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القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أصيب شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، خالل مواجهات قرب مدرسة ذكور 
الطور الثانوية في القدس المحتلة، في حين جرفت آلياته 30 دونًما من أراضي المواطنين 
جنوب نابلس، وتواصل منذ أيام تجريف أراٍض في قرية كردلة باألغوار الشــمالية بالضفة 

الغربيــة المحتلــة. وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات االحتالل أطلقــت الرصاص 
المطاطــي على الشــاب بســام أبو سبيتــان وأصابتــه في قدمــه اليســرى، خــالل 

"قبل نهاية األسبوع"
"النواب األمرييك" يصّوت 

عىل مرشوع قانون تمويل 
"القبة الحديدية"

واشنطن/ فلسطني:
أعلن زعيم األغلبية الدميقراطية يف مجلس النواب 
األمرييك ســتيني هوير أن املجلس ســيصوت "قبل 
نهاية األسبوع" عىل مرشوع قانون، يتضمن متويًل 

الحديديــة"  "القبــة  منظومــة  تســمى  ملــا 
الجــدل  عــىل  ا  ردًّ للصواريــخ،  املضــادة 

"هيئة األرسى" تحذر من 
"تعتيم" االحتالل عىل أوضاع 

أرسى "جلبوع" الستة
رام الله/ فلسطني:

أمــس،  واملحرريــن"  األرسى  شــؤون  "هيئــة  حــذرت 
مــن "التعتيــم" الــذي تنتهجــه إدارة ســجون االحتــلل، 
عــىل أوضــاع األرسى الســتة الذيــن متكنــوا مــن تحريــر 

اإلرسائيــي  "جلبــوع"  ســجن  مــن  أنفســهم 
وأعيــد اعتقالهــم مؤخرا. وقال رئيس الهيئة 

في جلسة عقدها بغزة
"الترشيعي" يدين "اتفاق اإلطار" بني أمريكا 

و"أونروا" ويطالب بالرتاجع عنه

الهدمي: االحتالل يستغل "أعياده" 
للتقدم في مشروعه التهويدي

صربي: اقتحام 
المستوطنني األقىص 

بأعداد كبرية لفرض واقع 
جديد وإظهار سيطرتهم

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكد خطيب املسجد األقىص الشيخ عكرمة صربي 

اقتحــام  عــىل  املســتوطنني  إرصار  أن 
يعكــس  كبــرة  بأعــداد  األقــىص  املســجد 

"التغيري واإلصالح": تجديد 
"اإلداري" للنائب الرجوب 

بلطجة بحق ممثيل الرشعية
الخليل/ فلسطني: 

اســتنكرت كتلــة التغيــر واإلصــلح الربملانيــة تجديــد 
يف  للنائــب  اإلداري  االعتقــال  االحتــلل  ســلطات 
بيــان  وأكــد  الرجــوب.  نايــف  الترشيعــي  املجلــس 

ُتعــد  الجرميــة  هــذه  أن  أمــس،  للكتلــة 
وانتهــاكًا  الصهيونيــة  للبلطجــة  اســتمراًرا 

أردوغان: يجب إنهاء سياسات 
االحتالل واالستيطان

"يف أقرب وقت"
نيويورك/ فلسطني:

شدد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان عىل وجوب إنهاء سياسات االحتلل 
اإلرسائيــي، وضــم األرايض، واالســتيطان غــر القانــوين "يف أقرب وقت". وأكد 
أردوغان يف كلمة له، فجر أمس، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك 
يف دورتها الـ)76( استمرار تركيا يف الوقوف يف وجه انتهاكات الوضع الدويل 

للقــدس بنــاء عــىل قــرار األمــم املتحــدة )181( لعــام 1947، مشــرا 
إىل حرمــة املســجد األقــىص، وحقــوق الشــعب الفلســطيني. ودعــا 

ا إغالق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين موقًعا أثريًّ

مواجهات يف القدس 
وتجريف عرشات الدونمات 

يف نابلس واألغوار

غزة/ فلسطني:
أدان املجلــس الترشيعــي، "اتفــاق اإلطــار" املوقع 
وتشــغيل  غــوث  ووكالــة  املتحــدة  الواليــات  بــني 
ا إياه مقدمة  اللجئني الفلسطينيني "أونروا"، عادًّ
الفلســطيني. وطالــب  العــودة  حــق  عمليــة إللغــاء 
املجلــس يف جلســة عقدهــا، أمــس، وكالــة الغوث 

بالرتاجــع عــن التزامهــا تنفيــذ بنود اتفــاق اإلطار مع 
مــن  االتفــاق  هــذا  يوقعــه  ملــا  املتحــدة  الواليــات 
رضر بالــغ عــىل اللجئــني الفلســطينيني والقضيــة 
الفلســطينية. وأكد أن هذا االتفاق يشــكل انتهاًكا 

مــع  ويتنــاىف  الــدويل،  للقانــون  صارًخــا 
مــواد القــرار 302 لعــام 1949 القــايض 

قوات االحتالل تغلق وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية بحجة األعياد اليهودية               )أ ف ب(

غزة/ جامل غيث- محمد أبو شحمة:
حــامس  اإلســلمية  املقاومــة  حركــة  عــّدت 
انتخابــات  عــن  الفلســطينية  الســلطة  إعــلن 
الوطنيــة  بالحالــة  "اســتخفاًفا  جزئيــة  قرويــة 
العــام  الوطنــي  للمســار  وحرًفــا  والشــعبية، 

وأكــد  منــه".  جــزًءا  الحركــة  تكــون  لــن  الــذي 
حــازم  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث 
غــزة  مبدينــة  صحفــي  مؤمتــر  يف  قاســم، 
شــاملة  النتخابــات  الحركــة  جهوزيــة  أمــس، 
متزامنــة أو وفــق جــدول زمنــي محــدد متفــق 

املجلــس  انتخابــات  تشــمل  ــا،  وطنيًّ عليــه 
والرئاســة،  الترشيعــي،  واملجلــس  الوطنــي، 
واالتحــادات  والنقابيــة  املحليــة  واملجالــس 

الطلبيــة. ودعــت الحركة الفصائل 
املختلفــة  الوطنيــة  واملكونــات 

غزة/ عزام حافظ:
قــال املجلــس التنســيقي للقوائــم االنتخابيــة 
إنــه ينظــر بخطــورة إىل قــرار إجــراء  املســتقلة 
مراحــل  عــىل  الجزئيــة  القرويــة  االنتخابــات 
مؤمتــر  خــلل  املجلــس  وأكــد  فئــات.  وفــق 

وغــزة،  الضفــة  بــني  بالتزامــن  ُعقــَد  صحفــي 
"ذر  املحليــة  االنتخابــات  هــذه  أن  أمــس، 
للرماد يف العيون" ومحاولة الستقراء الشارع 
الفلســطيني ليــس إال، والتفــاف واضــح عــىل 
الرشعيــة الفلســطينية، ومحاولــة إللغــاء الــكل 

عــن  تعــرب  أن  األجــدر  وكان  الفلســطيني، 
حالــة توافــق وطنــي وأن تكــون مقدمــة إلنهــاء 
االنقســام بــدال مــن تعزيــزه إذا أجريــت خــارج 

بشــكل  ُتجــرى  وأن  التوافــق،  نــص 
هرمــي مــن األعــىل لألســفل وليــس 

أكدت جهوزيتها النتخابات شاملة ومتزامنة وفًقا لإلجماع الوطني
حماس: دعوة السلطة النتخابات قروية جزئية 

استخفــاف بالحالــة الوطنيــة والشعبيــة

الزعارير: السلطة تحاول إقناع الرأي العام بأنها تمارس الديمقراطية
"التنسيقي للقوائم المستقلة": االنتخابات الجزئية التفاف 

عىل الرشعية ومحاولة إللغاء الكل الفلسطيين

مواطنو الضفة: االنتخابات 
الشاملة حق لنا وال لتجزئتها

نابلس/ خاص "فلسطني": 
االنتخابــات ومحاولــة عقــد  لتجزئــة  الرافضــة  مل تقتــر ردود األفعــال 
املواطــن  إن  بــل  فحســب،  الفصائــل  عــىل  منهــا،  الجزئيــة  القرويــة 
الفلسطيني رأى يف تلك القرارات استهتاًرا بحقوقه ومصادرة لصوته 

أعقبــت  التــي  األفعــال  ردود  وتعالــت  التغيــر.  ورغبتــه يف 
قرار حكومة محمد اشــتية إجراء االنتخابات القروية الجزئية 

ُمحاٍم: أجهزة السلطة 
تواصل حملتها ضد 
طلبة جامعة النجاح

نابلس/ فلسطني: 
أكــد املحامــي مهنــد كراجــة مديــر "محامــون 

أمــس،  العدالــة"،  أجــل  مــن 
االعتقــال  حــاالت  عــرشات  أن 

استمرار المضايقات ضد عائلة بنات 
تزامًنا مع تجهزيات إقامة حفل تأبينه

خبريان: تراُجع السلطة عن اإلجماع 
الوطين واالنتخابات الشاملة 

يوتِّر الساحة الفلسطينية
عامن/ فلسطني:

عــزا خبــران سياســيان "التوتــر" يف الســاحة الفلســطينية إىل التفــاف 
الســلطة عــىل اإلجــامع الوطنــي الفلســطيني، بعــد االتفــاق 
عىل تجميد اتفاق أوسلو أو إلغائه، ووقف التنسيق األمني، 

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
قامئــة  مرشــح  شــقيق  بنــات؛  غســان  أكــد 
املعــارض  االنتخابيــة  والكرامــة  الحريــة 
قــوة  اغتالتــه  الــذي  بنــات،  نــزار  الســيايس 
للســلطة،  التابــع  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  مــن 

اســتمرار املضايقــات بحــق العائلــة تزامًنا مع 
وبــنّي غســان  تأبينــه.  إقامــة حفــل  تجهيــزات 
لصحيفة "فلســطني"، أمس، أن املضايقات 

جــواالت  عــىل  التنصــت  تشــمل 
حســاباتهم  ومراقبــة  العائلــة  أفــراد  حازم قاسم خالل إلقائه بيان حركة حماس بغزة أمس               )تصوير/ ياسر فتحي(

16 وفاة و1899 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة، أمــس، 16 وفــاة، و1899 إصابــة بفــروس كورونــا، 
و2117 حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة، يف الـــ24 
ساعة املاضية. ففي غزة سجلت وزارة الصحة 7 وفيات، و1280 إصابة، 
عقــب إجــراء 3877 فحصــا مخربيــا، مشــرة إىل تعــايف 1305 حاالت من 

مصــايب كورونــا. ولفتــت إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني 
منذ تفيش الوباء يف مارس/ آذار 2020 بلغ 159199 إصابة، 
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استشهاد المحرَّر "مسالمة" جراء 
اإلهمال الطيب بسجون االحتالل

رام الله/ فلسطني:
املستشــفى  يف  أمــس،  مســاء  مســاملة،  حســني  املحــرر  األســر  استشــهد 
حالتــه  تدهــور  إثــر  يف  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  اللــه  بــرام  االستشــاري 
ر  الصحية جراء سياسة اإلهامل الطبي يف سجون االحتلل اإلرسائيي. واملحرَّ
"مساملة" من بيت لحم كان مصاًبا بالرسطان، ووصل إىل مرحلة صحية حرجة 
جًدا، حيث كان ميكث منذ اإلفراج عنه من سجون االحتلل يف فرباير/ شباط 
عائلتــه  وذكــرت  املحتلــة.  القــدس  مدينــة  يف  "هداســا"  مبستشــفى  املــايض 

يف وقــت ســابق أن األطبــاء أكــدوا أن محاولتهــم لعلجــه وصلــت إىل 
املراحــل األخــرة، بعــد أن ضاعفــوا جرعة العلج الكياموي له. وواجه 
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أردوغان: يجب إنهاء سياسات االحتالل 
واالستيطان "يف أقرب وقت"

نيويورك/ فلسطني:
شــدد الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان عــى وجــوب إنهــاء سياســات 
االحتالل اإلرسائييل، وضم األرايض، واالســتيطان غري القانوين "يف أقرب 

وقت".
وأكد أردوغان يف كلمة له، فجر أمس، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بنيويــورك يف دورتهــا الـــ)76( اســتمرار تركيــا يف الوقوف يف وجه انتهاكات 
الوضــع الــدويل للقــدس بنــاء عى قرار األمم املتحــدة )181( لعام 1947، 

مشريا إىل حرمة املسجد األقىص، وحقوق الشعب الفلسطيني.
الدولتــني"،  "حــل  يســمى  مــا  مجــدًدا مببــدأ  التمســك  إىل  أردوغــان  ودعــا 

أساًسا لتسوية القضية الفلسطينية.
وقــال: "النــزاع الفلســطيني اإلرسائيــيل مــن أبــرز املشــاكل التــي تــؤدي إىل 

تأجيج عدم االستقرار، ويشكل تهديًدا لألمن والسالم يف املنطقة".
وأضــاف أردوغــان: "كلــا اســتمر الظلــم اإلرسائيــيل إلخوتنــا الفلســطينيني، 
أصبح إحالل السالم واالستقرار الدائم يف الرشق األوسط أمًرا غري ممكن".
ــا عــى مــا  وأشــار إىل أن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ومتكاملــة جغرافيًّ
تعــرف بـ"حــدود عــام 1967"، وعاصمتهــا القــدس، مــا زال ضمــن أهــداف 

تركيا ذات األولوية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
الشــيخ  األقــىص  املســجد  خطيــب  أكــد 
املســتوطنني  إرصار  أن  صــري  عكرمــة 
عــى اقتحــام املســجد األقــىص بأعــداد 
مبحاولــة  حقيقيــة  رغبــة  يعكــس  كبــرية 
ســيطرتهم  وإظهــار  جديــد،  واقــع  فــرض 

عى األقىص.
صحفــي،  ترصيــح  يف  صــري  وأوضــح 
ال  املســتوطنني  قطعــان  أن  أمــس، 
إال  األقــىص  اقتحــام  عــى  يتجــرؤون 
االحتــالل،  قــوات  مــن  مشــددة  بحايــة 
غضبــة  مــن  خوفهــم  عــى  يدلــل  مــا 
جهــة،  مــن  الحــق  أصحــاب  املقدســيني 
ودعــم حكومــة االحتــالل الكامــل لهــم مــن 

جهة أخرى.
االســتفزازية  الترصفــات  أن  إىل  ولفــت 
عــن  تــِن املقدســيني  لــن  للمســتوطنني 
مواصلــة الدفــاع عــن املســجد األقــىص، 
وذلــك عــى الرغــم مــن حجــم املالحقــة 
التــي  الالمحــدودة  واالنتهــاكات  األمنيــة 

ترتكب بحقهم.
مــن  وكل  املقدســيني  صــري  ودعــا 
يســتطيع الوصول للمســجد األقىص إىل 
والربــاط  الرحــال،  شــد  مواصلــة  رضورة 
يف ســاحة األقــىص للتصــدي القتحامات 

املستوطنني وعدم ترك الساحة لهم.
وأمس، اقتحم 529 مستوطًنا، املسجد 
مــن  مجموعــات،  شــكل  عــى  األقــىص، 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة 
طقوًســا  وأدوا  باحاتــه،  يف  اســتفزازية 

تلموديــة، قدمــوا خاللهــا رشوحــات عــن 
"الهيــكل" املزعــوم، وذلــك مبناســبة مــا 

يسمى "عيد الُعرش".
مــن جانبــه، قــال رئيــس الهيئــة املقدســية 
نــارص  "همــة"،  التهويــد  ملناهضــة 
موســم  يســتغل  االحتــالل  إن  الهدمــي: 
مــرشوع  التقــدم يف  أجــل  مــن  "أعيــاده" 
تهويد مدينة القدس املحتلة واألقىص.

لوكالــة  ترصيــح  يف  الهدمــي  وأضــاف 
"صفــا" أمــس: "الحظنا هــذا العام حرص 
االحتالل عى تطوير انتهاكاته وتدنيسه 
أصبحــت  وكيــف  األقــىص،  للمســجد 
الصلــوات التلموديــة تتــم داخــل ســاحاته 

وأزقتهــا،  القدميــة  البلــدة  يف  وتحديــًدا 
والشــوارع  الطــرق  مــن  العديــد  وأغلقــت 
الــراق،  ســاحة  محيــط  ويف  الرئيســة، 
عــى  العســكرية  الحواجــز  ونصبــت 

مداخلها.
حــرص  االحتــالل  أن  الهدمــي  وأضــاف 
هذا العام أيًضا عى إظهار ســيطرته يف 
ا يف املقدسيني،  القدس، مبا يؤثر فعليًّ
مــن خــالل إغالق طرقات وشــوارع رئيســة 
باملدينــة وبلدتهــا القدمية، وقتل الحياة 

التجارية للمقدسيني.
واقًعــا  تعيــش  القــدس  أن  إىل  وأشــار 
صعًبــا وخطــرًيا، بفعل إجراءات االحتالل 

املســجد  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  ويف 
بشكل علني".

وأوضــح أن هــذه االقتحامــات والطقــوس 
التــي  االحتــالل  قــوات  بحايــة  تتــم 
تلــك  ألداء  املجــال  للمســتوطنني  تتيــح 
الصلوات واالعتداء عى حرمة األقىص.

صبــاح  االحتــالل  رشطــة  وعــززت 
يف  العســكري  انتشــارها  مــن  أمــس، 
احتفــاالت  لتأمــني  واألقــىص،  القــدس 
املســتوطنني مبــا يســمى "عيــد العرش" 

العري.
مــن  املئــات  االحتــالل  رشطــة  ونــرشت 
عنارصهــا وقواتهــا الخاصــة يف املدينــة، 

التجاريــة  للمحــالت  وإغــالق  املشــددة، 
إىل  املقدســيني  وصــول  وعرقلــة 

األسواق، بحجة األعياد اليهودية.
ال  فارغــة  أصبحــت  املدينــة  أن  وبــني 
يوجد فيها أي حركة تجارية، ما يؤثر يف 
الوضــع االقتصــادي الــذي يعــاين األمرين 

بسبب االحتالل وإجراءاته املمنهجة.
يكــون  يــأيت  عــام  كل  "لألســف  وتابــع: 
أصعــب وأســوأ عــى القــدس واألقــىص، 
االحتــالل  انتهــاكات  حيــث  مــن 
وحشــيتها  تــزداد  والتــي  ومارســاتها، 
يف  ومؤملــة،  قســاوة  أشــد  وتكــون 
العــريب  والصمــت  الراخــي  حالــة  ظــل 

واإلسالمي إزاء ما يجري".
عــى  األردنيــة  الوصايــة  أهميــة  وأكــد 
العاجــل  التحــرك  ورضورة  املقدســات، 
لوقف انتهاكات االحتالل بحق املســجد 

األقىص.
وقــال محــذًرا: إن "اســتمرار الوضــع عــى 
ما هو عليه، قد يؤدي إىل ضياع ما تبقى 
مــن املســجد األقــىص، ألن ذلــك ينهــك 
املقدســيني"،  لــدى  املعنويــة  الــروح 
مشــرًيا إىل أن "هذا الهدوء الذي يســبق 

العاصفة وسيفجر الوضع بالقدس".
تصاعــًدا  األقــىص  املســجد  ويشــهد 
االحتــالل  انتهــاكات  يف  خطــرًيا 
توراتيــة  طقــوس  وأداء  ومســتوطنيه، 
لفــرض واقــع جديــد  علنيــة، يف محاولــة 
االحتــالل  ســيطرة  وتكريــس  باملســجد، 

عى القدس.

حماس تدعو للتصدي لالستيطان 
يف الضفة بكل الوسائل

غزة/ فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، إىل التصــدي لتصاعــد وتــرية 
االســتيطان يف الضفــة ومواجهتــه مبختلــف األدوات والوســائل، مؤكــدة 

رضورة تصاعد املقاومة ضد املحتل وقطعان مستوطنيه.
ودعــا الناطــق باســم الحركــة عبــد اللطيــف القانــوع يف ترصيــح صحفــي، 
أمــس، إن موافقــة حكومــة االحتالل اإلرسائييل عى إنشــاء معابد يهودية 
تأيت يف إطار إنشاء بؤر استيطانية جديدة، ومتدد املرشوع االستيطاين 

يف الضفة الغربية.
املقاومــني  عــن  الغليظــة ألجهزتهــا  اليــد  برفــع  الســلطة  القانــوع  وطالــب 
والثائريــن يف الضفــة الغربيــة، ووقــف مالحقتهــم واعتقالهــم، وإنهــاء كل 

أشكال التنسيق األمني مع االحتالل.
وأوضح أن إعالن حكومة االحتالل بإنشاء معابد يهودية يف مستوطنات 
الضفــة يــأيت يف الوقــت الــذي التقــى فيــه رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
بوزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس، واســتمرار أجهــزة أمــن الســلطة يف 
التنسيق األمني مع االحتالل، والبحث عن وهم اللقاءات الثنائية وعبثية 

املفاوضات.
ونبــه القانــوع إىل أن الســلطة منشــغلة يف إجــراء انتخابــات قرويــة صغــرية 
بشــكل منفــرد ودون توافــق وطنــي، متجاهلة مواجهة التمدد االســتيطاين 
يف الضفــة الغربيــة، وهــو مــا شــجع االحتــالل عــى ارتــكاب جرائــم ضــد 

واشنطن/ فلسطني:شعبنا وبناء مزيد من البؤر االستيطانية.
أعلــن زعيــم األغلبيــة الدميقراطيــة يف مجلــس 
النــواب األمريــي ســتيني هويــر أن املجلــس 
ســيصوت "قبــل نهايــة األســبوع" عــى مــرشوع 
منظومــة  تســمى  ملــا  يتضمــن متويــاًل  قانــون، 
للصواريــخ،  املضــادة  الحديديــة"  "القبــة 
ســحب  أثــاره  الــذي  الحــاد  الجــدل  عــى  ا  ردًّ
الدميقراطيني هذا التمويل من مرشوع قانون 

آخر.
أعضــاء دميقراطيــون يف املجلــس،  وســحب 
ا، بقيمــة  مســاء أول مــن أمــس، متويــاًل عســكريًّ
مليــار دوالر، لجيــش االحتالل اإلرسائييل، من 
األمريكيــة،  الحكومــة  لتمويــل  قانــون  مــرشوع 

بعد اعراضات جناح اليسار يف الحزب.
يطــرح  أن  يعتــزم  أنــه  األغلبيــة  زعيــم  وأكــد 
"للتصويــت قبــل نهايــة هــذا األســبوع مــرشوع 
الحديديــة"،  القبــة  بالكامــل  ســيمول  قانــون 
باستخدام آلية تقيض باملوافقة عليه بأغلبية 
ثلثي األعضاء الحارضين أو بتصويت شــفهي 
"الحــرة"  قنــاة  ذكــرت  مــا  حســب  باإلجــاع، 

األمريكية، أمس. 
وأشــار إىل أنــه بعــد إقــراره يف مجلــس النــواب 
يتعــني أن يوافــق مجلــس الشــيوخ عــى النــص 
ليحال إىل الرئيس جو بايدن، لتوقيعه وجعله 
قانوًنــا نافــًذا، وأكــد هويــر أن الرئيــس وجميــع 

القادة الدميقراطيني يوافقون عليه.
ســحب  بعــد  ســعوا  قــد  الحــزب  قــادة  وكان 
املــرشوع إىل تأكيــد أن التمويــل ســُيقر، ولكــن 
ضمــن مــرشوع قانــون امليزانية الســنوية لوزارة 

الدفاع األمريكية.
وقــال أحــد مســاعدي الكونغــرس لـ"تاميــز أوف 
الحديديــة"  "القبــة  متويــل  "إن  إرسائيــل": 
ســيوافق عليــه يف النهايــة، ولكــن عــر إلحاقــه 
لعــام  الدفــاع  مخصصــات  قانــون  مبــرشوع 

."2022
يف حــني ذكــر موقــع "والــال" العــري أن موقــف 
مــن  فقــط  ســاعات  قبــل  جــاء  الدميقراطيــني 

بالكونغــرس،  امليزانيــة  قانــون  مــرشوع  متريــر 
عــى خلفيــة انتقادات لسياســة )إرسائيل( يف 

الضفة الغربية وغزة.
وأضــاف: "يــدور الحديــث عــن حــدث نــادر ال 
يوافق فيه الكونغرس األمريي عى مساعدة 

)إرسائيل( ألغراض دفاعية".
قــرار  الجمهوريــون  الكونغــرس  أعضــاء  وقابــل 
ملــا  وفًقــا  واســعة،  بانتقــادات  الدميقراطيــني 

بني املصدر ذاته.
وســبق أن تعهــدت إدارة بايــدن يف أكــر مــن 
مناسبة بإمداد "القبة" اإلرسائيلية بالذخرية.

دولــة  واشــنطن  منحــت  املــايض  والعــام 
مليــار   3.8 تبلــغ  ماليــة  مســاعدات  االحتــالل 
التــزام ســنوي طويــل األمــد،  دوالر، جــزًءا مــن 
ضمــن اتفــاق وقعــه الرئيس األمريي األســبق، 
بــاراك أوبامــا، عــام 2016، ومينــح )تــل أبيب( 
حزمــة مســاعدات تبلــغ 38 مليــار دوالر خــالل 
10 سنوات، تخصص كلها ألغراض عسكرية.

عــى  واشــنطن  مــن  أبيــب(  )تــل  وتحصــل 
صواريــخ "تامــري" االعراضية املســتخدمة يف 
الصــاروخ  ومثــن  الحديديــة"،  "القبــة  منظومــة 

الواحد 50 ألف دوالر.
صبــاح  عريــة  قنــاة  وصفــت  الســياق  يف 
أمــس، رفــض الكونغــرس األمريــي التصديــق 
لالحتــالل  املقــّدم  العســكري  الدعــم  عــى 
العالقــات  يف  األرضيــة"  بـ"الهــزة  اإلرسائيــيل 

الثنائية بني واشنطن و"تل أبيب".
وذكــرت قنــاة "كان 11" الرســمية اإلرسائيليــة 
أّن قــرار الكونغــرس بإزالــة بنــد متويــل منظومــة 
يعــّد  أعالــه  جــدول  مــن  الحديديــة  القبــة 
"قــراًرا غــري مســبوق ولــه ما بعــده"، بعد تأجيل 
قرابــة  الكيــان  منــح  عــى  التصديــق  املجلــس 
مليار دوالر عى شــكل تســليح لصواريخ القبة 
الحديدية وتطوير بطاريات جديدة للمنظومة 

الدفاعية اإلرسائيلية.
الحــزب  قيــادة  قــرار  "يعــد  القنــاة:  وقالــت 
بنــد متويــل  اســتبعاد  الدميقراطــي األمريــي 

القبــة الحديديــة مــن جلســة الكونغــرس مبنزلــة 
هــزة أرضيــة، هــذا الحــدث لــه تداعيــات بعيدة 
األمد يف كل ما يتعلق بالعالقات اإلرسائيلية 
األوىل  فللمــرة  الدميقراطــي،  الحــزب  مــع 
تخضــع قيــادة الحــزب الدميقراطــي لألصــوات 
ق  املتطرفــة املعاديــة لـــ )إرسائيــل(، ومل ُتصــدِّ

عى املساعدات العسكرية"، وفق قولها.
املعــادي  اللــويب  "قــوة  عــن  القنــاة  وتحدثــت 
لـــ )إرسائيــل( يف الكونغــرس"، مشــرية إىل أّن 
"اللــويب" املزعــوم حــاول منــع تقديــم الدعــم 
العسكري األمريي للكيان خالل عدوانه عى 
قطــاع غــزة يف مايــو/ أيار املايض، عادًة رفض 
"الكونغرس" التصديق عى الدعم العسكري 

للقبة الحديدية "انقالًبا يف املوازين".
ولفتــت القنــاة إىل أّنــه عــى الرغم مــن إمكانية 
زعيــم  وعــد  كــا  مؤقًتــا"  "الرفــض  يكــون  أن 
الكونغــرس وزيــر خارجيــة االحتــالل يائــري لبيــد 
بذلــك أمــس، فــإّن مصــادر يف واشــنطن قالــت 
الكونغــرس  قــرار  "إّن مفاجــأة  العريــة:  للقنــاة 
لهــا  تتعــرض  قــد  مفاجــآت  لسلســلة  مقدمــة 

)إرسائيل( الحًقا".
فقــط  عينــة  يكــون  "قــد  حصــل  مــا  أّن  وبّينــت 
للمتوقــع حــال طلبــت )إرسائيــل( مــن الواليات 
هجوميــة  أســلحة  عــى  التصديــق  املتحــدة 
كالصواريــخ الدقيقــة"، معربــة عــن قلقهــا مــن 
الحــزب  يف  اليســاري  اللــويب  قــوة  "تنامــي 
إجــراء  موعــد  مــن  اقربنــا  كلــا  الدميقراطــي 

انتخابات منتصف الوالية".
وأضافــت القنــاة: "الســؤال الكبــري هنــا والــذي 
ال يوجــد لدينــا إجابــة عنــه هــو: هــل تشــاورت 
زعامــة الحــزب الدميقراطي مــع البيت األبيض 
فيا يتعلق بقرار استبعاد بند متويل صواريخ 
القبة الحديدية من قانون امليزانية؟"، مشرية 
بايــدن  جــو  األمريــي  الرئيــس  إعــالن  إىل 
بعــد انتهــاء العــدوان عــى غــزة التزامــه تزويــد 
"القبــة  لصواريــخ  جديــد  مبخــزون  )إرسائيــل( 

الحديدية".

ورشة تناقش اآلليات 
القانونية والقضائية لحماية 

حقوق اإلنسان بالقدس
القدس املحتلة/ فلسطني: 

عقــدت محافظــة القــدس أمــس، ورشــة عمــل بشــأن "االســتيطان وتقييــد 
الحريــات يف القــدس املحتلــة"، مبشــاركة مؤسســات املجتمــع املــدين، 

ومؤسسات حقوقية ومقدسية.
وناقشــت الورشــة التــي عقــدت يف بلــدة الــرام شــال القــدس املحتلــة، 
اآلليات القانونية والقضائية يف مجال حاية حقوق اإلنسان يف املدينة 
املقدســة، ومواجهة قانون "التســوية" الذي يســعى االحتالل اإلرسائييل 
قــري يف  مــن تهجــري  لفرضــه فيهــا، والتصــدي لالســتيطان ومــا يجــري 

أحيائها.
وقــال وزيــر العــدل يف حكومــة رام اللــه محمد الشــاللدة: إن هذه الورشــة 
تســعى لتوفــري آليــات عمليــة، لوضــع حــد إلجــراءات االحتــالل اإلرسائيــيل 

يف القدس، وتهجري املواطنني املقدسيني.
وأضــاف أن "الجمعيــة العامــة هــي الرملــان العاملــي، ومتثــل 193 دولــة، 
ونأمــل منهــا أن تنفــذ وتفعــل قــرارات الرشعيــة الدوليــة وعددهــا أكــر مــن 

700 قرار صادر عنها، و70 قرارا من املجلس الدويل".
وشدد عى رضورة احرام )إرسائيل( تطبيق اتفاقية جنيف عى القدس 
بصفتهــا منطقــة محتلــة، وعليــه فــإن قرار "ضم القدس مــن قبلها وإعالنها 
الــدويل،  القانــون  وقواعــد  ملبــادئ  خِطــر  وانتهــاك  باطــل  لهــا  عاصمــة 

والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، وكل ما نتج عن االحتالل باطل".
للتصــدي  قانونيــة،  وآليــات  بقــرارات  ســتخرج  الورشــة  أن  إىل  وأشــار 
للترشيعات العنرصية اإلرسائيلية الصادرة من الكنيست بحق القدس.

كتائب القسام تزف أحد 
عنارصها وسط القطاع

غزة/ فلسطني: 
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حاس، أمس، وفاة أحد 

عنارصها يف قطاع غزة.
وقالــت "القســام" يف بيــان لهــا: "نــزف املجاهــد حســني أحمــد حــور مــن 

مخيم املغازي الذي تويف يف إثر إصابته بفريوس كورونا". 

نقابة ُمعلِّمي لوس أنجلوس 
تخصص ندوات وغرًفا إلكرتونية 

لبحث قضية فلسطني
واشنطن/ فلسطني: 

وافقــت نقابــة املعلمــني يف مدينــة لــوس انجلــوس األمريكيــة عــى 
تخصيص ندوات وغرف إلكرونية ملناقشة القضية الفلسطينية.

ومــن املتوقــع أن تقــر النقابــة خــالل اجتاعهــا اليــوم الخميــس، قــراًرا 
توافقــت عليــه لتخصيــص نــدوات وغــرف إلكرونية ملناقشــة القضية 

الفلسطينية.
ــل تصويــت النقابــة  وجــاء هــذا القــرار بصفتــه تســوية مقابــل أن يؤجَّ
عــى قــرار مبقاطعــة )إرسائيــل( واعتبارهــا دولة فصــل عنرصي لصالح 
بتنظيــم  النقابــة  خاللــه  مــن  تقــوم  عليــه  التوافــق  تــم  بديــل  اقــراح 
ضمــن  غــرف  وتخصيــص  الفلســطينية،  القضيــة  لبحــث  اجتاعــات 
صفحاتهــا اإللكرونيــة لبحــث القضايــا املتعلقــة مبظلوميــة الشــعب 

الفلسطيني.
وقرر أنصار الحق الفلسطيني يف النقابة املوافقة عى هذه التسوية 
بحكم انشــغال الجســم التعليمي بعودة الطالب إىل املدرســة ضمن 

جائحة "كورونا"، التي فرضت التدريس عن بعد، العام املايض.
الواليــات  نقابــة يف  أكــر  ثــاين  أنجلــوس  لــوس  نقابــة معلمــي  وتعــد 

املتحدة، وعدد املنتسبني إليها يبلغ نحو 33 ألف معلم.
ت عــى قــرار مقاطعــة )إرسائيــل( اليــوم  وكان مــن املفــرض أن ُيصــوَّ
املقاطعــة  وحركــة  فلســطني  دعــم  حــول  بنــوًدا  ويتضمــن  الخميــس، 

وسحب االستثارات وفرض العقوبات عى )إرسائيل(.
االقــراح  تأجيــل  إىل  يدعــو  بديــل  اقــراح  لصالــح  القــرار  وســيؤّجل 
األصــيل وعقــد منتديــات طوعيــة حــول الــرصاع يف الــرشق األوســط 

بداًل من ذلك.
ووفًقا للغة الواردة يف االقراح البديل، ستكون املنتديات "مساحة 
حــرة لبحــث قضايــا الــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل ومناقشــتها يف 
جــو مــن التســامح والرصامــة الفكريــة وتشــمل املارســات الربويــة 
يف  تعليميــة  منطقــة  نقابــة  رئيــس  وقــال  الــدرايس".  الفصــل  يف 
النقابة ســكوت ماندل: "لقد كان أفضل حل وســط ميكن أن نتوصل 
إليــه للحفــاظ عــى وحــدة النقابــة"، مضيًفــا أن الجميــع يــدرك مــدى 

االنقسام حول هذا القرار.
م االقــراح األصــيل يف أيــار/ مايــو املايض، واتهــم مؤيدو القرار  وُقــدِّ
حكومــة االحتــالل بارتــكاب الفصــل العنــرصي واإلبــادة الجاعية ضد 

الفلسطينيني.
ويف مواجهة هذا القرار، نفذ أنصار )إرسائيل( يف الواليات املتحدة 

حملة مكثفة معادية، ووصفوا القرار بأنه "ُمعاٍد للسامية".
ســان  يف  املعلمــني  نقابــات  اتخــاذ  املاضيــة  األشــهر  وشــهدت 
فرانسيسكو، وسياتل، وسان دياغو، قرارات "تدعم حركة املقاطعة 

BDS، وتعد )إرسائيل( دولة فصل عنرصي".

