايس،  إيســكو يف  اإلســباين فرانشيســكو 
بعيــدا عــن خيــارات أنشــيلويت، حيــث مل يلعــب ســوى 68 دقيقة فقط منذ بداية 

املوسم.
وبحسب إذاعة "كادينا سري" اإلسبانية، فإن األسبوع الحايل سيكون حاسام يف 
مسرية أسينسيو، فإذا استمر الوضع كام هو عليه اآلن فسيصبح املوسم الحايل 

صعبا للغاية بالنسبة له.
ويسعى الجناح اإلسباين للحصول عىل فرصة للمشاركة أساسيا ألول مرة خالل 
املوســم الحــايل خــالل مبــاراة مايــوركا اليــوم، ال ســيام وأن أنشــيلويت قــد يلجــأ 

لالعتامد عىل فكرة املداورة من أجل تفادي اإلرهاق.

أسينسيوأسينسيو  
أمام أسبوع أمام أسبوع 

حاسم فيحاسم في
ريال مدريدريال مدريد

مدريد/ وكاالت:
قــررت لجنــة املســابقات باالتحــاد اإلســباين لكــرة القــدم، أمــس، معاقبــة العــب وســط 
أتلتيكــو مدريــد، الربتغــايل جــواو فيليكــس، باإليقــاف مباراتــن، بعــد طــرده ببطاقتــن 
صفراوين يف غضون دقيقة، يف مباراة فريقه أمام بلباو منذ أيام يف الجولة الخامسة 

لـ"الليغا".
أعلــن االتحــاد اإلســباين يف بيانــه: "اللجنة عاقبت الالعــب الربتغايل باإليقاف مباراة 
لــدى مغادرتــه  تجــاه املدرجــات  الكــرة  بــركل  الطــرد، وأخــرى بســبب ســلوكه  بســبب 

للملعب".
وبهــذا غــاب صاحــب )21 عامــًا( عــن مبــاراة خيتــايف أمــس يف الجولــة السادســة عــىل 
ملعــب كوليســيوم ألفونســو برييــز، ثــم أمــام ديبورتيفــو أالفيــس، الســبت املقبــل، يف 

الجولة السابعة عىل ملعب منديزوروزا.
وسيســتعيد "األتلتــي" خدمــات نجمــه الشــاب يف مواجهــة برشــلونة 2 أكتوبــر املقبل 

عىل ملعب واندا ميرتوبوليتانو، يف قمة الجولة الثامنة من املسابقة.
إليــه  الثانيــة يف وجــه فيليكــس، بعــد أن توجــه  البطاقــة الصفــراء  وكان الحكــم أشــهر 
الالعــب بإشــارة بإصبعــه عــىل الــرأس كنــوع مــن االحتجــاج بعــد تلقيــه البطاقــة األوىل، 

وفقًا ملا جاء يف تقرير الحكم.

لوزان/ )أ ف ب(:
عاقــب االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا" أمــس االتحــاد املجــري بإقامــة مبــاراة واحدة 
خلف أبواب موصدة وأخرى مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية، عىل خلفية اساءات 
عنرصية بحق العبي منتخب انجلرتا خالل املباراة التي جمعتهام يف بودابست أوائل 

الشهر الحايل ضمن التصفيات االوروبية املؤهلة ملونديال 2022 يف قطر.
وكان الثنــايئ اإلنجليــزي رحيــم ســرتلينغ وجــود بلينغهــام تعــرّض اىل "هتافــات القــردة" 

خالل املواجهة االخرية التي انتهت بفوز إنجلرتا 4-0 يف ملعب "بوشكاش أرينا".
وجــاء يف بيــان "فيفــا": "بعــد تحليــل واالخذ يف عن االعتبار كل ظروف االحداث التي 
حصلــت، وتحديــدًا مــن ناحيــة خطورتهــا، فضــاًل عــن الهتافــات واالســاءات العنرصيــة، 
الناريــة وإغــالق  ورمــي االجســام الغريبــة عــىل ارض امللعــب واســتخدام املفرقعــات 
مباراتيــه  املجــري  االتحــاد  يخــوض  أّن  اللجنــة  قــررت  امللعــب،  املؤديــة اىل  الســالمل 
املقبلتن يف التصفيات خلف أبواب موصدة، مع وقف التنفيذ للمباراة الثانية ملدة 

عامن".
وســبق لالتحــاد الــدويل للعبــة أن أّكــد رفضــه التام لإلســاءات العنرصيــة التي تعرّض لها 

الالعبون اإلنجليز.

جواو فيليكسجواو فيليكس
موقوف مباراتينموقوف مباراتين

بوكيتينوبوكيتينو يشرح يشرح
أسباب استبدال أسباب استبدال ميسيميسي

برشلونة رفض عام برشلونة رفض عام 
محمد صالح محمد صالح 20172017 التعاقد مع التعاقد مع

طالئع الجيشطالئع الجيش يهزم األهلي يهزم األهلي
ويتّوج بكأس السوبر المصريويتّوج بكأس السوبر المصري

باريس/ )أ ف ب(:
ماوريســيو  االرجنتينــي  جرمــان  ســان  باريــس  مــدرب  رشح 
بوكيتينــو االســباب الــذي دعتــه اىل اســتبدال مواطنــه النجم 
ليونيــل ميــي يف ربــع الســاعة االخري من مبــاراة فريقه ضد 
وهــي  املــايض  األحــد  الفرنــي  الــدوري  يف   )1-2( ليــون 

معاناته من اصابة يف ركبته اليرسى.
وخــرج ميــي مــن امللعــب وحــل بــدال منــه الظهــري االميــن 
بــدا الذهــول عــىل النجــم االرجنتينــي  ارشف حكيمــي وقــد 
رفــض  انــه  حتــى  االخــر  املســتطيل  مــن  خروجــه  لــدى 

مصافحة اليد املمدودة من قبل مدربه.
واكد باريس سان جرمان اصابة ميي يف ركبته وغيابه عن 

املباراة ضد متز املقررة اليوم يف الدوري املحي.
وقــال النــادي "تلقــى ميــي رضبــة يف ركبتــه اليــرسى وقــد 
خضع صباح الثالثاء اىل فحص بأشعة الرنن املغناطيي 

اظهر عالمات اصابة بكدمات يف العظم".
وكان ميــي توجــه اىل مقــر تدريبــات باريــس ســان جرمــان 
أول أمــس لكنــه مل يشــارك فيهــا واكتفــى بالخضــوع للعــالج 

طوال الحصة التدريبية لفريقه.
فيــه  ملــا  كان  ميــي  اســتبدال  بــان  فاعتــرب  بوكيتينــو  امــا 
مصلحة الالعب بقوله "نحن نراقب من عىل مقاعد البدالء 
مــاذا يحصــل  لــرى  ارضيــة امللعــب  الالعبــن عــىل  جميــع 
خالل املباراة وقد رأينا اىل ان ليو ينظر باستمرار اىل ركبته 

ويعاينها".
واضــاف "الجهــاز الفنــي كان راضيــا عــن الطريقــة التــي لعــب 
فيها ميي، لقد أدى بطريقة جيدة جدا يف الشــوط االول 

وكل ما كان يفتقده هو تسجيل هدف".
وتابــع "خــاض 76 دقيقــة ومــع جميــع املعلومــات التــي يف 
حوزتنا قررنا ان نخرجه" مشــريا اىل انه يتفهم النقاش الذي 
دار حــول صوابيــة قــراره مــن عدمهــا وقــال يف هــذا الصــدد 

"اتفهم جيدا الوضع واتقبله كام هو".
واوضــح "مل يفاجئنــي االمــر لكــن االولويــة هــي دامئــا للوضــع 
البــدين لالعــب ويف هــذه الحالــة قررنــا انــه مــن االفضــل ان 
راضيــة  عــىل  البقــاء  يريــدون  الكبــار  االبطــال  يخــرج. جميــع 

امللعب وهذا امر نتفهمه". 

يعاقب المجر يعاقب المجر 
على خلفية على خلفية 

"فيفا" "فيفا" إساءات عنصريةإساءات عنصرية
برشلونة/ وكاالت:

فجــرت تقاريــر صحفيــة مفاجــأة مــن العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي برشــلونة اإلســباين رفض 
التعاقد مع املرصي محمد صالح، نجم ليفربول اإلنجليزي.

ويعتــرب محمــد صــالح مــن أفضــل العبــي العــامل يف الوقــت الحــايل، يف ظــل املســتويات املميــزة 
التي يقدمها منذ االنتقال إىل ليفربول يف صيف 2017، قادما من روما اإليطايل.