"قبل نهاية األسبوع"

"النواب األمرييك" يصّوت عىل مرشوع 
قانون تمويل "القبة الحديدية"

الهدمي: االحتالل يستغل "أعياده" للتقدم يف مرشوعه التهويدي

صبـــري: اقتحـــام المستوطنيـــن األقصــى بأعــداد 
كبيـــرة لفـــرض واقـــع جديـــد وإظهـــار سيطرتهــم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك      )فلسطين(
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"السالم االقتصادي" يطل من 
جديد عبر حكومة بينيت-البيد

البائــد  نتنياهــو  بنيامــن  عهــد  خــال  اإلرسائيــي  اليمــن  درج 
عــى   )2009-2021( الســابقة  عــر  االثنــي  األعــوام  خــال 
التهــرب مــن أي مســار ســيايس مــع الســلطة الفلســطينية، رغبة 
بعدم دفع استحقاقات سياسية، رغم الضغوط التي مارستها 
 2009 عامــي  بــن  املتتاليتــن  حقبتيهــا  يف  أوبامــا  إدارة 

و2017.
حتــى جــاءت إدارة دونالــد ترامــب يف واليــة يتيمــة بــن 2017 
و2021، إذ ظهر انسجام واضح بن )تل أبيب( وواشنطن يف 
النظــر إىل مســتقبل العاقــة مــع الفلســطينين، وتتــوج ذلــك 
يف إعــان صفقــة القــرن التــي ظهــرت فارغــة مــن أي مضمــون 
سيايس، واقترص الحديث بشأنها عى املسائل االقتصادية، 

وتحسن الظروف املعيشية، ليس أكرث.
أبيــب(  )تــل  شــهدت  أن  إىل  الوتــرة  هــذه  عــى  األمــر  بقــي 
ا بقــدوم جــو بايــدن بــداًل مــن ترامــب،  وواشــنطن انقاًبــا سياســيًّ
معنيــن  ليســا  أنهــا  وظهــر  لنتنياهــو،  خلًفــا  بينيــت  ونفتــايل 
املســمى  الدبابــر"  بـ"عــش  وصفــه  ميكــن  مــا  إىل  بالدخــول 

القضية الفلسطينية، ولكلٍّ أسبابه الخاصة.
 فالحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة املشــكلة من ائتاف بصعوبة 
يقف عى أقدامه، وتحمل توجهات ميينية يف معظمها، عدا 
أصــوات متناثــرة مــن بقايا اليســار اإلرسائيي؛ ترفض اســتئناف 
تــرى رشيــًكا يف  املســار الســيايس الفلســطيني بزعــم أنهــا ال 
السلطة الفلسطينية ميكن التفاوض معه، وخشية أن الدخول 
يف معــرك ســيايس معهــا قــد يحمــل بــن ثنايــاه انفــراط عقــد 

االئتاف الحكومي.
االنســحاب  مبكــًرا  اختــارت  فقــد  الدميقراطيــة  اإلدارة  أمــا 
والــرصاع  الفلســطينية،  القضيــة  وفيهــا  بأرسهــا،  املنطقــة  مــن 
الفلســطيني اإلرسائيــي، اقتناًعــا بأنهــا لــن تجد الحل الســحري 
لــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ألن لديهــا إســراتيجية واضحــة 
بالتفــرغ لرصاعــات أهــم وأخطــر، يف نظرها، ال ســيا مع روســيا 

والصن.
بقــي األمــر عــى حالــه يف النصــف األول مــن العــام الجــاري إىل 
أن اندلــع العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة يف مايــو، الــذي أجــر 
بايــدن عــى العــودة "مضطــرًّا" لانخراط يف هــذا الرصاع، ببدء 
اللــه و)تــل أبيــب(  إرســال مبعوثيــه إىل طرفيــه، وشــهدت رام 
لقــاءات أمريكيــة مكوكيــة، ركــزت يف معظمهــا عــى الجوانــب 
االقتصاديــة، واســتئناف الدعــم املــايل للســلطة الفلســطينية، 

بعد تجميد إدارة ترامب له.
كــا مارســت واشــنطن ضغوطهــا عــى )تــل أبيــب( الســتئناف 
إعــادة أمــوال املقاصــة للســلطة الفلســطينية، وزيــادة تصاريــح 
العمــل للعــال الفلســطينين يف الداخــل املحتــل، والســاح 
دون  ذلــك  كل  الغربيــة،  بالضفــة  )ج(  املناطــق  يف  بالبنــاء 

الحديث بصورة أو بأخرى عن مسار سيايس بن الجانبن.
يصعب تفســر هذا الســلوك األمرييك ذو الطابع االقتصادي 
املعيــي البحــت تجــاه الفلســطينين مبنــأى عــن أي تفاهــم 
مــع )تــل أبيــب(، التــي تــرى أن القنــاة الوحيدة لعــودة العاقات 
الثنائية مع الفلسطينين هي االقتصادية، واالقتصادية فقط، 
أنبــوب  الــذي يشــكل  مــع اســتمرار "التعــاون األمنــي"  ال شــك 

األكسجن الحقيقي لبقاء السلطة الفلسطينية.

جامعة كندية تتضامن 
مع فلسطني ضد جرائم 

التطهيــــر العرقــــي
كندا/ فلسطن: 

اجتــاع  خــال  كنــدا،  يف  مانيتوبــا  جامعــة  طــاب  اتحــاد  تبنــى 
لــه، بياًنــا تضامنًيــا مــع الشــعب الفلســطيني ضــد جرائــم التطهــر 

العرقي التي ترتكبها حكومة االحتال اإلرسائيي.
ومتــت املوافقــة أمــس، عــى مــروع القــرار رقــم )0517( بعــد 
مــن  العديــد  إىل  املجلــس  فيهــا  اســتمع  النقــاش  مــن  ســاعات 
األرايض  يف  املســتمرة  اإلنســانية  باألزمــة  املرتبطــن  الطــاب 

الفلسطينية املحتلة.
يف حن من املقرر أن يبدأ االتحاد العمل عى الصياغة النهائية 

للبيان بعد إقرار مضمونه.
وانضــم اتحــاد طــاب الجامعــة إىل العديــد مــن اتحــادات الطاب 
يف جميــع أنحــاء كنــدا، التــي أصــدرت مثــل هــذه البيانــات، مبــا 
يف ذلــك اتحــاد طــاب جامعــة نيويــورك، واتحــاد طــاب جامعــة 
تورونتو ميسيسوجا، ورابطة طاب التعليم املستمر يف جامعة 

رايسون، وجمعية سيمون فاسر للطاب.
ويــأيت القــرار نتيجــة جهــود اســتمرت ألشــهر مــن قبــل تحالــف غــر 
رســمي يضــم 40 طالًبــا يف جامعــة مانيتوبــا للتضامن مع الطاب 

الفلسطينين.
وتقــرر أيًضــا إنشــاء فــرع يف الجامعــة لطــاب مــن أجــل العدالــة 
انتهــاك  بشــأن  شــكوى  وبحــث  الجامعــي،  بالحــرم  فلســطن  يف 
حقوق الطلبة ضد كلية األعال يف الجامعة بسبب رسالة بريد 
مــع  تضامنــوا  إذا  الدوليــن  للطلبــة  تهديــًدا  تضمنــت  إلكــروين 

فلسطن.

ب  "العالقات الدولية" ُترحِّ
بقرارات حزب الديمقراطيني 

األحــــرار الربيطانـــــي 
غزة/ فلسطن:  

حــزب  مبوافقــة  الدولية–فلســطن  العاقــات  مجلــس  رحــب 
املســتوطنات  بضائــع  حظــر  عــى  بأغلبيــة  األحــرار  الدميقراطيــن 
زيــارة  الفلســطينين حــق  الريطانيــة، ومنــح  مــن األســواق  اإلرسائيليــة 
الفــوري  باالعــراف  وااللتــزام  دخــول،  تأشــرة  دون  املتحــدة  اململكــة 
بدولة فلسطن ومنع الركات الريطانية من العمل يف املستوطنات 

غر القانونية يف األرايض املحتلة.
وقال املجلس يف بيان صحفي أمس: إن "هذه القرارات تعكس التيار 
وزيــادة  االحتــال اإلرسائيــي  لجرائــم  املتزايــد واملناهــض  الريطــاين 

الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وجــاء يف البيــان: "إن املوافقــة عــى تلــك القــرارات هــي خطــوة رمزيــة 
كبرة تعطي األمل للشعب الفلسطيني بالتضامن الدويل يف مسرته 

نحو التحرر واالستقال وتقرير املصر."
ودعــا املجلــس جميــع األحــزاب الريطانيــة إىل اتخــاذ قــرارات مشــابهة 
نــرصة للحــق الفلســطيني التاريخــي، وتصحيًحــا للخطــأ التاريخــي مــن 

بريطانيا بحق شعبنا.
الريطانيــة  األحــزاب  أكــر  ثالــث  األحــرار،  الدميقراطيــن  حــزب  وكان 
يف الرملــان، قــد وافــق أخــًرا، بأغلبيــة عى حظر بضائع املســتوطنات 
زيــارة  الفلســطينين حــق  الريطانيــة، ومنــح  مــن األســواق  اإلرسائيليــة 
الفــوري  باالعــراف  وااللتــزام  دخــول،  تأشــرة  دون  املتحــدة  اململكــة 
بدولة فلسطن ومنع الركات الريطانية من العمل يف املستوطنات 

غر القانونية يف األرايض املحتلة.

"التغيري واإلصالح": تجديد 
"اإلداري" للنائب الرجوب بلطجة 

بحق ممثيل الرشعية
الخليل/ فلسطن: 

استنكرت كتلة التغير واإلصاح الرملانية تجديد سلطات االحتال 
االعتقال اإلداري للنائب يف املجلس التريعي نايف الرجوب.

وأكــد بيــان للكتلــة أمــس، أن هــذه الجرميــة ُتعــد اســتمراًرا للبلطجــة 
نهــج  ضمــن  وتــأيت  الرملانيــة،  للحصانــة  وانتهــاكًا  الصهيونيــة 
االستهداف املتواصل للرعية الرملانية وتفريغ الضفة من الرموز 

والقيادات الوطنية.
وأشــارت إىل أن تجديــد الحكــم اإلداري بحــق النائــب الرجــوب أربعــة 
ودليــًا  الرعيــة،  رمــوز  بحــق  جديــدة  جرميــة  يعــد  جديــدة  شــهور 
واضًحــا عــى مــدى عنجهيــة االحتــال وإمعانــه يف عقليــة اإلجــرام 
شــعبنا  بحــق  الصهيــوين  اإلرهــاب  عربــدة  يف  وإمعاًنــا  واإلرهــاب، 

ورموزه الوطنية.
ومددت محكمة االحتال، أخًرا، االعتقال اإلداري للنائب الرجوب 

)63عامًا( من الخليل ملدة أربعة أشهر.

وأفــادت عائلــة الشــيخ الرجــوب أن ســلطات االحتــال متنعهــم زيارته 
منــذ اعتقالــه قبــل أربعــة أشــهر، موضحــة أنــه معتقل يف ســجن عوفر 
حــاس  حركــة  لقيــادات  اســتهداف  حملــة  إطــار  يف   19/5 منــذ 

ومرشحي قامئة القدس موعدنا يف الضفة الغربية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
جــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيي، أمس، 
االعتقال اإلداري لألســر املرشــح ضمن قامئة 

القدس موعدنا زياد صالح الشيخ.
محكمــة  بــأن  األرسى  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
للمــرة  اإلداري  االعتقــال  جــددت  االحتــال 
الثانية عى التوايل لألســر زياد صالح الشــيخ 

ملدة 4 أشهر.
 واعتقلــت قــوات االحتــال زيــاد صالح الشــيخ 
فجر ١٣ مايو/ أيار ٢٠٢١م، بعد دهم وتفتيش 
منزله يف بلدة أبو ديس يف القدس املحتلة.

 والشــيخ )61 عامــا( محــرر وقيــادي يف حركــة 
عديــدة،  مــرات  ســابقا  اعتقــل  وقــد  حــاس، 
أمــن  أجهــزة  لــدى  ســابق  ســيايس  ومعتقــل 
طولكــرم  مدينــة  مــن  ينحــدر  وهــو  الســلطة، 

أبــو ديــس، كــا يعمــل يف  ويســكن يف بلــدة 
جامعة القدس.

ومنــذ انطــاق قامئــة القدس موعدنا عن حركة 
اســتهدفت  التريعيــة  لانتخابــات  حــاس 
مرشــحيها  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 

باالعتقال واملاحقة بالضفة الغربية.
عســكري  بأمــر  حبــس  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
لألســر،  اتهــام  الئحــة  توجيــه  دون  إرسائيــي 

ملدة تصل إىل 6 أشهر قابلة للتمديد.
أســرا   )4650( االحتــال  ســلطات  وتعتقــل 
توقيــف  ومركــز  ســجنا   )23( يف  يقبعــون 
تقبــع  أســرة،   )40( األرسى  وبــن  وتحقيــق، 
غالبيتهــّن يف ســجن "الدامــون". كــا تعتقــل 
ســلطات االحتــال نحــو )200( طفــًا وقارصًا، 
ومجــدو،  "عوفــر،  ســجون  عــى  موزعــن 
املعتقلــن  عــدد  يبلــغ  حــن  يف  والدامــون"، 

اإلدارين نحو )520( أسرًا.

رام الله/ فلسطن: 
قــال نــادي األســر الفلســطيني، أمــس، إن أرسى 
عصيــان  يف  رشعــوا  اإلســامي  الجهــاد  حركــة 
اإلرسائيليــة؛  االحتــال  ســجون  إدارة  لقوانــن 

احتجاجا عى سياسة التنكيل بحقهم.
النــادي يف بيــان صحفــي أمــس أن "أرسى  وبــّن 
العــدد،  عــى  الوقــوف  عــن  امتنعــوا  الجهــاد 
ويرفضون الخروج عند الفحص األمني للشبابيك 

واألرضيات".
األرسى  يقيــدون  "الســجانن  أن  وأضــاف 

ويخرجونهم من غرفهم للفحص بالقوة".
ومنــذ تحريــر 6 أرسى أنفســهم مــن ســجن جلبــوع 
1948، فرضــت  عــام  شــال فلســطن املحتلــة 
اإلجــراءات  مــن  سلســلة  االحتــال  ســلطات 
العقابيــة عــى األرسى عامــة، واختصت التابعن 
منهــم لـ"الجهــاد اإلســامي" بعقوبــات مضاعفــة، 

وفق نادي األسر.
"نقلــت  الســجون  إدارة  أن  إىل  النــادي،  وأشــار 
غالبيــة أرسى الجهــاد اإلســامي مــن غرفهــم إىل 
العيــش  مــن  ومنعتهــم  األخــرى،  الفصائــل  غــرف 

يف غــرف واحــدة، وفرضــت عليهم غرامات مالية 
عاليــة )مل يحددهــا(، ونقلــت نحــو )100( قيــادي 

إىل الزنازين".
يف  تــزال  مــا  الســجون  يف  "الفصائــل  أن  وذكــر 
هــذه  لوقــف  الســجن  إدارة  مــع  مفاوضــات  حالــة 
الجــاري،  أيلــول  6 ســبتمر/  االعتــداءات". ويف 
حفــر 6 أرسى نفقــا مــن زنزانتهــم إىل خــارج ســجن 
 10 يومــي  منهــم  أربعــة  اعتقــال  وأُعيــد  جلبــوع، 
آخــر  اعُتقــل  حــن  يف  نفســه،  الشــهر  مــن  و11 

أسرين، األحد املايض.

رام الله/ فلسطن:
واملحرريــن"  األرسى  شــؤون  "هيئــة  حــذرت 
أمس، من "التعتيم" الذي تنتهجه إدارة سجون 
الذيــن  الســتة  األرسى  أوضــاع  عــى  االحتــال، 
متكنــوا مــن تحريــر أنفســهم من ســجن "جلبوع" 

اإلرسائيي وأعيد اعتقالهم مؤخرا.
وقــال رئيــس الهيئــة قــدري أبــو بكــر يف ترصيــح 
إذاعــي: إن "االحتــال ميــارس التعتيم الشــديد 
عــى األرسى الســتة، وخصوصــا أيهــم كممجــي 
اللحظــة  توجــد حتــى  إذ ال  نفيعــات،  ومناضــل 

معلومــات متوافــرة عــن وضعهــا، بســبب منــع 
زيارات املحامن، بزعم عدم انتهاء التحقيق".

االحتــال  جيــش  أعــاد  املــايض  األحــد  وفجــر 
اعتقال كممجي ونفيعات، آخر أســرين متكنا 
الســجن، وذلــك مــن  مــن  مــن تحريــر نفســيها 
)شــايل  جنــن  مدينــة  يف  الرقيــة  املنطقــة 

الضفة الغربية املحتلة(.
ســتة  حفــر  الجــاري  ســبتمر  أيلــول/   6 ويف 
أرسى فلســطينيون نفقــا مــن زنزانتهم إىل خارج 
جانــب  إىل  وهــم  اعتقالهــم  وأُعيــد  الســجن، 

كممجــي ونفيعــات: محمــد العارضــة، ومحمــود 
العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري.

يف  األرسى  إن  بكــر  أبــو  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
االحتــال  ســجون  إدارة  أعطــوا  "عوفــر"  ســجن 
مهلــة حتــى نهايــة األســبوع الجاري، لاســتجابة 
ملطالبهــم املتمثلــة، بعاج أرسى حركة الجهاد 

اإلسامي، وإعادتهم إىل غرفهم.
عــدم  حــال  يف  هــددوا  األرسى  أن  إىل  وأشــار 
اســتجابة ســلطات االحتــال أنــه ســيكون هنــاك 

تصعيد يشمل كل السجون.

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
أكد غسان بنات؛ شقيق مرشح قامئة الحرية والكرامة 
الــذي  بنــات،  نــزار  الســيايس  املعــارض  االنتخابيــة 
اغتالتــه قــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ التابــع للســلطة، 
اســتمرار املضايقــات بحــق العائلــة تزامًنــا وتجهيــزات 

إقامة حفل تأبينه.
وبّن غسان لصحيفة "فلسطن"، أمس، أن املضايقات 
تشــمل التنصــت عــى جــواالت أفــراد العائلــة ومراقبــة 
حســاباتهم عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، ومحاولة 
أشــخاص مجهولــن التواصــل معها من خال حســابات 

مشبوهة عى مواقع التواصل االجتاعي.
ويف حــن مل يتهــم غســان أجهــزة أمــن الســلطة مبــارشة 
بهذه املضايقات، فإنه توقع بقوة أال تكون جهة غرها 
هواتــف  أرقــام  مــن  الدالئــل  ولديهــا  ذلــك،  وراء  تقــف 

وأساء حسابات عى مواقع التواصل.
ويتزامن كل ذلك مع تجهيزات العائلة وأطراف أخرى، 
مشــاركة إقامــة حفــل تأبــن لنــزار الــذي اغتالتــه قــوة من 
يونيــو/   24 املوافــق  الخميــس  فجــر  الوقــايئ،  األمــن 
حزيــران 2021، بعــد اعتقالــه مــن داخــل منــزل مبدينــة 

الخليل، جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وتضــم لجنــة تأبــن نــزار، إىل جانــب عائلتــه، حــراكات 
وفعاليــات وقــوى وطنيــة وقوائــم انتخابيــة ومجموعــات 
واجتاعيــة  سياســية  ونخــب  وشــخصيات  شــبابية 

وثقافية.
واملعــارض  االنتخــايب  املرشــح  تأبــن  لجنــة  وقــررت 
الســبت  يــوم  الشــهيد  تأبــن  حفــل  إقامــة  الســيايس، 
املوافــق 9 أكتوبــر/ تريــن األول املقبــل، يف ســاحة 

املجلس التريعي مبدينة رام الله.
وحســبا أفــاد غســان بنــات، فــإن العائلــة أرســلت طلًبا 
من خال محاميها، إىل الجهات املسؤولة يف حكومة 
رام اللــه، لعقــد حفــل التأبــن، لكــن مل يــرد عليهــا أحد، 

ولذلــك قــررت إقامــة حفــل التأبــن يف ســاحة املجلس 
التريعي، ويف حال منع إقامته هناك، ســتلجأ لجنة 
الســاعة  دوار  أو  املنــارة  دوار  يف  إقامتــه  إىل  التأبــن 

مبدينة رام الله.
أعضائهــا  مــن  عــدًدا  كلفــت  التأبــن  لجنــة  أن  وبــّن 
أخــرى  للجنــة  وأوكلــت  اللوجســتية،  األمــور  ملتابعــة 
بإعــداد برنامــج التأبــن الــذي يشــارك يف إعــداده إىل 
الشــعب  عــن  ممثلــون  بنــات  الشــهيد  عائلــة  جانــب 

واملجتمع األهي والقوى الوطنية.
نهايــة  قبــل  ســُتعَلن  املوســعة  التأبــن  لجنــة  أن  وبــّن 
الشــهر الجــاري، حيــث ســتضم املئــات مــن فعاليــات 
أماكــن  كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  وأبنــاء  وقــوى 

وجوده.
وأشار إىل أن مهرجان التأبن أهم خطوات العائلة يف 
الفرة الحالية، وبعدها ستواصل جهودها الهادفة إىل 

محاكمة قانونية عادلة ضد قتلة نزار.
مــن  أنــه  إىل  أشــار  نــزار،  قتلــة  مقاضــاة  موضــوع  ويف 
الشــهر  أيلــول  ســبتمر/   27 يف  جلســة  عقــد  املقــرر 

الحايل، لقراءة الئحة االتهام املوجهة ضدهم.
أوىل  اللــه  رام  يف  العســكرية  املحكمــة  وعقــدت 
جلســاتها ملحاكمة قتلة الناشــط املعارض السيايس، 
طاقــم  بحضــور  الحــايل،  أيلــول  ســبتمر/   14 بتاريــخ 
اإلعــام،  وســائل  عــن  وممثــي  بنــات،  محامــي 
واملؤسســات الحقوقيــة، يف حــن رفضــت عائلة بنات 

حضور جلسات املحكمة.
جلســة  يف  املشــاركة  رفضهــا  بنــات  عائلــة  وبــررت 
املحكمــة، وفــق بيــان صــدر عنهــا: "احراًمــا لدمــاء ابننا 
الوطنيــة،  مبادئنــا  مــع  وانســجاًما  بنــات،  نــزار  الشــهيد 
التــي تنــص عــى أنــه: ال ميكــن أن نجتمــع مــع مجموعــة 
االغتيــال واإلجــرام تحــت ســقف واحــد، ونعلــن أننــا لــن 

نحرض املحكمة الجزئية واملنقوصة".

نابلس/ فلسطن: 
مــن  محامــون  مديــر  كراجــة  مهنــد  املحامــي  أكــد 
أجــل العدالــة، أمــس، أن عــرات حــاالت االعتقــال 
يف  سياســية،  خلفيــة  عــى  قــت  ُوثِّ واالســتدعاء 
صفــوف طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة يف نابلــس 

شال الضفة الغربية املحتلة
يف  نــره  منشــور  وفــق  كراجــة  املحامــي  ورصــد 
"فيــس  االجتاعــي  التواصــل  موقــع  عــى  صفحتــه 
7 اعتقــاالت و20 اســتدعاء لطلبــة جامعــة  بــوك"، 

النجاح الوطنية من قبل أجهزة أمن السلطة.
بدورها، أعلنت لجنة أهايل املعتقلن السياسين 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة أن جهــاز األمــن الوقايئ 
مــا زال يعتقــل الطالــب يف جامعــة النجــاح جعفــر 

مروان أقرع بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

غزة/ فلسطن: 
فلســطن  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  دعــت 
املفاوضــات  اســتئناف  ل  تســوُّ عــن  التوقــف  إىل 

السياسية مع سلطات االحتال اإلرسائيي.
"يف  أمــس:  صحفــي  ترصيــح  يف  الجبهــة  وقالــت 
قــادة االحتــال عنجهيــة  فيــه  يــزداد  الــذي  الوقــت 
وتعالًيا، يف تنافس عى من ســيكون أكرث تشــدًدا 
مــع قضيتنــا وحقوقنــا الوطنية، كــرثت الترصيحات 
والبيانــات املتضاربــة من مصادر عدة يف الســلطة 

الفلسطينية".
والبيانــات  الترصيحــات  هــذه  "كل  أن  وأضافــت 
تشــر إىل حالــة الفــوىض السياســية التــي تتخبــط 

وأشــارت إىل مواصلــة اعتقــال الطالــب عبادة جودة 
لليــوم الـــ 8 عــى التــوايل، والطالــب حســن تفاحــة 

لليوم الـ 9 عى التوايل.
يف السياق، اعتقل جهاز املخابرات يف بيت لحم 
الشــاب مهــدي طــه الشــيخ مــن بلــدة مــراح ربــاح بعد 

استدعائه للمقابلة صباح أول من أمس.
وذكــرت اللجنــة أن جهــاز األمــن الوقــايئ يف الخليــل 
اعتقــل املحــرر حمــزة الزهور بعد اقتحام منزله فجر 
لعــدة  أمــس وهــو معتقــل ســيايس ســابق  مــن  أول 

مرات.
الخليــل  يف  املخابــرات  جهــاز  يواصــل  حــن  يف 
اعتقال املحرر واملعتقل السيايس السابق الشيخ 
خــرض الحــروب والطالــب محــي الديــن الراونــة من 

بلدة دورا لليوم الـ 10 عى التوايل.

فيها السلطة يف إدارتها للشأن السيايس والعاقة 
مــع ســلطات االحتــال، وحالــة اإلربــاك واالرتبــاك 
باتــت عامــة يوميــة مــن عامــات السياســة  التــي 

الرسمية الفلسطينية".
هــذه  مــن  الخــروج  رضورة  إىل  الجبهــة  ودعــت 
سياســية  اســراتيجية  اســتعادة  نحــو  األجــواء، 
كفاحيــة، كفيلــة بإعــادة تجميــع املوقــف الوطنــي 
متوافــق  نضــايل  برنامــج  إطــار  يف  الفلســطيني 
يف  الوطنيــة  املؤسســة  عنــه  عــرت  والتــي  عليــه، 
القيــادي  واالجتــاع   )2018( الوطنــي  املجلــس 
العامــن  األمنــاء  ومؤمتــر   )19/5/2020(

.)3/9/2020(

استمرار المضايقات ضد عائلة بنات 
تزامًنا مع تجهزيات إقامة حفل تأبينه

ُمحـــــــاٍم: أجهزة السلطة تواصل 
حملتها ضد طلبة جامعة النجاح

"الديمقراطية" تدعو للتوقف 
ل استئناف المفاوضات عن تسوُّ

"هيئة األرسى" تحذر من "تعتيم" االحتالل 
علـــى أوضـــاع أســرى "جلبـــوع" الستــة

رفًضا للتنكيل بهم.. 
ذون عصياًنا أرسى "الجهاد اإلسالمي" ُينفِّ

تجديد االعتقال اإلداري للمرشح ضمن 
قائمة "القدس موعدنا" زياد الشيخ

األسير زياد الشيخ
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نواب المجلس التشريعي في أثناء الجلسة البرلمانية بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ فلسطني:
أدان املجلــس الترشيعــي، "اتفــاق اإلطــار" املوقــع بني 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة  املتحــدة  الواليــات 
ا إيــاه مقدمة عملية إللغاء  الفلســطينيني "أونــروا"، عــادًّ

حق العودة الفلسطيني.
وكالــة  أمــس،  عقدهــا،  جلســة  يف  املجلــس  وطالــب 
اتفــاق  بنــود  تنفيــذ  التزامهــا  عــن  بالرتاجــع  الغــوث 
اإلطــار مــع الواليــات املتحــدة ملــا يوقعــه هــذا االتفــاق 
مــن رضر بالــغ عــى الالجئــني الفلســطينيني والقضيــة 

الفلسطينية.
وأكــد أن هــذا االتفــاق يشــكل انتهــاًكا صارًخــا للقانــون 
 1949 302 لعــام  القــرار  الــدويل، ويتنــاىف مــع مــواد 
القــايض بإنشــاء وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني لتوفري 
إىل  الفلســطينيني  لالجئــني  واملســاعدات  الحاميــة 

حني إنهاء معاناتهم.
حيــاد  ملبــدأ  خرًقــا  تشــكل  االتفــاق  بنــود  أن  وعــدَّ 
املنظامت الدولية، وتشكل تعدًيا واضًحا عى حقوق 
املوظفــني العاملــني يف مؤسســات وكالــة الغــوث مــن 
لوكالــة  حرًفــا  تشــكل  كــام  الفلســطينيني،  الالجئــني 
الغــوث عــن دورهــا اإلنســاين، وتجعــل منهــا وكيــاًل أمنًيا 

أمريكًيا للرقابة عى الالجئني الفلسطينيني.
وشــدد عــى رفضــه التام التدخــل األمرييك يف تعديل 
املناهــج التعليميــة يف مــدارس وكالــة الغــوث، ويــرى 
للقبــول  الفلســطينيني  الالجئــني  لدفــع  محاولــة  أنهــا 

بالتعايش يف ظل االحتالل.
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  الترشيعــي،  املجلــس  ودعــا 
الغــوث  بإلــزام وكالــة  قــرار عاجــل  اتخــاذ  املتحــدة إىل 
الواليــات  مــع  اتفاقهــا  إلغــاَء  أمميــة  مؤسســة  بصفتهــا 

املتحدة األمريكية.
أي  املتحــدة  للواليــات  تكــون  أن  املجلــس  ورفــض 
وصاية مبارشة أو تدّخل يف وضع السياســات الناظمة 
لعمــل وكالــة الغــوث، فالسياســات األمريكيــة الداعمــة 
ا غري  لالحتالل تجعل الواليات املتحدة خصاًم سياسيًّ

مؤمتن عى مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
دعــم  ومؤسســات  الحقوقيــة،  املؤسســات  كل  ودعــا 
الالجئــني إىل القيــام بدورهــم الفاعــل يف الضغط عى 
مــع  اإلطــار  اتفــاق  عــن  للرتاجــع  الغــوث ودفعهــا  وكالــة 

الواليات املتحدة األمريكية.
أداة سياسية ووكيل أمني

مــن جانبــه، قــال رئيــس املجلس الترشيعــي باإلنابة، د. 
أحمــد بحــر، إن "الشــعب الفلســطيني فوجــئ بتوقيــع 
اتفــاق إطــار بــني "أونــروا" واإلدارة األمريكيــة ينــص عــى 
استئناف الدعم املايل األمرييك للوكالة تحت رشوط 
إلحــاق وتبعيــة  اتفــاق  منــه  قانونيــة تجعــل  ــة وغــري  مذلَّ
ُيخرج "أونروا" عن مهامها األساســية، ويحرف مســارها 
والنهــوض  الفلســطينيني  الالجئــني  لخدمــة  الوظيفــي 

بأوضاعهم يف مختلف املجاالت".
وأضاف بحر يف كلمته، أنه من املؤسف أن تنزلق إدارة 
لهــا إىل أداة  "أونــروا" إىل مثــل هــذا االتفــاق الــذي حوَّ
سياســية ووكيــل أمنــي بامتيــاز تابــع لــإدارة األمريكيــة 
مــع املوقــف  تتامهــى  املنحــازة متاًمــا لالحتــالل، وأن 
الفلســطينيني  الالجئــني  لقضيــة  املعــادي  األمريــيك 

وهذا يتناىف مع عمل الوكالة واختصاصها.
بتحمــل  املانحــة  والــدول  املتحــدة  األمــم  وطالــب 
مســؤولياتها تجــاه معالجــة األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا 

التــي  الواهيــة  بالحجــج  التــذرع  وعــدم  الغــوث،  وكالــة 
اتفاقيــات ذات  بــأي  الســامح  وعــدم  قبولهــا،  ال ميكــن 
ومهامهــا  دورهــا  عــن  "أونــروا"  تحــرف  خبيثــة  أجنــدة 
ومساســا  إهانــة  وتشــكل  األساســية،  ومســؤولياتها 
بالقرارات والقوانني الدولية الخاصة بدور ومسؤوليات 
واختصاصــات "األونــروا" تجــاه الالجئني الفلســطينيني 

وحقوقهم الثابتة.
كل  عــن  الفــوري  للرتاجــع  "أونــروا"  رئاســة  بحــر  ودعــا 
حقــوق  تجــايف  التــي  الجائــرة  واالتفاقيــات  القــرارات 
تقليصــات  أي  إجــراء  وعــدم  الفلســطينيني،  الالجئــني 
تقدمهــا  التــي  الخدميــة  القطاعــات  مــن  أي  عــى 
لالجئــني، والعمــل عــى تطويــر مســتوى وآليــات الدعم 
عــن  بنفســها  والنــأي  تقليصهــا،  مــن  بــدال  والخدمــات 
قضيــة  ضــد  والتآمــر  والتوطــني  التصفيــة  مخططــات 

الالجئني الفلسطينيني.
وســيايس،  برملــاين  حــراك  أوســع  بلــورة  إىل  ودعــا 
إقليمــي ودويل، بهــدف إبطــال اتفــاق اإلطــار األمريــيك 
مــع "األونــروا"، والعمــل عــى حاميــة حقــوق الالجئــني 
والقوانــني  القــرارات  بقــوة  املشــمولني  الفلســطينيني 
الدولية من تغّول اإلدارة األمريكية التي تعمل لتحقيق 

مصالح االحتالل اإلرسائييل.
والنفــوذ  التأثــري  ســهام  عــن  "األونــروا"  بعــزل  وطالــب 
يهــدف إىل  الــذي  قانــوين  والــال  قيمــي  الــال  األمريــيك 
تفريغهــا مــن مضامينهــا األساســية وأهدافهــا اإلنســانية 
لصالح "املرشوع الصهيوين" يف فلســطني واملنطقة، 
الربملانــات  كل  خاطــب  الترشيعــي  أن  إىل  مشــرًيا 
العربيــة واإلســالمية والدوليــة وجامعــة الــدول العربيــة، 
املؤسســات  وكل  اإلســالمي،  التعــاون  ومنظمــة 
واألمميــة،  الدوليــة  واملنظــامت  واإلنســانية  الحقوقيــة 

مــام يؤكــد أن األزمــة املاليــة التــي عانــت منهــا "أونــروا" 
خــالل الســنوات األخــرية كانــت مفتعلــة بهــدف حــرف 
املؤسســة األمميــة عــن دورهــا اإلنســاين والقانــوين يف 

حامية وإغاثة الالجئني الفلسطينيني.
ولفــت إىل أن خضــوع "أونــروا" للقوانني األمريكية وفق 
االتفاق ينفي صفة األممية عنها، ويتامهى مع "الرؤية 
الصهيونيــة" للــراع، ورغبــة االحتــالل يف إنهــاء دورها، 
مردفــا بــأن أونــروا تعتــرب الشــاهد القانــوين عــى "حــق 

العودة" لالجئني الفلسطينيني.
االتفــاق  هــذا  كــون  مــن  املخــاوف  إىل  عــدوان  وأشــار 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  لتصفيــة  هــو مقدمــة 

الفلسطينيني وإلغاء حق العودة.
وأوضــح أن موافقــة وكالــة الغــوث عــى تجريــم النضــال 
الفلســطيني، وعدم تقديم مســاعداتها بصورة مبارشة 
أو غــري مبــارشة لألفــراد أو الكيانــات املرتبطــة بالنضــال 
يف  شــارك  فلســطيني  الجــئ  أي  وحرمــان  الوطنــي، 
والصحيــة  التعليميــة  خدماتهــا  مــن  االحتــالل  مقاومــة 
سياســًيا  خصــاًم  الغــوث  وكالــة  مــن  يجعــل  واإلغاثيــة، 
بيــد االحتــالل ينفــذ مــن  الفلســطيني، وأداة  للشــعب 

خاللها سياساته العنرية ضد الالجئني.
وقــال عــدوان: إن "التــزام وكالــة الغــوث ببنــود االتفــاق 
للواليــات  تابعــة  اســتخبارية  بوكالــة  أشــبه  يجعلهــا 
وفــق  الغــوث  وكالــة  تقــوم  األمريكيــة، حيــث  املتحــدة 
ثالثــة  كل  حياديــة  تفتيــش  عمليــات  بإجــراء  االتفــاق 
واملســتفيدين  وموظفيهــا  منشــآتها  لكافــة  أشــهر 
مبراقبــة  خــاص  نظــام  بإنشــاء  وتقــوم  خدماتهــا،  مــن 
املســتفيدين مــن خدماتهــا املختلفــة للتأكــد مــن عدم 
فوريــة  تأديبيــة  إجــراءات  وتتخــذ  للحياديــة،  انتهاكهــم 
بحق املخالفني، وتقوم بإعداد تقارير ربع سنوية حول 

الالجئــني  تســتهدف  التــي  املؤامــرة  لهــذه  للتصــدي 
الفلسطينيني والعمل من أجل إحباطها.