اإلدارة  ارتكبتهــا  التــي  الفادحــة  عــن األخطــاء  تقريــرا  نــرت  الكتالونيــة   "ElNacional" صحيفــة 
الســابقة لنادي برشــلونة، برئاســة جوســيب ماريا بارتوميو )2020-2015(، ومن بينها رفض ضم 
محمــد صــالح مــن رومــا، وتفضيــل التعاقــد مــع عثــامن دميبــي مــن بروســيا دورمتونــد األملاين يف 

صيف 2017.
وأشــار التقريــر إىل أن رامــون رودريغيــز "مونــي"، املديــر الريــايض الســابق لنــادي رومــا، عــرض 
عــىل برشــلونة التعاقــد مــع صــالح يف صيــف 2017 مقابــل 40 مليــون يــورو، لكــن إدارة بارتوميــو 

رفضت العرض.
وكان برشلونة يف ذلك الوقت قد حصل عىل مبلغ كبري )222 مليون يورو(، دفعها باريس سان 

جريمان الفرني مقابل كرس عقد النجم الربازيي نيامر دا سيلفا.
وبــدال مــن التعاقــد مــع صــالح، الــذي انتقــل إىل ليفربــول مقابــل 42 مليــون يــورو، فّضلــت إدارة 
بارتوميــو ضــم الفرنــي عثــامن دميبــي يف صفقــة بلغــت قيمتهــا 135 مليــون يــورو باملتغــريات، 

رغم أنه مل يكن قد لعب سوى موسم وحيد مع دورمتوند.
تقديــم  يف  دميبــي  فشــل  ليفربــول،  مــع  كبــرية  نجاحــات  صــالح  فيــه  حقــق  الــذي  الوقــت  ويف 
املســتوى املأمــول وتعويــض رحيــل نيــامر، بســبب معاناتــه مــن اإلصابــات املتكــررة، التــي أبعدتــه 

عن املالعب لفرتات طويلة.
ومنــذ 2017 شــارك صــالح يف 209 مباريــات بقميــص ليفربــول ســجل خاللهــا 130 هدفــا وصنــع 

49، يف املقابل لعب دميبي 118 مباراة مع برشلونة، سجل خاللها 30 هدفا وصنع 21.

القاهرة/ وكاالت:
تــّوج طالئــع الجيــش بلقــب كأس الســوبر املــرصي للمــرة األوىل 
يف تاريخه بعد تغلبه بركالت الرتجيح عىل األهي بنتيجة 3-2 
بالتعــادل  واإلضــايف  األصــي  وقتهــا  يف  املبــاراة  انتهــاء  عقــب 

السلبي.
ســجل لألهــي عــي معلــول وعمــرو الســولية وأضــاع بــدر بانــون 
ومحمــد مجــدي أفشــة ومحمــد رشيــف، وســجل للطالئــع محمــد 
الصباحــي ومحمــد عــي جوينــي وعمــرو الســيي وأضــاع كريــم 

الطيب وحسن مجدي.
وحقــق الطالئــع أول بطولــة يف تاريخــه بقيــادة مديــره الفنــي عبــد 
الحميد بســيوين بينام خرس األهي اللقب بقيادة مديره الفني 

بيتسو موسيامين.

بصافــرة  العــرب  بــربج  الجيــش  ملعــب  عــىل  املبــاراة  وأقيمــت 
الحكــم الجزائــري مصطفــى غربــال، وهــي مبثابــة اإلعــادة لنهــايئ 
مســابقة الــكأس يف ديســمرب 2020 عندمــا أحــرز األهي اللقب 
بركالت الرتجيح 2-3 بعد تعادلهام 1-1، علام بانهام التقيا يف 
الــدوري يف فربايــر املــايض عندمــا فــاز األهــي 1-2 يف الوقــت 

القاتل ثم تعادال دون أهداف يف أغسطس املايض.
وفشــل األهــي يف زيــادة غلتــه علــام أنــه صاحب الرقــم القيايس 
تعويــض جامهــريه  وأخفــق يف  لقبــًا(،   11( الفــوز  مــرات  بعــدد 
عــن ضيــاع لقــب الــدوري ملوســم 2021-2020، لصالــح غرميــه 

التقليدي الزمالك.
أرقام من البطولة

األهي هو صاحب الرقم القيايس يف التتويج بالسوبر املرصي 

برصيد 11 لقبًا من 15 مشاركة، آخرها يف سبتمرب 2019 بعد 
الفــوز عــىل الزمالــك 2-3، وهــو الفريــق الوحيــد الــذي حقــق 4 

اللقب مرات متتالية.
- الزمالك يأيت يف املركز الثاين من حيث األكرث تتويًجا، حيث 
نالــه 4 مــرات آخرهــا يف فربايــر 2020، علــاًم بأنــه أول فريــق نجح 

يف تحقيق اللقب 2001، وأّول من حققه مرتن متتاليتن.
مــرة  اللقــب  الحــدود  وحــرس  العــرب  املقاولــون  مــن  كل  أحــرز 
واحــدة، األّول قيــادة حســن شــحاته عــىل حســاب الزمالــك يف 

2004، والثاين عىل حساب األهي يف 2009.
- إنبــي هــو ثالــث االنديــة مشــاركة يف الســوبر بثــالث، لكنــه مل 
أمــام  الثــالث  املباريــات  خــرس  بعدمــا  اللقــب  حصــد  يســتطع 

األهي.
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- صالتي الفجر والعصر 

2-  فلول – ارتقى 
معكوسة 

3-  من الغزوات – 
لالستدراك + من 

الحشرات 
4-  خراب + للتخيير 
معكوسة + حرف 

5-  ارتعدت فرائصه – 
معظم 

6-  صغير النعامة – 
أطول نهر في العالم 

بدون ال + حقد
7- واد في جهنم + 

مختلفان 
8- دولة عربية 

9-من دول أوروبا الغربية 

العمودي:
1- اختراع – للنهي 

2-  كنيه – عكس نافع 
3-  ثلثا باب + حب+ 

مطر خفيف – عقل 
4- كريم مبعثرة + 

حرف – مرض صدري 
معكوسة 

5- ثلثا داء – ولدي 
+عشرة باالنجليزية 

معكوسة 
6- قمح – ثمين 

معكوسة 
7-  منطقة سورية 

محتلة معكوسة + 
ضمير متصل  للمتكلمين 

8- مغاالة 
9- عاصمة عربية 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

من أجزاء الزهرة يتكون من 4 حروف 

التويج – الكأس – األوراق – األغصان – أشواك – 
الشجرة – المتاع – لقاح – البتلة – أسدية – األزهار 

– ورد – ياسمين – فل – جوري – رحيق – لون – 
فنن – لم – لن- س – م – ن 

حل الكلمة الضائعة

ميسم

 

) أ ف ب ( مواطن من مدينة رفح يحول األخشاب المستخدمة إىل مقاعد وأثاث    
بعد آيفون 13.. أبل تطلق التحديث 

الجديد بـ"مزايا خرافية"
كاليفورنيا/ وكاالت:

من املقرر أن تدخل النسخة الجديدة من نظام تشغيل أجهزة هواتف أبل، حيز التنفيذ، 
وذلك بعد أيام من إطالق الرشكة العمالقة النسخة األحدث من هواتف آيفون.

الجديــدة  املزايــا  مــن  العديــد   "15 أس  أو  "آي  الجديــد  التشــغيل  نظــام  ويقــدم 
الزمنيــة يف  بعــض االختالفــات حســب املناطــق  لكــن ســتكون هنــاك  للمســتخدمني، 

العامل.
ومــن األخبــار الســارة يف هــذا التحديــث أنــه ســيكون تلقائيــا، ولــن يكــون املســتخدمون 

بحاجة إىل إجراء تحديث عىل نظام التشغيل.
وكانت رشكة أبل كشفت يف وقت سابق من هذا العام عن النسخة التجريبية من نظام 

التشغيل الجديد خالل مؤمتر املطورين الذي عقد يف يونيو املايض.
وبالتزامــن مــع إطــالق النســخة الجديــدة للهواتــف الذكيــة الخاصــة بأبــل، ســتكون هنــاك 

نسخة جديدة أيضا ألجهزة اآليباد "آي باد أو أس 15".
ويدعــم نظــام التشــغيل العديــد مــن طــرز هواتف آيفون، التي صدرت عىل مر الســنني، 

حتى تلك القدمية منها مثل آيفون 6 أس، الذي صدر قبل 6 سنوات.
وتحدثــت تقاريــر إعالميــة عــن أن التحديثــات الجديــدة عىل نظام التشــغيل تشــمل رفع 
كفاءة تطبيق "فيس تايم"، بصورة تجعله منافسا لتطبيقات تواصل أخرى مثل "زووم".

وســيالحظ الجمهور تغريات تطرأ عىل شــكل التنبيهات التي تظهر عىل واجهة هواتف 
آيفون، إذ ستكون أكرب مام سبق، بجانب استحداث خاصية "ملخص التنبيهات".

نســخ  خاصيــة  الجديــد  النظــام  يف  املســتخدمني  حيــاة  ستســهل  التــي  املزايــا  ومــن 
النصوص املوجودة داخل الصور حتى تلك التي تكون مكتوبة بخط اليد.

وســتدخل أبــل عــىل النظــام الجديــد رمــوزا جديــدة مــن "اإلميوجــي"، فضــال عــن شــكل 
جديد للمتصفح "سفاري".

مسابقة لترجمة األدب الروائي المكسيكي
القاهرة/ وكاالت:

أطلق املركز القومي املرصي للرتجمة مسابقة لرتجمة األدب الروايئ املكسييك بالتعاون مع 
سفارة املكسيك يف القاهرة.

 ومن بني رشوط املســابقة أن يتمتع املشــاركون بالجنســية املرصية وأال يزيد عمر املتســابق 
عن 45 عاًما يف نهاية 2021.