شروط مجحفة
املجلــس  يف  الالجئــني  لجنــة  رئيــس  قــال  جهتــه  مــن 
الواليــات  إن  عــدوان،  عاطــف  النائــب  الترشيعــي، 
متويلهــا  اإلطــار  اتفــاق  مبوجــب  اســتأنفت  املتحــدة 
لوكالــة الغــوث وفــق رشوط مجحفــة تؤثــر بشــكل مبارش 
عى دورها اإلنساين والقانوين، وتنتهك بشكل صارخ 

التفويض املمنوح لها من األمم املتحدة.
شــئون  لجنــة  تقريــر  اســتعراضه  خــالل  عــدوان  وأشــار 
الالجئــني، إىل أن وكالــة الغــوث تذّرعت بشــح التمويل 
مــن  إطــار يقــّوض  اتفــاق  للتوقيــع عــى  املــايل كمــربر 
دورها القانوين، ويجعلها خاضعة للقوانني األمريكية، 

مســاعداتها، ورفــع تقريــر نصــف ســنوي حــول أنشــطتها 
الســامح  إىل  إضافــة  األمريكيــة،  الخارجيــة  لــوزارة 
للواليــات املتحــدة مبراقبــة أنشــطتها مــن خــالل طــرق 

متعددة وبشكل مستمر".
مداخالت النواب

من جانبه، أوضح النائب ســامل ســالمة أن اتفاق اإلطار 
يشــكل تجــاوًزا لصالحيــات "أونــروا"، وأن قبولهــا لهــذه 
مــن  أقيمــت  التــي  االتفــاق يقــوض حيادهــا، والرســالة 
أجلهــا، معتــرًبا األزمــة املالية التي تعلنها "أونروا" دوًما 
هــي مفتعلــة مــن أجــل االرتبــاط باتفاقــات تغــري عملهــا 

ومالمحها.
تخــيل  مــن خاللــه  يــراد  اإلطــار  اتفــاق  أن  وبــني ســالمة 
األمــر  للوطــن،  العــودة  يف  حقهــم  مــن  الفلســطينيني 
الــذي لــن يفلــح، مطالًبــا الشــعب الفلســطيني التالحــم 
للقضيــة  التصفــوي  املخطــط  هــذا  اســقاط  أجــل  مــن 

الفلسطينية.
من جهتها؛ بينت النائب هدى نعيم أن اإلدارة الحالية 
تكــون  "وقــد  تأسيســها،  منــذ  األســوأ  هــي  لـ"أونــروا" 
الــذي يتطلــب الوقــوف يف  مخرتقــة صهيونًيــا"، األمــر 
وجهها لعدم السامح لها بتمرير أي اتفاقات من شأنها 

تقويض حق العودة.
أي  برفــض  األونــروا  تلــزم  أن  رضورة  عــى  نعيــم  وأكــدت 
متويل مرشوط عليها، وأن تبحث عن متويل ال يتسبب 
يف املس باملهام املناطة بها، ورفض االبتزاز السيايس.

إرصار  ســبب  عــن  األســطل  يونــس  النائــب  وتســاءل 
مؤكــًدا  شــعبنا،  عــى  االســتخباري  العمــل  "أونــروا" 
رضورة رفــض أي مســاعدة أمريكيــة مرشوطــة، والتوجــه 
للوكالــة  الدعــم  لتوفــري  واإلســالمية  العربيــة  لألمــة 

األممية.
أما النائب املستشــار محمد فرج الغول أكد أن اتفاق 
اإلطــار مخالــف للقانــون الــدويل، وينتهــك مبــدأ الحياد 
الواليــات  ان  معتــرًبا  "أونــروا"،  مبــادئ  أهــم  مــن  وهــو 
املتحــدة الوجــه االخــر مــن االحتــالل خاصــة أن االتفــاق 
لالحتــالل  ووكيــل خاصــة  كمخــرب  "أونــروا"  مــن  يجعــل 

والواليات املتحدة.
بــدوره قــال النائــب أرشف جمعــة:" إن مــا يحــدث هــو 
أخطــر مــن صفقــة وأكــرب من مؤامرة بل، هو إعالن حرب 
واضــح مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة عى شــعبنا وقضيته، 
فهــي تحــاول أن تتخلــص مــن االلتزامــات وقــرارات األمم 
املتحــدة بخصوص شــعبنا لتصفيــة قضيتنا، فالواليات 

املتحدة تعمل من أجل إنهاء عمل األونروا".
وأضــاف "اإلطــار الرســمي الفلســطيني خاصــة منظمــة 
التحريــر يجــب أن تتحمــل مســؤولياتها وتحــرك قضيــة 
الالجئــني عربيــا واســالميا ودوليــا، والتفريــط بـ"أونــروا" 
والتنازل عنها خطري، لذا علينا العمل وفق اسرتاتيجية 

لتحشيد العامل مع قضيتنا العادلة".
يجــوز  ال  "إنــه  املصــدر:  إبراهيــم  النائــب  قــال  بينــام 
للواليات املتحدة التدخل بعمل "أونروا"، فهي تحاول 
الضغــط عــى بعــض الدول لربــط متويلها بتمرير بعض 
األفــكار، ألنهــا تــدرك أن عصــب القضيــة الفلســطينية 

هم الالجئني واألونروا شاهد عى ذلك".
وطالب املصدر السلطة وجامعة الدول العربية والدول 
العربية لرفع وحمل قضية الالجئني، والعمل عى الدفاع 
عن القضية الفلسطينية من أي مؤامرة، "فقضيتنا قضية 

تحرر وليست قضية أوضاع معيشية صعبة".

نابلس/ خاص "فلسطني": 
مل تقتــر ردود األفعــال الرافضــة لتجزئــة االنتخابــات 
ومحاولــة عقــد القرويــة الجزئيــة منهــا، عــى الفصائــل 
فحســب، بــل إن املواطــن الفلســطيني رأى يف تلــك 
القــرارات اســتهتاًرا بحقوقــه ومصــادرة لصوتــه ورغبتــه 

يف التغيري.
حكومــة  قــرار  أعقبــت  التــي  األفعــال  ردود  وتعالــت 
محمد اشتية إجراء االنتخابات القروية الجزئية ببعض 
املناطــق دون أخــرى، والتــي عربت عن رفضها للتجزئة 
تــارة ولتجاهــل االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية تــارة 

ثانية.
غرابة وسذاجة

الشاب سليم أبو سري قال لـ"فلسطني": إنه "من الغرابة 

والسذاجة بأن يتم االهتامم بانتخابات ملجالس قروية 
ومحليــة مهمتهــا جنــي أمثان مياه وكهرباء وال يتم عقد 
بنــاء  عاتقهــا  عــى  يقــع  ورئاســية  ترشيعيــة  انتخابــات 
وطــن وتحريــره وتطبيــق القانــون والترشيعــات وتوحيــد 

صف الجميع وطي صفحة االنقسام". 
لـ"فلســطني":  فقــال  جوابــرة  فــادي  املواطــن  أمــا 
عــن  تتحــدث  حينــام  نفســها  تناقــض  "الســلطة  إن 
الدميقراطية وما زالت االعتقاالت السياسية مستمرة 

والحريات يف الضفة الغربية مصادرة".
وأردف: "كيــف لنــا أن نشــارك يف االنتخابــات القادمــة 
ترشــيًحا وانتخاًبــا وكلنــا ثقــة بأننــا ســندفع فاتــورة ذلــك 
التــي مــا زالــت  لــدى األجهــزة األمنيــة  ســياًطا وســجًنا 
عــام  منــذ  نجــاح حركــة حــامس  تالحقنــا عــى خلفيــة 

"مــن  قائــاًل:  اشــتية،  حكومــة  قبــل  مــن  االنتخابــات 
الــذي نتحــدث فيهــا  الغريــب أن يتــم اختيــار الوقــت 
عــن جرائــم بحــق األرسى واملــرى وتزامًنــا مــع وجــود 
للدعــوة إىل  ملــف املصالحــة  حــول  واختــالف  فجــوة 

االنتخابات". 
استهتار بالمواطن

يف حــني، كتــب املواطــن كــرم دويــكات عــرب صفحتــه 
عــى موقــع "فيــس بــوك": "عمــري اآلن بلغ )30 عاًما( 
ومل يســبق يل أن شــاركت يف أي انتخابــات ترشيعيــة 
ورئاســية يف ظــل تعطيلهــا مــن قبــل الحكومــة وحركــة 

فتح يف الضفة". 
تأجيــل  تــم  مقنعــة  غــري  "بحجــة  دويــكات:  وأضــاف 
االنتخابــات الترشيعيــة واليــوم مُيارس االســتهتار بحق 

."2006
وعــرب املواطــن فــراس الشــحاتيت هــو اآلخــر عــن حالــة 
االمتهــان واالســتهتار التــي تتعامــل بهــا حكومــة محمد 
قائــاًل:  الغربيــة  الضفــة  يف  املواطنــني  مــع  اشــتية 
"االنتخابــات حــق لنــا وليســت منــة، وإجراؤهــا كاملــة 

واجب عى الحكومة بناء عى اتفاقيات مسبقة".
وأضاف: "ما ذنب الشباب الذين يبحثون عن التغيري 
واإلصــالح يف عــدم مشــاركتهم يف االنتخابــات نتيجــة 
خــوف فتــح والســلطة املتجــدد مــن الخســارة املدويــة 
نتيجــة سياســاتهم القمعيــة والظلــم الواقــع يف الضفــة 
القرويــة  املجالــس  مــن  الكثــري  إدارة  يف  والفشــل 

واملحلية والبلدية".
إعــالن  توقيــت  يف  حوامــدة  قــي  الشــاب  وشــكك 

لعقــد  القرويــة  املجالــس  بعــض  بانتقــاء  املواطنــني 
انتخابات وتجاهل أخرى".

عــى  منشــور  يف  رزق  ســعيد  املواطــن  وتســاءل 
صفحتــه، قائــاًل: "مــاذا يعنــي أن يتــم إجــراء االنتخابات 
يف قرى؟ إما أن األشخاص سوف يفوزون بها بالتزكية 
أو أنهــا محســومة لحركــة "فتــح"؟ وملــاذا ال يتــم إجــراء 

االنتخابات يف كل املواقع؟". 
فطالبــت  معلــواين  ســجود  الجامعيــة  الطالبــة  أمــا 
باحــرتام إرادة الشــعب وقــرار الفصائــل التــي اتفقــت 
ابتــداء  الشــاملة  االنتخابــات  إجــراء  عــى  أشــهر  قبــل 
انتخابــات  الرئاســية وصــواًل إىل  ثــم  بالترشيعيــة ومــن 
لــكل املجالــس القرويــة واملحليــة والبلدية دون متييز 

أو انتقاء.

مواطنو الضفة: االنتخابات الشاملة حق لنا وال لتجزئتها

بحر يطالب األمم 
المتحدة بمعالجة 

األزمة المالية لـ"أونروا"

نــــواب: االتفـــاق 
انتهاك صارخ للقانون 

الدولـــي ويشكـــل 
حرًفا لدور "أونروا"

يف جلسة عقدها بغزة

"الترشيعـــي" يديـــن "اتفــاق اإلطــار" بيـن 
أمريكـــا و"أونــروا" ويطالــب بالرتاجـع عنه
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

تعاون أمني مشترك للحيلولة 
دون انفجار الضفة الغربية

ال ينــام أعــداء الشــعب الفلســطيني عــى آذانهــم، وال يغفلــون، 
فــأي تلكــؤ أو تهــاون أو ســهو ســيكلفهم وجودهــم، لذلك فالعدو 
يقظ عى مدار الحدث، ويفكر للمســتقبل بشــكل اســراتيجي، 
وال سيام بعد حديث نفق الحرية ومعركة سيف القدس، اللذين 
عصفــا باملؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة، وأربــكا حســابات األجهزة 
األمنية الفلسطينية، التي تفاجأت من حجم الدعم الجامهريي 
الوطنــي  الشــعور  تنامــي  ومــن  املحرريــن،  لــأرسى  الكاســح 

املتعاطف مع املقاومة.
وينســقون  وعالنيــة،  ا  رسًّ يلتقــون  الفلســطيني  الشــعب  أعــداء 
خطوات عمل مشركة، تهدف إىل امتصاص غضب الجامهري، 
جهــة،  مــن  لالحتــالل  الرافــض  الفلســطيني  الحــراك  ومحــارصة 
والرافض للتعاون األمني مع االحتالل، كام أظهر ذلك استطالع 
للرأي أجراه املركز الفلســطيني للبحوث السياســية واملســحية، 
إذ أيــد 80 % مــن الشــعب الفلســطيني إزاحــة محمــود عبــاس 
عــن الرئاســة، وهــذه نســبة كراهيــة غــري مســبوقة ألي رئيــس عــى 

مستوى العامل.
أعداء الشعب الفلسطيني خائفون، لذلك يلتقون، ويخططون 
لكيفيــة تضييــق الخنــاق عــى أي حــراك ثــوري، قــد يأخــذ الضفــة 
الغربيــة إىل االنفجــار الكبــري، يف محــاكاة للتحــرر الكبــري الــذي 
حققــه ســتة أرسى ســحقوا الجــدار، ونبتــوا كالحنــون يف طرقــات 
الوطن، من هنا فإن التنســيق والتعاون األمني ســيصل بالطرفني 

املتعاونني إىل الخطوات اآلتية:
أواًل- فيام يخص الطرف الفلسطيني:

1 -التصعيــد يف الخطــاب اإلعالمــي، وركــوب موجــة املســريات 
الناريــة عــن تعــدد  العنــان للترصيحــات  واملظاهــرات، وإطــالق 
خــط  األرسى  وأن  األرسى،  بتحريــر  إال  ســالم  ال  وأن  الخيــارات، 
أحمــر، والهــدف مــن ذلــك خــداع البســطاء، واإليحاء بأن الســلطة 

هي الحريصة عى الشعب!
2 -القيــام مبســريات جامهرييــة داخــل املــدن، رشط أال تحتــك 
الحواجــز  مــن  تقــرب  وأال  اإلرسائيــي،  االحتــالل  جيــش  مــع 

العسكرية.
املواقــع  بعــض  عــى  واملخطــط  املــدروس  النــار  -إطــالق   3
اإلرسائيلية، دون وقوع أي إصابات يف صفوف جيش االحتالل، 
والهدف من ذلك هو االستعراض، وتشكيل حائط سد يف وجه 

املقاومة الحقيقية لالحتالل.
بعــض  رساح  إطــالق  إىل  الفلســطينية  الســلطة  تلجــأ  -قــد   4
املعتقلــني لديهــا مــن تنظيامت املعارضة، إليهام الجامهري بأن 

مرحلة جديد قد بدأت من مواجهة االحتالل.
5 -افتعــال الخالفــات العائليــة والعشــائرية والتنظيميــة، بهــدف 
إلهاء الشــارع الفلســطيني بنفســه، بعيًدا عن االهتامم بالقضايا 

الوطنية.
6 -التلكــؤ يف دفــع رواتــب املوظفني، وهذه رســالة تهديد لكل 

من يفكر يف مقاومة االحتالل، فالنتيجة هي الجوع والحصار.
7 -االدعاء بوقف التنسيق والتعاون األمني، ولو لفرة محدودة، 
وبشــكل إعالمــي، كــام حــدث بتاريــخ 25/7/2019 حــني اقــرن 

تعليق العمل باالتفاقيات املوقعة بقطع الرواتب.
مــن  للتهــرب  املحليــة،  املجالــس  بانتخابــات  الشــارع  -إلهــاء   8

استحقاق االنتخابات العامة.
9 -القيــام ببعــض االتصــاالت واللقــاءات مــع قيــادات إرسائيليــة، 

توحي بالتقدم يف مسار املفاوضات.
ثانًيا- فيام يخص الطرف اإلرسائيي:

الهجمــة  بتصعيــد  وذلــك  عبــاس،  محمــود  شــخصية  -تلميــع   1
تدمــري  إىل  بالســعي  واتهامــه  ضــده،  اإلرسائيليــة  اإلعالميــة 
)إرسائيــل(، وأنــه حجــر العــرة يف وجــه االســتيطان، وهــو الــذي 

يسعى إىل تقويض الوجود اإلرسائيي يف املنطقة.
2 -الدعم املايل للسلطة بشكل مبارش، وعى هيئة قروض، أو 

من خالل املانحني.
3 -تحســني الوضــع االقتصــادي لســكان الضفــة الغربيــة، وذلــك 
مــن خــالل زيــادة عدد العامل يف املصانع واملزارع اإلرسائيلية، 

وتسهيل حركة العامل عرب الحواجز.
4 -تقويــة الســلطة الفلســطينية، وتجهيزهــا مبعــدات عســكرية 

متطورة، لقمع أي حراك شعبي.
5 -التوقــف عــن اقتحــام املــدن الفلســطينية، ولو مؤقًتا، وإســناد 

هذه املهمة إىل األجهزة األمنية.
وتقليــص  املســتوطنني،  مــن  االســتفزاز  حــركات  -تقليــل   6

اقتحامات املسجد األقىص.
7 -زيــادة نفــوذ الســلطة قليــاًل يف منطقــة ج، والســامح ببعــض 

املشاريع، وبعض املباين.
الفلســطينيني  بعــض  جثامــني  الســلطة  تســليم  -إمكانيــة   8

املحتجزة لدى االحتالل.
ذوي  األرسى  مئــات  رساح  بإطــالق  اإلرسائيليــة  -املبــادرة   9

األحكام الخفيفة.
عــى  االلتفــاف  إىل  تهــدف  تنســيقية  خطــوات  مــن  ســبق  مــا 

الغضب الشعبي املتفجر عى أرض الضفة الغربية.
نــار  ســيطفئ  ملــا  االنتبــاه  الفلســطيني  الشــعب  مهمــة  لتبقــى 
الغضــب، وتبقــى مهمــة التنظيــامت الفلســطينية أن تأخــذ بيــد 

الشعب إىل ميادين الفعل الجدي املقاوم لالحتالل.

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 يي 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  مــن املــروع، وذلــك حســب  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 يي 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  

غزة/ عزام حافظ:
قــال املجلــس التنســيقي للقوائــم االنتخابيــة 
املســتقلة إنــه ينظــر بخطــورة إىل قــرار إجــراء 
االنتخابات القروية الجزئية عى مراحل وفق 

فئات.
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  املجلــس  وأكــد 
أمــس،  وغــزة،  الضفــة  بــني  بالتزامــن  ُعقــَد 
للرمــاد  "ذر  املحليــة  االنتخابــات  هــذه  أن 
الشــارع  الســتقراء  ومحاولــة  العيــون"  يف 
الفلســطيني ليــس إال، والتفــاف واضــح عــى 
الرعيــة الفلســطينية، ومحاولــة إللغاء الكل 
عــن  تعــرب  أن  األجــدر  وكان  الفلســطيني، 
حالــة توافــق وطنــي وأن تكــون مقدمــة إلنهــاء 
االنقســام بــدال مــن تعزيــزه إذا أجريــت خــارج 

نــص التوافــق، وأن ُتجــرى بشــكل هرمــي مــن 
األعى لأسفل وليس العكس.

ُتجــرى  االنتخابــات  أن  إىل  املجلــس  وأشــار 
الورقــي  باالقــراع  العــامل  دول  كــربى  يف 
الــدول  هــذه  اتســاع  عــى  واإللكــروين 
ميكــن  وعليــه  الكبــري،  الســكاين  وتعدادهــا 

اعتامد النظام اإللكروين يف التصويت.
انتخابــات  موعــد  بتحديــد  طالــب  كــام 
أول  يف  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
وذلــك  التريعــي،  للمجلــس  اجتــامع 
بتشــكيل هيئــة عليــا لهــذا الغــرض، عــى أن 
يكون نصفها من أعضاء املجلس التريعي 
يف  فلســطيني  مليــون  عــر  ســتة  لتشــمل 

الداخل والشتات.

الدعــوة  التنســيقي  املجلــس  وجــدد 
وتريعيــة  رئاســية  شــاملة:  النتخابــات 
بالتزامــن،  محليــة  وهيئــات  وطنــي  ومجلــس 
رفــض  باإلجــامع  الفلســطيني  الــكل  وعــى 
االنتخابــات املحليــة بهــذه الطريقــة واآلليــة، 
شــاملة  انتخابــات  إجــراء  نحــو  والضغــط 

بالضفة والقدس وغزة.
املجلــس  يف  النائــب  قــال  جانبــه  مــن 
التريعــي باســم الزعاريــر إن الدعــوة إلجــراء 
امُلجتــزأة  القرويــة  املجالــس  انتخابــات 
محاولة فاشلة من السلطة إلقناع الرأي العام 

بأنها متارس الدميقراطية.
الســلطة  فصيــل  مــن  محاولــة  أنهــا  وأوضــح 
لرميــم حالــة التفــكك والتــرذم التــي كانت 

الرئاســية  االنتخابــات  إللغــاء  مبــارشًا  ســبًبا 
والتريعية.

أجــراه  الــذي  االســتطالع  إن  الزعاريــر  وقــال 
يعــرب  واملســحية  السياســية  البحــوث  مركــز 
بنســبة كبــرية عــن رأي الجمهــور الفلســطيني 
منــذ  التســوية  مســار  فشــل  مــن  املتيقــن 
الســلطة  قيــادة  أن  إىل  وأشــار  بعيــد.  زمــن 
مستفيدة من الوضع الراهن عى املستوى 
الشــخيص، عــى حســاب املصلحــة الوطنية 

الفلسطينية.
مــدى  يــدرك  شــعبنا  أن  الزعاريــر  وأوضــح 
الفساد الذي تفىش يف مؤسسات السلطة 
إدارًيــا ومالًيــا وسياســًيا، مؤكــدًا أن التنســيق 
شــعبنا  يدفــع مثنهــا  كارثــة مســتمرة  األمنــي 

يومًيــا. وأظهــر اســتطالع للــرأي أجــراه املركــز 
الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية 
بالتعاون مع مؤسســة كونراد أديناور يف رام 
اللــه تأييــدًا واســعًا من الشــعب الفلســطيني 
لحركة املقاومة اإلســالمية حامس، ومطالبة 
أغلبيــة املواطنــني باســتقالة رئيــس الســلطة 

محمود عباس.
وأخــرًيا أصــدرت حكومــة محمــد اشــتية قــراًرا 
يقــي بإجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة عــى 
األوىل  املرحلــة  ُتعقــد  بحيــث  مرحلتــني، 
يف  املقبــل،  أول  كانــون  ديســمرب/   11 يف 
الثانيــة  واملرحلــة  "ج"،  املصنفــة  املناطــق 
يف الربــع األول مــن عــام 2022 يف املناطــق 

املصنفة )أ، ب(.

غزة/ جامل غيث- محمد أبو شحمة:
إعــالن  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  عــّدت 
جزئيــة  قرويــة  انتخابــات  عــن  الفلســطينية  الســلطة 
وحرًفــا  والشــعبية،  الوطنيــة  بالحالــة  "اســتخفاًفا 
للمســار الوطنــي العــام الــذي لــن تكــون الحركــة جــزًءا 

منه".
وأكــد املتحــدث باســم حركــة حــامس حــازم قاســم، 
يف مؤمتــر صحفــي مبدينــة غــزة أمــس، عــن جهوزيــة 
جــدول  وفــق  أو  متزامنــة  شــاملة  النتخابــات  الحركــة 
ــا، تشــمل انتخابــات  زمنــي محــدد متفــق عليــه وطنيًّ
املجلس الوطني، واملجلس التريعي، والرئاســة، 
واملجالس املحلية والنقابية واالتحادات الطالبية.

الوطنيــة  واملكونــات  الفصائــل  الحركــة  ودعــت 
املختلفة ومؤسسات املجتمع املدين والتجمعات 
وعــدم  الحــق،  هــذا  النتــزاع  الضغــط  إىل  الشــعبية 
أن  فيــه وتجزئتــه، مؤكــدة  بالتالعــب  الســامح ألحــد 

االنتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح.
الراجــع  هــو  اآلن،  يجــب  "مــا  أن  عــى  وشــددت 
عــن إلغــاء االنتخابــات الشــاملة، والعــودة فــوًرا لهــذا 
شــعبنا،  تطلعــات  حقيقــة  عــن  يعــرّب  الــذي  املســار 
املجلــس  النتخابــات  ــا  زمنيًّ جــدواًل  يعلــن  بحيــث 
البلديــة  واملجالــس  والرئاســة  والتريعــي  الوطنــي 
أن  مردفــة  الطالبيــة"،  واالتحــادات  والنقابــات 
ذات  ضمــن  اليــوم  يــأيت  االنتخابــات  عــن  الحديــث 
املنهجيــة القامئــة عــى التفرُّد بالقرار الوطني وعدم 
احــرام النظــام األســايس واالتفاقيــات املوقعــة بــني 

الكل الفلسطيني.
وأكدت أن االنتخابات يف كل املؤسسات واملواقع 
حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الدميقراطية لبناء 
املؤسســات الوطنيــة الفلســطينية "ولــن نراجــع عن 
ذلك"، مطالبة السلطة بااللتزام باالتفاقات الوطنية 
ل املسؤولية الكاملة عام يرتب  بالخصوص، وتحمُّ

عى قرارها املنفرد.
قرويــة  انتخابــات  إجــراء  إىل  الســلطة  دعــوة  ورأت 
ــا وبعــد تعطيل  جزئيــة يــأيت يف توقيــت مريــب وطنيًّ
مســار االنتخابــات العامــة التــي وصلــت إىل مرحلــة 
تضــم  انتخابيــة  قامئــة   36 لهــا  مــت  وتقدَّ متقدمــة، 
آالف املرشحني لعضوية املجلس التريعي عى 
طريــق انتخابــات الرئاســة واملجلــس الوطنــي الــذي 

ا. يعد تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنيًّ
تجاوز الخطوط الحمراء

الســيايس  املكتــب  عضــو  عــدَّ  ســابق،  وقــت  ويف 
لحركــة حــامس ســهيل الهنــدي االنتخابــات القرويــة 
أداة  مجــرد  إجراءهــا  الســلطة  قــررت  التــي  الجزئيــة 
أمــام  دميقراطيــة  وحالــة  رشعيــات  وجــود  إلظهــار 

العامل الغريب واألمرييك.
وأكــد الهنــدي يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني" أن 

التــي  التريعــي  انتخابــات املجلــس  إجــراء  األوىل 
لحســابات  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  عّطلهــا 
تنظيميــة، بســبب حالــة االنقســام داخــل حركــة فتــح، 
ثــم انتخابــات مجلــس  ثــم إجــراء انتخابــات رئاســية، 

وطني.
الشــاملة  املحليــة  االنتخابــات  إجــراء  أن  وأضــاف 
تجــاوزات  الســلطة  لكــن  وطنــي،  توافــق  إىل  يحتــاج 
أو  للفصائــل  العــودة  بعــدم  الحمــراء  الخطــوط 
حركــة حــامس قبــل إصــدار قــرار إجــراء االنتخابــات، 
مشــدًدا عــى أن االنتخابــات الشــاملة حــق للشــعب 
الفلســطيني، إذ إن لــكل مواطــن الحــق يف التعبــري 
امللــف  هــذا  تتالعــب يف  الســلطة  لكــن  رأيــه،  عــن 
بذريعــة  التريعيــة  االنتخابــات  وأّجلــت  ــا،  حاليًّ
عــدم موافقــة االحتــالل اإلرسائيــي عــى إجرائها يف 

القدس املحتلة.

القــدس  مبدينــة  االنتخابــات  إجــراء  أن  إىل  ولفــت 
مــع  وجامهــريي  ســيايس  اشــتباك  إىل  يحتــاج 

االحتالل، وهو ما أكدت عليه الفصائل.
ملهاة جديدة

وأكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي رفضهــا إلجــراء أي 
انتخابــات دون التوافــق عــى برنامــج ســيايس واضــح 
ومحــدد يســتند إىل مواجهــة االحتــالل ووقــف تغّوله 

عى الشعب واألرض واملقدسات.
وقالت الحركة يف بيان لها أمس، تعليًقا عى دعوة 
انتخابــات  إلجــراء  اللــه  رام  يف  وحكومتهــا  الســلطة 
قروية جزئية: إن أي انتخابات يف ظل االحتالل إمنا 
تشــّكل ملهــاة جديــدة وهروًبــا من االســتحقاق األهم 
وهــو إعــادة بنــاء املــروع الوطنــي وفــق إســراتيجية 

جديدة وشاملة إلدارة الرصاع معه.
الشــأن  إلدارة  وطنيــة  مرجعيــة  تشــكيل  إىل  ودعــت 
بالــغ  مهــام  االنتخابــات  أن  معتــربة  الداخــي، 
هــذا  تحقــق  لــن  أهميتهــا  إظهــار  يف  املتحدثــون 
الهــدف، وأن الظــروف الراهنة تســتدعي من الجميع 
التصــدي لالحتــالل وعدوانــه،  عــى كيفيــة  الركيــز 
والــذود عــن األرسى والتصــدي لالســتيطان وحاميــة 
مــا تبقــى مــن األرض، وإنهــاء الحصــار عــن غــزة، والرد 

عى جرائم االحتالل يف الضفة الغربية والقدس.
لشــعبنا  األساســية  األولويــة  أن  عــى  وشــددت 
والحاجــة الوطنيــة األوىل هــي التحــرر مــن االحتــالل، 
االنتفاضــة  وتصعيــد  باملقاومــة  إال  يتــم  لــن  وهــذا 
املفاوضــات  عــرب  عليهــا  بااللتفــاف  ال  وتطويرهــا، 
الروابــط  وتعزيــز  والسياســية  األمنيــة  وااللتزامــات 

االقتصادية مع االحتالل.
وكانــت حكومــة عبــاس قــد أعلنــت يف 6 ســبتمرب/ 
أيلــول الجــاري، نيتهــا إجــراء انتخابــات قرويــة جزئيــة، 
منهــا،  الكــربى  البلديــة  املجالــس  اســتثناء  مــع 

وتأجيلها إىل العام القادم.

الزعارير: السلطة تحاول إقناع الرأي العام بأنها تمارس الديمقراطية

"التنسيقــــي للقوائــــــم المستقلـــــة": االنتخابـــــات الجزئيـــــة 
التفـــــاف علـــــى الرشعيــــة ومحاولــــة إللغــــاء الكــــل الفلسطيين

أكدت جهوزيتها النتخابات شاملة ومزتامنة وفًقا لإلجماع الوطين

حماس: دعوة السلطة النتخابات قروية جزئية استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(
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د. عصام شاور

إعالن عن طرح عطاء 
ICT-Tender -01 -2021 -09 

توريد أجهزة حاسوب والبتوبات وطابعات ومستلزماتهم 
قريــة األطفــال ) sos ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة 
تعمــل عــي مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عالقــات 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 ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
تعلن قرية األطفال ) sos ( – رفح عن طرح عطاء، فعىل املوردين الراغبني 

يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة

3. عىل الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة 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 للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعالنات عىل من يرسو عليه العطاء

8. يف حال تجزئة العرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميل تكاليف االعالن بني 

املوردين نسبة وتناسب 
9. ال يشرتط تزويد كفالة دخول عطاء.

10. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل 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 خــالل النســخة 
Jobs.ps االلكرتونية عىل موقع

املوافــق  )الخميــس(  يــوم  هــو  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   .11

)2021/09/30( الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.

إعالن طرح عطاء 2021/09
نــوع  مــن  مركبــة  لــرشاء  عطــاء  طــرح  عــن  املجتمعيــة  للتنميــة  رّواد  جمعيــة  تعلــن 
جيــب هونــداي توســان Hyundai Tucson ، وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص واملسجلة 
رســميًا وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن مراجعــة مقــر 
الجمعية الكائن يف مدينة غزة – امتداد شارع النرص -شامل برج االندلس خالل 
أوقات الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عرصا 
2021/09/21م وحتــى متــام الســاعة  يــوم الثالثــاء املوافــق  ابتــداًء مــن  وذلــك 
الثانيــة والنصــف عــرصا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/09/23م ، للحصــول 

عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة وجهــات 
االختصاص ذات العالقة.

• األسعار بعملة الدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجــب إرفــاق شــيك بنــي او كفالــة بنكيــة دخــول عطــاء بقيمة %5 من أحد 

البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور. 
• ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية الغاء العطاء يف حال مل يتوافر املطلوب.
• أجرة اإلعالن ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.

• االجتــامع التمهيــدي لإلجابــة عــىل استفســارات الــرشكات املشــاركة يــوم 
االحد املوافق 2021/09/26الساعة الثانية عرشة ظهرا.

• أخر موعد لتسليم العطاءات يوم االثنني املوافق2020/09/27م الساعة الثانية 
اليــوم بحضــور  الواحــدة مــن نفــس  عــرشة والنصــف ظهــرا وتفتــح املظاريــف الســاعة 
عــىل  االتصــال  الرجــاء  واالستفســار  للمراجعــة  املــكان.  نفــس  الــرشكات يف  ممثــي 
 Rowad.ssd@gmail.com:هاتف رقم: 082877333 أو عرب بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن متديد املزايدة رقم )2021/12(
تأجري قطع أرايض يف الحكر الشاميل دير البلح

رقـــم  املزايــدة  متديــد  طـــرح  عــن  الدينيــة  والشــئون  األوقــاف  وزارة  تعـــلن 
)12/ 2021 ( وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاله، 

حســب كراســة الرشوط واملواصفات املعدة، والتي ميكن الحصول عليها 
مــن اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة دائــرة املشــرتيات، مبقــر الــوزارة مبدينــة 
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  الرســمي  الــدوام  ســـاعات  خـــالل  غــزة، 
2021/9/23م، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم االحد 

الـمـوافـــق2021/10/3م الســـاعة الحادية عرش ة ظهـــرًا ، وستفتح املزايدة 
يف نفس اليوم والساعة بحضور أصحاب املزايدات أو مندوبيهم، وسيكون 
موعــد زيــارة االماكــن املعروضــة يف املــزاد يــوم الخميــس 2021/9/30م 

الساعة الحادية عرشة صباحا يف دائرة أوقاف الوسطى.
*- مالحظة:

-   مثن كراسة املزايدة )100 شيكل( غري مسرتدة.
-  يجــب عــىل املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أوشــيك بنــي 
صــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســالمي او بنــك االنتــاج او نقــدا بنســبة )%5( مــن 
قيمة املزايدة يودع لدى الوزارة وال يقبل شيكات البنوك األخرى أو الشيكات 

الشخصية وال يلتفت إىل املزايدة غري املصحوبة بالتأمني املذكور.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أعــىل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة 

املزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالدينار فقط.

- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.
- للمزيد من املعلومات االتصال عىل جوال:  0599885816

اإلدارة العامة للشئون املالية                                           
                                                                              دائرة املشرتيات

دولة فلسطني
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية 

لدى محكمة صلح بلدية رفح
يف املخالفة رقم 2021/1110

إىل املطلوب تبليغها/ هيام أحمد حمدان قشطة من سكان رفح – مجهول 
محل اإلقامة حاليًا

طالب التبليغ/ بلدية رفح وميثلها السيد/ رئيس بلدية رفح د. أحمد عودة الصويف
مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل

يف املخالفة رقم 2021/1110
ليكــن معلومــًا لديكــم أنــه صــدر ضدكــم حكــم يف املخالفــة املذكــورة أعــاله 
بتاريــخ والقــايض )حكمــت املحكمــة غيابيــًا بتغريــم املــدان/ هيــام أحمــد 
أو  ارسائيــي  شــيكل  ثالمثائــة   )300( قدرهــا  ماليــة  غرامــة  قشــطة  حمــدان 
الحبس اسبوعني بداًل منها وإلزامه برشوط الرتخيص وإزالة التعدي(، ويف 
حــال اعرتاضكــم عــىل الحكــم الصادر يف املخالفة املذكورة يتوجب عليكم 
إيداع اعرتاض لدى محكمة صلح بلدية رفح خالل عرشة أيام من تاريخ هذا 

اإلعالن وإال سُيصار إىل تنفيذ الحكم حسب األصول.
تحريرًا 2021/9/23م 

رئيس محكمة صلح بلدية رفح

    دولة فلسطني   
وزارة الحكم املحي                                                 

     بـلدية رفـح

 إن لم نقصف غزة 
فسيقصفها غيرنا

انتــرش مقطــع فيديــو يف مواقــع التواصــل االجتامعــي 
فيــه امــرأة فلســطينية مــن حــي الشــيخ جــراح تجــادل 
عــىل  االســتيالء  يحــاول  كان  ــا  إرسائيليًّ مســتوطًنا 
ا عــىل اعرتاض صاحبة  منزلهــا، إذ قــال املســتوطن ردًّ
املنزل عىل جرمية االســتيالء عىل منزلها: "حتى لو 
أنــا خرجــت منــه فأنــت لن تعودي إليــه، وإن مل أرسقه 
أنــا فســيأيت مســتوطن غــريي ليرسقــه منــك"، فــردت 
عليه املرأة الفلسطينية: "لن نسمح ألحد برسقته".

عضــو الكنيســت العــريب وليــد طــه قــال تعقيًبــا عــىل 
ميثلهــا  التــي  العربيــة  القامئــة  موقــف  عــن  ســؤال 
القطــاع إن أي  انــدالع عــدوان جديــد عــىل  يف حــال 
عــدوان عــىل قطــاع غــزة لــن يهــدد اســتقرار الحكومــة، 
مــن  تنســحب  ولــن  الحكومــة  تغــادر  لــن  قامئتــه  وإن 
العــار  قــرار  فقــط يف  تكمــن  ال  واملصيبــة  االئتــالف، 
والخيانــة الــذي اتخذتــه القامئــة، وإمنــا يف التســويغ 
الــذي ســاقه املدعــو وليــد طــه، حــني تحــدث بلســان 
املســتوطن يف حــي الشــيخ جــراح وبالثقافــة اللعينــة 
ذاتها؛ ثقافة اللصوص واملجرمني وســافي الدماء، 
الحكومــة فســتأيت حكومــة  مــن  "لــو خرجنــا  قــال:  إذ 
لــو مل نقصــف  بذلــك  أخــرى لتقصــف غــزة"، يقصــد 
اليهــودي  واالئتــالف  العربيــة  القامئــة  يف  نحــن  غــزة 
رأيتــم  هــل  ليقصفهــا،  غرينــا  فســيأيت  الشــيطاين 
أكــر انحطاًطــا وخســة مــن وليــد طــه، واملنطــق الــذي 
يتحــدث بــه اقتــداء برئيــس قامئتــه وتوافًقــا مــع موقفه 

الذي ذكرناه يف مقال سابق؟!
جزء من شعبنا يف املناطق املحتلة عام 48 يشاركون 
ا أن وجود من  يف انتخابات الكنيست اإلرسائيي ظنًّ
مصالحهــم،  عــىل  ســيحافظ  الكنيســت  يف  ميثلهــم 
ويســرتد بعــض حقوقهــم املدنيــة املفقــودة بســبب 
التفرقــة العنرصيــة داخــل الكيــان اإلرسائيــي، ونحــن 
نعتقد أنه ال يجوز رشًعا دخول الكنيست اإلرسائيي 
فضــاًل عــن املشــاركة يف الحكومــات، ولكننــا ال نقحــم 
أنفســنا يف شــؤونهم، ولكن عندما تتحول القوة التي 
يريــدون اســرتداد حقوقهــم بهــا إىل قــوة ضــد شــعبنا 
يف غــزة والضفــة؛ عليهــم أن يراجعــوا أنفســهم، وأال 
يســمحوا باســتغاللهم لتكــون قوتهــم االنتخابية ســيًفا 
كــام  وقضيتــه،  الفلســطيني  الشــعب  عــىل  مســلًطا 
العربيــة وأعضاؤهــا، ألنهــم يتحملــون  القامئــة  تفعــل 
وزر ما تفعله قامئتهم، وال أعتقد أن الناخبني العرب 
فوضــوا القامئــة العربيــة املوحــدة أو رئيســها منصــور 
عبــاس أو أعضاءهــا مثــل وليــد طــه، ليعلنــوا الحــرب 
لالحتــالل  حامًيــا  درًعــا  ويكونــوا  غــزة،  قطــاع  عــىل 

اإلرسائيي.

خان يونس/ فلسطني: 
التابعــة  التأهيــل  دائــرة  وزعــت 
"قامــوس  األحمــر  الهــالل  لجمعيــة 
لغــة اإلشــارة الفلســطيني الرتبــوي 
مؤسســات  عــىل  والتعليمــي"، 
ومــدارس معنيــة بفئــة الصــم، عــىل 

مستوى قطاع غزة.
مــن  ومتويــل  بدعــم  ذلــك  يــأيت 
لجمعيــات  الــدويل  االتحــاد 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 
الدمنــاريك،  األحمــر  والصليــب 

والصليب األحمر الهولندي.
بكونــه  القامــوس،  أهميــة  وتــأيت 
يتألف من قســمني، ويتضمن عدة 
بلغــة  جميعهــا  تعليميــة،  مباحــث 
اإلشــارة، املدعمــة بالصــور، وذلك 
انطالقــا مــن مبــادئ جمعيــة الهــالل 
تــويل  التــي  الفلســطيني  األحمــر 
وتأســيس  لتعليــم  خاصــا  اهتاممــا 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ورعايــة 
تنفذهــا  التــي  الربامــج  خــالل  مــن 
يف مراكــز الرتبيــة الخاصــة، ومراكز 
التابعــة  القــدرات  التأهيــل وتنميــة 

لها.
عــن  نســخا  العمــل  فريــق  ووزع 
جمعيــة  عــىل  املذكــور  القامــوس 
غــزة، ومدرســة  الصــم يف  أطفالنــا 
يف  للبنــني  الثانويــة  الرفاعــي 
للتأهيــل  جباليــا  وجمعيــة  غــزة، 
الصــم"،  "مدرســة  والتدريــب 
التدريبيــة  النصــريات  وجمعيــة 
للتأهيل "مدرسة الصم"، وجمعية 
والتأهيــل  للتدريــب  البلــح  ديــر 
األمــل  الصــم"، وجمعيــة  "مدرســة 
لتأهيــل املعاقــني يف رفــح، وكليــة 
تنميــة القــدرات الجامعيــة التابعــة 

للجمعية يف خانيونس.
مــن جانبــه قال مدير دائــرة التأهيل 

يف القطــاع حســن نصــار: "لضــامن 
مضمــون  مــن  االســتفادة  تعميــم 
مــدارس  عــىل  ُوزع  القامــوس 
الصــم يف قطــاع غــزة، والقــى إقبــاال 
وترحيبــا مــن املؤسســات ومدارس 
الصــم، وذلــك ملا يحتوي عليه من 
لغــة تعليميــة متخصصــة، تســاهم 
مــن  الناشــئة  األجيــال  متكــني  يف 
الصــم، مــن تطويــر لغتهم اإلشــارية 
تخاطــب  لغــة  مــن  وتحويلهــا 
وتعلــم  تعليــم  لغــة  إىل  اجتامعيــة 
األكادميــي،  تحصيلهــم  تعــزز 
متكاملــة  تعليميــة  فرصــًا  ومنحهــم 
أن  اعتبــار  عــىل  اآلخريــن،  مــع 
يجــب  إنســاين  حــق  التعليــم 

تحقيقه".
حرصــت  "لقــد  نصــار:  وأضــاف 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عــىل  القامــوس  هــذا  إعــداد  عنــد 
املجتمــع  مؤسســات  إرشاك 

اإلعاقــة  بــذوي  املعنيــة  املحــي 
وإخراجــه  إعــداده  يف  الســمعية، 
وذلــك  النهائيــة،  الصــورة  بهــذه 
عــىل  املهنــي  البعــد  لتكريــس 

املستوى الوطني".
يف  بــادرت  الجمعيــة  أن  يذكــر 
قامــوس  أول  إلصــدار   2000 عــام 
إشــاري تربوي يف فلســطني، الذي 
االتصــال  مركــز  حينــه  يف  نفــذه 
التــام لتعليــم وتأهيــل الصــم التابــع 
الصــم  أصلــح  حيــث  للجمعيــة، 
املختلفــة،  إشــاراته  أنفســهم 
وســهل عمَلهــم فريــٌق مــن مرتجمي 
الصــم،  ومعلمــي  اإلشــارة  لغــة 
الذيــن ســاهموا يف رشح وتوضيــح 
املفاهيــم للصــم، بهــدف الوصــول 
قامــوس  أول  وطباعــة  إعــداد  إىل 
تعليمــي تربــوي، يســهم يف تطويــر 
الصــم،  وتأهيــل  تعليــم  عمليــة 
ملواصلــة  أمامهــم  البــاب  ويفتــح 

تعليمهم العايل، أسوة بأقرانهم.
هــذا  شــكل  العــام  ذلــك  ومنــذ 
للطلبــة  مهــام  مرجعــا  القامــوس 
وأرسهــم،  ومعلميهــم  الصــم 
الصــم  تعليــم  تطويــر  يف  وســاهم 
يف فلســطني، لكونــه أول قامــوس 
مســتوى  عــىل  تعليمــي  إشــاري 
اعتمدتــه  حيــث  العــريب،  الوطــن 

ست عرشة دولة عربية.
ومــع التطــورات التــي حصلــت يف 
مجــال تعليــم الصــم، لتمكنهــم مــن 
والتحــاق  الثانويــة،  إمتــام املرحلــة 
بالجامعــات  منهــم  كبــرية  نســبة 
ومــع  الفلســطينية،  واملعاهــد 
يف  حصلــت  التــي  التغيــريات 
أصبــح  الفلســطيني،  املنهــاج 
مراجعــة  عــىل  العمــل  امللــحِّ  مــن 
وتنقيح وتطوير القاموس الرتبوي، 
إشــارية  مصطلحــات  وإدخــال 

جديدة إليه.

ع قـامـوًسا بلغـة اإلشـارة علـى  "الهـالل األحمـر" ُتـوزِّ
مـدارس الصـم فـي غـزة

لعام 2021
م  "شؤون المرأة" ُتكرِّ

المعلمة حلس الحاصلة 
على لقب معلم فلسطين

غزة/ فلسطني: 
كرّمت وزارة شؤون املرأة، أمس، املعلمة نهى حلس الحاصلة عىل 

لقب معلم فلسطني لعام 2021.
وقالــت وكيلــة الــوزارة أمــرية هــارون لوكالة "الــرأي" إن املعلمة حلس 
حصلت عىل الجائزة الدولية أفضل معلم لعام 2021 من مؤسسة 

."AKS"
وأضافت هارون أن هذا التكريم يأيت يف سياق عمل الوزارة لتوثيق 
إنجــازات املــرأة الفلســطينية وتشــجيع إبداعاتهــا، والنهوض بها أكر 
حتى تكون فاعلة يف املجتمع عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

بدورهــا ذكــرت املعلمــة حلــس أن 26 ألــف معلــم ومعلمــة تقدمــوا 
لهذه املســابقة من مختلف دول العامل، 773 معلاًم من فلســطني، 
وقــد فــاز باملســابقة 6 منهــم؛ 4 معلمــني مــن الضفــة، ومعلمتــان مــن 

غزة.
عــىل  املــرأة  شــؤون  لــوزارة  وتقديرهــا  شــكرها  عــن  حلــس  وأعربــت 

دعمها وتشجيعها للمرأة الفلسطينية.

لندن/ فلسطني: 
اململكــة  يف  العــريب  التفكــري  منتــدى  ينظــم 
الفلســطيني"  "الــرتاث  مهرجــان  املتحــدة 
بالعاصمــة  أكتوبــر،  األول/  ترشيــن   16 يــوم 
املهرجــان  ُيعــد  الــذي  لنــدن،  الربيطانيــة 
الجاليــات  تقيمــه  الــذي  األكــرب  الفلســطيني 

العربية هناك.
الفلســطيني  بالــرتاث  املختــص  واملهرجــان 
والطوابــع  للعمــالت  معرًضــا  يتضمــن 
عــام  قبــل  مــا  إىل  تعــود  التــي  الفلســطينية 
نقديــة  قطــع  ســُتعرض  حيــث   ،1948

مســتوى  عــىل  مــرة  ألول  نــادرة  فلســطينية 
العــريب  التفكــري  منتــدى  رئيــس  وفــق  العــامل، 

محمد أمني.

وقال أمني لوكالة ""قدس برس" إن املهرجان 
يحتــوي عــىل معــرض صــور متميــزة، التقطهــا 
فلســطني،  داخــل  مــن  املنتــدى  أعضــاء  أحــد 

وهي تعرض ألول مرة أيضا.
بــازار  عــىل  سيشــتمل  املهرجــان  أن  وأضــاف 
وجنــاح  الفلســطينية،  واملطــرزات  للمنتجــات 
للتعريــف  وفقــرات  الفلســطيني،  للطعــام 
الفلســطينية  وبالقضيــة  الشــعبي  بالــرتاث 
باللغتــني العربيــة واإلنجليزية، وعروض أفالم، 

ومعرض للكتاب الفلسطيني.
ولفــت إىل أن املهرجــان ســيتضمن أيًضــا لقــاًء 
مفتوًحا ومبارًشا مع عائلة الكرد )منى ومحمد 
الكرد، ووالدهام نبيل الكرد( من داخل منزلها 

يف حي الشيخ جراح.

املتضامنــني  مــن  العديــد  حــرص  أمــني  وأكــد 
عــىل  الفلســطيني  الشــعب  مــع  األجانــب 
حضــور املهرجــان، متوقعــا أن يحــرض عدد من 

أعضاء الربملان الربيطاين.
مــن جهتــه وصــف نائــب رئيس منتــدى التفكري 
العــريب، محمــد عايــش، مهرجــان الــرتاث بأنــه 
"أكــرب مهرجــان فلســطيني يف بريطانيــا" الفتــا 
املنتــدى  ويعتــزم  مــرة،  ألول  "يقــام  أنــه  إىل 

إقامته سنويا مرة يف كل عام".
وقال عايش لوكالة "قدس برس" إن املهرجان 
"يهــدف إىل التعريــف بالقضيــة الفلســطينية، 
الفلســطينيني،  وهويــة  تــراث  عــىل  والحفــاظ 
وزرعهــا يف قلــوب أبنــاء الجاليــة يف بريطانيــا، 
حتى ال تضيع هذه الهوية عىل مر األجيال".

اإلعالن عن تنظيم "أكبر مهرجان فلسطيني" في بريطانيا

عالقة منذ 7 سنوات
ديوان المظالم ُيعيد 
حقوق 100 مواطن 

بعد حل مشكلتهم
غزة/ فلسطني: 

أعــاد ديــوان املظــامل يف غــزة حقــوق قرابــة 100 مواطــن، بعــد حــل 
مشكلة أرض "طربيا" شامل قطاع غزة العالقة منذ 7 سنوات.

وقــال صاحــب املظلمــة مصطفــى الفقيــه لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة 
ديــوان  لــدى  مظلمــة  تقديــم  عامــني  حــوايل  منــذ  "قــرر  إنــه  أمــس: 
املظامل لحل مشكلة ما يزيد عىل 100 موظف إلزالة التعدي عىل 

أرض "طربيا" املخصصة لهم، العالقة منذ 7 سنوات".
حــل  املظــامل إليجــاد  ديــوان  مــع  متابعتنــا  "خــالل  الفقيــه:  وأضــاف 
أطــراف  مــع  تواصلــه  عــرب  الديــوان  اســتطاع  األرض،  هــذه  ملشــكلة 
املشــكلة اســتصدار قــرار بإزالــة التعدي عــىل األرض، وإرجاع حقوق 

املوظفني إليهم".
ودعــا كل املواطنــني ممــن لديهــم أي مظلمــة أو مشــكلة للتوجــه إىل 

ديوان املظامل إليجاد حلول لها.

مؤسسة إبداع ومنتدى 
الشباب الحضاري يكرمان 

وزارة الصحة
 غزة/ فلسطني:

إبــداع لألبحــاث والدراســات والتدريــب، ومنتــدى  كرمــت مؤسســة 
الشباب الحضاري، أول من أمس، وزارة الصحة بغزة، عىل جهودها 

يف إنجاح حملة التطعيم ضد فريوس كورونا.
وضــم الوفــد الزائــر: مديــر مؤسســة إبــداع عبــد الســالم وهبــة، ومديــر 
منتــدى الشــباب الحضــاري رمضــان النريب، ومديــر العالقات العامة 
واإلعالم عبد الرحمن صالحة، وكان يف استقبالهم د. مجدي ضهري 

نائب املدير العام للرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة.
وجاءت الزيارة لتقديم ملسة شكر ووفاء لوزارة الصحة عىل جهودها 
يف مكافحة الحالة الوبائية يف قطاع غزة مع انتشــار فريوس كورونا، 
ومنتــدى  إبــداع  مؤسســة  أطلقتهــا  التــي  التطعيــم  حملــة  وإنجاحهــا 

الشباب الحضاري أخرًيا.
الشــعب  أبنــاء  صمــود  دعــم  يف  الصحــة  وزارة  دور  وهبــة  ومثــن 
الفلســطيني، والوقــوف بجانبــه بــكل الوســائل املتاحة لديهــا، مؤكًدا 
أن وزارة الصحــة أثبتــت خــالل جائحــة كورونــا أنهــا عــىل قــدر األمانــة 

واملسؤولية يف األداء والكفاءة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الفلسطيني عىل الحصار، ومن يزر غزة اليوم يدرك ذلك جيًدا، وقدمت 
بقليــل مــن اإلمكانــات وكثــر مــن الصعوبــات واملعوقــات منوذًجــا للعمــل 
الوطنــي الفلســطيني، واســتطاعت بنــاء يشء مــن الحيــاة يف غزة الجريحة 
التــي غــدت قبلــة األحــرار يف العــامل، ومرفــأ الظامئــن إىل النمــوذج الــذي 
يقــول )ال( للظلــم والظاملــن، وال مينــع هــذا الحديث عــن تجاوز فردي يف 
بعض املرافق واملفاصل، األمر الذي يحتاج إىل معالجات فورية حكيمة 

تحافظ عىل النموذج وترتقي باألداء.
لتحقيــق  الســعي  فأمامهــا  اليــوم،  الخيــارات  مــن  الكثــر  حــاس  وأمــام 
التــي تنهــض  الوحــدة الوطنيــة الجــادة واألمينــة، رغــم الجــراح يف الضفــة 
وتنبــئ بإرهاصــات دميومــة انتفاضــة القــدس، وترتيــب البيــت الداخــي 
الفلســطيني بإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر عــىل أســاس الرشاكــة الوطنيــة، 
وإعــادة تنفيــذ مرســوم االنتخابــات الترشيعيــة لتشــكل مدخــًا لتشــكيل 
مشــرك  وطنــي  ســيايس  برنامــج  أســاس  عــىل  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
متفق عليه، يعيد االعتبار للقضية الوطنية قضية تحرر من االحتال بعد 
دفــن أوســلو، وينــدرج ضمــن ذلــك إصــاح املنظومــة الحكوميــة واألمنيــة 
عــىل أســاس مــن املهنيــة، وأن يســتمر العمــل يف الســياق ذاتــه عــىل كرس 
ــا، ومــن ذلــك الحصــار الســيايس، مــع اســتمرار  الحصــار بــكل أشــكاله نهائيًّ
الفلســطيني  الشــعب  عــن  واالقتصاديــة  اإلنســانية  املســئولية  تحمــل 
واإلدارة  لاحتــال  كذلــك  اإلنســانية  املســئولية  وتحميــل  امُلحــاَص، 
األمريكيــة امُلحاِصيــن للشــعب الفلســطيني، ومــا يرتــب عــىل ذلــك مــن 

الضفة وغزة والداخل الفلسطيني فقد أشارت إىل ما سمته »استمرار 
الواقــع االســراتيجي يف الضفــة الغربيــة يف مقابــل تغــرُّ ســلبي وتفاُقم 
إنــه »يف الضفــة  التهديــدات يف ســاحة غــزة«. ويف التفصيــل تقــول 
لـ)إرسائيــل( منــذ  التــي ســمحت  الصيغــة األساســية  الغربيــة اســتمرت 
أكرث من عقد باســتقرار اســراتيجي، أي املحافظة عىل الواقع املدين 
تعبئــة  لجــم  إىل  أدى  الــذي  األمــر  أمنــي،  لهــدوء  كقاعــدة  وتحســينه 

جاهرية واسعة للنضال ضد )إرسائيل(«.
أمــا يف غــزة فقــد لفتــت الورقــة إىل أنــه »ألول مــرة تبــادر حــاس إىل 
الهجــوم عــىل خلفيــة احتــكاكات يف الضفــة الغربيــة والقــدس مــن دون 
مواجهة مسبقة يف القطاع. األمر الذي يطرح تساؤالت بشأن التسوية 
التــي تحــاول )إرسائيــل( الدفــع بها قدًما يف األعوام األخرة يف مواجهة 
الحركة«، وذلك يف إشارة إىل الصواريخ التي أطلقتها »حاس« بعد 
الذي حدث قبل أشهر قليلة يف حي الشيخ جراح واملسجد األقىص.

وبنــاء عــىل ذلــك، رأت الورقــة أن »هــذا الواقــع يفــرض عــىل )إرسائيــل( 
والتــي  الغربيــة،  الضفــة  إزاء  الحاليــة  سياســتها  تعزيــز  يف  االســتمرار 
أثبتــت فعاليتهــا يف مواجهــة أزمــات كبــرة« لكــن مع ذلــك اعتربت أنها 
»ال تشــكل بديًا من تســوية دامئة يف الضفة تعتمد عىل الفصل بن 
)إرسائيل( والفلسطينين« معرفة يف اآلن نفسه بأن »هذا السيناريو 
بــدأ يبتعــد مــع التــازج الدميوغــرايف والجغــرايف يف الضفــة الغربيــة، 
والــذي يقــرِّب الطرفــن مــن واقــع الدولــة الواحــدة« وهــو املــآل الــذي 

يكرهه اإلرسائيليون وعادة ما يتجنبون ذكره.
»تأثــر  بوجــود  الورقــة  أقــرت  فقــد  الفلســطيني  للداخــل  بالنســبة  أمــا 
غــر مســبوق لســيناريوهات املعركــة الفلســطينية يف مــا يجــري وســط 
الجمهــور العــريب يف )إرسائيــل(، إىل جانــب تفاُقــم الجرميــة والعنــف، 

يتـــــساءل السياسيون واملحللـــون واملفكرون بعد سيف القدس، وتشديد 
الحصار عىل غزة عن حسابات حاس، وهل بدأت تفقد الخيارات؟ 

تقف حاس بعد سيف القدس عىل مفرق مهم، منذ أطلقت مرشوعها 
املقاوم لاحتال بكل عنفوان مع نهاية عام 1987م، تحديًدا مع انطاق 
انتفاضــة الحجــارة، وخــال 34 عاًمــا تدرجــت حــاس يف العمــل املقــاوم 
ثــورة الســكاكن  ثــورة الحجــارة واملســرات الشــعبية إىل  لاحتــال، مــن 
إىل العمــل الفــدايئ العســكري إىل العمــل االستشــهادي، وكانــت مرحلــة 
التــي  مــع حــاس،  الوطنيــة  العســر للعاقــة  الســلطة املخــاض  تأســيس 
مثلــت فيهــا انتفاضــة األقــىص االنفــراج يف العاقــة، لينــدرج الجميــع يف 
هبــة مســلحة انتهــت بانســحاب االحتــال مــن قطــاع غــزة، وقعــت حــاس 
حركة مقاومة يف حصار سيايس عريب ودويل بشكل قاطع بعد انتخابات 
2006م، التــي مثلــت نتائجهــا العامــة الفارقــة التــي مثلــت النافــذة التــي 

نطــاق  الســيايس عــىل  العــامل وُســمع صوتهــا  أطلــت حــاس منهــا عــىل 
متباين.

يبدو للواهم أن حاس تفقد الخيارات، مع العلم أن االحتال ومن وقف 
معــه هــم الذيــن يفقــدون الخيــارات، خاصــة بعــد تــايش حــل الدولتــن، 
وانهيار مسار التسوية الذي مييض إىل موت محتوم، إال إذا ذهب بعٌض 

إىل صفقة مسمومة جديدة.
اإلمــاءات  عــن  بعيــًدا  الفلســطينية  األرض  يف  متجــذرة  اليــوم  حــاس 
الشــعب  انتــر  الدوليــة  املقاطعــة  رغــم  واالرتهانــات،  واالشــراطات 

تحــت عنــوان »مــاذا ننتظــر مــع بداية الســنة الجديــدة؟ تحديات وفرص 
الباحثــن  مــن  مجموعــة  أعــدت  القومــي«،  )إرسائيــل(  أمــن  يواجههــا 
السياســة  معهــد  -مديــر  جلعــاد  عامــوس  االحتيــاط  يف  اللــواء  بــإدارة 
واالســراتيجيا يف مركــز هرتســليا املتعــدد املجــاالت- ورقــة عــىل غاية 
من األهمية. هذا املعهد هو مؤسسة خاصة تأسست يف عام 1994 
)إرسائيــل(  يف  األنجــح  األكادمييــة  املؤسســة   2014 عــام  وصنفــت 

والواحد والعرشين يف العامل.
قبــل  للمعهــد  اإللكــروين  املوقــع  نرشهــا  التــي  الورقــة  هــذه  حــددت 
ــا  أيــام طبيعــة املرحلــة الدوليــة واإلقليميــة الحاليــة واملطلــوب إرسائيليًّ
للتعامــل يف ضوئهــا مــع تحديــات املنطقــة وخاصــة العاقــة مــع إيــران 
أو الجــوار الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة أو أرايض عــام 

.1948

الســنة املاضيــة  األوســطي يف  الــرشق  النظــام  الورقــة مامــح  رســمت 
بالقول إن »املنافســة االســراتيجية املتعاظمة بن )إرسائيل( وإيران، 
باإلضافــة إىل وصــول إدارة أمريكيــة جديــدة، ها املصمان املركزيان 
القابلــة  الفلســطينية  الســاحة  جانــب  إىل  النظــام،  هــذا  بلــورا  اللــذان 
م عمليات بناء القوة يف  لانفجــار يف قطــاع غــزة والضفــة الغربية، وتقدُّ
حــزب اللــه )...( وانتهــاء الحــرب األهليــة الســورية ومترُكــز قــوات إيرانيــة 
وروســية يف ســوريا، والســباق اإلقليمــي عــىل موارد الطاقــة والنفوذ يف 
العميقــة يف  للبحــر املتوســط، واألزمــة االقتصاديــة  الحــوض الرشقــي 
املتعاظمــة،  اإلقليميــة  االقتصاديــة  واألزمــة  الكورونــا،  وجائحــة  لبنــان، 
وعــودة تحــدي الجهــاد العاملــي مــع انســحاب الواليــات املتحــدة مــن 

أفغانستان«.
مــا يلفــت االنتبــاه يف هــذه الورقــة هــو نظرة هــؤالء الباحثن إىل كل من 

شــكل االنســحاب اإلرسائيــي مــن قطــاع غــزة بعــد 38 عاًمــا مــن احتالــه، 
وإخاء املستوطنات؛ نقطة تحول تاريخية يف إدارة الراع الفلسطيني 
اإلرسائيــي. فقــد جــاء القــرار بعــد خمســة أعــوام مــن مقاومــة باســلة مــن 
التــي اندلعــت عــام  انتفاضــة األقــىص  فصائــل املقاومــة يف غــزة خــال 
2000. لكــن التســاؤل األهــم: هــل كان القــرار وليــد الحاجــة أو اللحظــة 

السياسية، أم أن هناك جذورا لهذه الفكرة يف الرؤية األمنية والسياسية 

اإلرسائيليــة تجــاه قطــاع غــزة؟! ومــا دوافــع هــذا القــرار يف هــذا التوقيــت 
بالذات؟

التفكير في االنسحاب
قــرار االنســحاب وبهــذه الطريقــة من قطــاع غزة هو جزء من رؤية إرسائيلية 
شاملة، تقوم عىل أنه منذ أن تم احتال القطاع يف حرب حزيران/ يونيو 
1967، باعتبــاره بوابــة لتأمــن الســيطرة عــىل ســيناء املريــة، ومخزنــا 

برشيــا للقــوى العاملــة التــي يحتــاج إليهــا االقتصــاد اإلرسائيــي الناشــئ، 
النظــرة  هــذه  لكــن  املدقــع.  الفقــر  يعانــون  القطــاع  أهــل  كان  وقــت  يف 
اإلرسائيليــة بــدأت تتغــر مــع انــدالع االنتفاضــة األوىل، إذ بــدأ تحول قطاع 
غزة إىل عبء أمني، خاصة مع تطور العمل العسكري إىل جانب الثورة 

الشعبية.
"يافــا" يف دراســة  القومــي اإلرسائيــي  األمــن  وقــد طــرح مركــز دراســات 
صــدرت عــام 1989 فكــرة االنســحاب مــن غــزة حتــى لــو مــن جانــب واحد؛ 
كأحــد الخيــارات للتخلــص مــن العــبء األمنــي واملعيــي لســكان قطــاع 
غــزة. وقــد تعــزز هــذا التوجــه مــن خــال التريحــات التــي كان يطلقهــا 
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي إســحاق رابــن بالقــول: "أمتنــى أن أســتيقظ مــن 

نومي وأجد غزة قد ابتلعها البحر".
قلب الموازين

لكــن اتفاقيــة أســلو 1993 بــداًل مــن أن تعجــل باالنســحاب ألن )إرسائيــل( 
كانــت بــكل وضــوح تبحــث عــن طــرف إقليمــي أو محي يخلصهــا من هذا 
العــبء، جــاءت لتعيــد تثبيــت أقــدام االحتــال يف القطــاع عرب حل أقرب 
للخيــال الســيايس منــه ألي منطــق ســيايس بتشــكيل ســلطة فلســطينية 
وإدارة شــؤون الحيــاة مبــا يضمــن أمــن املســتوطنات وقــوات االحتــال يف 
القطــاع. وكان هــذا مبنزلــة فشــل للمفــاوض الفلســطيني يف ترجمــة هــذا 

الضغط إىل مكســب ســيايس وإجبار )إرسائيل( عىل االنســحاب الكامل 
مــن قطــاع غــزة، وكان قبــول بقــاء املســتوطنات يف قطــاع غــزة مبنزلــة كارثة 

فلسطينية دفع الشعب الفلسطيني مثنها خال انتفاضة األقىص.
املســتوطنون  وجــد   ،2000 الثانيــة  الفلســطينية  االنتفاضــة  انــدالع  مــع 
املســتوطنات،  واقتحامــات  املقاومــة  صواريــخ  رحمــة  تحــت  أنفســهم 
مــا أجــرب رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي أرئيــل شــارون )صاحــب مقولــة "ديــن 
نتســاريم كديــن تــل أبيــب"، أي أن أمــن مســتوطنة نتســاريم املكونــة مــن 
70 عائلة يعادل أمن تل أبيب، وبسبب فشل كل جهود جيش االحتال 

يف حاية هذه املســتوطنات، عىل تغير موقفه والقبول برؤية طرحت 
مــن جديــد مــن قبــل مركــز هرتســليا لدراســات األمــن القومي عــام 2003. 
يكــون  بــأن  القــرار  وكان  االتجــاه،  بهــذا  تتحــرك  فعــًا  الحكومــة  وبــدأت 
االنسحاب من طرف واحد وبدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، األمر 

الذي أربك املشهد الفلسطيني الداخي!
لماذا انسحبت من طرف واحد؟!

عــىل الرغــم مــن الرشاكــة السياســية مــع الســلطة عــرب اتفــاق أوســلو الــذي 
بــن  باتفــاق  ينــص عــىل عــدم تغيــر األوضــاع يف املناطــق املحتلــة إال 
الطرفن، فاالنسحاب من جانب واحد كان مبثابة ورقة إرسائيلية تهدف 
مــن خالهــا لحرمــان الطــرف الفلســطيني مــن إعان الســيادة الكاملة عىل 
قطــاع غــزة، مــا مينــع تشــكيل دولــة فلســطينية مســتقلة، باســتمرار وضــع 
الســيطرة  سياســات  لتربيــر  لـ)إرسائيــل(  الفرصــة  يعطــي  ضبــايب  قانــوين 
والتحكم باملنافذ باعتبارها منطقة حكم ذايت، أو بالتخي عن املسؤولية 
األخاقية للواقع املعيي عرب التربير بعدم وجودها عىل األرض، فهي 

ال تتحمل املسؤولية.
وبالتــايل بقــي قطــاع غــزة يخضــع للتحكــم اإلرسائيــي مــن الخــارج وفــرض 

حصار محكم، من دون أن يتحمل تبعات ما يجري هناك.
تهديدات جديدة من غزة!

اســراتيجية  فرصــة  املتوســط  رشق  منطقــة  يف  الغــاز  اكتشــاف  شــكل 
بالحســبان  يكــن  مل  الــذي  األمــر  لكــن  الطاقــة،  مــوارد  عــىل  للحصــول 
اإلرسائيــي هــو ســيطرة فصائــل املقاومــة عــىل غــزة، ونجاحهــا يف تصنيــع 
منظومــات صاروخيــة تــزداد قدراتهــا عــىل الوصــول إىل األهــداف البعيدة 
اإلرسائيليــة،  املصالــح  عــىل  كبــًرا  خطــًرا  شــكل  مــا  وبدقــة،  وتدمرهــا 
والتأثر عىل املاحة اإلرسائيلية يف البحر، وعىل أمن وســامة منشــآت 
الغــاز يف البحــر املتوســط يف حقــي ليفتــان ومتــار، وهــي تشــكل خطــًرا 
عــىل خــط الغــاز االســراتيجي "إيســت ميــد" الــذي خطــط لــه لنقــل غــاز 
رشق املتوســط إىل دول جنوب رشق أوروبا ومبا ميثل 10 يف املئة من 

حاجات أوروبا.
المعضلة اإلسرائيلية في غزة!

مــع حصــار مشــدد عــىل قطــاع غزة منذ ســيطرة حاس عــىل القطاع، ويف 
غــزة، عــاوة عــىل  أربــع حــروب عــىل  الـــ16 عاًمــا، شــن جيــش االحتــال 
عمليــات عســكرية محــدودة. كان دامًئــا العنــوان هــو اســتعادة األمــن عــرب 

استعادة الردع، لكن هذا مل يجِد.
امتنــع الجيــش اإلرسائيــي عــن محاولــة احتــال قطــاع غــزة، وبــدا واضًحــا 
أنــه يتجنــب فكــرة العــودة للســيطرة عــىل غــزة مــن جديــد، عــىل الرغــم مــن 
التحديات الكبرة التي برزت من بعد االنسحاب. يبدو أن ما تركه شارون 
وكان يحلم به رابن لن يجرؤ أحد عىل العودة إليه، وســيبقى الوضع يف 
قطــاع غــزة معضلــة سياســية وأمنيــة لدولــة االحتــال، فــا هــي قــادرة عــىل 
ترك قطاع غزة يواجه مصره، وال هي قادرة عىل وضع اسراتيجية أمنية 

تجرب املقاومة يف غزة عىل الخضوع للحاجات األمنية اإلرسائيلية!