 توفــر ســفارة املكســيك، للمرتجمــني الراغبــني يف املشــاركة، العمــل املحــدد للمســابقة عــن 
.)oficialrae@sre.gob.mx( طريق التواصل معها عرب بريدها اإللكرتوين الرسمي

 ويفتــح بــاب التقــدم للمســابقة يف الفــرتة مــن 19 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري وحتــى األول مــن 
إىل  إضافــة  تقديــر  وشــهادة  أمريــيك  دوالر  ألــف  عــىل  الفائــز  ويحصــل   ،2022 آذار  مــارس/ 
مجموعــة أعــامل مــن األدب املكســييك، كــام يتــم نــرش العمــل الفائــز ضمــن إصــدارات املركــز 

القومي للرتجمة.
 هــذه املســابقة هــي املبــادرة األوىل يف برنامــج تعــاون بــني الجهتــني، وقعــه ســفري املكســيك 
يف القاهرة خوسيه أوكتافيو، ومديرة املركز القومي للرتجمة الدكتورة كرمة سامي. ورصحت 
الدكتــورة كرمــة ســامي بــأن هــذا الربنامــج يــأيت يف إطار حرص املركــز القومي املرصي للرتجمة 
عــىل االنفتــاح عــىل جميــع الثقافــات ودعم جميع املرتجمني عموًما، ومد جســور التواصل من 

خالل ترجمة ونقل ثقافة املكسيك إىل القارئ العريب، بصفة خاصة.

جنيف/ وكاالت:
مــن دون أن يكــون لــه أي عــالج يســمح بالشــفاء 
الزهاميــر  مــرض  ُيعــد  اإلصابــة،  اتقــاء  أو  منــه 
يف  بــه  للتوعيــة  عاملــي  يــوم  ُخصــص  الــذي 
نــوع  أيلــول  الحــادي والعرشيــن مــن ســبتمرب/ 
الخــرف األكــر شــيوًعا يف العــامل. ويذكــر أن 
الزهاميــر يــؤدي إىل فقــدان املريــض الذاكــرة 
والقــدرة عــىل التحليــل فقداًنــا ال ميكــن عكــس 
مســاره الــذي ميتــد عــادة عــىل عــدة ســنوات، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفــق منظمــة الصحــة العامليــة، يصيــب هــذا 
املــرض نحــو ثالثني مليون شــخص عىل األقل 
يف العامل. وليس هذا املجموع دقيًقا؛ إذ من 
الصعــب التمييــز بــني الزهامير وغريه من أنواع 

الخرف كتلك الوعائية األصل.
الخــرف  أمــراض  الزهاميــر وغــريه مــن  ويشــكل 
يف  املعــارصة  املشــاكل  أكــرب  إحــدى 
يفقــدون  مرضــاه  ألن  العامــة  الصحــة  مجــال 

وليــس مــن املعلــوم بعــد مــا هــي العالقــة بــني 
هاتــني الظاهرتــني. كــام ال يعــرف الخــرباء بعــد 
ســبب نشــوئهام. ورغم عقود من األبحاث، ما 
مــن عــالج راهن يســمح بالشــفاء مــن املرض أو 

اتقاء اإلصابة به.
عاًمــا،  منــذ عرشيــن  يســجل  بــارز  تقــدم  ويف 
حقق عالج يطوره مخترب "بايوجني" األمرييك 
يســتهدف الربوتينات النشوانية بعض النتائج 
وحصــل هــذه الســنة عــىل إذن مــن الســلطات 
الحــاالت.  بعــض  يف  الســتخدامه  األمريكيــة 
تحظــى  وال  محــدوًدا  يــزال  ال  مفعولــه  لكــن 

فاعليته العالجية بإجامع. 

عــىل  نفســًيا  عبًئــا  يشــكل  مــا  اســتقالليتهم، 
وهــي  الصحــي.  النظــام  عــىل  ومالًيــا  العائلــة 
تــزداد  التــي  البلــدان  يف  خصوًصــا  الحــال 
فيهــا أعــداد الكبــار يف الســن، أي أبــرز الــدول 
نطــاق  عــىل  املــرض  ينتــرش  املتقدمــة حيــث 
واســع بــني مــن تخطــوا الخامســة والســتني مــن 

العمر.
الــذي كان الطبيــب األملــاين  ويتميــز املــرض 
يف  بتوصيفــه  قــام  مــن  أول  الزهاميــر  ألويــس 
أنــواع  مــن  غــريه  عــن  العرشيــن  القــرن  بدايــة 

الخرف بازدواجية مساره.
لويحــات  تشــكل  عــن  جهــة  مــن  ناجــم  فهــو 
)نشــوانيات(  بأميلويــد  معروفــة  بروتينــات 
تضغــط عــىل الخاليــا العصبيــة إىل أن تقــي 
مــن  آخــر  نــوع  عــن  أخــرى  جهــة  ومــن  عليهــا، 
الربوتــني ُيعــرف "بتــاو" يتكــدس عنــد مــرىض 
الزهاميــر إىل أن يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل 

موت الخاليا. 

ويركز محور ثاٍن عىل ســبل االتقاء من املرض 
الــذي نــادًرا مــا يعــزى إىل عوامــل جينيــة. وقــد 
أعــدت قامئــة تضــم قرابــة عــرشة عوامــل خطــر 
ألنــواع الخــرف كافــة، أبرزها الطــرش والتدخني 
وتدين مستوى التعليم واالنعزال واالكتئاب. 
تعــود  القيمــون عــىل دراســة مرجعيــة  ويعتــرب 
 40% تفــادي  املمكــن  مــن  أنــه   2020 للعــام 
خــالل  مــن  وتأخريهــا  الخــرف  حــاالت  مــن 
باحثــني  أن  غــري  املحــور.  هــذا  عــىل  الرتكيــز 
آخريــن يعرتضــون عــىل هــذه النســبة باعتبــار 
أن هــذا التحليــل ينطــوي عــىل درجة كبرية من 

التبسيط.

في اليوم العالمي للزهايمر: 30 مليون مصاب وال عالج
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هويتــي  فقــد  عــن  قاســم  حســن  ابراهيــم  عزيــة  أنــا/  أعلــن 
907282222  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ارساء ثائــر ابراهيــم النجمــة  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٤٠٩٨٨٩٢٣٥     الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد نبيــل العبــد ابــو قمــر  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    410196596   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  قبــان  احمــد  محمــود  شــفيق  أنــا/  أعلــن 
935787390  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    فــادي حمــدي عبــد الــرازق املســلمي  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   803802784     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد رجــب حســن ســلامن   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   400130175   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /      محمد هشــام فتحي الرتك   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    804464618    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   مجد غسان محمد السويريك   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   407943000   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ســامح عبد الحي اســامعيل ابو شــعبان   
964626394   الرجــاء  عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد جــر ســليامن ربيــع   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    924431851    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  شــاهن  ســامي جميــل  نفــن  أنــا/   أعلــن 
وتحمــل  400697272  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســامل حامــد خليــل الخطيــب  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   800605271    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   راجحــه حســنى نحنــد النــدر  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم     802359000  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ابراهيــم مصطفــى حــرب عصفــورة  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    903697969   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

17 وفــــاة و1977 إصابـــة  ... 

تتمة مقال هل أتاك حديث االنتخابات  ... 

مستوطنون يرشعون يف شق  ... 

ومل يــزل حتــى اليــوم 25 أســرًيا يرزحــون خلــف القضبــان قبــل توقيــع صك أمري قطر: ال ميكن  ... 
أوسلو. 

لقد متكن ما مجموعه 13000 من هؤالء الفرسان من كرس القيد خال 
فصائــل  مــع  متــت  التــي  املبــارشة  غــري  باملفاوضــات  التبــادل  عمليــات 
عامــل  أن  أكــدت يف مجموعهــا  والتــي  والعربيــة  الفلســطينية  املقاومــة 
تســليم  وراء  وســتبقى  الحاســم  العامــل  كانــت  والصــر  والصمــود  القــوة 

العدو برشوط املقاومة.
وزاخــر  حافــل  وتاريخهــا  عهدهــا،  عنــد  دومــا  املقاومــة  فصائــل  وكانــت 
خالهــا  مــن  متكنــت  التــي  والجســورة  البطوليــة  املعقــدة  بالعمليــات 
مــن تحريــر اآلالف مــن رجالهــا. ومل يحــدث أبــدا أن نجــح العــدو رغــم كل 
مناوراته وخداعه الذي برع فيه من الضغط أو ابتزاز املقاومة باستخدام 
عامل الزمن أو الوســطاء لفرض رشوطه والتهرب من االســتحقاق، ليســلم 
بالــرشوط واإلذعــان إلمــاءات فصائــل املقاومــة التــي خــرت كيــف يفكــر 

العدو وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه.
وقــد أشــار قائــد كبــري يف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام املجاهــد 
مروان عيىس ويف غري مرة، أن ملف األرسى حارض دوما وأولوية قصوى 
عــى جــدول أعــامل مغاويــر الكتائــب وأن االنتظــار لــن يطــول حتــى نــرى 
مرفوعــي  كرمــاء  أحــرار  وأهليهــم  رفاقهــم  بــن  الفصائــل  كل  ومــن  أرسانــا 
الــرأس، بــل وأكــد القائــد أن الكتائب تعمل دون كلل لتعزيز رصيدها يك 
يكون اإلنجاز أكر وحتى ترتفع زغاريد املاجدات يف كل البيوت العامرة 
بأرساهــا وحتــى يتــم تبييــض الســجون وبــرشى الحرية كاملــة غري منقوصة 

بإذن الله.
ويضيــف عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس مســؤول ملــف األرسى 
الســيد زاهــر جباريــن، أن الحركــة قدمــت للوســطاء خريطــة طريــق واضحة 
وشفافة لصفقة تبادل مرشفة. أما الناطق الرسمي باسم كتائب القسام 
"أبــو عبيــدة"، فقــد صــدح بالقــول الفصــل لقائــد القوات، محمــد الضيف، 
الســتة،  األقــامر  أولئــك  قامئــة األرسى املحرريــن،  عــى رأس  يكــون  بــأن 
األيقونــات التــي تزيــن الســامء والصــدور والذيــن مرغــوا أنــف أمــن العــدو 
وتحصيناتــه وكاب أثــره يف مقاطعــة عــار صــك إذعــان أوســلو يف وحــل 
مقيــم، وشــعبهم لــن يطــول انتظــاره لفلــذات أكبــاده ففجــر الحرية يقرتب، 

وهو أقرب مام يظن املارقون املثبطون.

مــا أتحــدث بــه حــدث مرتــن حتــى اآلن، وذلــك دون النظــر للمــرات التــي 
مل تصــل فيهــا املحــاوالت ملرحلــة البــدء العمــي يف العمليــة االنتخابيــة، 
األوىل عــام 2016م حينــام وافــق الــكل الوطنــي عــى إجــراء االنتخابــات 
املحليــة وبــدأت العمليــة فعــًا حتــى وصلــت إىل مرحلــة تقديــم قوائــم 
املرشــحن للجنــة االنتخابــات املركزيــة، ثــم أصــدر الرئيــس قــرارًا بتعطيــل 
هذه االنتخابات استنادًا إىل حكم قضايئ "مسيس"، بدعوى أن القضاء 
القــوى الوطنيــة  بــن  الــذي جــرى  يف غــزة غــري رشعــي، رغــم أن االتفــاق 
يف حينهــا قــد نــص عــى أن تكــون محكمــة البدايــة يف كل محافظــة هــي 
املحكمــة املخولــة بالفصــل يف قضايــا االنتخابــات، وهــذا مــا نــص عليــه 
قانــون االنتخابــات املحليــة، ورغــم هــذا التوافــق الوطنــي فقــد أصــدر أبــو 
مــازن قــراره بتعطيــل االنتخابــات املحليــة يف حينــه، واملــرة الثانيــة التــي 
عطــل فيهــا الرئيــس عبــاس االنتخابــات هــي االنتخابــات الترشيعيــة التــي 
جــرت أو كان مقــررًا لهــا أن ُتجــرى يف شــهر مايــو املنــرم، بعــد أن تــم 
التوافــق الوطنــي عليهــا خــال مؤمتــر األمنــاء العامــن للفصائــل املنعقــد 
يف رام الله - بريوت، وأود أن أشري هنا إىل أن السيد الرجوب كان برفقة 
لحركــة حــامس، يف  الســيايس  رئيــس املكتــب  نائــب  العــاروري  الســيد 
صياغــة أســس هــذا االتفــاق الوطنــي، ويف ســبيله تنازلــت حركــة حــامس 
عــن كل رشوطهــا التــي مــن أبرزهــا تزامــن إجــراء االنتخابــات، وعنــد البــدء 
مبراحــل العمليــة وقبــل يــوم واحد من بدء مرحلة الدعاية االنتخابية ألغى 
الســيد أبــو مــازن االنتخابــات بدعــوى عــدم قبــول االحتــال إجراءهــا يف 
مدينــة القــدس، رغــم أن هــذه النقطــة كانــت مثــار نقــاش وطنــي طول مدة 
التفــاوض عــى إجــراء االنتخابــات، وقدمــت كل الفصائــل رؤى واضحــة 
للتعامل مع هذه القضية الوطنية، إال أن "أبو مازن" ألغى العملية برمتها 

بقرار فردي خافًا لإلجامع الوطني.
إجــراء  عــى  املوافقــة  إىل  الفلســطينية  الفصائــل  يدفــع  الــذي  مــا  إذن، 
)مجتزأ( النتخابات محلية بعد كل هذه اإلجراءات الفردية الخارجة عى 
اإلجــامع الوطنــي مــن قبــل "أبــو مــازن"؟ وهــل نــي الســيد الرجــوب هــذه 
املســرية النكــدة مــن ســرية االنتخابــات التــي تبــدأ أو ُتعطــل بقــرار مــن "أبو 
مــازن" ليســأل عــن ســبب رفــض حركة حــامس إجراء االنتخابــات املحلية؟ 
أظــن أن اإلجابــة واضحــة وضــوح الشــمس، وكان يفــرتض أن يجيــب هــو 

نفسه عن هذا السؤال ال أن يسأله.

إعالن عن طرح عطاء 
01-ICT-Tender-2021-09

توريد أجهزة حاسوب والبتوبات وطابعات ومستلزماتهم 
قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطن هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة 
تعمــل عــي مســاعدة األطفــال املحتاجــن واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عاقــات دامئــة داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهم 
وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عي التعرف عي مواهبهم وقدراتهم الفردية 
والتعبري عن اهتامماتهم وتتأكد من أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك 

يصبحوا ناجحن ومساهمن يف مجتمعهم.
تعلن قرية األطفال ) sos ( – رفح عن طرح عطاء، فعى املوردين الراغبن 

يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب أن تكــون الرشكــة املتقدمــة للعطــاء متخصصــة يف مجــال التوريــد 

املطلوبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة

3. عــى الرشكــة التــي ترســو عليهــا العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة وشــهادة 

خصم املصدر.
4. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل 

عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب

6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
7. رسوم اإلعانات عى من يرسو عليه العطاء

8. يف حال تجزئة العرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميل تكاليف االعان بن 

املوردين نسبة وتناسب 
9. ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.

10. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة 

العطــاء مــن مقــر قريــة األطفالsos-رفــح ابتــداًء مــن يــوم )االربعــاء( املوافــق 
مــن  )الخميــس( املوافــق )2021/09/30(  يــوم  )2021/09/22( وحتــى 
العنــوان التــايل: رفــح –تــل الســلطان بجــوار بــر كنــدا ، او مــن خــال النســخة 

Jobs.ps االلكرتونية عى موقع
11. آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق هو يوم )الخميس( املوافق 

)2021/09/30( الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرا،  مــع العلــم انــه لــن تقبــل بعــد 
هذا املوعد.

املقدســات اإلســامية واملســيحية، وباألخــص الحــرم القــديس الرشيــف 
خــال شــهر رمضــان املبــارك، واالســتياء عــى منــازل الفلســطينين يف 

إطار سياسات التهويد واالستيطان".
وشدد عى أن "املجتمع الدويل يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية سلمية 
عــى  الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة  الفلســطينية  للقضيــة  وعادلــة  شــاملة 
حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الرشقية"، إىل جانب )إرسائيل(، 

وإنهاء احتال األرايض العربية، والحل العادل ملسألة الاجئن".
آلخــر  حــن  مــن  يظهــر  املتواصــل،  التســويف  لهــذا  "نتيجــة  بقولــه:  وزاد 
مــن يعتقــد أنــه ميكــن تهميــش القضيــة الفلســطينية عــن جــدول األعــامل 
الــدويل، أو أنــه ميكــن االلتفــاف عــى قضيــة وطنيــة عميقــة الجــذور بطــرح 
أفــكار مثــل تحســن الوضــع االقتصــادي للســكان تحــت االحتــال بداًل من 

إزالة االحتال".

بحجــة  املصلــن،  أمــام  الخليــل 
األعياد اليهودية.

مجلــس  رئيــس  نائــب  وأفــاد 
غــزال،  أحمــد  كيســان  قــروي 
بــأن  صحفيــة،  تريحــات  يف 
"آيبــي  مســتوطنة  مســتوطني 
أرايض  عــى  املقامــة  هناحــل" 
"كيســان"،  قريــة  يف  املواطنــن 
رشعوا يف شــق طريق اســتيطاين، 
واد  عــى  تطــل  جبليــة  أراٍض  يف 
الجحار شــامل غــرب القرية، بطول 
 4 وبعــرض  كيلومــرت   2 اىل  يصــل 

أمتار.
وأضــاف أن املســتوطنن يهدفــون 
املذكــورة  املســتوطنة  ربــط  إىل 
الصناعيــة  االســتيطانية  باملنطقــة 
املواطنــن  أرايض  عــى  املقامــة 
"كيســان"  بــن  مــا  القريــة  غــرب 
طاقــة  وحــدات  وتضــم  و"املنيــة"، 
شمسية ومصانع لتدوير النفايات 

إىل  ســيؤدي  مــا  اإلرسائيليــة، 
الدومنــات  مئــات  عــى  االســتياء 
الشــارع  مــن  بالقــرب  الواقعــة 

االستيطاين الجديد.
وســبق للمســتوطنن، يف العــارش 
أن  الجــاري،  ســبتمر  أيلــول/  مــن 
الزيتــون  أشــجار  عــرشات  اقتلعــوا 
من أرايض الفلسطينين يف ذات 
املنطقة، بحامية قوات االحتال.