معــارك قانونيــة وسياســية تســعى إىل نــزع الرشعية عن االحتال وكشــف 
الســوءة ملــن يتواطــأ مــع الحصــار ويتعــاون مع املحتل، ومــا يحتاجه ذلك 
إىل إبــداع جديــد واتســاع لجبهــة املواجهــة، وقــدرة عىل التحشــيد والبناء 
يف الوقــت ذاتــه، ويف هــذا الســياق تبــدو املقاومــة التــي اتســع نطاقهــا 
-خاصــة بعــد ملحمــة ســيف القــدس- الورقــة األقــوى يف يــد حــاس، وإن 
تنوعــت أشــكال املقاومــة بالضفــة وغــزة ومناطــق الـــ)48( والخــارج، فــكلٌّ 
يقاوم عىل قاعدة إدارة الراع ووفق منظور املرشوع الوطني الكبر يف 

التحرير والعودة.
للعمــل  حكيمــة  جديــدة  رؤيــة  القــدس  ســيف  خــال  حــاس  جســدت 
األقــىص،  القــدس واملســجد  بوصلتهــا  الســيايس  املقــاوم  الفلســطيني 
عــىل  املســتقلة  والدولــة  األرسى  عــن  واإلفــراج  العــودة  بحــق  ومتشــبثة 
بنــاء  إعــادة  إىل  وتســعى  االحتــال،  مــع  هدنــة  مقابــل  1967م،  حــدود 
منظمــة التحريــر عــىل أســاس التمثيــل الحقيقــي للشــعب الفلســطيني، 
الوحــدة  مــن  أســاس  عــىل  كافــة  الفلســطينية  القــوى  مــع  العمــل  وتقبــل 
الوطنيــة الجامعــة، والتــداول الســلمي للســلطة عــرب االنتخابــات النزيهــة 
ــت  وتوجَّ واإلرسائيليــة،  األمريكيــة  للمواقــف  االرتهــان  وعــدم  والشــفافة، 
كل ذلــك بتقديــم منــوذج مــن التضحيــة والفــداء عــرب قوافــل مــن الشــهداء 
واالستشــهادين واملعتقلــن والجرحــى واملبعديــن، وعــىل رأســهم جيــل 
القيــادة الشــهيد، والفرقــان، ووفــاء األحــرار، وحجــارة الســجيل، والعصــف 

املأكول، وسيف القدس خر شاهد.

واللذيــن يكشــفان فقــدان ســيطرة الدولــة عــىل أجــزاء كبــرة مــن هــذا 
املجتمع )...( كا تعكس ظاهرة العنف مشكات أساسية تدل عىل 
عــدم اندمــاج الجيــل العــريب الشــاب يف )إرسائيــل(« لتخلــص انطاقــا 
األوىل  الدرجــة  مــن  ا  اســراتيجيًّ ذلــك »تحدًيــا  اعتبــار  مــا ســبق إىل 

يتطلب ردا متعدد األبعاد«.
أشــارت الورقــة كذلــك إىل التطبيــع مــع دول عربيــة فوصفتــه بـ»القفــزة 
والبحريــن  اإلمــارات  مــع  االســراتيجية  العاقــات  يف  التاريخيــة 
واملغــرب« مــع ذكــر أن الســعودية »غــر مســتعدة يف هــذه املرحلــة 
لدفــع العاقــات نحــو املرحلــة املقبلــة« لكــن ذلــك ال مينــع )إرسائيــل( 
مــن رضورة »تعميــق تعاونهــا االســراتيجي مــع دول الخليــج وخصوًصــا 
مــع الســعودية واإلمــارات، مــن أجل تأســيس نظام إقليمــي يلجم النفوذ 
الوقــت »اســتقرار مــر واألردن مصلحــة  اإليــراين« معتــربة يف ذات 

اسراتيجية لـ)إرسائيل(«.
ويف الوقت الذي اعتربت فيه الورقة أنه »ليس من مصلحة حزب الله 
فتح مواجهة عسكرية مع )إرسائيل( يف ضوء الوضع الصعب يف لبنان 
واألمثــان التــي ميكــن أن يدفعهــا يف الســاحة الداخليــة« رأت أن عــىل 
)إرسائيــل( أن تشــجع عــىل تقديــم حزمــة مســاعدات دولية وقروض إىل 

لبنان »تكون مرشوطة بلجم النفوذ اإليراين يف لبنان«.
الحركــة  إتاحــة حريــة  بــدور موســكو يف  اإلشــادة  الورقــة  تنــَس  كــا مل 
لـ)إرسائيل( يف الدولة املجاورة حن اعتربت »التنســيق االســراتيجي 
والســيايس مــع الــروس يف ســوريا مصلحــة حيويــة، واملطلــوب تعزيــزه 
من أجل املحافظة عىل الحرية العمانية للجيش اإلرسائيي يف هذه 

الساحة«.
الورقــة تطرقــت إىل مجمــل ما ســبق بتفصيــل أكرب مع تركيز خاص عىل 

بعد سيف القدس.. من يفقد الخيارات؟

ورقة إرسائيلية هامة للغاية

غزة بعد 16 عاًما من االنسحاب اإلرسائييل.. إىل أين؟!

د. محمد إبراهيم المدهون

مأمون أبو عامر
عريب 21

يبدو للواهم أن حماس تفقد الخيارات، مع 
العلم أن االحتالل ومن وقف معه هم الذين 

يفقدون الخيارات، خاصة بعد تالشي حل 
الدولتين، وانهيار مسار التسوية الذي يمضي 

إلى موت محتوم، إال إذا ذهب بعٌض إلى 
صفقة مسمومة جديدة.

مع حصار مشدد على قطاع غزة منذ 
سيطرة حماس على القطاع، وفي الـ16 

عاًما، شن جيش االحتالل أربع حروب على 
غزة، عالوة على عمليات عسكرية محدودة. 

كان دائًما العنوان هو استعادة األمن عبر 
استعادة الردع، لكن هذا لم يجِد.

محمد كريشان
القدس العريب

الورقة تطرقت إلى مجمل ما سبق بتفصيل 
أكبر مع تركيز خاص على الهاجس اإليراني، 

وكل ذلك بلغة دقيقة وجريئة، في حين أن 
االرتجال عندنا هو السائد، وإذا ما كانت لدينا 

أحياًنا أوراق بحثية لتقدير المواقف ومساعدة 
صاحب القرار السياسي، فعادة ما تكون لألسف 

إلرضاء أهوائه وليس لتشخيص الواقع ناهيك 
باستشراف المستقبل.

الهاجس اإليراين، وكل ذلك بلغة دقيقة وجريئة، يف حن أن االرتجال 
عندنــا هــو الســائد، وإذا مــا كانــت لدينــا أحياًنــا أوراق بحثيــة لتقديــر 
املواقف ومســاعدة صاحب القرار الســيايس، فعادة ما تكون لألســف 
إلرضاء أهوائه وليس لتشخيص الواقع ناهيك باسترشاف املستقبل.

عــن  الصــادرة  العربيــة  الصحافــة  نــرشة  مــن  املذكــورة  املقتطفــات 
»مؤسسة الدراسات الفلسطينية« يف بروت.
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/521(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: هيثم 
حامــد مصطفــى مســعود مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم 804626463 بصفتــه 
وكيــال عــن: غــايل  شــعبان إبراهيــم خــرض وحســام صــالح شــعبان خرض وصالح 

شعبان إبراهيم خرض ونبيل صالح شعبان خرض وجهاد صالح شعبان خرض
مبوجب وكالة رقم: 6017 / 2015 صادرة عن جباليا

موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن يف القطعــة 
1776 القسيمة 34 املدينة بيت الهيا

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/22م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

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

تقــدم  قــد  قشــطة  حمــدان  محمــد  الديــن  جــامل  الســيد/  ان  للعمــوم  يعلــن 
لتسجيل املال غري املنقول املبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تســجيال مجــددا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرف او املنفعــة او امللكيــة او 
التعــدي عــىل حقوقــه ان يتقــدم باعرتاضــه الخطــي اىل دائــرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: جامل الدين محمد حمدان قشطة / رفح

2. اسم املدينة او القرية:  الشوكة

3.اسم موقع االرض: الشوكة – بركة أبو معمر غرب بناية العايدي

القطعــة:  165 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم  القســيمة:  4. رقــم 

1"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

املساحة: 5019 م2   الحصة: كامال  نوع األرض: مريي
5. الحدود مبوجب املخطط

الرقي: صالح محمد حسن العايدي
الغريب: أحمد جمعة سليامن أبو ختلة + إبراهيم أحمد حمدان قشطة

الشاميل: ورثة ناجح نافع أبو عدوان
الجنويب: شارع هيكيل بعرض 24م ومن ثم أرض عوض حامد سليم حجازي

6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليه بالتسجيل باسمه لدى 

اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة االرايض 

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

غزة/ صفا: 
نظمتهــا  عمــل  ورشــة  يف  مشــاركون  أجمــع 
نقابة املهندســني، ملناقشــة موضوع إعادة 
اســتخدام حديــد التســليح املســتخرج مــن 
االحتــالل  لقصــف  تعرضــت  التــي  املبــاين 
املســتخرج  الحديــد  أن  عــىل  اإلرسائيــيل، 
مــن املبــاين املهدمــة ال يصلح لالســتخدام 

يف العنارص اإلنشائية. 
وأكد املشاركون رضورة اإلرشاف الهنديس 
اإللزامي عىل تنفيذ كل املباين واملنشآت 
لضــامن تحقيــق الســالمة اإلنشــائية وحاميــة 

االقتصاد الوطني واملقدرات. 
نقابــة  نظمتهــا  التــي  الورشــة  يف  وشــارك 
خــراء  غــزة،  مدينــة  يف  املهندســني 
العامــة  األشــغال  وزارات  مــن  ومختصــون 
واالقتصــاد  املحــيل  والحكــم  واإلســكان 
اإلســالمية  والجامعــة  غــزة  وبلديــة  الوطنــي 
املواصفــات  وهيئــة  املقاولــني  واتحــاد 

اإلنشــائية  الصناعــات  واتحــاد  واملقاييــس 
وهيئــة املكاتــب الهندســية ومركــز التحكيم 

الهنديس. 
التســليح  حديــد  أن  املشــاركون  وأوضــح 
املســتخرج مــن املبــاين املهدمــة يكــون قد 
تعــرض إلجهــادات متنوعــة نتيجــة القصــف 
عــن  فضــاًل  املرتفعــة،  الحــرارة  ودرجــات 
يف  والتعديــل  والســحب  للطــرق  تعرضــه 

أثناء استخراجه من الخرسانة. 
وأشاروا إىل اختالف الخصائص الفنية لكل 
ســيخ مــن األســياخ مــن حيــث قــوة التحمــل 
والطــول والرتكيــب البلــوري وقوة التامســك 
الخصائــص  مــن  وغريهــا  املرونــة  ومعامــل 
معــادالت  عليهــا  تعتمــد  التــي  الفنيــة 

التصميم اإلنشايئ. 
الحديــد  نســبة  أن  املشــاركون  وأفــاد 
تزيــد  مــن املبــاين املهدمــة ال  املســتخرج 
عــىل )10 %( مــن إجــاميل كميــة الحديــد 

التــي يحتــاج إليهــا قطــاع غــزة يف املبــاين، 
مــن  املســتخرج  الحديــد  اســتخدام  وأن 
املبــاين املهدمــة يؤثــر يف كفــاءة العنــارص 
للمبنــى،  الزمنــي  العمــر  ويف  اإلنشــائية 
ويزيد من احتامليات حدوث خلل إنشايئ 
الجــدوى  أن  يوضــح  وهــذا  املبنــى،  يف 
االقتصاديــة مقارنــًة، باآلثــار املحتملــة، هــي 
اقتصاديــة  ناحيــة  ومــن  بســيطة.  جــدوى 
ميكــن اســتخدام هــذا الحديــد ألغراض غري 

إنشائية. 
وأوىص املشاركون يف نهاية الورشة، مبنع 
اســتخدام الحديــد املســتخرج مــن املبــاين 
اإلنشــائية، ورضورة  العنــارص  املهدمــة يف 
اإللزامــي،  واإلرشاف  الالزمــة  الرقابــة  توفــري 
وتجــارب  علميــة  أبحــاث  إجــراء  وبأهميــة 
ودعــم  املســتخدم  الحديــد  عــىل  مخريــة 
هذه األبحاث من خالل األموال املخصصة 

إلعادة اإلعامر. 

غزة/ رامي رمانة: 
للتشــغيل  الفلســطيني  الصنــدوق  أمــس  نظــم 
والحاميــة االجتامعيــة، حفــاًل ختامًيــا ملــروع 
خلق فرص عمل للشــابات يف قطاع غزة بقطاع 
التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي، املمــول 
مــن الحكومــة اليابانيــة مــن خــالل برنامــج األمــم 
املتحدة اإلمنايئ/ برنامج مساعدة الشعب. 

الفيديــو  تقنيــة  عــر  الحفــل  يف  وشــارك 
كونفــرس، وزيــر العمــل برام الله ورئيس مجلس 
حــني  أبــو جيــش، يف  نــري  الصنــدوق،  إدارة 
حــرضه ممثــل اليابــان لــدى الســلطة ماســايويك 
ماغويش، ونائب املمثل الخاص للمدير العام 
تشــيتويس  اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  لرنامــج 
بغــزة،  العمــل  وزارة  عــن  وممثلــني  نوجوتــي، 
والقطــاع الخــاص، عــالوة عــىل الفــرق املشــاركة 

والفائزة ولفيف من املهتمني. 
إىل  يهــدف  املــروع  أن  جيــش  أبــو  وأوضــح 
زيــادة وصــول الشــابات املتعطــالت عــن العمل 
تعزيــز  خــالل  مــن  املحــيل  العمــل  لســوق 

متطلبــات  مــع  لتتوافــق  وتطويرهــا  مهاراتهــن 
ســوق العمــل املحــيل، مــن خــالل سلســلة مــن 
الــدورات التدريبيــة يف التخصصــات املختلفة 
دت وفًقــا للدراســة االستكشــافية يف  التــي ُحــدِّ
الحياتيــة،  املهــارات  مثــل  مختلفــة،  مواضيــع 
ومهــارات تقنيــة يف مجــال التخصــص املهنــي، 

ومهارات يف مجال ريادة األعامل. 
بــكل  الشــابة  يجهــز  املــروع  أن  إىل  ولفــت 
املهــارات التــي متكنهــا من الحصول عىل عمل 
ونقلهــا مــن االحتيــاج إىل اإلنتــاج، إمــا من خالل 
إطــالق مروعهــا الصغــري لتكون بذلك صاحبة 
لــدى أصحــاب  مــروع، وإمــا مــن خــالل عمــل 

العمل يف سوق العمل املحيل. 
للمــروع  املهنيــة  التدريبــات  أن  إىل  وأشــار 
املهنــي  التدريــب  مراكــز  خــالل  مــن  ــذت  ُنفِّ
التابعــة لــوزارة العمــل وكليــة فلســطني التقنيــة، 
القطــاع  رشكات  يف  التدريــب  إىل  إضافــة 

الخاص. 
جلوريــا  قاعــة  يف  تــم  الــذي  الحفــل  وخــالل 

شــملها  التــي  التخصصــات  اســُتعرِضت  بغــزة، 
املروع، وعدد املستفيدين، كام ُعرِض عىل 
هامش الحفل منتجات املشاريع الفائزة. ومن 
التخصصــات التــي شــملها املــروع "تخصــص 
التجميــل والعنايــة بالبــرة"، حيــث اســتهدف 
27 مســتفيدة بواقــع 250 ســاعة تدريــب يف 

الشــامبو  وصناعــة  الشــعر،  تصفيــف  مواضيــع 
املغذيــة  الشــعر  وكرميــات  الزيــت  وحــامم 
"اإلمــام  مهنــي  تدريــب  مركــز  مــع  بالتعــاون 
الشــافعي" مبدينــة غــزة، ومركــز تدريــب مهنــي 

خانيونس. 
والتصنيــع  الطهــي  فنــون  "تخصــص  وكذلــك 
لعــدد  مهنيــة  تدريبــات  وجــه  حيــث  الغــذايئ" 
23 مســتفيدة بواقــع 240 ســاعة تدريــب يف 

مجــال املأكــوالت الرقيــة والغربيــة وتدريــب 
يف تصنيــع األجبــان واملخلــالت، بالتعــاون مــع 

كلية فلسطني التقنية. 
قــدم  حيــث  والحــرف"،  الفنــون  و"تخصــص 
بواقــع  مســتفيدة   18 لعــدد  مهنيــة  تدريبــات 

250 ساعة تدريب يف مواضيع الرسم والحفر 

ومواضيــع  الزجــاج  عــىل  والرســم  الفخــار  عــىل 
والكروشــيه  التطريــز  فــن  مجــال  يف  تدريبيــة 
تدريــب  مركــز  مــع  بالتعــاون  الدمــى  وصناعــة 
مهنــي اإلمــام الشــافعي، ومركــز تدريــب مهنــي 

رفح. 
وتصميــم  "الخياطــة  أيضــا  التخصصــات  ومــن 
مــت تدريبــات مهنيــة لعــدد  األزيــاء"، وفيهــا ُقدِّ
16 مســتفيدة بواقــع 250 ســاعة تدريــب يف 

مواضيع الدرزات عىل ماكينة الخياطة وأعامل 
الصوف والكروشيه، بالتعاون مع مركز تدريب 
مهنــي اإلمــام الشــافعي، ومركــز تدريــب مهنــي 

خانيونس. 
التنظيــف"،  مــواد  صناعــة  تخصــص  وأخــريا" 
 12 لعــدد  مهنيــة  تدريبــات  واســتهدف 
مستفيدة بواقع 250 ساعة تدريب يف مجال 
الســالمة املهنيــة واملــادة الخــام لصناعــة مــواد 
مهنــي  تدريــب  مركــز  مــع  بالتعــاون  التنظيــف، 

اإلمام الشافعي، ومركز تدريب مهني رفح.

االقتصاد تنظم 164 جولة اختتـام مشـروع خـلق فـرص عمـل للشـابـات بغـزة
تفتيشية على المحال 

التجارية واألسواق
غزة/ فلسطني: 

نظمــت طواقــم وزارة االقتصــاد الوطنــي 164 جولــة وزيــارة تفتيشــية عــىل 
املحال التجارية واألسواق يف محافظات قطاع غزة. 

وقالت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة بالوزارة، يف بيان أمس: إن 
طواقم اإلدارة العامة لحامية املســتهلك نظمت الجوالت يف محافظات 
القطــاع الخمــس ملتابعــة جــودة البضائــع التي ُتباع للمواطنني وســالمتها، 
والتأكد من التزام التجار األسعار التي حددتها الوزارة. وأوضحت الوزارة 
أن طواقمها سجلت 26 محرض إتالف لبضائع منتهية الصالحية وفاسدة 
و10 محــارض ضبــط و7 محــارض تحفــظ و16 محــرض أخــذ عينــة لبضائــع.  
وأشــارت إىل أنهــا حرصــت خــالل جوالتهــا عىل التأكد من أن البضائع يف 
األســواق مطابقــة للمواصفــات واملقاييــس الفلســطينية، وعمــل محــارض 

ضبط للمخالفني لإلجراءات املتبعة. 
وأكدت الوزارة أن جوالتها مســتمرة ومتواصلة ملتابعة األســواق واملحال 
وصحــة  بســالمة  بالعبــث  ألحــد  تســمح  لــن  وأنهــا  والتزامهــا،  واملنشــآت 

املواطنني، وستتخذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني. 
ودعت طواقم الوزارة أصحاب املحال والتجار إىل رضورة التزام إجراءات 

السالمة والوقاية حرصا عىل سالمتهم وسالمة املواطنني. 

بإشراف جودة البيئة.. البدء 
بإزالة مخلفات شركات 

خضير شمال القطاع
غزة/ فلسطني: 

عــىل  اإلرشاف  أمــس، يف  البيئــة،  وجــودة  امليــاه  ســلطة  بــدأت طواقــم 
التــي نتجــت عــن قصــف  النفايــات الخطــرة  عمليــة التخلــص اآلمــن مــن 
طائــرات االحتــالل اإلرسائيــيل مجموعــة رشكات خضــري شــامل قطــاع غزة 

خالل العدوان عىل القطاع يف شهر مايو املايض. 
وقــال رئيــس ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة يوســف إبراهيــم لوكالــة "الــرأي" 
الحكوميــة: إن إزالــة النفايــات تتــم بالتعــاون املبــارش مــع برنامــج األمــم 

املتحدة اإلمنايئ UNDP ووزارة األشغال العامة واإلسكان.
 وعّر عن شكره لكل الجهات التي ساهمت بالتخلص من هذه النفايات 
بشكل آمن وسليم، مؤكدا حرص سلطة املياه وجودة البيئة عىل توفري 
بيئــة آمنــة للمواطنــني.  وحّمــل إبراهيــم االحتالل املســؤولية الناجمة عن 
األرضار الصحية العامة التي نتجت عن استهداف املستلزمات الزراعية 
لــركات خضــري.  بــدوره، شــدد املديــر العــام لحاميــة البيئــة يف ســلطة 
امليــاه وجــودة البيئــة بهــاء الديــن األغــا، عــىل رضورة التــزام كل إجــراءات 
السالمة خالل عملية التخلص اآلمن من النفايات الخطرة، وذلك لشدة 
خطورتهــا عــىل صحــة املواطــن والبيئــة.  جديــر بالذكــر أن رشكات خضري 
تعمــل يف مجــال اســترياد وتســويق الســامد الزراعي واملــواد واملبيدات 
الكيامويــة ومســتلزمات الزراعــة، حيــث شــكلت الحادثــة كارثــة بيئية؛ ما 

انعكس عىل القطاع الزراعي والبيئة وعىل الصحة العامة. 

غزة/ فلسطني: 
الســاحل  بلديــات  ميــاه  مصلحــة  رشعــت 
وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
يف إجــراء صيانــة وتأهيــل لعــدد مــن محطــات 
العادمــة يف مختلــف محافظــات  امليــاه  ضــخ 
تلــك  كفــاءة  رفــع  بهــدف  وذلــك  غــزة،  قطــاع 
وفــق  عملهــا  اســتمرارية  وضــامن  املحطــات 
املطلوب، وتجهيزها الستقبال فصل الشتاء. 
وشملت أعامل الصيانة والتأهيل محطة ضخ 
أبــو رسور يف بلــدة بنــي ســهيال، والجنينــة يف 
يف  والــرن  والســيفة  واملنشــية  رفــح،  مدينــة 

مدينة بيت الهيا، ومحطتي أبو راشــد وهوابر 
يف مدينــة جباليــا، ومحطــة بلوك 8 يف الريج 

والبصة يف املحافظة الوسطى. 
وأوضحــت مصلحــة امليــاه يف بيان أمس، أنها 
تعمــل حاليــا عــىل تنظيف العوالق والرواســب 
   Oبلــوك ومحطــة      UNDP محطــة  يف 
إىل  إضافــة  رفــح،  مبدينــة  الســبيل  وجميــزة 
يونــس،  بخــان  واملجادلــة  التنفيذيــة  محطتــي 
ومحطــة الســوارحة يف بلــدة الزوايــدة، وعامــر 
يف مدينة بيت الهيا. وأشارت مصلحة املياه 
إىل قيامهــا يف وقــت ســابق، وضمــن مــروع 

صيانــة آليــات املياه والرف الصحي الثقيلة 
املمــول مــن اللجنــة الدولية للصليب األحمر، 
الثقيلــة  اآلليــات  مــن  للعديــد  صيانــة  بإجــراء 
كاســحات  وتجهيــز  القطــاع  لبلديــات  التابعــة 

املياه وآالت شفط مياه الرف الصحي. 
لتوزيعهــا  املتنقلــة  املضخــات  جّهــزت  كــام 
عــىل بلديــات القطــاع خــالل موســم الشــتاء، 
إضافــة إىل مســاندة الطواقــم الفنيــة لبلديــات 
الالزمــة  الصيانــة  إجــراء  أجــل  مــن  القطــاع 
وميــاه  الصحــي  الــرف  شــبكات  ملختلــف 

األمطار.  

اإلحصاء: انخفاض الصادرات 
والواردات السلعية في تموز

رام الله/ فلسطني: 
انخفضــت  الفلســطينية  الصــادرات  إن  لإلحصــاء:  املركــزي  الجهــاز  قــال 
الشــهر  مــع  مقارنــة   ،13% بنســبة  املــايض،  يوليــو  متــوز/  شــهر  خــالل 
السابق، يف حني ارتفعت بنسبة %12 مقارنة مع شهر متوز/ يوليو عام 

2020، وبلغت قيمتها 109 ماليني دوالر أمرييك. 

االحتــالل  دولــة  إىل  الصــادرات  أن  أمــس،  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
اإلرسائيــيل انخفضــت خــالل الفــرتة ذاتهــا بنســبة %12 مقارنــة مــع الشــهر 
الســابق، وشــكلت الصــادرات إىل دولــة االحتــالل %93 مــن إجاميل قيمة 
الصــادرات لشــهر متــوز مــن عــام 2021.  كــام انخفضــت الصــادرات إىل 
بقية دول العامل بنسبة %19 مقارنة مع الشهر السابق. كذلك انخفضت 
الواردات خالل شهر متوز بنسبة %7 مقارنة مع الشهر السابق، يف حني 
ارتفعــت بنســبة %20 مقارنــة مــع شــهر متــوز مــن عــام 2020، وبلغــت 
قيمتها 506 ماليني دوالر أمرييك. وسجلت الواردات من دولة االحتالل 
خالل شهر متوز املايض انخفاًضا طفيًفا بنسبة %0.3 مقارنة مع الشهر 
الســابق، وشــكلت الــواردات مــن دولــة االحتــالل %54 مــن إجــاميل قيمــة 
الــواردات لشــهر متــوز املــايض، كــام انخفضــت الــواردات مــن بقيــة دول 

العامل بنسبة %14 مقارنة مع الشهر السابق. 

"مصلحـة الميـاه" تشـرع بصيـانة عـدد 
مـن محطـات ضـخ الميـاه العـادمـة

خالل ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين
خبراء: حديد المباني المهدمة ال يصلح 

لالستخدام في العناصر اإلنشائية

بريوت/ األناضول: 
اللبنانيــة،  الطاقــة  وزارة  أعلنــت 
املحروقــات  أســعار  زيــادة  أمــس، 
باملئــة   16 املحليــة  الســوق  يف 
الثانيــة  هــي  زيــادة  يف  للبنزيــن، 

خالل خمسة أيام.
وقالــت الــوزارة يف بيــان صحفــي، 
لصفيحــة  الجديــد  الســعر  إن 
أوكتــان   98 لــرتا(   20( البنزيــن 
ارتفع 16.2 باملئة إىل 209 آالف 
وفــق  دوالرا   138.6( لــرية  و300 

السعر الرسمي(. 
كــام ارتفــع ســعر صفيحــة البنزيــن 
95 أوكتان 16.1 باملئة إىل 202 

دوالرا(.   134( لــرية  و400  ألــف 
الــدوالر  رصف  ســعر  وســجل 
الســوداء  الســوق  يف  األمريــيك 
يف  لــرية،  و500  ألفــا   15 اليــوم 
تحســن عن األســعار الســابقة التي 
تشــكيل  قبــل  ألفــا،   21 تجــاوزت 
يبلــغ  بينــام  الحاليــة؛  الحكومــة 

رسميا 1510 لريات. 

أصحــاب  نقابــة  عضــو  وأوضــح 
جــورج  املحروقــات  محطــات 
الراكس، يف حديث إىل "الوكالة 
"الجــامرك  أن  لإلعــالم"  الوطنيــة 
طلبــت مــن الــركات املســتوردة، 
املحروقــات  تســليم  عــن  التوقــف 
للمحطــات، ليتســنى لهــا الحصــول 

عىل مخزون يف مستودعاتها". 
يكــون  أن  املتوقــع  "مــن  وقــال: 
رفــع  مــن  جديــدة  مرحلــة  هنــاك 
خــالل  مــن  الوقــود،  عــىل  الدعــم 

وضــع ســعر جديــد لــرف الــدوالر 
الــالزم لــراء الوقــود إىل أكــر مــن 
 8000 مــن  لبنانيــة  لــرية  ألــف   12

حاليا". 
أبــرز  إحــدى  الوقــود  أزمــة  وتعــد 
حــادة  اقتصاديــة  أزمــة  انعكاســات 
يعانيهــا لبنــان منــذ أواخــر 2019، 
وعــدم  مــايل،  بانهيــار  وتســببت 
الــكايف  األجنبــي  النقــد  وفــرة 
األساســية،  الســلع  الســترياد 

كاألدوية وغريها.

لبنان يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 5 أيام
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صنعاء/ األناضول:
قالت منظمة "أوكسفام" الدولية 
اإلنســانية، أمس، إن اليمن "لديه 
كورونــا  وفيــات  معــدالت  أعــى 
املجتمــع  وطالبــت  العــامل"،  يف 
مبــد  بتعهداتــه  بالوفــاء  الــدويل 
البالد بلقاحات مضادة لكورونا.

منظمــة  مديــر  وفــق  ذلــك  جــاء 
محســن  اليمــن  يف  "أوكســفام" 
أصدرتــه  بيــان  يف  صديقــي، 
وفيــات  معــدل  حــول  املنظمــة 
فــروس كورونــا يف اليمــن خــالل 

أغسطس/ آب املايض.
ونقــل البيــان عــن صديقــي قولــه: 
معــدالت  أعــى  لديــه  "اليمــن 
فهــو  العــامل،  يف  كوفيــد  وفيــات 
ببســاطة ال يســتطيع التعامــل مــع 

هذا الفروس".
)يف  الــراع  "قــى  وأضــاف: 
الرعايــة  نظــام  عــى  اليمــن( 
الصحيــة الهــش بالفعــل )..( كثر 
مــن النــاس ضعفــاء للغايــة ألنهــم 
أنفســهم  إطعــام  يســتطيعون  ال 
فيــا  األساســية  األدويــة  أو رشاء 
تحمــل  يســتطيعون  ال  آخــرون 
طبــي  مركــز  إىل  النقــل  تكلفــة 

نتيجة أزمة الوقود املستمرة".
"وفيــات  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
كورونــا يف اليمــن بلغــت الشــهر 
املــايض 1649، دون أن يشــمل 
يعيشــون  الذيــن  اليمنيــن  الرقــم 
ســيطرة  )تحــت  البــالد  شــال 
توفــر  عــدم  بســبب  الحوثيــن( 
بالفــروس  املتعلقــة  البيانــات 

هناك".
هــذه  مــن  "يســتثنى  وأردف: 

مــن  يحــى  ال  عــدد  األرقــام 
املشــخصة  غــر  الوفيــات 
بســبب  منازلهــم،  يف  ألشــخاص 
وأرّسة  الفحوصــات  نــدرة 

املستشفيات".
حــل  "التطعيــم  البيــان:  وتابــع 
بســيط مــن شــأنه أن ينقــذ األرواح 
يخــذل  الــدويل  املجتمــع  لكــن 
الشعب اليمني الذي يحتاج إىل 
بحاجــة  نحــن   )..( اآلن  جرعــات 
التعهــد  تــم  التــي  اللقاحــات  إىل 

بها".
املــايض  آذار  مــارس/  ويف 
يونيســف  منظمــة  أعلنــت 
تســلم  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 
مــن  جرعــة  ألــف   360 اليمــن 
املضــاد  "اســرازينيكا"  لقــاح 

للفروس، كدفعة أوىل من أصل 
ســيحصل  جرعــة  مليــون   1.9
عليهــا اليمــن مبدئيــا خــالل العــام 

.2021

كا تسلم اليمن 151 ألف جرعة 
آنــد  "جونســون  لقــاح  مــن  أخــرى 
أغســطس/   29 يف  جونســون"، 
آب املايض مقدمة من الواليات 
املتحــدة عــر منظمــة " كوفــاس" 
جرعــة  آالف   504 أصــل  مــن 

أعلنت عنها واشنطن.
إجــايل  ارتفــع  الثالثــاء،  وحتــى 
املناطــق  يف  كورونــا  إصابــات 
اليمنيــة  للحكومــة  الخاضعــة 
وفــاة،   1654 بينهــا   ،8752 إىل 
حالــة   1679 تعــاٍف   5419

نشطة.

مطلــع  الجائحــة  بدايــة  ومنــذ 
جاعــة  تكشــف  مل   ،2020
إحصائيــة  عــن  ســوى  الحــويث 
واحــدة كانــت يف 18 مايو/أيــار 
2020، أعلنت حينها 4 إصابات 
بينهــا حالــة وفــاة، وســط اتهامــات 
شــعبية ورســمية للجاعة بإخفاء 
مناطــق  يف  املصابــن  أعــداد 

سيطرتها.
وتشــهد اليمــن حربــا منــذ نحــو 7 
مــن  أكــر  بحيــاة  أودت  ســنوات، 
 80 وبــات  شــخص،  ألــف   233
باملئة من السكان، البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون 
يف  واملســاعدات،  الدعــم  عــى 
أســوأ أزمــة إنســانية بالعــامل، وفــق 

األمم املتحدة.

أوكسفام: اليمن لديها أعلى معدالت
وفيات كورونا في العالم

وفاة رئيس الجزائر السابق 
عبد القادر بن صالح

الجزائر / األناضول:
تــويف الرئيــس الجزائــري الســابق عبــد القــادر بــن صالــح، صبــاح 

أمس، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد رصاع طويل مع املرض.
ونعــى مجلــس األمــة )الغرفــة الثانيــة للرملــان الجزائــري( رئيســه 

السابق، عى صفحته الرسمية عر موقع "فيسبوك".
بأنــه "ينعــى )..( وفــاة رئيــس الدولــة ورئيــس  وأفــاد املجلــس، 
مجلــس األمــة الســابق، املجاهــد عبــد القــادر بــن صالــح، الــذي 

وافته املنية صباح األربعاء 22 سبتمر )أيلول( 2021".
ومطلــع أبريل/نيســان 2019، تــوىل ابــن صالــح رئاســة الدولــة 
اســتقالة  بعــد  الدســتور(،  مــن   102 للــادة  )تطبيقــا  مؤقتــا 
تحــت ضغــط حــراك  بوتفليقــة،  العزيــز  الســابق عبــد  الرئيــس 

شعبي.
الرئاســة  يتــوىل  رئيــس املجلــس  أن  وتنــص هــذه املــادة عــى 
مؤقتــا ملــدة 90 يومــا، يتــم خاللهــا تنظيــم انتخابــات رئاســية ال 

يرشح فيها.
وســلم ابــن صالــح مهــام الرئاســة، للرئيــس الجديــد عبــد املجيد 
تبــون يف 19 ديســمر /كانــون األول املــايض، بعــد فــوز األخر 

بانتخابات رئاسية جرت يف 12 من الشهر ذاته.
لتبــون  املهــام  تســليم  بعــد  صالــح  بــن  يعــود  أن  مقــررا  وكان 
إىل رئاســة مجلــس األمــة، الــذي كان يرأســه منــذ عــام 2002 
)رئيــس املجلــس يعــد مبثابــة الرجــل الثــاين يف الدولــة(، لكــن 
الرئاســة أعلنــت بعدهــا أن ابــن صالــح قرر االســتقالة من منصبه 
واالنسحاب من الحياة السياسية، فيا قالت مصادر أن حالته 

الصحية تدهورت.
وجاءت وفاة ابن صالح بعد أيام فقط من وفاة الرئيس األسبق 

عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة، الجمعة.