لهجمــة  "كيســان"  قريــة  وتتعــرض 
اســتيطانية تتمثل باالستياء عى 
األرايض،  مــن  مســاحات شاســعة 
مــريب  ومنــع  األشــجار،  واقتــاع 

األغنام من الرعي يف أراضيهم.
اقتحمــت  آخــر،  جانــب  مــن 
املســتوطنن،  مــن  مجموعــات 
أمــس، باحــات املســجد األقــى، 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتال.
بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 

عــر  اقتحمــوه  مســتوطًنا   128

جــوالت  ونّفــذوا  املغاربــة  بــاب 
وأدوا  باحاتــه،  يف  اســتفزازية 

صلوات تلمودية فيه.
يشــار إىل أن املســتوطنن كثفــوا 
مــن اقتحاماتهم اليومية للمســجد 
األقى، بحجة األعياد اليهودية.

قــوات  أغلقــت  ذلــك،  إىل 
الحــرم  أمــس،  االحتــال، 
مدينــة  يف  الرشيــف  اإلبراهيمــي 
بحجــة  املصلــن،  أمــام  الخليــل 

األعياد اليهودية.
اإلبراهيمــي  الحــرم  مديــر  وقــال 
إن  ســنينة:  أبــو  حفظــي  الشــيخ 
إدارة  أبلغــت  االحتــال  قــوات 
الحــرم اإلبراهيمــي بإغاقــه بشــكل 

كامل بدًءا من ليلة األربعاء وحتى 
املقبلــة،  الجمعــة  ليلــة  منتصــف 

بحجة "عيد العرش اليهودي".
وأشــار أبــو ســنينة إىل أن ســلطات 
يف  األذان  رفــع  منعــت  االحتــال 
بدايــة  منــذ  اإلبراهيمــي  الحــرم 
شــهر أيلــول الجــاري وحتــى اليــوم 
إزعــاج  بحجــة  للصــاة،  وقًتــا   60

املستوطنن.
مــن  االحتــال  قــوات  وشــددت 
محيــط  يف  العســكرية  إجراءاتهــا 
ونصبــت  اإلبراهيمــي،  الحــرم 
عــى  العســكرية  الحواجــز 
املؤديــة  واملداخــل  املفرتقــات 
املواطنــن  حركــة  وأعاقــت  إليــه، 

ووصولهم إليه.

إصابة بـ"كورونا"، و799 حالة تعاٍف، بعد فحص 8146 عينة.
وأفادت الوزارة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية، بأن الوفيات الجديدة 

سجلت يف محافظات الخليل، وطولكرم، ونابلس.
وقالــت إن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف: قلقيليــة 35، طولكرم 118، 
نابلــس 154، ضواحــي القــدس 21، ســلفيت 34، جنــن 84، طوبــاس 
17، أريحا واألغوار 19، رام الله والبرية 119، بيت لحم 6، الخليل 47.

وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: قلقيلية 43، طولكرم 
 ،142 جنــن   ،68 ســلفيت   ،8 القــدس  ضواحــي   ،264 نابلــس   ،87

 ،6 لحــم  بيــت   ،125 والبــرية  اللــه  رام   ،6 واألغــوار  أريحــا   ،17 طوبــاس 
الخليل 33.

بلغــت  فلســطن  يف  "كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وذكــرت 
ونســبة   ،7.5% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،91.5%

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 73 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــن يعالج 
يف مراكــز وأقســام "كورونــا" يف مستشــفيات الضفــة 214 مصابــا، بينهــم 

12 مصابا عى أجهزة التنفس االصطناعي.

وفيــام يخــص املواطنــن الذيــن تلقــوا التطعيــامت املضــادة للفــريوس، 
فقــد بلــغ عددهــم اإلجــاميل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937، 

بينهم 613,560 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

الدعليس يتفقد املشهد الصحي يف "غزة األورويب"

119 مؤسسة أمريكية ودولية تؤيد وقف 
تسليم أسلحة لدولة االحتالل

مجمع اللغة العربية يناقش الخطة السنوية للمجمع املدريس

مستشفى الرنتييس ينهي 
معاناة طفل وجد بإحدى 

رئتيه جسم غريب
غزة/ فلسطن:

نجــح طاقــم قســم الصدريــة واملناظــري مبستشــفى الرنتيــي مبدينــة 
غــزة يف إنهــاء معانــاة طفــل يبلــغ 7 ســنوات مــن عمــره، كان يعــاين 

سعااًل مزمًنا مستمرًّا منذ أكرث من خمسة أشهر.
وبن رئيس قســم الصدرية املستشــفى د. عبد الله حســب الله يف 
تريح أمس أن الطفل كان ال يستجيب أليٍّ من األدوية والوصفات 
ل من الرعاية األولية إىل مستشــفى النر لألطفال، ثم  الطبية، وُحوِّ
حول إىل قسم األنف واألذن، وعرض عى قسم الصدرية مبستشفى 
اشــتبه  األشــعة  وصــورة  الرسيــري  الفحــص  "مــن  وقــال:  الرنتيــي. 
بوجــود جســم غريــب يف الرئــة اليــرسى، وبنــاء عليــه أجريــت عمليــة 
املنظار اللن للرئة، وقد تبن بالفعل وجود جسم غريب عى الرئة 
اليــرسى )قطعــة لحــم(، وأزيل بنجاح، وأجري غســل للرئة، وتحســنت 

الحالة الصحية للطفل، وغادر املستشفى متامثًا للشفاء".
مــن جانبهــم عــر ذوو الطفــل عــن شــكرهم لطاقــم األطبــاء والفنيــن يف 
قسم املناظري، عى جهودهم التي بذلوها مع طفلهم وإنهاء معاناته.

واشنطن/ فلسطن:
عــت مؤسســات ومنظامت مدنيــة أمريكية ودولية  وقَّ
عــى بيــان يؤكــد تأييدهــا ودعمهــا وتصديقهــا عــى 
الوطنــي  الدفــاع  تفويــض  قانــون  تعديــل  مــرشوع 
يف  النــواب  قّدمــه  الــذي   ،2022 املاليــة  للســنة 
الكونغــرس: رشــيدة طليــب، وألكســاندريا أوكاســيا 
كورتيــز، ومــارك بــوكان، لوقف تســليم أســلحة دقيقة 
األمريكيــة  اإلدارة  وكانــت  )إرسائيــل(.  إىل  التوجيــه 
قــد وافقــت عــى صفقــة بيــع أســلحة دقيقــة التوجيــه 
يف  دوالر  مليــون   735 بقيمــة  االحتــال  دولــة  إىل 
عــى  لهــا  تغريــدة  املــايض. ويف  مايــو  أيــار/  شــهر 
أوكاســيا  قالــت  "تويــرت"،  يف  الرســمية  صفحتهــا 

كورتيز إن التعديل يهدف إىل وقف تســليم أســلحة 
أمريكيــة دقيقــة التوجيــه إىل )إرسائيــل(، ألن األخــرية 
الفلســطينين  املدنيــن  قصــف  يف  تســتخدمها 
واملباين املدنية، كام جرى يف قصف املبنى الذي 
يضم مكاتب ومؤسسات إعامية يف قطاع غزة )يف 

العدوان األخري عى غزة يف أيار املايض(".
مجتمــع  ومنظمــة  مؤسســة   119 أن  البيــان  وأظهــر 
مدين أمريكية ودولية وافقت عى التعديل املقرتح 
حتى اآلن. ومن غري املرجح أن يدخل التعديل حيز 
التنفيــذ قريًبــا، لكــن ســيتم الحفــاظ عليــه يف لجنــة 
قواعــد مجلــس النــواب التــي تحــدد التعديــات التي 
ميكــن تضمينهــا كجــزء من التعديــات عى القوانن 

البيــان: شــبكة  عــى  املوقعــن  بــن  ومــن  الســارية. 
املنظامت الفلسطينية-األمريكية، وكنائس من أجل 
الســام يف الرشق األوســط، ولجنة خدمة األصدقاء 
وشــبكة  األمريكيــن،  املحامــن  ورابطــة  األمريكيــة، 
التمكن األمريكية املسلمة، ولجنة مناهضة التمييز 
األمــرييك،  العــريب  واملعهــد  األمريكيــة،  العربيــة 
وتحالــف أطفــال الــرشق األوســط، والشــبكة العامليــة 

لعمل املجتمع املدين )آيكان(، وغريها.
وقانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي هــو قانــون فيــدرايل 
للواليــات املتحــدة األمريكية، يحدد ميزانية ونفقات 
ســنة  لــكل  قانــون  ســنوًيا  يصــدر  كــام  الدفــاع،  وزارة 

مالية يشمل أحكاًما أخرى.