واشنطن/ األناضول:
"نيويــورك  صحيفــة  كشــفت 
تاميز"، أمس، أن الرئيس األمرييك 
الســابق دونالــد ترامــب رفــع دعــوى 
مــاري  أخيــه  ابنــة  ضــد  قضائيــة 
و3  تاميــز"  و"نيويــورك  ترامــب، 
االنخــراط  بتهمــة  مراســليها،  مــن 
للحصــول  خبيثــة،  "مؤامــرة  يف 
الرسيــة  الرضيبيــة  ســجالته  عــى 

واستغاللها يف تقارير إخبارية".
التــي  القضيــة  يف  ترامــب  وزعــم 
مراســي  أن  الثالثــاء،  رفعهــا، 
وديفيــد  كريــغ،  ســوزان  الصحيفــة 
بارســتو، وراســل بيوترن، ســعوا إىل 
وتكــرار،  مــرارا  عامــا(   56( مــاري 
الســجالت  "بتهريــب  وأقنعوهــا 
وتســليمها  محاميهــا"  مكتــب  مــن 
إليهــم، حســب مــا نقلــت الصحيفة 

األمريكية.
ووفقــا للدعــوى القضائية، انتهكت 
رسيــة  اتفاقيــة  الفعــل  بهــذا  مــاري 
تتعلق بوالد الرئيس الســابق، فريد 

ترامب، الذي تويف عام 1999.
املرفوعــة  ترامــب،  دعــوى  وتتهــم 
مقاطعــة  يف  العليــا  املحكمــة  يف 
الصحيفــة  بنيويــورك،  "دوتشــيز" 
ومراســليها ومــاري بأنهــم مدفوعون 
يف  ورغبتهــم  الشــخيص،  "بالثــأر 
الشــهرة وتحقيــق مكاســب  كســب 
أجندتهــم  تعزيــز  بهــدف  ماليــة، 

السياسية".
عــام  الرئاســية  حملتــه  وخــالل 
2016، وعــد ترامــب بنرش إقراراته 
يفعــل املرشــحون  كــا  الرضيبيــة، 
40 عامــا، لكنــه  للرئاســة منــذ نحــو 
مشــرا  نرشهــا،  ذلــك  بعــد  رفــض 
أدى  مــا  املراجعــة،  قيــد  أنهــا  إىل 
وانتقــادات  تســاؤالت  ظهــور  إىل 
طيلــة فــرة رئاســته حــول رسية هذه 

املستندات.
ونــرشت "نيويــورك تاميــز" الوثائــق 
التــي قدمتهــا مــاري، يف مقــال عــام 
2018، الــذي توغــل يف ما وصفته 
يف  ترامــب  بـ"تاريــخ  الصحيفــة 

التهرب الرضيبي واالحتيال".
وشــكك التقريــر يف ادعــاء ترامــب 
أنــه مليارديــر عصامــي حصــل عــى 
ثروتــه مبســاعدة قليلــة مــن والــده، 
التحقيــق  وجــد  ذلــك،  مــن  وبــدال 
 413 يعــادل  مــا  ورث  ترامــب  أن 
مليــون دوالر عــى األقــل، معظمهــا 
رضيبيــة  "مخططــات  خــالل  مــن 

مشكوك فيها".
حصــل   ،2019 عــام  ويف 
جائــزة  عــى  الثالثــة  الصحفيــون 
"بوليتــزر" عــن تلــك املقالة وغرها 
برضائــب  املتعلقــة  التقاريــر  مــن 

ترامب.
الصحيفــة  دافعــت  جهتهــا،  مــن 
الثالثــاء،  مســاء  صــدر  بيــان  يف 
عــن تقاريرهــا، مؤكــدة أنهــا تخطــط 

ملحاربة الدعوى القضائية.
وتسعى الدعوى إىل الحصول عى 
تعويضــات ماليــة، بزعــم أن ترامــب 
100 مليــون  خــرس مــا ال يقــل عــن 

دوالر نتيجة أفعال املتهمن.

أنقرة/ وكاالت:
لســفينة  تحذيــًرا  تركيــة  حربيــة  ســفينة  أصــدرت 
أبحــاث يونانيــة، ملنعها من دخول ما تعترها تركيا 
مياههــا اإلقليميــة، بحســب مــا أفــادت قنــاة "إن يت 

يف" الركية، أمس.
وتــأيت املواجهــة بعــد عام من التهديدات بتصاعد 
رصاع  إىل  املتوســط،  البحــر  رشق  يف  التوتــرات 
يف  والحليفتــن  الجارتــن  الدولتــن  بــن  مفتــوح 

الناتو.
البحــري  املســح  ســفينة  أن  القنــاة  تقريــر  وذكــر 
"نوتيــكال جيــو" واجهــت الفرقاطــة "عــروج رئيــس" 
أثنــاء محاولتهــا  رئيــس(  أوروتــش   - عــروج  )الريــس 

دخول الجرف القاري لركيا.
وأصــدرت الســفينة الركيــة رســالة الســلكية تحــذر 
املســح  ســفينة  واصلــت  إذا  ســتتدخل  أنهــا  مــن 

مسارها.

ومل تحدد القناة وقت وقوع الحادث، لكن خدمات 
"نوتيــكال  الســفينة  أن  أظهــرت  البحــري  التعقــب 
جيــو"، التــي ترفــع العلــم املالطــي، رســت، أمــس، 

يف ميناء هراكليون بجزيرة كريت اليونانية.
ومل ترد وزارة الدفاع الركية عى الفور عى طلب 

للتعليق.
عــن  التنقيــب  عــى  وتركيــا  اليونــان  وتتنافــس 
احتياطيــات الغــاز يف رشق البحر املتوســط وســط 

نزاع طويل عى املياه اإلقليمية لكل منها.
حقــوق  عــى  الــويص  أيضــا  نفســها  تركيــا  وتعتــر 

الطاقة التابعة جمهورية شال قرص الركية.
ويف صيــف العــام 2020، ظلــت الســفن الحربيــة 
البحــر  رشق  عــر  الظــل  يف  والركيــة  اليونانيــة 
بحثيــة  ســفنا  تركيــا  أرســلت  حيــث  املتوســط، 
عــن  للبحــث  البحــري  أســطولها  مــن  مدعومــة 

احتياطيات الهيدروكربونات.

ترامب يقاضي ابنة أخيه و3 صحفيين بـ"نيويورك تايمز"

مواجهة بحرية بين فرقاطة تركية وسفينة يونانية

بروكسل/وكاالت:
االتحــاد  خارجيــة  وزيــر  أعلــن 
بوريــل،  جوزيــب  األورويب 
أمــس، إثــر لقائــه نظــره اإليــراين 
يف  اللهيــان  عبــد  أمــر  حســن 
مســتعدة  إيــران  أن  نيويــورك 
حــول  املفاوضــات  الســتئناف 
موعــد  "يف  النــووي  برنامجهــا 
تعليقهــا  بعــد  وذلــك  وشــيك"، 

يف حزيران/يونيو.
أصــدره  بيــان  يف  بوريــل  وقــال 
"وزيــر  إن  بروكســل:  يف  مكتبــه 
نيتــه  أكــد  اإليــراين  الخارجيــة 
يف  املفاوضــات  اســتئناف 

موعد وشيك".

الدبلومــايس  وأوضــح املســؤول 
عبــد  أمــام  شــدد  أنــه  األورويب 
اللهيــان عى رضورة "أن تتعاون 
إيــران يف شــكل تــام مــع الوكالــة 
لحــل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
و"جــدد  العالقــة"،  املســائل 
اإلعــراب عــن قلقه حيال املســار 
العام للرنامج النووي االيراين".

يف  الثالثــاء  الغربيــون  ومــارس 
عــى  ضغوطــا  املتحــدة  االمــم 
الرئيــس االيــراين ابراهيم رئييس 
املفاوضــات  اســتئناف  بهــدف 
حــول النــووي االيــراين يف أرسع 
وقــت، لكنهــم مل يحصلــوا عــى 

تعهد واضح.

وتجــري مباحثــات منــذ نيســان/
ايــران  بــن  فيينــا  يف  أبريــل 
التــي  الكــرى  الخمــس  والــدول 
وقعت اتفاق 2015، أي املانيا 
وبريطانيــا  وفرنســا  والصــن 

وروسيا.
وتهــدف املفاوضــات اىل إعــادة 
لالتفــاق  املتحــدة  الواليــات 
الرئيــس  منــه  انســحب  بعدمــا 
الســابق دونالد ترامب يف ايار/
اىل  ايــران  ودفــع   ،2018 مايــو 
الوفــاء بكامــل التزاماتهــا الدوليــة 
لكنهــا  االتفــاق،  يف  الــواردة 
معلقــة منــذ حزيران/يونيــو بعــد 

االنتخابات الرئاسية يف ايران.

باريس/ وكاالت:
الفرنــيس  الرئيــس  قــرر 
أمــس،  ماكــرون،  إميانويــل 
لــدى  بــالده  ســفر  عــودة 
فيليــب  املتحــدة  الواليــات 
إتيــان إىل واشــنطن "األســبوع 
تواصلــه،  بعــد  املقبــل"، 
نظــره  مــع  هاتفيــا  أمــس، 
بشــأن  بايــدن  جــو  األمريــيك 
بحســب  الغواصــات،  أزمــة 
عــن  صــادر  مشــرك  بيــان 

اإلليزيه والبيت األبيض. 
يف  ســفريها  اســتدعاء  الجمعــة  باريــس  وأعلنــت 
الواليات املتحدة وأســراليا، يف قرار غر مســبوق 
تجاه حليفن تاريخين، عقب إلغاء كانبرا العقد 
الضخــم مــع باريــس لــرشاء غواصــات وإبرامهــا آخــر 

جديدا مع واشنطن للغرض نفسه.
أن  عــى  وبايــدن خــالل املكاملــة  ماكــرون  وتوافــق 
مــن  كان  الحلفــاء  بــن  مفتوحــة  "مشــاورات  إجــراء 

الغواصــات،  أزمــة  تفــادي"  شــأنه 
لإلليزيــه  مشــرك  بيــان  وفــق 
والبيــت األبيــض. وأورد البيــان أن 
)ماكــرون(  أبلــغ  بايــدن  "الرئيــس 
التزامــه الدائــم يف هــذا الصــدد" 
األمريــيك  الرئيســن  أن  مضيفــا 
ســيلتقيان  اللذيــن  والفرنــيس 
أكتوبــر/ نهايــة شــهر  أوروبــا  "يف 

إطــالق  "قــررا  األول"،  ترشيــن 
تهــدف  معمــق  تشــاور  عمليــة 
إىل تأمــن الظــروف التــي تضمــن 
الثقة". كا اعتر بايدن أن "من الرضوري أن يكون 
الدفاع األورويب أقوى وأكر كفاءة" للمساهمة يف 
األمــن عــر املحيــط األطليس وإكــال "دور الحلف 
األطلــيس"، وذلــك يف بيــان مشــرك مــع إميانويــل 
املتحــدة  الواليــات  أن  البيــان  وأضــاف  ماكــرون. 
"تؤكــد مجــددا أن التــزام فرنســا واالتحــاد األورويب 
يف منطقــة املحيطــن الهنــدي والهــادىء لــه أهميــة 

اسراتيجية".

بوريل: طهران مستعدة الستئناف 
المفاوضات النووية "في موعد وشيك" 

ماكرون يقرر عودة السفير الفرنسي إلى 
واشنطن بعد المحادثة الهاتفية مع بايدن

إميانويل ماكرون

عبد القادر بن صالح

تونس/ الجزيرة نت:
قالت الرئاســة التونســية: إن الرئيس قيس ســعيد 
قــرر متديــد تعليــق عمــل الرملــان ورفــع الحصانــة 
مــا اعترتــه  الرملانيــة عــن جميــع أعضائــه، وهــو 

حركة النهضة خطوة إللغاء الدستور.
وحســب بيــان للرئاســة التونســية فقــد قــرر ســعيد 
أيضا اســتمرار العمل بالتدابر الخاصة مبارســة 
الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة التــي اتخذهــا 

يف الخامس والعرشين من يوليو املايض.
كــا قــرر الرئيــس ســعيد مواصلــة العمــل مبقدمــة 
ال  التــي  الدســتورية  األحــكام  وجميــع  الدســتور 
املتخــذة،  االســتثنائية  التدابــر  مــع  تتعــارض 
إضافة إىل إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانن.

إعــداد  توليــه  أيضــًا  التونــيس  الرئيــس  وأعلــن 
باإلصالحــات  املتعلقــة  التعديــالت  مشــاريع 
يتــم  بلجنــة  االســتعانة  خــالل  مــن  السياســية 
بيــان  يف  جــاء  مــا  وفــق  رئــايس،  بأمــر  تنظيمهــا 

للرئاسة التونسية.
أن  التونســية  الرســمية  الجريــدة  وذكــرت 
الترشيعــات ســتكون مــن خــالل مراســيم يتخذهــا 
ميــارس  الرئيــس  أن  إىل  مشــرة  الدولــة،  رئيــس 
يرأســها  حكومــة  مبســاعدة  التنفيذيــة  الســلطة 

رئيس الحكومة.
حركــة  حــزب  رئيــس  عــن  رويــرز  وكالــة  ونقلــت 
النهضــة راشــد الغنــويش قولــه إن اإلعالنــات التي 
أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء 

للدستور، وإن الحزب ال يوافق عى هذا.
من جهته اعتر املقرر العام للدستور، والقيادي 
التدابــر  أن  خــرض  الحبيــب  النهضــة  حركــة  يف 
االســتثنائية الجديــدة التــي أعلنهــا ســعيد تعنــي 

الخروج رسميا عن الدستور.
وقــال خــرض يف تغريــدة عــى فيســبوك، إن هــذه 
االنقــالب  عــن  الكشــف  هــي  الجديــدة  التدابــر 

بوجه سافر، حسب وصفه.

كتلــة  أكــر  -صاحبــة  النهضــة  حركــة  وأعلنــت 
برملانية بـ53 نائبا- عر بيان أول من أمس رفضها 
توّجــه ســعّيد إىل إقــرار "أحــكام انتقالية"، معترة 
مــن  ومحــذرة  الدســتور،  إلغــاء  عــى  مصمــم  أنــه 
"تفكك الدولة" يف حال استمرار العمل بتدابره 

االستثنائية.
املــايض  االثنــن  أعلــن  التونــيس  الرئيــس  وكان 
)وســط(-  بوزيــد  ســيدي  واليــة  مــن  -يف خطــاب 
ســيتواصل،  االســتثنائية  بالتدابــر  "العمــل  أن 
مــع  توضيــح(،  )دون  انتقاليــة  أحــكام  وضــع  وتــم 
الدســتور"، يف  ورد يف  مــا  عــى كل  املحافظــة 
إشــارة إىل بدايــة التجهيــز لســن قوانــن انتقاليــة 

وتعديل القانون االنتخايب.
النهضــة  بحركــة  القيــادي  قــال  الســياق  هــذا  يف 
محمــد القومــاين إن االســتثناء صــار أصــال فوىض 
عارمة وعبث بالدولة ومستقبل الشعب والقادم 

أخطر.
بدوره قال األمن العام لحزب التيار الدميقراطي 
دســتور  عــى  ينقلــب  مــن  إن  الشــوايش  غــازي 

البالد يفقد رشعيته وتستوجب مقاومته.
رفض حزبي

أمــس  مــن  أول  تونســية  أحــزاب   4 أعلنــت  وقــد 
رفضها تعليق العمل بالدســتور أو متديد العمل 
أن  مــن  أفــق، محــذرة  االســتثنائية دون  بالتدابــر 
هــذا الوضــع يكــرّس الحكــم الفردي ويهــدد بعودة 

االستبداد.
وتعــاين تونــس أزمــة سياســية حــادة منــذ أن قــرر 
رئيسها قيس سعّيد يف 25 يوليو/متوز املايض 
إقالــة رئيــس الحكومة هشــام املشــييش، عى أن 
حكومــة  مبعاونــة  التنفيذيــة  الســلطة  هــو  يتــوىل 
يعن رئيسها، باإلضافة إىل تجميد اختصاصات 
وترؤســه  النــواب،  عــن  الحصانــة  ورفــع  الرملــان، 

النيابة العامة.
وأول مــن أمــس، التقــى األمنــاء العامــون ألحــزاب 

"التيــار الدميقراطــي" )اجتاعي دميقراطي، 22 
نائبــا مــن أصــل 217( و"أفــاق تونــس" )ليــرايل، 
نائبــان( و"التكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل 
نــواب(  بــال  دميقراطــي،  )اجتاعــي  والحريــات" 
األمــن  مــع  نــواب(  بــال  )وســط،  و"الجمهــوري" 
نــور  العــام التحــاد الشــغل )أكــر منظمــة نقابيــة( 
الديــن الطبــويب مبقــر االتحــاد يف العاصمة، وفق 

بيان للحزب "الجمهوري".
وعّرت األحزاب األربعة -وفق البيان- عن "قلقها 
باألوضــاع  الغمــوض والدفــع  اســتمرار  إزاء  البالــغ 
الوقــت  والتشــنج، يف  التصعيــد  مــن  نحــو مزيــد 
الــذي تحتــاج فيــه البــالد إىل تعاطــي هــادئ مــع 
مؤسســات  تهــدد  باتــت  التــي  األزمــة  تداعيــات 
لــكل  بـ"رفضهــا  وأفــادت  التــام".  بالشــلل  الدولــة 
العمــل  لتعليــق  واملقنعــة  الريحــة  الدعــوات 
بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابر االستثنائية 
دون أفــق"، محــذرة مــن أن هــذا الوضــع "يكــرّس 

الحكم الفردي ويهدد بعودة االستبداد".
سقوط الشرعية

الســابق  التونــيس  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
املنصــف املرزوقــي إن إعــالن الرئيــس التونــيس 
قيــس ســعّيد عــن وجــود أحكام انتقاليــة هو إعالم 
بنهايــة الدســتور، وهــو مــا يعنــي ســقوط رشعيــة 
الرئيــس نهائيــا ووجــوب عزلــه ومحاكمتــه، حســب 

قوله.
جــاء ذلــك يف كلمــة توجــه بهــا املرزوقــي -مســاء 
أول مــن أمس- للشــعب التونــيس، بثتها صفحته 
.)Facebook( "الرسمية عى موقع "فيسبوك

وضــع  عــن  ســعّيد  "حديــث  إن  املرزوقــي  وقــال 
األحــكام االنتقاليــة يعنــي إلغــاء الدســتور، وهو ما 
يعنــي الذهــاب يف ســن قوانــن عــى املقــاس، 
وحاملــا تصــدر هــذه األحــكام ســيتحكم )ســعّيد( 
رصيحــا  اعرافــا  ذلــك  وســيكون  مصرنــا،  يف 

مبوت الدستور".

اعتبرته النهضة خطوة إللغاء الدستور

الرئيس التونسي يقرر تمديد التدابير 
بشأن السلطتين التشريعية والتنفيذية
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ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

"أمين المكتبة العالمي".."أمين المكتبة العالمي"..
44 مدرسين يحجزون مقعًدا في قائمة الـ مدرسين يحجزون مقعًدا في قائمة الـ100100

التنشئة المبنية على الخوف..التنشئة المبنية على الخوف.. ما تأثيرها في نفسية الطفل؟ ما تأثيرها في نفسية الطفل؟

الوحيدي َتعُبر القائمة بمبادرة "اجلسوا في رحالكم وأقرؤوا كتابكم"الوحيدي َتعُبر القائمة بمبادرة "اجلسوا في رحالكم وأقرؤوا كتابكم"

بريد إلكتروني وردها، للوهلة األولى جهلت مصدره، يخبرها: 
»تــم فــوزك بلقــب أميــن المكتبــة العالمــي«. كتمــت فرحة 
ســرعان مــا دوى صداهــا بداخلهــا حيــن وقعــت عينهــا علــى 
المرسل؛ مؤسسة )AKS( التعليمية في الهند، تتويًجا لجهد 

بذلتــه المدرســة في مدرســة ســليمان األغا الثانويــة للبنات 
بمحافظــة خــان يونــس عايــدة الوحيــدي علــى مــدار أعــواٍم، 

واستحقت نيل اللقب.
إضافة للمعلمة عايدة، فازت منى أبو موسى عن مديرية رفح، 

وفاطمــة غطــاس ووســام الشــرافي من مديرية شــمال قطاع 
غزة، نلن الجائزة ذاتها، حجزن مقعًدا في قائمة مئة شخص نالوا 
اللقب في المسابقة التي تقام ألول مرة على مستوى العالم 

وشارك فيها اآلالف من أمناء المكتبات من عشرين دولة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

إلــى  الخــوف  علــى  القائمــة  األطفــال  تنشــئة  تــؤدي 
مشــكالت نفســية كبيرة عند البلوغ، منها فقدان الثقة 
مــن  باالســتقاللية والخــوف  الشــعور  بالنفــس وعــدم 

المبادرة واتخاذ القرارات.
مارافيوســا«  إس  »المنتــي  مجلــة  نشــرته  تقريــر  فــي 
اإلسبانية، تقول الكاتبة خيما سانشيز كويفاس إن التربية 

القائمة على الخوف تأخذ عدة أشــكال، منها اإليماءات 
والعنــف اللفظــي أو المــادي، وذلــك بهــدف الســيطرة 

على الطفل وإجباره على إطاعة األوامر.

مدريد/ وكاالت:

ــا اتجهــت نحــو  "كانــت فرحــة كبــرة، وشــجعتني عــى تطويــر عمــي، حاليًّ
التكنولوجيــا فســجلت قبــل أيــام، وبعــد الفــوز بدبلــوم تصميــم جرافيــك، 
لحاجتــي إليهــا يف تطويــر برنامــج برمــر وبرامــج أخرى، وهذا الفوز يشــجعنا 
عــى إيصــال قضيتنــا العادلــة عن طريق املكتبات والثقافة".. أمواج الفرح 

التي غشتها حينام وصل إليها الربيد، ما زالت تدق طبولها بداخلها.
كواليس الفوز واالستعدادات

تدخــل خلــف كواليــس اســتعدادها للمســابقة، تخــرج كلامتهــا مرتاصــة 
بهــدوء واتــزان تعــرب عــن شــخصية واثقــة: "جاءتنا النرشة مــن وزارة الرتبية 
والتعليــم حــول املســابقة العامليــة ألمنــاء املكتبــات، لرصــد مــاذا فعلنــا 
مــن إنجــازات وأنشــطة مميــزة، فقمــت بتنظيــم مبــادرات عــى مــدار العام 

وأرسلت مشاركتي يف مارس/ آذار املايض".
"الصالــون األديب" كان مــن العوامــل التــي أهلــت الوحيــدي للفــوز، فقــد 

أنشأته داخل مكتبتها لطالبات من املرحلة اإلعدادية والثانوية.
فلســطينيني معارصيــن،  أدبــاء  لزيــارة  كنــت أصطحبهــن  "بدايــة  تقــول: 
زرن صاحبــة  فقــد  معهــم،  مقابــات  ويجريــن  قــرب  مــن  إليهــم  ليتعرفــن 
صالــون "نــون الثقــايف" فتحيــة رصصــور، كجزء من برنامج "رحلة يف عامل 

أديب" كنت أنرشه عى يوتيوب، ومن ثم تطرقنا ألدباء آخرين".
يف أثنــاء جائحــة كورونــا، نظمــت الوحيــدي مبــادرة "اجلســوا يف رحالكــم 
وأقرؤوا كتابكم"، املبادرة التي خصصتها يف البداية لطالبات مدرستها 
ثــم توســعت لتشــارك فيهــا طالبــات وشــبان مــن الضفــة الغربيــة، ثــم مــن 

دول عربية عديدة، لتسجل املبادرة نجاًحا فاق التوقعات.
ظــل  يف  الفــراغ  وقــت  اســتثامر  "إىل  هدفــت  املبــادرة  أن  إىل  وتشــر 
الجائحة؛ بإعداد قامئة كتب، ويرشح مشارٌك مشارًكا آخر بعدما ينتهي 

من الكتاب، لتبقى سلسلة القراءة مستمرة".
ومل يُكــن مــا ســبق كل مــا فعلتــه الوحيــدي بشــكل مميــز مــع طالباتهــا، 
ففــي جعبتهــا املزيــد لتدليــه: "دربــت الطالبــات بالرشاكــة مــع جمعيــة 
"أيــام املــرح" عــى إعــداد أفــام كرتــون تتحــدث عــن مدن فلســطينية، 

يف تلك املنطقة النائية رشقي محافظة رفح، توســعت أنشــطة املعلمة 
منــى الثقافيــة لتمتــد إىل املنطقــة التــي تحيــط باملدرســة وتفتقــر لوجود 
مؤسسات ثقافية تعنى بالقراءة، فاستفاد من أنشطتها أهايل الطالبات.
ألمنــاء  العامليــة  املســابقة  يف  للمشــاركة  نظمتهــا  عديــدة  مبــادرات 
املكتبــات، كانــت "كتــايب يف يــدي" أبرزهــا والتــي حفــزت مــن خالهــا 
طلبــة املرحلــة االبتدائيــة للقــراءة والتعبــر، وتكوين حصيلــة لغوية كافية 
لتغذيــة الطالبــات باملعرفــة والباغــة، اســتفاد بعضهــن مــن املبــادرة يف 
إنتاج قصة، وخواطر شــعرية، واألهم أنه "زاد ثقتهن بأنفســهم، وتحســني 

مهاراتهن من خال دراستهن" تقول املعلمة.

وتؤكــد أن الثقــة ليســت وحدهــا التــي اكتســبتها الطالبات، بل انغرســت 
فيهــن قيــم عديــدة مررتهــا املعلمــة مــن خــال حثهــن عــى قــراءة كتــب 
انتقتها بعناية، إضافة إىل شغف القراءة الذي زرعته يف قلوبهن، مؤمنًة 
"أن التعليــم يف الصغــر كالنقــش عــى الحجــر" وهــذا مــا طبقتــه واقًعــا 
ــا مــع طالباتهــا يف املراحــل األساســية، وتؤكــد مــن خالــه "أهميــة  عمليًّ

املكتبة الفاعلة يف املدارس".
ووضعــت املعلمــة منــى بصمتهــا عــى أرشــيف املكتبــة منــذ وصولهــا، 
مــن  مكتبــة،  ألي  املطلوبــة  العامــة  العــرش  املعــارف  ترتيــب  مــن  بــدًءا 
ديانــات، وعلــوم اجتامعيــة، ولغــات، وفنــون، وجغرافيــا، وتاريــخ، وعلــوم 
بحثيــة وتطبيقيــة يف موضوعــات معينــة اطلعــت عليهــا ووجــدت فيهــا 
نقًصــا، فأنشــأت قوائــم ببليوغرافيــة وزاد عــدد الكتــب لنحــو 750 كتاًبــا، 

عادة ما فعلته "غر كاٍف، لكن الكتب تفي بالغرض نظًرا لتنوعها".
غــر  مــواد  أو  منشــورة  مبــواد  قوائــم  عــن  عبــارة  ــة  الببليوغرافيَّ والقوائــم 
نــة، كالرتتيب الهجايئ بأســامء املؤلفني  منشــورة مرتبــة وفــق طريقــة معيَّ

أو بأسامء املوضوعات أبو بأسامء العناوين أو امُلصنف.
اليشء املميز الثالث الذي نظمته املعلمة ذاتها، مرشوع "أمني مكتبة 
مصغر"، وهدفت من خالها لنقل العلم للمجتمع املحي، يك يعرف 

الطلبة وظيفة "أمني املكتبة".
واتسعت بصمة املعلمة خارج حدود أسوار املدرسة بعد أن فتح أبواب 
املكتبــة للمجتمــع املحــي، "فوضعنــا نظاًمــا حــول كيفية اســتعارة أولياء 
األمــور للكتــب، لكوننــا نعيــش مبنطقــة نائيــة، فمثلــت مكتبــة املدرســة 
املكان الوحيد الذي ميكن أن يلجأ إليه أولياء األمور الستعارة الكتب".

وتغمــر املعلمــة منــى مشــاعر الفــرح لفوزها باملســابقة: "هو شــعور فخر 
وتقديــر، بــأن تفــوز بجائــزة عــى مســتوى العــامل، وأن تكــون ضمــن أربــع 
لنؤكــد  غــزة،  وقطــاع  بفلســطني  املديريــات  مــن مختلــف  تخــرج  أســامء 
رســالتنا  ونوصــل  التعليــم  نقــاوم يف  أيًضــا  أننــا  الظــروف-  هــذه  -وســط 

الثقافية".

دربتهــن  اإلعاقــة،  ذوو  يعانيــه  الــذي  كـ"التنمــر"  اجتامعيــة  ومشــكات 
كذلــك عــى الكتابــة اإلبداعيــة تحديــًدا يف كتابة القصص القصرة التي 

استخدمنها يف صناعة األفام".
قطف الثمار

بعــد كــٍد وعنــاٍء وجــٍد واجتهــاد حصــدت املعلمــة منــى محمــد أبــو موىس 
غرســها وقطفــت مثــار ســنوات عملــت فيهــا أخصــايئ مكتبــات يف مركــز 
"القطان" الثقايف، وأسهمت يف إنشاء مركز "القطان" املصغر بجمعية 
املغــازي، ثــم عينــت أمــني مكتبــة يف مدرســة عبــاس العقــاد يف خربــة 

"العدس" مبحافظة رفح.

وهذا األسلوب يف التنشئة ينبع من خوف الوالدين 
مــن التقصــر يف تربيــة األبنــاء، أو الخشــية املفرطــة 
عليهم، وينتهي األمر بزرع بذور القلق والخوف لدى 

الطفل.
وتضيف الكاتبة أن تربية األطفال يف أوقات األزمات 
وعــدم االســتقرار األمنــي ســبب آخــر للرتبيــة القامئــة 
عــى الخــوف، وهــو مــا يعيــق املســار الطبيعــي لنمــو 
الطفــل وينطــوي عــى مخاطــر كبــرة تهــدد اســتقراره 

النفيس.
التنشئة االستبدادية

مــن أجــل أن ينمــو الطفــل نفســيا بشــكل ســوي، فإنــه 
يحتــاج إىل معرفــة الحــدود التــي ال ينبغــي تجاوزهــا 
عــى املســتوى االجتامعــي حتــى يتكيــف مــع بيئتــه 

بالشكل األمثل مع التقدم يف السن.
املهــام  مــن  الحــدود  تلــك  توضيــح  ويعــد 
األساســية للوالديــن، لكــن كثريــن يفشــلون يف 
ذلك ويلجؤون إىل أســاليب تتســم بالعنف من 
أجــل تحقيــق الهــدف، وبــدال مــن رســم الحــدود 

تلقائيا إىل الطفل وتجعل منه شخصا غر متوازن.
بالغــا مبخــاوف غــر  سيشــعر الطفــل عندمــا يصبــح 
مــربرة يصعــب عليــه التخلص منها، وقد يجد نفســه 
التــي  واملشــاكل  التحديــات  مواجهــة  عــن  عاجــزا 
تواجهــه، وعاجــزا عــن املبــادرة واتخــاذ أي قــرار خوفــا 

من آراء اآلخرين.
الخوف والبيئة الخطيرة

مــن املؤكــد أن جميــع اآلبــاء قــد تســاءلوا يومــا مــا عن 
أفضــل طريقــة لتنشــئة الطفــل ليتمكــن مــن مواجهــة 
باملخاطــر  يعــج  الــذي  اليــوم  عــامل  يف  التحديــات 
والتهديدات، أي تحقيق التوازن بني مجابهة الخطر 

وعدم التهور.
يف الواقــع، قــد متثــل التهديــدات املحيطــة بنــا بيئة خصبة 
عــى  ذلــك  يــؤدي  وقــد  الخــوف،  عــى  القامئــة  للتنشــئة 

إىل  البعيــد  املــدى 
مخاوف غامضة وعدم 
باالســتقالية  الشــعور 

والحرية.

الســيئة  املعاملــة  فــإن  للطفــل  االجتامعيــة 
والسلوك االستبدادي قد تؤدي إىل زعزعة ثقة 
الطفــل يف نفســه، وقــد يفــرز ذلــك يف مرحلــة 

الحقة شخصا خاضعا أو راديكاليا.
مخاوف غير مبررة

يف بعــض األحيــان، تســبب مســؤولية رعايــة األطفال 
اضطرابــا شــديدا ألحــد الوالديــن أو كليهــام، حيــث 
يســعى األب أو األم إىل بــذل قصــارى جهــده لتنشــئة 
الطفل تنشــئة ســليمة ومتوازنة، لكنه يعجز عن ذلك 

بسبب عدم إملامه باآلليات واألساليب املناسبة.
وقد يشعر اآلباء أن أطفالهم ضعفاء للغاية ويلجؤون 
إىل حاميتهــم بشــكل مفــرط ملنــع حــدوث أي رضر، 
الســلوك  هــذا  أن  تؤكــد  العلميــة  الدراســات  لكــن 

خطر للغاية عى األطفال.
فعندما يعيش الوالد يف حالة قلق مستمر، ويتوقع 
أن الطفــل إذا زحــف أو ركــض قــد يســقط حتــام مــن 
أعــى الــدرج، وإذا لعــب أمــام املنــزل فمــن املرجــح 
أن يضيــع، فــإن تلــك املخــاوف غــر املــربرة تنتقــل 
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غزة/ هدى الدلو:
الرشقــي  الشــال  الواقعــة يف  بيتــن  قريــة  تغــرت مالمــح 
ملدينــة رام اللــه بعدمــا تحولــت جدرانهــا إىل معــرض فنــي 
يحمل معاين فلسطينية ُتربز عنرصية االحتالل اإلرسائييل 

وجزئيات أخرى من القضية الفلسطينية.
منطلًقــا مــن قريــة حوســان غــرب مدينــة بيــت لحــم، ميــي 
الفنــان تقــي الديــن ســباتن وقته يف الهــواء الطلق بن قرى 
املدن الفلســطينية املجاورة يصبغ جدرانها بألوان مفعمة 
ا يعيــش  بالحيــاة وتعكــس يف الوقــت نفســه واقًعــا سياســيًّ

الفلسطيني يف ظالله.
ونســاء  الحنــون،  وزهــر  القمــح،  ســنابل  رســم  بريشــته 
مــن  وغرهــا  املطــرزة  الرتاثيــة  بأثوابهــن  فلســطينيات 
وثقافيــة  واجتاعيــة  دينيــة  قيــًا  تحمــل  التــي  الرســومات 
 300 جداريــات  مــن  رســمه  مــا  مجمــوع  وبلــغ  وتاريخيــة، 
جداريــة. أمــا عــى جــدار الفصــل العنــرصي الــذي يخــرتق 
أرايض مدينتــه فقــد عــرب عن سياســات االحتالل العنرصية 

واعتداءاته، وعن تاريخ النضال الفلسطيني.
عــرف نفســه بأنــه فنــان حر وشــارع، مــن مواليد عــام 1988، 
حاصــل عــى شــهادة بكالوريــوس يف الفنــون الجميلــة مــن 
األكادمييــة الدوليــة للفنــون املعــارصة يف مدينــة رام اللــه، 

وله مشاركات يف العديد من املعارض الجاعية.
يوًمــا مــا أراد ســباتن أن يكــون فنــان أســتوديو، ولكن طبيعة 
الوضع الفلسطيني ال يحتمل أن يكون الفنان داخل الغرف 
املغلقة، وشــعر مبكًرا أن الناس بحاجة ملن يقرأ أفكارهم، 
ورؤية األعال الفلسطينية، فالجداريات عنرص مريئ أمام 

الجميع.
وبشــع  ملمــوس  يشء  "الجداريــة  لـ"فلســطن":  يقــول 
يلتهــم  العنــرصي  الفصــل  فجــدار  للفلســطينين،  بالنســبة 
مساحات واسعة من األرايض، ويقطع الطريق عى الحياة 

والحضارة والتواصل".
ويضيف: "لذلك كرست وقتي لرسم الجداريات منذ عام 
ــا يناســب مختلــف عقــول النــاس، فأبحــث  2017 لكونــه فنًّ
عــن أماكــن للرســم عليهــا إذ ميكــن إعــادة إحيائها من جديد 
مــزاًرا يقــف أمامهــا  أماكــن مهملــة، لتصبــح  بعــد أن كانــت 

املارون عى الطريق، وتزين املرافق العامة".
مــا  فُجــل  ــا،  ماديًّ مكلــف  األمــر  أن  إىل  ســباتن  ويشــر 
يســتخدمه مــن أدوات وألــوان يشــرتيه عى نفقتــه الخاصة، 
لكنــه عــى ثقــة بــأن جدارياتــه يف بيــت لحــم وعــى جــدار 
الفصل العنرصي من شأنها أن توصل رسالة فنية وسياسية 

وتتحدث عن جزئيات متعددة يف القضية الفلسطينية.
سفير الجمهور

قريــة بيتــن إحــدى القــرى التــي عمــل بهــا بطريقــة غريبــة، 
وكان ذلــك بعــد دعوتــه لعمــل جداريــات تتعلــق مبناســبات 
دينيــة كشــهر رمضــان وعيــد الفطــر، غــر أن تفاعــل النــاس 
مــن حولــه وشــغفهم مبــا يرســم قاده لفكــرة الجداريات عى 
أســوارها، إذ منتحــه جــدران بيــوت القريــة مســاحة للتعبــر 
عــن نظــرة الفنــان الفلســطيني وهويته، وأوجــدت عالقة بن 

الجدران والناس.
كميــة  يلمــس  بيتــن  لقريــة  الزائــر  أن  إىل  ســباتن  وينبــه 
التغيــر واملشــهد الحضــاري والعمــراين والزراعــي والفنــي، 

بــل أيًضــا تطــرق  وتقــي الديــن مل يعتمــد فقــط عــى ذلــك 
للجانب األخالقي والتعاوين والجانب املبادر.