غزة/ فلسطن:
الخطــة  الفلســطيني  العربيــة  اللغــة  مجمــع  ناقــش 
املــدريس،  العربيــة  اللغــة  ملجمــع  الســنوية 
الــدرايس  العــام  خــال  ســتنفذ  التــي  والفعاليــات 
العامــة  اإلدارة  مــع  الكامــل  بالتعــاون  الحــايل، 

لإلرشاف والتأهيل الرتبوي.
جــاء ذلــك خــال اجتــامع ضــم أعضــاء مجمــع اللغــة 
جهــاد  د.  حضــور  يف  أمــس،  املــدريس  العربيــة 
العرجــا رئيــس املجمــع املــدريس، وإيــاد القطــراوي 

مدير مجمع اللغة العربية الفلسطيني.
وأكــد العرجــا حــرص املجمــع عــى تفعيــل االهتــامم 
أن  مبيًنــا  الناشــئة،  األجيــال  لــدى  العربيــة  باللغــة 
املجمــع يســري بخطــى واثقــة بتنفيــذ عــدة فعاليــات 
يف  القادمــة  األســابيع  خــال  لعقدهــا  يعــّد  ثابتــة 
رضورة  عــى  القطــراوي  شــدد  بــدوره  املــدارس. 
للخطــة  وفًقــا  املــدريس  املجمــع  فعاليــات  تنفيــذ 
أن  إىل  الفًتــا  الــوزارة،  مــن  املعتمــدة  التنفيذيــة 
أفــكار  تنفيــذ  حــول  تتمحــور  والفعاليــات  األنشــطة 

ورؤى تهــدف إىل خدمــة اللغــة العربيــة واملحافظــة 
عليهــا، وترســيخ الوعــي لــدى الطلبــة بأهميــة مكانــة 

لغتهم؛ لغة القرآن الكريم.
وتنــاول االجتــامع العديــد مــن القضايــا التــي تخــص 
تنفيــذ  منهــا  املــدريس،  العربيــة  اللغــة  مجمــع 
اللغــة  ويــوم  املــدارس،  يف  العربيــة  اللغــة  أســبوع 
نــص  العربيــة يف تاريــخ 18/12، ومســابقة أفضــل 
شــعري، ومســابقة أفضل قصة قصرية، والعديد من 

الفعاليات الهادفة.

خان يونس/ فلسطن:
تفقــد رئيــس متابعــة العمــل الحكومي 
عصــام الدعليــس، أمــس، مستشــفى 
غــزة األورويب لاطــاع عــى تطــورات 
جائحــة  ظــل  يف  الصحــي  املشــهد 
وكان  مواجهتهــا.  وجهــود  كورونــا 
وزارة  وكيــل  الدعليــس  اســتقبال  يف 
الصحة د. يوسف أبو الريش والوكيل 
محيســن  مدحــت  د.  املســاعد 
والوكيــل املســاعد م. أســامة قاســم، 
إىل جانــب مجلــس إدارة املستشــفى 
العقــاد،  يوســف  د.  مبديــره  ممثــا 
العامــن.  املديريــن  مــن  وعــدد 
وشملت زيارة الدعليس االطاع عى 
أبرز األقســام الخدماتية باملستشــفى 
كورونــا،  مصــايب  لرعايــة  املخصصــة 
واملبيــت  املركــزة  العنايــة  وأقســام 
والخدماتية واألشــعة واملختر وقسم 

الطوارئ ومحطة األكسجن.

وزارة  مــن  املبذولــة  بالجهــود  وأشــاد 
الصحــة، شــاكرا الكــوادر الصحية التي 
مل تغــادر مواقعهــا وتتصــدر املشــهد 
وخطوط الدفاع األوىل أمام الجائحة.

كانــت  الصحــة  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
وال تــزال واحــدة مــن أهــم املؤسســات 

الحكوميــة التــي بارشت بوضع وتنفيذ 
ومواءمتهــا  الصحيــة  الروتوكــوالت 
وفــق تطــورات الحالة الوبائية يف غزة، 
تحافــظ  صحيــة  مــؤرشات  يحقــق  مبــا 
الرعايــة  تقديــم  مســتويات  عــى 

الصحية.

ودعــا الدعليــس املواطنــن إىل اتبــاع 
إجــراءات الســامة والوقايــة الصحيــة، 
والحرص عى التوجه ملراكز التطعيم 
مــن  للحــد  اللقاحــات  عــى  للحصــول 
املناعــة  وتعزيــز  الفــريوس،  تفــي 

املجتمعية لتخطي موجة الجائحة.

)Apa(          جانب من الجولة
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

قالــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة إنهــا تســلمت قرار مجلــس الوزراء 
مــن  األوىل  املرحلــة  لعقــد  موعــدا  ديســمرب   ١١ يــوم  حــدد  الــذي 
االنتخابــات املحليــة للمجالــس القرويــة املصنفــة )ج(. القــرار أثــار 
ردود فعــل واســعة النطــاق، جلهــا يطالــب باالنتخابــات الترشيعيــة، 
ويرفــض االنتخابــات املحليــة، وينتقــد القــرار والتوقيــت والتجزئــة، 

نرصد منها:
- صــدر هاشــتاج عــى وســائل التواصــل االجتامعــي يقــول: #بدنــا-

انتخابات-شاملة.
املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  خريشــة  حســن  الدكتــور  يقــول   -
الترشيعــي: إعــان الحكومــة إجــراء االنتخابــات القرويــة مثــار شــك! 
عــدم إجرائهــا دفعــة واحــدة خلفــه دوافع غري مشــجعة! األصل إجراء 
االنتخابات السياسية. تبقى هناك عامة استفهام: ملاذا ال ُتجرى 

يف كل املجالس املحلية يف الضفة وغزة؟!
مرفوضــة،  االنتخابــات  تجزئــة  الربغــويث:  مصطفــى  الدكتــور  قــال   -

ويجب إجراؤها شاملة.
- قالــت حركــة الجهــاد اإلســامي: هنــاك أولويــات أهــم مــن دعــوة 

حكومة رام الله إلجراء انتخابات محلية.
- قال األستاذ حسن يوسف القيادي يف حامس: إجراء االنتخابات 
مطلــب  هــي  الشــاملة  واالنتخابــات  ومنقــوص،  انتقــايئ  القرويــة 
والوطنــي  الرئاســة  يشــمل  مبــا  واملؤسســات،  القــوى  مكونــات  كل 

والترشيعي.
- تقــول قامئــة صــوت النــاس املســتقلة: انتخابــات البلديــات تثبــت 
ونطالــب  الشــعب،  مكونــات  وبــكل  الوطنيــة  بالحالــة  اســتخفافا 

باالنتخابات الترشيعية.
- الهيئــة الدوليــة )حشــد( تقــول: إجــراء االنتخابــات املحليــة بهــذه 

الصيغة يعد وصفة إضافية لتعميق االنقسام الداخيل.
- تقول قامئة طفح الكيل: ال النتخابات مجزَّأة ومفصلة عى مقاس 
الحزب الحاكم، وننظر باستغراب للدور السلبي للجنة االنتخابات.

- يقــول مركــز اإلنســان: إجــراء االنتخابات املحليــة دون توافق وطني 
تعميق لانقسام الفلسطيني.

- وتقــول حركــة األحــرار: إجــراء االنتخابــات البلديــة دون توافــق هــو 
إرصار عى التفرد والهيمنة واختطاف القرار، واالستخفاف بشعبنا 

وباملجموع الوطني.
هــذه مجموعــة مــن املواقــف التــي عــربت عــن مكونــات وطنيــة متثــل 
األغلبيــة ترفــض االنتخابــات املحليــة القرويــة، املســكونة بالتجزئــة، 
والتغطيــة عــى االنتخابــات الترشيعيــة، وتــرى فيهــا ترصفــا حكوميــا 
غــري مســؤول لخدمــة الحــزب الحاكــم، واملقــام ال يتســع لحشــد بقية 
مواقــف مكونــات العمــل الوطنــي الفلســطيني، واملســتقلني، وفيام 
ُذكــر كفايــة ملــن يريــد االعتبــار واالســتامع لصــوت الشــعب، ومــن ال 
يريد أن يستمع للشعب فهذه املواقف وغريها لن تنال من عناده، 
وترصفاتــه الفرديــة، ذات األهــداف الخاصــة. ومع ذلك نقول: يجدر 
بحكومة الســلطة أن تســتمع لصوت الشــعب، إن كان للشــعب بقية 

من اعتبار عند صاحب القرار.

انتخابات قروية
 ال تحظى بتأييد األغلبية

الكويت تفرض ضوابط إلجازة 
نصوص المسلسالت

الكويت/ وكاالت:
عبــد  الشــباب  لشــؤون  الدولــة  ووزيــر  الثقافــة  ووزيــر  اإلعــام  وزيــر  أصــدر 
الرحمــن املطــريي، قــراًرا وزارًيــا بشــأن ضوابــط إجــازة نصــوص املسلســات 
التلفزيونيــة التــي تنتجهــا مؤسســات اإلنتاج الفنــي بالكويت؛ بهدف تنظيم 

وتسهيل إجراءات اإلجازة وحفظ الحقوق امللكية ملؤلف العمل.
وقــال الوكيــل املســاعد للصحافة واملطبوعــات والنرش بوزارة اإلعام عادل 
العازمــي، يف بيــان صحفــي، إن القــرار يعتمــد يف مرجعيتــه عــى قوانــني 
وترشيعــات الدولــة ذات الصلــة، إذ نــص عى وجوب إيداع نص املسلســل 

التلفزيوين املزمعة إجازته، مبكتبة الكويت الوطنية.
وأوضــح أن الهــدف مــن ذلــك هــو حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، وأن يخلو 
مــن املحظــورات الــواردة بقوانــني املطبوعــات والنــرش وتعدياتــه واإلعــام 

املريئ واملسموع وحقوق الطفل.
وأضــاف العازمــي أن القــرار ألــزم لجنــة إجــازة نصــوص املسلســات بإبــداء 
الــرأي الفنــي إلجــازة النــص أو رفضــه خــال 15 يوًمــا من تاريخ تســلمه، عى 
أن تصــدر الجهــة املختصــة يف الــوزارة قرارهــا باإلجــازة أو الرفــض خــال 60 
يوًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب. وأفــاد بــأن القــرار منح صاحــب النص فرصة 
التقــدم بطلــب إعــادة النظــر يف حــال تــم رفــض إجازة النص، خــال 60 يوًما 

من تاريخ اإلخطار، برشط إجراء التعديات محل أسباب الرفض.
وأشار إىل أن القرار حدد مدة عام لبدء العمل باملسلسل من تاريخ صدور 
قرار اإلجازة، كام يجوز تجديدها ملدة مامثلة برشط تقديم طلب بذلك، 

قبل انتهاء املدة املحددة بـ30 يوًما ويصدر التجديد خال 7 أيام.
والقنــوات  للمؤلــف  كاملــة  مســاحة  يعطــي  القــرار  أن  إىل  العازمــي  ولفــت 
التلفزيونيــة والرقميــة لتحمــل مســؤولياتها، لتقديــم محتــوى درامــي يرتقــي 
باملجتمــع، ويقــدم مضامــني هادفــة تحافــظ عــى القيــم الكويتيــة األصيلــة، 
معتــرًبا أن القــرار الــوزاري ينظــم وييــر اإلجــراءات املتعلقــة بإجازة نصوص 

املسلسات التلفزيونية.
غزة/ فلسطني:

كرَّمــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة بغزة، 
املــؤرخ الراحــل عصــام سيســامل، وذلك ضمن 
مرشوع "عاش هنا"، والذي تسعى من خاله 
إىل تخليــد ذكــرى عــدد مــن القامــات والرمــوز 
واملبدعــني الذيــن ســاهموا يف إثــراء الحركــة 

الثقافية والفنية والفكرية يف فلسطني.
جــاء ذلــك خــال حفــل أقيــم يف كليــة اآلداب 
بالجامعــة اإلســامية يف مدينــة غــزة، بحضــور 
رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن، واملديــر العــام 
واملديــر  وطفــة،  أبــو  ســامي  األهــيل  للعمــل 
العــام للفنــون عاطــف عســقول، وعميد الكلية 
األســتاذ الدكتــور نعيــم بــارود، ونائــب العميــد 
د. أسامة حامد، ورئيس مركز التاريخ الشفوي 
د.  التاريــخ  قســم  ورئيــس  الســنوار،  زكريــا  د. 
الهيئــة  أعضــاء  إىل  باإلضافــة  وشــاح،  غســان 

التدريسية وعدد من الطلبة.
مــرشوع  "إن  محيســن:  قــال  لــه،  كلمــة  ويف 
املبدعــني  تكريــم  إىل  يهــدف  هنــا  عــاش 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  مــن  الراحلــني 
العمــل  يف  املؤثــرة  إلســهاماتهم  تقديــًرا 
النهــوض  يف  الريــادي  ودورهــم  الوطنــي 
إىل  ونقلهــا  ونرشهــا  الفلســطينية  بالثقافــة 
العامل"، مشرًيا إىل أنه تم من خال املرشوع 
مــن  الثقافيــة،  الشــخصيات  مــن  نخبــة  تكريــم 
شــعراء وأدباء وفنانني ومفكرين ومؤرخني من 

قطاع غزة.
وأضــاف: "نحتفــي بتكريــم أحــد أعــام مدينــة 
التاريخــي  والبحــث  العلــم  وأيقونــة  غــزة، 
الكبــري األســتاذ الدكتــور عصــام  فيهــا املــؤرخ 

الدفــاع  يف  املهــم  لــدوره  تقديــًرا  سيســامل، 
عــن القضيــة الفلســطينية، ودحــض االدعاءات 
اإلرسائيلية الباطلة ودعم الرواية الفلسطينية، 
ودوره يف حفظ ونرش تاريخ فلسطني والدول 

العربية واإلسامية".
مــرشوع  أهميــة  عــى  بــارود  أكــد  جانبــه  مــن 
التــي  الحضاريــة  والرســالة  هنــا"  "عــاش 
الثقافــة  رواد  تكريــم  خــال  مــن  يحملهــا 
أعامرهــم  أفنــوا  الذيــن  الفلســطينيني  والفكــر 
العلميــة  باملســرية  مشــيًدا  وطنهــم،  لخدمــة 

واألكادميية للراحل سيسامل.
العاقــة  حــول  الســنوار  تحــدث  جهتــه  مــن 
سيســامل،  بالراحــل  جمعتــه  التــي  الخاصــة 
خــال  املواقــف  مــن  بالعديــد  مستشــهًدا 
عملهام املشرتك يف تأليف عدد من الكتب 
التي تسلط الضوء عى تاريخ غزة خال فرتة 
ُمولًعــا  كان  أنــه  إىل  الفًتــا  العثــامين،  الحكــم 
بقــراءة الكتــب ومل ميــِض عليــه يــوم دون قراءة 
يف  علميــة  محــارضة  تقديــم  أو  كامــل  كتــاب 
املؤسسات واملراكز الثقافية، مؤكًدا أنه كان 
يتعامــل مــع طابه معاملة مميزة وخاصة لزرع 

حب العلم يف نفوسهم.
لوحــة  عــن  الحفــل  ختــام  يف  الســتار  وأزيــح 
مذهبة باسم "عاش هنا" تحمل اسم األستاذ 
ميــاده  وتاريــخ  سيســامل  عصــام  الدكتــور 
قســم  جــدران  أحــد  عــى  وضعــت  ووفاتــه، 
التاريخ بكلية اآلداب تقديًرا ملسريته العلمية 
ولــد يف مدينــة  وولــد سيســامل  واألكادمييــة. 
 ،1930 فرباير/شــباط  مــن  الثالــث  يف  غــزة 
عــى  وحصــل  مدارســها،  يف  ودرس  وتــرىب 

ليســانس الحقــوق مــن جامعــة دمشــق بســوريا 
عــام 1955، ثــم نــال درجــة البكالوريــوس يف 
التاريــخ مــن جامعــة بــريوت العربيــة يف لبنــان 
ثــم املاجســتري يف التاريــخ مــن   ،1973 عــام 
جامعــة األزهــر مبــرص، ثــم درجة الدكتــوراه من 

ذات الجامعة عام 1982.
خــال  وتنقــل  التاريــخ،  يف  محــارًضا  عمــل 
مســرية حياتــه العمليــة الطويلــة بــني عــدة دول 
أبرزها اململكة العربية السعودية، والكويت، 
الحــال  بــه  اســتقر  أن  إىل  وإســبانيا،  وســوريا، 
يف مدينــة غــزة ليعمــل محــارًضا يف الجامعــة 
خــال  ليــرشف  األقــى،  اإلســامية وجامعــة 
رحلتــه العلميــة عــى العديــد مــن الدراســات 

العليا يف التاريخ بالجامعات الفلسطينية.
للراحــل مؤلفــات عــدة يف التاريــخ اإلســامي 
أهمهــا:  ومــن  والفلســطيني،  والعــريب، 
البليــار  جــزر  )تاريــخ  املنســية  األندلــس  جــزر 
اإلســامية(، تاريــخ بيــت املقــدس، لــواء غــزة 
مــن  العديــد  لــه  كــام  العثــامين،  العهــد  يف 
مجــات  يف  واملنشــورة  املحكمــة  األبحــاث 
والنــدوات  املقــاالت  وعــرشات  علميــة عربيــة 
واملحــارضات يف التاريــخ الفلســطيني وتاريخ 

غزة عى وجه الخصوص.
مركــز  إنشــاء  فكــرة  صاحــب  سيســامل  وُيعــد 
اإلســامية  الجامعــة  يف  الشــفوي  التاريــخ 
والــذي يتــم مــن خالــه تســجيل شــهادات حيــة 
ملــن عايشــوا النكبــة ومــا قبلهــا ممــن هــم عــى 
 20 يف  غــزة  مدينــة  يف  تــويف  الحيــاة.  قيــد 
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عاًما.

ضمن مشروع عاش هنا
"الشباب والثقافة" تكّرم المؤرخ الراحل عصام سيسالم

غزة/ فلسطني:
للبنــني  الثانويــة  الكرمــل  مدرســة  طــاب  كــرَّم 
للمعلــم  واحرتاًمــا  تقديــًرا  معلميهــم  غــزة  يف 
الفلســطيني. جــاء ذلــك خــال وقفــة اســتقبال 
الشــكر  وبطاقــات  الــورود  الطــاب  فيهــا  م  قــدَّ
والثنــاء للمعلمــني وشــارة العطــاء والوفــاء لــكل 

رّحــب  الوقفــة  وخــال  املدرســة.   معلمــي 
الطلبــة باملعلمــني بالكلــامت املعــربة وعبــارات 
مــن  املعلــم  يقدمــه  ومــا  عطائهــم  عــى  الثنــاء 
رســالة ســامية مــن أجــل بناء جيــل صاحب خلق 
وكفــاءة علميــة قــادرة عــى قيــادة املجتمــع يف 

املستقبل. 