لجداريــة  وجيــزة  مــدة  قبــل  لالعتقــال  ســباتن  وتعــرض 
رســمها عــى جــدار الفصــل العنــرصي تظهــر عدســة قنــاص 
"توتــر"  أي   )Stress( الكامــرا، وكتــب  إرسائيــيل وعدســة 
بــداًل مــن )Press( أي "صحافــة"، ليظهر حجم الضغط عى 

الصحفين يف أثناء عملهم.
ويشــر إىل أن رســم أي جداريــة يتطلــب منــه البحــث جيًدا 
أن  ويحــرص  عليــه،  خطــًرا  يشــكل  وال  مناســب  مــكان  عــن 
التكون الرســمة معربة واضحة املعنى يســهل عى الجميع 

ا، كبًرا أو صغًرا. قراءتها سواء أكان مثقًفا أو أميًّ
ويلفــت ســباتن إىل أن الرســم عــى الجــدران ليــس بالفــن 
كان  إذ  األوىل،  االنتفاضــة  انــدالع  منــذ  ظهــر  بــل  الجديــد 
فنانــون يرســمون أعــااًل فنيــة تحــث عــى املقاومــة، ونــرش 
اســتفزاًزا  العمــل  هــذا  كان  ولذلــك  الشــباب،  بــن  الوعــي 
لالحتــالل فيجــرب صاحــب الجــدار عــى إعــادة طــالء الجدار 

لتجنب إثارة الشارع عليه.
عليــه  وتقــع  الجمهــور  ســفر  هــو  الشــارع  فنــان  أن  ويبــن 
فكرتــه  إليصــال  يســعى  إذ  بالبســيطة،  ليســت  مســؤولية 
معالجــات  جدارياتــه  تحمــل  بحيــث  مختلــف  بأســلوب 

لقضايا مجتمعية ووطنية.
الشــعب  بــأن  للعــامل  رســالة  إليصــال  ســباتن  ويســعى 
الفلســطيني رمــز للكفــاح واملقاومــة، وأن الفــن لــه دور يف 
التحــرر بدرجــة ال تقــل عــن املقاومــة، وهــذا يعنــي أن الفــن 

ظل يرافق البندقية يف كل املعارك الفلسطينية.

"فنان الشارع".. ريشته ِظل للبندقية 
وبهــــــا يصبــــــغ جـــــــدران الوطــــــن

معركـــة واد القلـــط.. 
الثـــورة تصطـاد أحد "أبطال )إرسائيل("

رام الله/ فلسطن:
مل َتَكــد العســكرية اإلرسائيليــة تلتقــط أنفاســها بعــد معركــِة واد ُشــوباش 
يف األغــوار، إذ متكــن الفدائيــون مــن قتــل اللفتنانــت كولونيــل مــويش 
بيليــس، قائــد كتيبــة املظليــن وخمســة من ُنخَبــِة مقاتليه، ليعلن جيش 
االحتالل أنه فقد يف معركٍة جديدة يف واد القلط قائًدا مهاًّ يف جيشه 

هو اللفتنانت كولونيل تسفي عوفر قائد وحدة "هاروف باترول".
ال ميكــن أن ُتنــى مــن ذاكــرة الكفــاح املســلح لشــعب ال يــزال يواصــل 
مسرته يف املقاومة امُلسلحة ألجل الحرية واالستقالل، تلك املعركة 
التــي جــرت يف واد القلــط عــى بعــد 5 كــم غــرب مدينــة أريحــا، وذلــك 
قبل 50 عاًما، وتحديًدا يف 21-20 كانون أول/ديسمرب 1968، والتي 

تستحرضها منصة ألرتا فلسطن يف تقرير مطول.
كانــت الدوريــة الفدائيــة مكونــة مــن مثانيــة ُمقاتلــن هــم: مفيــد حافــظ 
بــركات )جــال حافــظ( قائــد الدورية، ونادر محمــود التاية )عبد النارص( 
نائب القائد، حســن عمر أبو حاشــية )عيل الغول(، محمد رشيف بدر 
عســاف )مغــوار(، جميــل لطفــي أبــو صقــر )عطيــة عدنــان(، عبــد الكريــم 
عــيل  )ســعد(،  القواســمي  ياســن  أحمــد(، حســن  )أبــو  أحمــد حمــودة 

شحادة الجعفري )عيل جبار( وهو دليل املجموعة.
العبور إلى الضفة األخرى

يف معســكر الشــونة، حيــُث ال َيبعــُد امُلقاتلــون كثــًرا عــن نهــر األردن، 
وصــل القائــد خليــل الوزيــر "أبــو جهــاد"، وجلــس إىل املقاتلــن الثانيــة 
امُلحتلــة،  األرض  يف  الطويلــة  للعمليــات  وامُلســتعدين  امُلدربــن 
وأبلغهم عن تفاصيل املهات والرجال الذين سيكونون يف استقبالهم 
يف منطقة واد الجوز يف القدس.  كان من ُجملة املهام: تنفيذ عملية 
وإقامــة  خاليــا  وتجنيــد   ،1/1/1969 ليلــة  الــرُباق  حائــط  منطقــة  يف 
قواعــد يف القــدس وجبــال الخليــل، إضافــة إىل مهام أمنية تتمثل بجمع 

معلومات وأخبار لقيادة الثورة.
 ،1968 أول  كانــون   19 الخميــس  يــوم  مســاًء،  التاســعة  الســاعة  عنــد 
تحركت دورية العمق بعد أن تناول أفرادها عى مائدة اإلفطار "طنجرة 
مقلوبة" كانت األخرة يف امُلعسكر، عى أن تكون الوجبة القادمة يف 
األرض املحتلــة، وتحركــوا مــن معســكر الشــونة إىل ضفــة النهــر بالقــرب 
من املغطس، ُترافقهم مجموعة الحاية واإلسناد، عى رأسها الضابط 

ن لهم التحرك غرب النهر. َسعد العراقي ليؤمِّ
عند النهر تم تفقد الذخرة والُجعب واألسلحة وقاذف الـ"أريب جي 2" 
آلخــر مــرة، قبــل أن يتعانــق الرجــال ويتعاهــدوا عــى االلتقــاء يف القــدس 
املحــررة، ثــم ُنِصــَب عجــل )كاوشــوك( ليعــربوا عــى ظهــره إىل الضفــة 
األخــرى مــن النهــر، يف صمــت ودون أي حركــة قــد يتنبــه لهــا العــدو يف 

الجهة املقابلة، ومن ُهنا بدأ العد التنازيل للعبور نحو فلسطن.
بعــد عبــور النهــر كان عــى الفدائيــن اجتيــاز األســالك وحقــل األلغــام 
والطريــق الرمليــة، كانــت مهمــة صعبــة ألن الرُتبــة طينية وموحلة بســبب 
األمطــار، ومــن املســتحيل العبــور مــن غــر تــرك أثــٍر يــدل عليهــم، وألجل 
عــى  للتمويــه  األحذيــة  فــوق  )فــرو(  صــوف  املجموعــة  ارتــدت  ذلــك 

خطواتهم.

واملدفعيــة للمــكان، ُكل يشء يف الــواد بــدأ يهتــز ويتحــرك بفعــل كثافــة 
النران وتتابع القذائف.

اللحظــات  تلــك  )ســعد(  القواســمي  حســن  املحــرر  األســر  يســتذكر 
ا وأرًضا، وصار  قائــاًل: "ســيطر الجيــش عــى املنطقــة وأحكــم إغالقها جــوًّ
ق الجيش الواد وسيطرت قواته  الفدائيون تحت مرمى النران، وقد طوَّ
عــى َمدَخــيل الــواد الرشقــي والغــريب، ومتركــز الجنــود عــى املرتفعات 
العموديــة  للطائــرات  َمرسًحــا  الســاء  وكانــت  والجنــوب،  الشــال  يف 
والقذائــف الصاروخيــة. حاولنــا جاهديــن عــرب تصويــب النــران بشــكل 
مبــارش عــى زجــاج الطائــرة لكــرسه وإصابــة مــن فيهــا ومنعها مــن مواصلة 
ــا رغــم اســتخدامنا لرصــاص حــارق  إطــالق النــران إال أّن الُزجــاج كان قويًّ

خارق، ورغم التحليق املنخفض للطائرات".
"مل يكن هناك بطولة من قبل الجيش يف تلك املعركة"، هكذا يصف 
األســر املحــرر عطيــة عدنــان )جميــل أبــو صقر( تلــك املعركــة، مضيًفا: 
"كان الجيــش يســتخدم كل قوتــه العســكرية لحــرق األخرض واليابس يف 
الــواد، ويطلــق النــران بــال توقــف يك يقتــل الفدائيــن، وقــد تدخلــت 
املدفعيــة والطائــرات وبــدأت األســلحة الخفيفــة والثقيلــة تصــب جــام 

غضبها عى الواد والتجاويف الصخرية وامُلغر".
تحــت كثافــة النــران صمــد الفدائيــون وردوا عــى النــار باملثــل، ونــاوروا 
لتمتــد املعركــة لوقــت أطــول، يف محاولــة الســتدراج الجيــش للتقــدم 
للمواجهة واالشــتباك، وتجنبوا اســتخدام كامل الذخرة أو التحرك من 

مواقعهم، ألن أي حركة تعني املوت امُلحقق.
بعد ســاعتن من االشــتباك املتواصل ولهيب القذائف الذي طال كل 
منطقــة الــواد، أصيــب عطيــة عدنــان وأبــو أحمــد )عبــد الكريــم حمــودة(، 
ومل يطــل األمــر حتــى اعُتِقــال. بــدأ الجيــش يضغــط عليهــا ألجــل إقنــاع 
رفاقهــا باالستســالم، قبــل أن ينقــال إىل املستشــفى للعــالج، إذ كان 

عطية عدنان ُمصاًبا يف قدمه ويده وغر قادر عى الحركة.
اصطياد الكولونيل

وأمــام القصــف العنيــف واالســتهداف املبــارش للــواد، كان عــى جــال 

كان الليــل ســاتًرا والهــدوء يعــمُّ نقطــة جيــش االحتــالل، وعــى الفدائين 
التحــرك غــرب النهــر نحــو أريحــا بحــذٍر شــديد من غــر إثــارٍة لالنتباه، وأن 

يواصلوا السر بال توقف حتى مزرعة العلمي "املرشوع".
عند مزرعة العلمي، خلع الفدائيون صوف األغنام عن أحذيتهم وألقوا 
بــه يف بــر قدميــة ومضــوا نحــو أطــراف مخيــم عقبــة جرب يقودهــم الدليل 

عيل جبار )عيل الجعفري( ابن املخيم. 
وعنــد تلــة صغــرة ُتــرشف عى ما حولها بالقرب من عن الديوك جلس 
الفدائيون الثانية، أخرجوا من ُجعبهم بعض الطعام وأكلوه عى عجل 

وهم يتأملون البالد وساحريتها يف ليلٍة شديدة الربودة.
القلــط  واد  نحــو  الفدائيــون  عــرب  القلــط،  ديــر  أســفل  بالطريــق  مــروًرا 
واملنحــدرات  الضيقــة  واملمــرات  القاســية  التضاريــس  ذي  )القلــت( 
الوعــرة، وتســلقوا الصخــور إىل حيــث حــدد دليلهــم املــكان امُلناســب 

يك يكمنوا فيه.
انقسموا إىل ثالث مجموعات وتوزعوا يف املكان، مجموعة نزلت إىل 
قلب الواد وتحصنت بن أشجار الُقصيب العالية وهم: جال حافظ، 
عبد النارص ومغوار، فيا تحصن عطية عدنان وأبو أحمد يف مغارة يف 
االتجــاه املقابــل، وتحركــت املجموعة الثالثة: عيل الغول، ســعد، عيل 

جبار إىل مغارة ُمرتفعة ترشف عى مدخل الواد.
بــدأت  األول،  كانــون   20 الجمعــة  ليــوم  األوىل  الصبــاح  ســاعات  يف 
الطائــرات تجــوب ســاء املنطقــة بحًثــا عمــن عــرب النهــر، وكانــت تتحــرك 
ذهاًبــا وإياًبــا يف املنطقــة بشــكل عــام، ومــع ســاعات الظهــر بــدا واضًحــا 

أنها تحوم حول منطقة الفدائين.
"فدائي سلم نفسك"

عنــد الســاعة الرابعــة كانــت الطائرات ووحــدات التتبع قد حددت مكان 
الفدائين، وقد أدرك الفدائيون بأن ســاعة املعركة حانت، وأن شــمس 

اليوم األخر من رمضان لن تغيب قبل االشتباك مع العدو.
 وبــال مقدمــات بــدأت مكــربات الصــوت تنــادي: "فدايئ ســلم نفســك"، 
ثــم تــال ذلــك القصــف العشــوايئ مــن الطائــرات العموديــة )الهليكوبــرت( 

حافــظ وعبــد النــارص ومغــوار، ُمغــادرة أشــجار الُقصيــب والزحــف نحــو 
فتكثفــت  تحركهــا  أثنــاء  يف  املجموعــة  اكُتِشــَفت  وقــد  قريبــة،  مغــارة 
الصاروخيــة  والقذائــف  املدفعيــة  نــران  ووجهــت  تجاههــم،  النــران 

للمغارة بشكل مبارش.
وعندمــا توقفــت نــران الفدائيــن مــن داخــل املغــارة تقــدم قائــد كتيبــة 
امُلالحقــة اللفتنانــت كولونيــل تســفي عوفــر، ومعــه مجموعــة مــن نحــو 
ــا، لـ"تطهــر" املــكان، وحــن وقــف عــى مقربــة منهــم انطلقــت  15 جنديًّ
النــران نحــوه فأصابتــه ُمبــارشة يف رقبتــه ورئتــه، وســقط إىل قــاع الــواد 
عــن ارتفــاع ال يقــل عــن 10 أمتــار. توقــف االشــتباك يف تلــك املنطقــة 
ُملقــاة يف  وبقيــت جثتــه  تســفي عوفــر،  الجنــود ملقتــل  وارتفــع رُصاخ 
الــواد، وال ســبيل إلخراجهــا خوًفــا مــن رصاص الفدائيــن، وعند منتصف 
الليل، خفتت النران والقذائف، ذلك أن الجيش خيش من االستمرار 

بالبحث يف الواد فيخرس مزيًدا من الجنود.
االحتاء يف املغارة مع ساعات الصباح األوىل ليوم السبت 21 كانون 
األول، بدأت الســاعات ُتنادي عى الفدائين ألجل االستســالم، وبدا 
واضًحــا حضــور قيــاداٍت ذات رُتــب ُعليــا مــن الجيــش إلدارة املعركــة، ثــم 
تجــددت االشــتباكات وظلــت املروحيــات واملدفعيــات تــدك املغــارة 
بقــوة. وتحــت وابــل مــن الرصــاص تم تأمن هبوط مروحية النتشــال ُجثة 

الضابط القتيل.
كان  وجريــح.  شــهيدين  بداخلهــا  وجــد  للمغــارة  الجيــش  وصــل  حــن 
الشهيدان ها جال حافظ )مفيد حافظ بركات( ابن منطقة واد الجوز 
يف القدس، وإىل جانبه نائبه عبد النارص )نادر محمود التايه( ابن بلدة 

بيتا قضاء نابلس، وامُلصاب هو مغوار )محمد بدر عساف(.
واصل الجيش عمليات البحث ملعرفة مكان املجموعة الثالثة، وتم له 
ذلــك -حســب روايــة األســر املحــرر حســن أبــو حاشــية- عنــد منتصــف 

قت املغارة من كل الجهات وبدأ االشتباك.  النهار، إذ ُطوِّ
يقــول أبــو حاشــية: "صــارت القذائــف تتوجــه مبــارشة إىل قلــب املغــارة، 
ر"،  لكــن لطــف اللــه شــاء أن تكــون هــذه املغــارة مــن الــرتاب األبيــض "ُحــوَّ
إذ صــارت القذيفــة تدخــل يف الــرتاب، وحن تنفجر ال تقتلنا بشــظاياها 
والصخــور املتطايــرة". كانــت الكلمــة األخــرة يف هــذه املعركــة لقذيفــة 
األنرجا التي انفجرت يف املغارة عند الساعة الواحدة تقريًبا فأصابت 

الفدائين الثالثة، وأخرجتهم غر قادرين عى التحرك أو الرؤية.
قبــل غــروب شــمس يــوم العيــد، كانــت طائــرة عموديــة قــد حملــت أربعة 
ذلــك  قبــل  وكانــت  أريحــا،  يف  املقاطعــة  إىل  الجرحــى  األرسى  مــن 
نقلــت أســرين جريحــن يف الســاعات األوىل مــن املعركــة، أمــا جثانــا 
الشهيدين مفيد ونادر فقد ُعلقا أسفل الطائرة التي حلقت يف الساء 

انتقاًما منها.
يف تلك الليلة بدأت رحلة التحقيق مع املعتقلن الستة يف السجون، 
ُحكــم عــى كل منهــم بالســجن 4 مؤبــدات وعــرش ســنوات، لكــن خمســة 
منهــم تحــرروا يف صفقتــي تبــادل األرسى مع حركة فتح يف 1983، ومع 
الجبهــة الشــعبية -القيــادة العامــة يف 1985، أمــا الســادس فهــو عــيل 

شحادة الجعفري، واستشهد يف إرضاب األرسى عام 1980.
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القدس/فلسطني:
األوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي  املكتــب  قــرر 
الفلســطينية، اعتــاد يــوم 13 مــن شــهر نوفمــر 
الجمعيــة  اجتــاع  النعقــاد  موعــدًا  القــادم 
املقــررة   االنتخابيــة  العمليــة  إلجــراء  العموميــة 
2021- االوملبيــة  للــدورة  التنفيــذي  للمكتــب 

.2024

اللجنــة  رئيــس  الرجــوب  جريــل  الفريــق  وأوعــز 
العمــل  وأطقــم  العامــة  لألمانــة  األوملبيــة، 
مــع  والتواصــل  االتصــال  ملتابعــة  املختصــة 
وتوجيــه  ومحليــًا،  دوليــًا  املعنيــة  الجهــات  كافــة 

الدعــوات ألعضــاء الجمعيــة العمومية من الوطن 
والشــتات، ومتابعــة كافــة الرتتيبــات واالجــراءات 
ذلــك  يف  مبــا  والقانــون،  النظــام  وفــق  الالزمــة 
الرســمي  الطبــي  الروتوكــول  والتــزام  مراعــاة 

املتعلق بجائحة كورونا. 
ومــن املقــرر انعقــاد املؤمتــر يف قاعــة ومــرح 
كليــة االمــة بضاحيــة الــرام، والــذي ســيرتافق معه 
الجديــد،  االوملبيــة  اللجنــة  مقــر  افتتــاح  أيضــًا 
وســتعلن االمانــة العامــة يف وقــت الحــق جــدول 
االعــال ومواقيــت الفعاليــات املرافقــة للمؤمتر 

وفقا للنظام.

غزة/ وائل الحلبي:
وضع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم املحرتف الفلسطيني 
عــدي دبــاغ العــب فريــق "آروكا" الرتغــايل ضمــن قامئــة 
الالعبــني املرشــحني للفــوز بجائــزة أفضل العب آســيوي 

يف أوروبا عن جولة املباريات املاضية.
ودخــل دبــاغ ترشــيحات أفضــل العــب بعــد تألقــه الالفت 
يف مباراة فريق "آروكا" و"فيتوريا غياريش" يف الجولة 
مرشــحًا  أصبــح  الــذي  الرتغــايل،  الــدوري  مــن  الرابعــة 
للتواجــد بــني الدوريــات الخمــس الكــرى يف أوروبــا بــداًل 
لــدوري أبطــال  الــدوري الفرنــي بعــد وداع موناكــو  مــن 

أوروبا من الدور التمهيدي.
مــا قدمــه  الضــوء عــى  وســلط تقريــر االتحــاد اآلســيوي 
دباغ يف املباراة التي شارك فيها بدياًل حيث لعب 25 
دقيقــة، ونجــح يف تســجيل هــدف فريقــه األول بعد ثالثة 
دقائق من دخوله للمباراة بعد تفوقه عى مدافع الفريق 
باملرمــى  وينفــرد  لينطلــق  الكــرة  منــه  وخطــف  املنافــس 

ليضع الكرة زاحفة عى يسار حارس فريق فيتوريا.
وســاهم دبــاغ يف تســجيل فريقــه لهــدف التعــادل بعدمــا 
وذلــل  الدبــاغ  دخــل  يشء،  دون  بهدفــني  متأخــرًا  كان 
بتســجيل  لينجــح يف املســاهمة  األول  بالهــدف  الفــارق 
يف  بيــدرو  لويــس  زميلــه  ســجله  الــذي  التعــادل  هــدف 

الدقيقة األخرية من املباراة.
أجــل  مــن  للجمهــور  تصويــت  اآلســيوي  االتحــاد  ووضــع 
املاضيــة  الجولــة  يف  آســيوي  العــب  أفضــل  اختيــار 
يتواجــد يف  حيــث  األوروبيــة،  الدوريــات  مباريــات  مــن 
القامئة برفقة الدباغ اإليراين مهدي تارميي العب بورتو 

الرتغايل، والكوري هوانغ وي العب بوردو الفرني.
ويتواجــد يف القامئــة أيضــًا اليابــاين تاكيهــريو تومياســو 
نجــم آرســنال اإلنجليــزي واألوزبــي إيلــدور شــامرادوف 
العــب رومــا اإليطــايل، واإليــراين كريــم أناريفــارد العــب 
آيك أثينا اليوناين واللبناين باســل جرادي العب أبولون 

القريص.

غزة/ وائل الحلبي:
افتتــح منتخــب الناشــئني ملواليــد 2006، معســكره التدريبي 
الثاين يف غزة والذي يقام عى ملعب الشــهيد محمد الدرة 
يف  للمشــاركة  التحضــريات  إطــار  يف  العبــًا،   35 مبشــاركة 

البطولة اآلسيوية للناشئني.
يــارس  الكابــن  حضــور  للمنتخــب  األول  املــران  وشــهدت 
رضــوان رئيــس لجنــة املنتخبــات باتحــاد كــرة القــدم والكابــن 
صائــب جنديــة مقــرر لجنــة املنتخبــات ومصطفــى صيام مدير 

دائــرة اإلعــالم يف اتحــاد الكــرة، والكابــن بشــري جــودة املــدرب 
املساعد ملنتخب الناشئني.

ويعمــل الجهــاز الفنــي للمنتخــب بقيــادة الكابــن بشــري جــودة 
اختيــار  أجــل  مــن  الالعبــني  جميــع  مســتويات  عــى  للوقــوف 
للمنتخــب،  النهائيــة  القامئــة  للتواجــد يف  األفضــل  العنــارص 
يف ظــل التنســيق والتواصــل الدائــم بــني جــودة والكابــن لــؤي 

الصالحي املدير الفني ملنتخب الناشئني.
ومن املقرر أن تتواصل تدريبات منتخب الناشئني حتى يوم 

الجمعــة القــادم، ويتواجــد برفقــة جودة عــدد من املدربني من 
بينهــم الكابــن محمــد الســويريك الكابــن عبــد الكريــم الشــيخ 
الــذي  النمــس  والكابــن طلعــت  بــالل متــراز  والكابــن  خليــل 

يتوىل تدريب حراس مرمى املنتخب.
ويأيت املعســكر يف اطار التحضريات التي يجريها املنتخب 
للمشــاركة يف بطولة غرب آســيا املقرر إقامتها يف الســعودية 
أكتوبر القادم، حيث يتزامن معسكر غزة مع معسكر أخر يف 

الضفة الغربية.

تحضيًرا للمشاركة في بطولة غرب آسياعن جولة المباريات الماضية في الدوري البرتغالي

دباغدباغ ضمن المرشحين لجائزة  ضمن المرشحين لجائزة 
أفضل العب آسيوي في أوروباأفضل العب آسيوي في أوروبا

افتتاح معسكر منتخب الناشئين في غزة بمشاركة افتتاح معسكر منتخب الناشئين في غزة بمشاركة 3535 العًبا العًبا

انعقاد الجمعية العمومية للجنة انعقاد الجمعية العمومية للجنة 
األولمبية في األولمبية في 1313 نوفمبر القادم نوفمبر القادم

إلجراء انتخابات الدورة الجديدة 2024-2021

غزة/فلسطني:
مــدرب  مــع  رفــح تعاقــده  نــادي خدمــات  أعلــن 
البــدين  اإلعــداد  يف  املتخصــص  األحــال 

الكابن محمود املشهراوي.
وجــاء إعــالن الخدمــات عــن هــذا التعيــني قبــل 
األول  الفريــق  اســتعدادات  انطــالق  مــن  فــرتة 
لكــرة القــدم للموســم الكــروي الجديــد -2021

.2022

ويحمــل الكابــن املشــهراوي درجة املاجســتري 

مــن  تدريــب  وشــهادة  الرياضيــة  الرتبيــة  يف 
االتحــاد  مــن  معتمــدة   )C( الثالــث  املســتوى 

اآلسيوي لكرة القدم.
إدارة  أن  عــى  تأكيــد  الخطــوة  هــذه  أن  ويبــدو 
صياغــة  إعــادة  باتجــاه  ذاهبــة  رفــح  خدمــات 
منظومــة العمــل يف الجهــاز الفنــي لفريــق كــرة 
القدم، والتي تزامنت أيضًا مع اســتعادة ثالثة 
القــايض  )محمــد  الفريــق  والعبــي  نجــوم  مــن 

وأحمد اللولحي وهالل الغواش(.

خدمات رفحخدمات رفح يتعاقد مع  يتعاقد مع 
ا ومدرب أحمال ا بدنيَّ ا ومدرب أحمالالمشهراوي معدًّ ا بدنيَّ المشهراوي معدًّ

غزة/ مؤمن الكحلوت:
غــزة،  يف  القــدم  كــرة  باتحــاد  الحــكام  لجنــة  قــررت 
إجراء اختبارات اللياقة البدنية لـ١٢ حكًا، الختيار 

األفضل منهم لنيل الشارة الدولية.
وكشــف مصــدر مســئول بلجنــة الحــكام النقــاب، أن 
القــادم عــى  االختبــارات ســتجري مطلــع األســبوع 
مضار ملعب الريموك، حيث سيتم ابالغ الحكام 

باملوعد بعد تحديده.
وسيشــارك يف االختبــارات كل مــن الحــكام ســامح 

القصاص، محمد أبو شهال، عاهد املرصي، خالد 
)ُحــكام ســاحة(،  أبــو مصطفــي  الخــري، محمــود  أبــو 
محمــد  الشــخريت،  إســالم  الســمهوري،  وفــادي 
محمــد  الغــول،  محمــد  شــبري،  أحمــد  الســدودي، 

خطاب ومحمد اليازجي )مساعدين حكم(.
ويبــدأ الرتشــيح لنيــل الشــارة الدوليــة، يــوم 25 مــن 
شــهر ســبتمر الجــاري، ويتــم اعتــاد الرتشــيحات 
لكــرة  والــدويل  االســيوي  االتحــاد  مــن  العــام  نهايــة 

القدم.

لجنة الحكام تجري اختبارات لجنة الحكام تجري اختبارات 
بدنية األسبوع القادمبدنية األسبوع القادم

غزة/ عالء شايل: 
حافــظ نــادي شــباب جباليــا عــى العنــارص األساســية يف صفــوف 
املوســم  املمتــازة  الدرجــة  دوري  يف  للظهــور  اســتعدادًا  الفريــق 
نوفمــر  شــهر  بدايــة  انطالقــه يف  املتوقــع   2021-2022 القــادم 

القادم. 
وأعلــن شــباب جباليــا عــن تجديــد عقــود )6( العبــني، هــم: أحمــد 
عمــرية، إبراهيــم أبــو املعــزة، طــارق العطار، محمــد أبو ريالة، فادي 

أبو حصرية، مؤيد إساعيل، وهيثم النجار. 
يف  جــدد  العبــني   )4( مــع  التعاقــد  جباليــا  شــباب  لنــادي  وســبق 
العــب  مــع  بالتعاقــد  بــدأت  حيــث  الحاليــة  الصيفيــة  االنتقــاالت 
واملدافــع  عليــان،  أحمــد  والحــارس  كــرش،  أبــو  محمــد  الوســط 

محمود الحبيبي وأسامة عيد.
يشــار إىل أن شــباب جباليا تعاقد مع املدرب عاد هاشــم لتويل 
فيــه  يســعى  الــذي  القــادم  املوســم  يف  للفريــق  الفنيــة  القيــادة 
للظهور بشكل أقوى يف املنافسة عى لقب الدوري بعد النتائج 
القوية واملتصاعدة التي حققها الفريق يف املواسم املاضية مع 

املدرب أحمد عبد الهادي الذي استقال من مهمته. 
وســبق لهاشــم تدريب شــباب جباليا يف أعوام ماضية كان أبرزها 
قيــادة الفريــق للصعــود للــدوري املمتــاز ألول مــرة يف تاريخــه يف 

موسم 2012/2013.

شباب جباليا شباب جباليا 
يتعاقد مع يتعاقد مع 44 العبين  العبين 

ويجدد عقود ويجدد عقود 66  
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الدوحة/ )أ ف ب(:
انتقــل النجــم الكولومبــي خاميــس رودريغيــز مــن إيفرتــون اإلنجليــزي اىل الريــان 

القطري، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أمس.
وكتب الريان يف صفحته عىل تويرت "ُحِسَمت" باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية، 
يف إشــارة اىل صفقــة التعاقــد مــع صانــع األلعــاب البالــغ 30 عامــًا، قبل أن يضيف 

يف تغريدة ثانية "مرحبًا" بالعربية واإلسبانية واإلنجليزية.
وأكــد إيفرتــون الصفقــة يف بيــان عــىل موقعــه قــال فيــه "تــرك خاميــس رودريغيــز 
انتقــل  لــن ُنفصــح عنــه.  بــدل  الريــان القطــري مقابــل  نــادي  إيفرتــون للتوقيــع مــع 
الكولومبــي الــدويل البالــغ 30 عامــًا اىل الــرق األوســط بعدمــا أمــى 12 شــهرًا 

يف غوديسون بارك".
وتابــع "بعدمــا انضــم الينــا مــن ريــال مدريــد يف ســبتمرب 2020، خــاض خاميــس 
26 مبــاراة يف جميــع املســابقات مــع إيفرتــون املوســم املــايض، مســجاًل ســتة 

أهداف".
والحقًا، قال حمد العنزي املسؤول االعالمي للريان يف ترصيح لقناة الكاس "تم 
التعاقــد رســميًا مــع النجــم الكولومبــي... الصفقــة متــت قبــل ســاعات حيــث وقــع 

عىل عقد يربطه بالنادي"، رافضا الكشف عن مدة العقد.

ع  ع خاميس رودريغيز يوقِّ خاميس رودريغيز يوقِّ
مع الريان القطريمع الريان القطري

سارييفو/ وكاالت:
أقدم عدد من مشــجعي نادي فيليز موســتار البوســني عىل إحراق ســيارة حكم مباراة 
فريقهــم أمــام حامــل اللقــب بــوراك بانيــا لــوكا ضمــن اطــار منافســات الــدوري املحــي 

لكرة القدم، وذلك احتجاجًا عىل قراراته بحسب ما ذكرت الرطة املحلية أمس.
وتوقفت املباراة التي أقيمت يف مدينة موســتار جنوب البوســنة أول أمس، لدقائق 
عــّدة قبــل صافــرة النهايــة بعدمــا اقتحــم عــدد مــن املشــجعني امللعــب عــىل خلفيــة 

اعرتاضهم عىل العديد من القرارات التحكيمية.
وغــادر الحكــم صابريــا توبالوفيتــش ومســاعداه اىل مدينــة ســاراييفو لكن ســيارة أخرى 
أبلــغ مســؤول يف  مــا  بحســب  نفــق،  داخــل  اعرتضتهــم  اشــخاص  اربعــة  تقــل  كانــت 

الرطة وكالة فرانس برس.
وتابع املسؤول "بعد تحطيم السيارة، اقدموا عىل إشعالها".

البحــث عــن  فيــا يســتمر  الحادثــة ونقــل اىل املستشــفى،  وأصيــب شــخص خــالل 
املعتدين، يف وقت نرت وسيلة اعالمية محلية صورة للسيارة املحرتقة. 

وشهدت املباراة اقتحام مشجعي فيليز موستار أرض امللعب يف الدقيقة 82، بعد 
دقيقة من مضاعفة هداف بوراك، ستويان فرانيش النتيجة لفريقه، بعدما كان افتتح 

التسجيل يف الدقيقة 37.

لندن/ )أ ف ب(:
قــررت رابطــة كــرة القــدم اإلنجليزيــة األربعــاء خصــم 12 نقطــة مــن رصيــد فريــق 
يونايتــد  مانشســرت  نجــم  عليــه  يــرف  الــذي  كاونتــي  دريب  الثــاين  املســتوى 

السابق واين روين، وذلك بعد إشهار إفالسه.
10 نقــاط مــن مثــاين مباريــات خاضهــا هــذا املوســم يف  وجمــع دريب كاوين 
الـ"تشامبيونشــيب"، لكن وبعد حســم النقاط الـ12 بات رصيده ناقص نقطتني 
يف قــاع الرتتيــب وبفــارق ســت نقــاط عــن صاحــب املركــز قبــل األخــر نوتنغهــام 

فورست.
وكشــف دريب كاونتــي، املتــوج بطــاًل لــدوري الدرجــة األوىل ســابقًا مرتــني عامي 
1972 و1975، األسبوع املايض عن نيته تعيني لجنة إلدارة شؤونه بعد فشله 

يف ايجاد مالكني جدد ومعاناته املستمرة من تبعات تفيش فروس كورونا.
رشكــة  مــن  إداريــني  مديريــن  ثالثــة  عــني  أنــه  األربعــاء  كاونتــي  دريب  وأعلــن 

االستشارات التجارية "كوانتوما"، ليكونوا رشكاء يف إدارة النادي.
وأصــدرت رابطــة كــرة القــدم اإلنجليزيــة بيانًا يؤكد تطبيق عقوبة خصم 12 نقطة 

من رصيد النادي مبفعول فوري.