املدرســة  وإدارة  معلمــو  شــكر  جانبهــم  ومــن 
الطــاب عــى هــذه اللفتــة الطيبــة التــي تعكــس 
املدرســة  معلمــي  بــني  الطيبــة  العاقــة  مــدى 
وطلبتهم، منبهني إىل أن طاقم وإدارة املدرسة 
يسّخرون كل طاقتهم من أجل أن يصل الطالب 

إىل أعى املستويات املنشودة.

لمسة وفاء.. طالب مدرسة الكرمل بغزة يكّرمون معلميهم

ا  العراق يستعيد لوًحا مسماريًّ
عليه جزء من "ملحمة غلغامش"

نيويورك/ وكاالت:
ــا عمــره 3500  ا أثريًّ أعلنــت اليونيســكو أن العــراق سيســتعيد لوًحــا مســامريًّ
للســلطات  تبــني  بعدمــا  غلغامــش"  "ملحمــة  مــن  جــزء  عــى  يحتــوي  عــام 
بعــد ســنوات  ُهــرب  ثــم   1991 مــن متحــف عراقــي يف  أنــه رسق  األمريكيــة 

عديدة إىل الواليات املتحدة.
بـ"املســامرية" جــزء مــن  واللــوح األثــري مصنــوع مــن الطــني ومكتــوب عليــه 
"ملحمــة غلغامــش" التــي ُتعتــرب أحــد أقــدم األعــامل األدبيــة للبرشيــة وتــروي 
مغامرات أحد امللوك األقوياء لباد ما بني النهرين يف سعيه إىل الخلود.

ووفًقا للسلطات األمريكية فإن هذا الكنز األثري رُسق من متحف عراقي يف 
1991 إبــان حــرب الخليــج، ثــم اشــرتاه يف 2003 تاجــر أعــامل فنيــة أمريــي 

مــن أرسة أردنيــة تقيــم يف لنــدن وشــحنه إىل الواليــات املتحــدة مــن دون أن 
يرصح للجامرك األمريكية عن طبيعة الشحنة.

2007 لتجــار  التاجــر يف  باعــه  اللــوح إىل الواليــات املتحــدة  وبعــد وصــول 
آخرين مقابل 50 ألف دوالر وبشهادة منشأ مزورة.

ويف 2014 اشــرتت هــذا اللــوح بســعر 1.67 مليــون دوالر أرسة غريــن التــي 
متتلــك سلســلة متاجــر "هــويب لويب" واملعروفة بنشــاطها املســيحي وذلك 

بقصد عرضه يف متحف الكتاب املقدس يف واشنطن.
لكــن يف 2017، أعــرب أحــد أمنــاء املتحــف عــن قلقــه بشــأن مصــدر اللــوح 
تكــن  خــال عمليــة رشائــه مل  أُبــرزت  التــي  املســتندات  أن  لــه  تبــني  بعدمــا 

مكتملة.
ويف ســبتمرب 2019 صــادرت الســلطات األمريكيــة هــذه القطعــة األثريــة إىل 

أن صدق قاٍض فدرايل يف نهاية يوليو عى إعادتها إىل العراق.
ويف يوليو أعادت الواليات املتحدة إىل العراق 17 ألف قطعة أثرية، يرجع 
الســومري،  الحضــارة  إىل  ســيام  وال  ســنة،  آالف  أربعــة  إىل  غالبيتهــا  تاريــخ 

إحدى أقدم الحضارات يف باد ما بني النهرين.
وعانت الكنوز األثرية العراقية من اإلهامل والتدمري والنهب خال الحروب 
التــي  املرحلــة  يف  ســيام  وال  املاضيــة،  العقــود  يف  بالبــاد  عصفــت  التــي 

أعقبت الغزو األمريي يف 2003.

ناسا تحذر.. كويكب بحجم "بيغ 
بن" وبسرعة جنونية يتجه لألرض

نيويورك/ وكاالت:
حذرت هيئة الفضاء األمريكية )ناسا( أن كويكًبا ضخاًم يقرتب من األرض، 
ووصفــت حجمــه بأنــه أكــرب مــن ســاعة "بيــغ بــن" يف لنــدن، وينتقــل برعــة 

هائلة تصل إىل 80 ألف كم يف الساعة.
وأكدت ناســا أن الكويكب الذي يتجه برعة صاروخية، ســيصطدم مبدار 

األرض، ولكنها تستبعد ارتطامه بسطح كوكب األرض.
وتم قياس مسافة الكويكب عى بعد حوايل 7 مسافات قمرية )الرحات 
إىل القمــر والعــودة(، وســيحدث تأثــريا كبــريا إذا مــا رضب كوكــب األرض 
فعــا. ويصطــدم مبــدار األرض أكــر مــن 100 طــن مــن الصخــور الفضائيــة 
الصغرية أو غريها من الحطام الفضايئ كل يوم، لكنها أصغر بكثري من هذا 

الكويكب، وبعضها ال يتجاوز عرضه بضعة أمتار.
ويقول خرباء الفلك إن أي يشء أصغر من متوســط حجم الســيارة، يحرتق 

يف الغاف الجوي وال يعترب تهديدا لكوكب األرض.
وتعتقد وكالة ناسا أنه كل 2000 عام أو نحو ذلك، من املحتمل أن ينتقل 
نيــزك بحجــم ملعــب كــرة القــدم عــرب الغــاف الجــوي ويســبب الدمــار عــى 

األرض.

هجوم على "فيسبوك" بسبب 
القواعد األخالقية للمنشورات

لندن/ وكاالت
ســلطت صحيفــة التاميــز الربيطانيــة الضــوء عــى التريبــات األخــرية مــن 
داخــل فيســبوك، ومــدى "النفــاق املؤســي" يف الرشكــة مــع إدراكها التام 

بأنها تفعل عكس ما يجب عليها.
"ملفــات  عنــوان  تحــت  فنــرشت  جورنــال"  ســرتيت  "وول  صحيفــة  أمــا 
فيسبوك" قائلة إن "املنصة سمحت ملايني املشاهري بنرش محتوى كان 

من املمكن منع املستخدمني اآلخرين من مشاركته. 
فيســبوك  اســتخدام  بشــأن  الخطــر  ناقــوس  التنفيذيــون  املســؤولون  وأثــار 
مــن قبــل عصابــات املخــدرات وتجــار البــرش، لكــن الرشكــة كانــت بطيئــة يف 
الترصف". وبحسب ما نرشت هيئة اإلذاعة الربيطانية، أضافت الصحيفة: 
"لقــد أصبــح املوقــع بــؤرة للتعليــق ضــد اللقــاح، عى الرغم مــن تعهد مارك 
عــى  النــاس  لحــث  وســيلة  ســيصبح  بأنــه  فيســبوك،  مؤســس  زوكربــريغ، 

التطعيم ضد كوفيد19-".
وأشــارت إىل أن "األمــر األكــر رضرا كان رمبــا االعــرتاف بــأن موقع إنســتغرام 
التابــع لفيســبوك يــر بصغــار الســن، ولكــن مل يتــم فعــل أي يشء حيــال 
ذلك". وقالت التاميز إن هناك جانبني مهامن يف ذلك: "يتمثل أحدهام 
يف املــدى الــذي ميكــن للمرشعــني، إذا كان فيســبوك غــري راغــب أو غــري 
قــادر عــى منــع ظهــور املحتــوى الضــار عــى منصاتــه، أن يجعلــوه يفعــل 
"فيســبوك"  متلكهــا  التــي  "إنســتغرام"  تنــوي  متصــل،  ســياق  يف  ذلــك". 
تشــجيع املســتخدمني عــى عــدم الرتكيــز فحســب عــى املنشــورات التــي 
تــروج للنمــوذج املثــايل لجســد املــرأة النحيفة والرشــيقة القــوام، إثر صدور 
مقــال مفحــم يف "وول ســرتيت جورنــال" حــول تداعيات محتويات الشــبكة 

عى الصحتني النفسية والجسدية للمراهقات.
وأفــادت "وول ســرتيت جورنــال" بــأن الشــبكة تعــي هــول املشــكلة نتيجــة 
أبحاثهــا الخاصــة، لكنهــا تحــد مــن خطورتهــا عــى نفســية عــرشات مايــني 

الشباب الذين يطلعون عى منشورات التطبيق كل يوم.
وكشــف التقريــر أن رشيحــة ضوئيــة ُعرضــت خــال اجتــامع داخــيل لطاقــم 
الرشكــة يف 2019 أكــدت أن التطبيــق "يفاقــم العاقــة الســيئة مــع الجســد 

ملراهقة واحدة من كل ثاث".
وجاء يف رشيحة أخرى أن "املراهقات يتهمن إنســتغرام بزيادة مســتويات 
القلــق واالكتئــاب"، يف خاصــة دراســة حول الفتيــات اللوايت يواجهن هذا 

النوع من املشكات.