مشجعون بوسنيون غاضبون مشجعون بوسنيون غاضبون 
يحرقون سيارة حكميحرقون سيارة حكم

يوفنتوس يوفنتوس يتنفس الصعداء يتنفس الصعداء 
بفوٍز أول في الدوري اإليطاليبفوٍز أول في الدوري اإليطالي

ويفا يطالب فيفا ويفا يطالب فيفا 
بـ"استشارة حقيقية" بـ"استشارة حقيقية" 

بشأن إقامة كأس بشأن إقامة كأس 
العالم كل سنتينالعالم كل سنتين

روما/ )أ ف ب(:
بعدمــا فشــل يف تحقيــق الفــوز خــالل املراحل األربع األوىل 
 ،1961-1962 منــذ موســم  يف ســيناريو مل يحصــل معــه 
وجــاء  األول  فــوزه  بتحقيقــه  الصعــداء  يوفنتــوس  تنفــس 
بصعوبــة بالغــة عــىل حســاب مضيفــه سبيتســيا 2-3 بعدمــا 
كان متخلفــًا 2-1 أمــس يف املرحلــة الخامســة مــن الــدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وكان املــدرب الجديد-القديــم ماســيميليانو أليغــري بأمــس 
الحاجــة اىل هــذه الفــوز الــذي يؤمل منه منح فريق "الســيدة 
البدايــة  بعــد  موســمه  إلطــالق  الالزمــة  الدفعــة  العجــوز" 
املخيبة محليًا، خالفًا ملشواره القاري الذي استهله بالفوز 
دوري  يف  -3صفــر  الســويدي  ماملــو  عــىل  قواعــده  خــارج 

أبطال أوروبا.
وجــاء الفــرج جــاء يف الدقيقــة 28 عــرب كــني الــذي وصلتــه 
بالــرأس،  رابيــو  أدريــان  الفرنــي  لــه  حرضهــا  بعدمــا  الكــرة 
فســددها أرضيــة مــن مشــارف املنطقــة اىل ميــني الحــارس، 

مسجاًل هدفه األول مع "بيانكونري" بعد العودة اليه.
ألن  وذلــك  تكــرر،  املاضيــة  األربــع  املراحــل  ســيناريو  لكــن 
رائــع  بهــدف  التعــادل  إدراك  مــن  رسيعــًا  متكــن  سبيتســيا 

لإليطايل-الغــاين إميانويــل جيــايس الــذي توغــل يف الجهــة 
اليــرى قبــل أن يطلــق الكــرة قوســية مــن مشــارف املنطقــة 
تقريبــًا اىل الزاويــة اليــرى العليــا ملرمى الحــارس البولندي 

املهزوز فويتشيخ تشيتشني )33(.
وتعقــدت األمــور أكــر فأكــر يف بدايــة الشــوط الثــاين حــني 
خطــف سبيتســيا هــدف التقــدم مــن هجمــة مرتــدة رسيعــة 
عــرب الفرنــي جانيــس أنتيســت الــذي انطــالق مــن منتصــف 
امللعب ثم تالعب بليوناردو بونوتيش داخل منطقة الجزاء 

قبل أن يسدد الكرة أرضية عىل ميني تشيتشني )49(.
عــاىن  موراتــا،  بعــده  ومــن  لوكاتيــي  مانويــل  دخــول  ورغــم 
يوفنتــوس للوصــول اىل الشــباك حتــى نجــح كييزا يف إدراك 
وتوغــل  املدافــع  مــن  الكــرة  افتــك  إذ  مبشاكســته  التعــادل 
فشــل يف  الــذي  أن ميررهــا ملوراتــا  قبــل  املنطقــة  بهــا يف 
الســابق  فيورنتينــا  العــب  أمــام  ســقطت  لكنهــا  تســديدها، 

فأطلقها يف الشباك )66(.
واكتملــت العــودة حــني خطــف املدافــع الهولنــدي ماَتّيــس 
عــن  الدفــاع  إثــر ركلــة ركنيــة عجــز  الفــوز  ليخــت هــدف  دي 
أمــام العــب  الكــرة  بالشــكل املناســب، فســقطت  إبعادهــا 

أياكس السابق فسددها يف الشباك )72(.

خصم خصم 1212 نقطة من رصيد دربي  نقطة من رصيد دربي 
كاونتي بعد اشهار افالسهكاونتي بعد اشهار افالسه

لوزان/ )أ ف ب(:
طالــب االتحــاد األورويب لكــرة القــدم )ويفــا( أمــس مــن نظــره الــدويل )فيفــا( بإجــراء 
"استشــارة حقيقيــة" حــول مــروع االخــر القــايض بتنظيــم كأس العــامل كل عامــني، 

وسط معارضة شديدة للفكرة يف القارة العجوز.
وقال االتحاد األورويب يف بيان "إن مستقبل الروزنامة الدولية يجب أن يكون موضوع 
تشــاور وتبــادل حقيقــي بــني فيفــا واالتحــادات القاريــة وأصحــاب املصلحة الرئيســيني 

يف املسابقات".
واضاف بان االتحاد األورويب أخذ علا بـ "دراسة الجدوى" التي بدأها فيفا يف مايو 
بشأن مضاعفة وترة بطولته املرموقة اعتبارا "من عام 2028"، يف حني كانت تقام 

كل أربع سنوات منذ عام 1930 للرجال و1991 للسيدات.
وكان رئيــس ويفــا الســلوفيني ألكســندر تشــيفرين رفــض بشــكل قاطــع الفكــرة واعتــرب 
بأنهــا "مســتحيلة" يف ضــوء الجــدول الزمنــي املثقــل أصــاًل، مؤكــدًا أن "مــن شــأنها أن 

تضعف جوهرة" كرة القدم العاملية. 
ويــدرس فيفــا اقامــة البطــوالت القاريــة مثــل بطولــة أوروبــا أو كوبــا أمــركا يف الســنوات 
الفرديــة بالتنــاوب مــع كأس العــامل، وهــي "قضيــة حساســة" ال ينــوي االتحــاد األورويب 

لكرة القدم معالجتها بطريقة "تخمينية".
كــا ان االتحــاد القــاري انتقــد قبــل كل يشء اســلوب فيفــا الــذي روج ملروعــه يف 
وســائل االعــالم منــذ مــارس املــايض عــرب مديــر التطويــر الفرنــي أرســني فينغــر، مــن 
دون أن يتشاور رسميا مع االتحادات والرابطات وممثي روابط املشجعني واالندية. 
ومــن بــني املواضيــع التــي يــود االتحــاد األورويب تناولهــا، التأثر "عــىل الصحة البدنية 
والذهنية" لالعبني، عىل مسابقات األندية، عىل قدرة الجاهر عىل السفر أو عىل 

منافسات السيدات. 
مــن جانبــه وبعــد االعتــاد عــىل رأي الالعبــني الســابقني الذيــن أصبحــوا ســفراء تحــت 
مســمى "أســاطر فيفــا"، ثــم يف اســتطالع عــرب اإلنرتنــت ملشــجعي كــرة القــدم، أعلــن 
فيفــا عــن اجتــاع قمــة افــرتايض يف 30 ســبتمرب للتشــاور مع االتحــادات األعضاء فيه 

وعددها 211.

برشلونة/ )أ ف ب(:
عقــده  الــذي  الصحــايف  املؤمتــر  ميــرّ  مل 
مــدرب برشــلونة الهولنــدي رونالــد كومــان مــن 
دون إثــارة جــدل أمــس، حيــث اســتهله كومــان 
مــن دون  الرحيــل  قبــل  بتوجيــه كلمــة مكتوبــة 

االجابة عىل اي سؤال.
ســقوط  بعــد  متزايــدا  ضغطــا  كومــان  يواجــه 
يف  -3صفــر  بايــرن  امــام  الكاتالــوين  الفريــق 
قبــل  املــايض  االســبوع  اوروبــا  أبطــال  دوري 
ان يتعــادل امــام غرناطــة 1-1 عــىل أرضــه يف 
الذعــة  انتقــادات  وســط  اإلســباين،  الــدوري 

ألسلوب لعب الفريق.
ويف املؤمتــر الصحــايف الــذي عقــده، جلــس 
كومــان بعــد ان رحــّب بــه املســؤول االعالمــي 
للنادي الذي قال بدوره بأّن املدرب الهولندي 

سيقرأ بيانا قصرا.
وجــاء يف بيــان املــدرب الــذي كتبــه عــىل ورقــة 
كمــدرب  معــي  ميــّر  النــادي  للجميــع.  "مرحبــا 
للنــادي  املــايل  الوضــع  بنــاء.  اعــادة  مبرحلــة 
متصل بالنشاطات الرياضية والعكس صحيح. 
اعــادة  علينــا  ينبغــي  كفريــق  اننــا  يعنــي  هــذا 
البناء من دون القدرة عىل القيام بإستثارات 

مالية كبرة. هذا يحتاج للوقت".

بالتزامــن مــع طــرح بــدالء محتملني لكومان يف 
وســائل اإلعالم عىل غرار تشــايف هرنانديس، 
روبرتــو مارتينيــس واإليطــايل انتونيــو كونتــي، 
حيــث متــر عالقة املدرب الهولندي بفتور مع 

رئيس النادي جوان البورتا.
املســابقة  يف  بايــرن  امــام  الخســارة  بعــد 
القاريــة، نــر البورتــا مقطــع فيديــو وجهــه اىل 
مشجعي برشلونة قال فيه "انا خائب ومحبط 
متامــا مثلكــم، ال تشــككوا بنيتنــا معالجــة هــذا 

الوضع".
ُســئل كومان عن فقدان النادي لهوية واضحة 
بعــد التعــادل امــام غرناطــة، حيــث قــام العبــو 
الفريــق بتمريــر 54 كــرة عرضية وانهى املباراة 
بقيــام املدافَعــني جرار بيكيــه واالوروغوياين 

رونالد أراوخو بأدوار هجومية.
واجاب كومان "إذا نظرت اىل قامئة الالعبني، 
ماذا يسعك ان تفعل؟ ان تلعب تييك تاكا؟ 

تييك تاكا... بينا ال متلك املساحات؟".
نفعلــه.  ان  علينــا  يجــب  مبــا  "قمنــا  وأضــاف 
حاولنــا الفــوز بطريقــة مختلفــة. ليس لدينا من 
او  فــردي  بشــكل  اللعــب  العبــني يســتطيعون 
برعة عالية. لن اقول املزيد النه يبدو بانني 

سأجادل حول كل يشء".

وأضــاف "املواهــب الشــابة قــد تتحــول خــالل 
اعــوام قليلــة اىل نجــوم عامليــني كبــار. العــادة 
بنــاء هــذا الفريــق، ســيحظى الالعبــون الشــبان 
بالفرصــة كــا حصــل عليهــا تشــايف وإنييســتا 

يف حقبتها. لكن يجب ان نطلب الصرب".
الــدوري  يف  عــال  مركــز  اىل  "الوصــول  وتابــع 
اإلسباين ُيعد نجاحا كبرا. يف دوري االبطال 
ال نســتطيع طلــب املعجــزات. الخســارة امــام 
بايــرن ميونيــخ االســبوع املــايض يجــب ان يتم 

تحليلها وفق هذا املنظار".
واردف مــدرب برشــلونة قائــال "املرحلــة التــي 
منــر بهــا مــع الجهــاز الفنــي والفريــق تحتاج اىل 
بالــكالم واالفعــال. اعــرف  دعــم غــر محــدود، 
ليســت  العمليــة.  هــذه  تــدرك  الصحافــة  اّن 
املــرة االوىل التــي يحــدث فيهــا هــذا االمــر يف 
تاريخ برشــلونة. نعتمد عىل دعمكم يف هذه 

االوقات الصعبة".
الجمهــور  بدعــم  ســعادته  عــن  كومــان  وعــرّب 
والالعبــني  الفنــي  "الجهــاز  اّن  اىل  مشــرا 
كــا  للجمهــور،  الكبــر  بالدعــم  جــدا  ســعداء 
شــكرا  برشــلونة،  لتحيــا  غرناطــة.  امــام  حصــل 

للجميع".
يــأيت املؤمتــر الصحــايف الــذي عقــده كومــان 

كومانكومان  
"المأزوم" "المأزوم" 
يرفض اإلجابة يرفض اإلجابة 
عن األسئلة عن األسئلة 
في مؤتمره في مؤتمره 
الصحافيالصحافي

ياوندي/ )أ ف ب(:
رئاســة  إلنتخابــات  ترشــحه  االربعــاء  إيتــو  صامويــل  النجــم  املهاجــم  أعلــن 

اإلتحاد الكامروين لكرة القدم يف ديسمرب املقبل. 
وأصبــح منصــب الرئاســة يف اإلتحــاد الكامــروين شــاغرا عقــب إلغــاء رئاســة 
اّن  علــا  الرياضيــة،  التحكيــم  محكمــة  مــن  بقــرار  نجويــا  مبومبــو  ســيدو 

الكامرون تستعد إلستضافة بطولة أمم أفريقيا يف يناير املقبل.
ســبق إليتــو ان دعــم حملــة مبومبــو، لكنــه يطمــح للولــوج اىل تحد جديد يف 

مسرته بعد عامني عىل اعتزاله اللعب.
وقــال مهاجــم برشــلونة اإلســباين الســابق عــىل حســابه يف إنســتغرام "أنــا 
فخــور ومــرور بإعــالن ترشــحي لرئاســة اإلتحــاد الكامــروين لكــرة القــدم. 
بعــد دراســة متأنيــة، قــّررت ان أترشــح يف مبــادرة نابعــة مــن حبــي للكامــرون 

وشغفي لكرة القدم".
وتابع "يرفني أن أكون يف خدمة اللعبة التي منحتني كل االنجازات التي 

حققتها حتى اآلن".
إنــه الوقــت إلعــادة بنــاء كــرة القــدم. ال  وختــم ايتــو "االنتظــار ليــس خيــاًرا. 
نستطيع تأجيل إعادة إنعاش اللعبة االوىل الّن باقي العامل يتحرّك برعة، 

ويتقدم من دوننا".
خــالل  مــرات   4 العــامل  كأس  يف  الكامــروين  املنتخــب  مــع  إيتــو  شــارك 
مســرته بــدءا مــن العــام 1998، وفــاز معــه بلقــب كأس امــم أفريقيــا مرتــني 
عامي 2000 و2002. وعىل مستوى االندية، فاز بالدوري اإلسباين ثالث 
مرات مع برشلونة، كا ُتّوج بالدوري اإليطايل مرة واحدة مع إنرت، فيا فاز 

بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات )مرتني مع برشلونة ومرة مع إنرت(.
وعىل املستوى الفردي، احرز جائزة افضل العب يف افريقيا 4 مرات. 

يترشح لرئاسة اإلتحاد يترشح لرئاسة اإلتحاد 
الكاميروني لكرة القدمالكاميروني لكرة القدم

صامويل إيتوصامويل إيتو
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - النهر الذي ينبع من 

جبال األنديز في بيرو
2 - لعب – فاقد العقل 

3 - االسم األول للصحابي 
الملقب بالشهيد 

المصلوب – في الفم 
4 - عكس ذم – 

لالستفهام 
5 - عاصمة آسيوية – 

عكس جلس 
6 - خوف + حاقد + 

للنهي 
7 - حبر – من المعارك 

اإلسالمية 
8 - يأتي بعد الليل + 

خاصتي 
9 -حرف جر + مقسط 

العمودي:
1 - العاصمة المثلثة 

2 - لسان النار – 
عاطفة 

3 - للتخيير + يكمل 
مبعثرة + ارتفع 

معكوسة 
4 - سمين + اقترب 

5 - أحد الوالدين – ثالثة 
ارباع حواء – مختلفان 

6 - من انواع الشعر 
– عكس سابق 

معكوسة  
7 - واحد باإلنجليزية + 

نسيان + غيث 
8 - علم مؤنث + 

ضئيل 
9 -متشابهان – منتهي 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

من زوجات الرسول صلى اهلل عليه سلم 
كان يطلق عليها أم المساكين 

تتكون من 3 مقاطع ) 12 حرف (

الخنساء – أم الفضل – أم كلثوم – زينب بنت 
جحش – أم حرام – نسيبة – أم سليم – حمنة – أم 
عمارة – الشيماء – خديجة – أسماء – سمية – هند 

– رقية - ش

حل الكلمة الضائعة

 زينب بنت خزيمة

صيادون يجمعون األسماك من شباكهم يف خان يونس جنوب قطاع غزة أمس              ) أ ف ب (

جنيف/ وكاالت:
اعتــرت أعــى هيئــة قضائيــة يف ســويرسا أن 
شكل كبسوالت القهوة "نسريسو" ال ميكن 
أن يكون عالمة تجارية محمية، منهية بذلك 

جداًل طوياًل جًدا.
غــر  مــن  بــأن  الفدراليــة  املحكمــة  وقضــت 
الجائــز تســجيل الشــكل كعالمــة تجاريــة إذا 
مامثــاًل  منتًجــا  تبيــع  منافســة  جهــة  كانــت 
الشــكل  مواصفــات  اعتــامد  إىل  مضطــرة 

نفسها. 
مــن  ســؤال  عــى  رًدا  "نسريســو"  وأعربــت 
وكالــة فرانــس بــرس عــن “االســتغراب وخيبــة 
األمــل” مــن قــرار املحكمــة الفدراليــة، لكنهــا 
القــرار  هــذا  نقبــل  ذلــك،  “مــع  اضافــت 
منتجــات  تقديــم  عــى  الرتكيــز  وســنواصل 

مبتكرة عالية الجودة لجميع زبائننا".
لألغذيــة  العمالقــة  "نســتله"  رشكــة  وكانــت 
الزراعية ورشكة "نسريسو" لجأتا يف أيلول/
ســبتمر إىل القضــاء يف كانتــون فــود، حيــث 
بيــع  الرئيــي، مــن أجــل حظــر  يقــع مقرهــام 

كبسوالت من إنتاج رشكة "اتيكال كويف".
العــام  أفلســت  التــي  الرشكــة  هــذه  وكانــت 
2018 أنتجــت كبســولة مامثلــة يف الشــكل 
آالتهــا،  مــع  وتتوافــق  "نسريســو"  لكبســولة 
لكنها مل تكن مصنوعة من األلومنيوم بل من 
أليــاف نباتيــة ونشــاء قابــل للتحلــل. وبيعــت 
هــذه الكبســوالت يف فرنســا وســويرسا منــذ 

بداية العام 2010.
حينــه  يف  القضائيــة  فــود  ســلطات  وردت 
العالمــة  ببطــالن  وقضــت  الحظــر  طلــب 

املميزة املمنوحة من قبل املعهد الفدرايل 
للملكية الفكرية.

يســمح  التجاريــة  العالمــات  قانــون  وكان 
لـ"نسريســو" بتجديــد الحاميــة إىل أجل غر 
"نســتله"  لكــن  ســنوات.  عــرش  كل  مســمى 
مل تــرَض بقــرار محكمــة فــود فاســتأنفته أمــام 

املحكمة الفيدرالية.
قرارهــا  يف  الفدراليــة  املحكمــة  واعتــرت 
األجــزاء  وزوايــا  الخارجيــة  املقاســات  أن 
املخروطيــة والحافــة املوجــودة يف القاعــدة 

النحــو  هــذا  عــى  صممــت  القهــوة  وســعة 
حجــرة  يف  األمثــل  األداء  ضــامن  أجــل  مــن 

كبسوالت "نسريسو".
املنافســن  لــدى  ليــس  أن  املحكمــة  ورأت 
مجــال كبــر للمناورة نظًرا إىل أنهم مضطرون 
التباع هذه املعاير، مالحظة أن الكبسوالت 
البديلــة لهــا أيًضــا شــكل مشــابه جــًدا لتلــك 
ضئيلــة،  فــوارق  مــع  بـ"نسريســو"  الخاصــة 
أن  مرموقــة  جهــة  مــن  دراســة  أظهــرت  وقــد 

املستهلكن ال يفرقون بينها.

القضاء السويرسي: شكل كبسوالت "نسربيسو" 
ال يمكن أن يكون عالمة تجارية محمية

دراسة: عامل مشرتك لكل 
من يعانون األمراض النفسية

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســة طبية جديدة، أن عدًدا من االضطرابات النفســية، تشــرتك بشــكل غر متوقع، 

بعامل واحد ميتلكه كل الذي يعانون تلك األمراض النفسية.
ووفقا ملقال جديد يف مجلة "جاما" للطب النفي، يشرتك املصابون باالكتئاب، واالضطراب 

ثنايئ القطب، والفصام، والقلق، من مشكل ميكروبية يف األمعاء تسبب االلتهابات.
وكشــفت الدراســة عــن روابــط غريبــة بــن األمعــاء والدمــاغ، وبــن االكتئــاب وأنــواع معينــة مــن 

بكتريا األمعاء.
ويف الدراســة، نظــر فريــق مــن الباحثــن يف بريطانيــا يف 59 حالــة لتتبــع تنــوع بكتريــا األمعــاء 
لــدى البالغــن الذيــن يعانــون مــن مجموعــة متنوعة من االضطرابات النفســية املختلفة، مبا يف 
ذلك االكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، والقلق، والفصام، والوسواس القهري، 

واضطراب ما بعد الصدمة.
وجدت الدراسة يف النهاية أن هناك بصامت ميكروبية مشرتكة بن عدد من الحاالت النفسية 

املختلفة.
وعــى وجــه الخصــوص، أولئــك الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب والقلــق واالضطــراب ثنــايئ القطب 
والفصــام أظهــروا مســتويات متزايــدة مــن بكتريــا تســمى "إيغرتيــال"، والتــي ســبق أن ارتبطــت 

بالتهاب الجهاز الهضمي.
املضــادة  البكتريــا  مســتويات  بانخفــاض  أيضــا  األربعــة  النفســية  الحــاالت  هــذه  وارتبطــت 

لاللتهابات.

هل تنوي "جوجل" إصدار 
أول هاتف قابل للطي؟

واشنطن/ وكاالت:
بحســب ترسيبــات أصدرهــا موقــع )Google 9TO5(، أجــرت رشكــة "جوجــل" اختبارها الثاين 

عى هاتفها القابل للطي واملزمع طرحه للعلن قريًبا.
 ،)Jumbojack( ووفًقــا ملــا نــرشُه املوقــع فــإن الجهــاز الــذي هــو قيــد التطويــر ســيحمل اســم

وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12".
ال ُيعــرف الكثــر عــن الشــكل الــذي ميكــن أن يتخــذه الجهــاز الجديــد، ولكــن بحســب الترسيبات 
فــإن هنــاك بعــض التفاصيــل الرئيســة، إذ ســيحتوي عــى شاشــتن، إحداهــام يتــم إيقافهــا عنــد 

طي الجهاز.
بهذا الشكل سيكون الجهاز مشابًها يف التصميم لجهاز سامسونغ األخر القابل للطي، والذي 

يجمع بن شاشة خارجية صغرة وشاشة داخلية أكر قابلة للطي.
وبحسب املحللن، فإن اسم الجهاز )Jumbojack( ميكن أن يكون إشارة إىل نوع الطي، وهو 

أن يكون طًيا عمودًيا وليس أفقًيا.
كــام أنــه ال يوجــد مــا يشــر إىل متــى أو حتــى إذا كان الجهــاز الجديــد سيشــهد إصــداًرا تجارًيــا 
قريًبــا، إذ إن هنــاك احتــاماًل بــأن يكــون مجــرد منــوذج أويل داخــي مصمــم للمســاعدة يف بنــاء 

وظائف قابلة للطي مثل تحسن تعدد املهام يف "أندرويد" نفسه. 
وبغض النظر، يشر وجود هذا الهاتف إىل أن "جوجل" أكرث جدية بشأن األجهزة القابلة للطي 
التي ظهرت يف البداية، فيام تســتعد الرشكة إلنتاج أول منافس رئيس حقيقي لها مع هواتف 

"بيكسل".
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مواجهات يف القدس   ... 

خبريان: تراجع السلطة    ... 

16 وفاة و1899 إصابة  ... 

ر "مساملة ...  استشهاد املحرَّ

أعلــن أنــا/ قــي تحســن عبــد اللــه عســاف عــن فقــد هويتي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803458231 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود عــاد طالــب شــحيرب عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 903408607 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / عــاء حســن محمــود خليفــه عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 900857285 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ميمونــه ســعدان ســليان الطبجــي   عــن 
ممــن  الرجــاء   801166224 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / بــال ماهــر احمد عفانة عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   402046472 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/ أحمــد مصطفــى رجــب النجــار عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400954947 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تامــر محمــود حامــد ابــو يونــس عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802487769 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / هال ماهر احمد عفانه عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   408046472 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الدايــه  عــي  يوســف  عمــر   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 400705620 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عمر كال الغول عن فقد هويتي وتحمل  
الرقــم 804728897 الرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رنــا عبــد الحميــد فــواز ابــو فــوز  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801387317   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد محمــود رمضان املرتبيعي     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802850123     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / احمد نبيل حســن زين الدين   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   802650564  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ثائــر ســمري زيك ابــو كاشــف   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    40318770    الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عاشــور   حســن  داود  رامــز   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    901347310   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / حاتم احمد اساعيل ابو حامد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 804364487  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / شــادي خميــس عطــا مفتــاح عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803550920 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   يوسف مازن يوسف اساعيل  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 801187451 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / فاطمه وائل عي صاح عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   407980424 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد اســاعيل احمــد نــر   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   700221740  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / دعاء هاشــم رباح الحتو عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   803545805 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حاتــم عبــد الكريــم ســامة ايك عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   801123795 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

منها 20796 حالة نشطة، و137092 حالة تعاٍف، و1311 حالة وفاة.
وأضافت أن 408 مصابن يخضعون للرعاية الطبية يف املستشــفيات، 
منهــم 253 حالــة خطــرة وحرجــة. وفيــا يخص التطعيات أفــادت الوزارة 
بــأن إجــايل الجرعــات التــي وصلــت إىل قطاع غزة بلــغ 768590 جرعة، 

يف حن تلقى اللقاح 391889 مواطنا.
ويف الضفــة الغربيــة أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة 
9681 فحصــا  9 وفيــات، و619 إصابــة بفــريوس كورونــا، عقــب إجــراء 
مخربيــا، وتعــايف 812 مصابــا.  وذكــرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة 
الوبائيــة أن الوفيــات ُســجلت يف: نابلــس )4(، وأريحــا واألغــوار )3(، ورام 
الله والبرية )1(، وطولكرم )1(، واإلصابات يف: قلقيلية )44(، وضواحي 
القــدس )32(، وســلفيت )41(، وطولكــرم )73(، وجنــن )101(، وأريحا 
واألغــوار )31(، ونابلــس )143(، ورام اللــه والبــرية )93(، وطوبــاس )8(، 

والخليل )37(، وبيت لحم )16(.
وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة بلغــت %91.6، ونســبة اإلصابــات النشــطة %7.4، والوفيــات 1% 
العنايــة  غــرف  يف  مصابــا   73 وجــود  إىل  الفتــة  اإلصابــات،  مجمــل  مــن 
املكثفــة، يف حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات 
209 مصابن، منهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

واقتادتــه  البلــدة،  يف  مواجهــات 
إىل أحد مراكز االعتقال بالقدس، 
يف حــن تعــرّض عــدد مــن الطلبــة 

للرضب عىل أيدي الجنود.
وأصيــب مصور صحفي بالرصاص 
املعــدين املغلف باملطاط خال 
مواجهــات مــع قــوات االحتــال يف 

قرية دير الحطب رشق نابلس.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بــن  اندلعــت  مواجهــات 
يف  االحتــال  وقــوات  املواطنــن 
قرية دير الحطب، أطلقت خالها 
والصــوت  الغــاز  وقنابــل  الرصــاص 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  تجاههــم 
اشــتية  نــارص  الصحفــي  املصــور 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
مــن  وعــدد  رأســه،  يف  باملطــاط 
اختنــاق جــراء  بحــاالت  املواطنــن 

الغاز املسيل للدموع.

آليــات  رشعــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
 30 نحــو  تجريــف  يف  االحتــال 
املواطنــن  أرايض  مــن  دومًنــا 
وجوريــش،  قــرة،  بلــدات  يف 
وعقربا، يف منطقة تســمى بـ«كفر 
وســط  نابلــس،  جنــوب  عاطيــة«، 
مقدمــة  ذلــك  يكــون  أن  خشــية 

إلنشاء بؤرة استيطانية جديدة.
وتواصــل قــوات االحتــال منذ أيام 
كردلــة  قريــة  يف  أراٍض  تجريــف 
رشكــة  لصالــح  الشــالية،  باألغــوار 
إلنشــاء  اإلرسائيليــة،  »ميكــروت« 
خــزان ميــاه إســمنتي يف املنطقــة 

يخدم املستوطنن.
أمــس  االحتــال  قــوات  وأغلقــت 
الزاويــة وشــارع »بــر  بــاب  منطقــة 
وســط  إىل  املــؤدي  الســبع« 
اقتحــام  لتأمــن  الخليــل،  مدينــة 
)منــزاًل  أثريــا  موقعــا  املســتوطنن 

ا قدمًيا(. فلسطينيًّ
واقتحمــت قــوات كبــرية من جيش 
الزاويــة  بــاب  منطقــة  االحتــال 
شــارع  وأغلقــت  املدينــة،  وســط 
إليهــا،  املــؤدي  الســبع«  »بــر 
وأجربت أصحاب املحال التجارية 
عــىل إغاقهــا، وفرقــت املواطنــن 
وأخلــت املنطقــة لتوفــري الحايــة 
لعرشات املســتوطنن املتطرفن 

القتحام املوقع األثري.
إغالقات ونصب حواجز

عرقلــة  االحتــال  قــوات  وتعمــدت 
وصول طلبة مدرسة اللنب الرشقية 
جنــوب نابلــس إىل مدرســتهم يف 
الرئيــس،  نابلــس  اللــه–  رام  شــارع 
واحتجزت الطالب عبد الله خليل 
)17 عامــا( مــن قرية عمورية ألكرث 

من ساعتن.
وأغلقــت قــوات االحتال املنطقة 

األثريــة يف بلــدة سبســطية شــال 
مــن  املواطنــن  ومنعــت  نابلــس، 

التواجد يف محيطها.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قوات 
االحتــال اقتحمت املوقع األثري 
عســكرية  بتعزيــزات  البلــدة  يف 
ترافقها جرافة، مشــرية إىل تواجد 
عسكري كبري عىل جميع مداخل 
البلــدة ويف الشــارع املــؤدي إىل 
مــع  بالتزامــن  األثريــة،  املنطقــة 
منــع أصحــاب املحــات التجاريــة 
لدخــول  متهيــًدا  فتحهــا،  مــن 
املســتوطنن  مــن  مجموعــات 

إليها.
قــوات االحتــال حواجــز  ونصبــت 
عســكرية عــىل مداخل بلدة يعبد 
ورشعــت  جنــن،  غــرب  جنــوب 
وتفتيشــها  املركبــات  بتوقيــف 
البطاقــات  يف  والتدقيــق 

بالتزامــن  لراكبيهــا،  الشــخصية 
حقــول  بــن  مشــاة  فرقــة  نــرش  مــع 

الزيتون املحاذية للبلدة.
واقتحمــت قــوات االحتــال بلديت 
كفــريت،  وقريتــي  وعرابــة،  يعبــد 
ســيلة  قــرب  وموقعــا  زيــد،  ونزلــة 
جنــن،  غــرب  جنــوب  الظهــر، 
وشــنت حمــات متشــيط واســعة، 
ونصبــت كائــن وحواجز عســكرية 
يبلــغ  أن  تلــك املناطــق، دون  يف 

عن اعتقاالت.
وأدى مستوطنون طقوسا تلمودية 
استفزازية عىل مدخل قرية اللنب 
بحايــة  نابلــس،  جنــوب  الرشقيــة 

قوات االحتال.

وأوضحت مصادر محلية أن عدًدا 
من مركبات املســتوطنن توقفت 
للقريــة،  الرئيــس  املدخــل  عنــد 
وأدى عــدد منهــم طقوســا تلمودية 

بحاية أمنية مشددة.
 4 االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
شــعفاط  مخيــم  مــن  مواطنــن 
عقــب  القــدس،  رشق  شــال 
اقتحامهــا املخيــم بشــاحنة مدنية، 
يف  الشــبان،  مــن  عــدد  ومهاجمــة 
 19( زيــد  اعتقلــت صبحــي  حــن 
الجلــزون شــال  عاًمــا( مــن مخيــم 
مدينــة رام اللــه، وبهــاء غــروف مــن 
أريحــا، عقــب دهم منــزيل ذويها 

وتفتيشها.

وإجراء االنتخابات، واالنفكاك عن ســلطة 
االحتال، وتصعيد املقاومة الشعبية".

ا"  ورأى الخبــريان أن مثــة "تلميًعــا اســتباقيًّ
عبــاس،  الســلطة محمــود  رئيــس  لخطــاب 
يف األمــم املتحــدة، غــًدا، "إذ ُيصــّور عىل 
فاصلــة  ومرحلــة  منتظــر،  اســتحقاٌق  أنــه 
يف مســار العمــل الســيايس والنضــايل"، 
عــىل  مســوغ  أي  يوجــد  "ال  أنــه  مؤكديــن 
بــكل  الخطــاب  هــذا  إلحاطــة  اإلطــاق 
هــذه الهالــة مــن األهميــة، فهــو كغــريه مــن 

الخطابات".
عناصر التأزيم

وقال العضو السابق يف املجلس الثوري 
معــن  والباحــث  الكاتــب  فتــح،  لحركــة 
الطاهر: "ازدادت وترية التوتر األخري حن 
تراجعت الســلطة الفلســطينية عن إجاع 
واإلجــاع  للفصائــل،  العامــن  األمنــاء 
صفقــة  مواجهــة  يف  العــام  الفلســطيني 
األمريــي  الرئيــس  تبناهــا  التــي  القــرن، 

السابق دونالد ترامب".
مــن  "إن  بــرس":  "قــدس  لوكالــة  وأضــاف 
الســلطة  تراجــع  أيًضــا  التأزيــم  عنــارص 
ملنظمــة  املركــزي  املجلــس  إجــاع  عــن 
اتفــاق  بإلغــاء  قــى  الــذي  التحريــر؛ 

العــدو الصهيــوين،  مــع  أوســلو واالتصــال 
عــن  الفلســطينية  الســلطة  تراجــع  ثــم 
إجــراء االنتخابــات: الترشيعيــة والرئاســية 
وانتخابات املجلس الوطني الفلسطيني، 

ما أدى إىل وجود حالة فراغ من جديد".
وأوضــح الطاهــر أن انتقــاد حركــة املقاومــة 
لعــزم  أخــرى  وفصائــل  حــاس  اإلســامية 
قرويــة  انتخابــات  إجــراء  عــىل  الســلطة 
االلتفــاف  الســلطة  ملحاولــة  يعــود  جزئيــة 
"التــي  االنتخابيــة،  العمليــة  جوهــر  عــىل 
كان مــن املفــرتض أن تجــرى وفــق إجــاع 
وطني فلســطيني، لكنها ُجمدت ألســباب 
أهــم  هــذا  أن  "وأعتقــد  معقًبــا:  واهيــة"، 

أسباب التوتر".
معلــًا  قامًئــا"،  التوتــر  "يبقــى  أن  ورجــح 
يف  الفلســطينية  الســلطة  بـ"فشــل  ذلــك 
الخدمــات  تأمــن  ويف  االنقســام،  إدارة 
يف  للمواطنــن،  الرضوريــة  األساســية 

الضفة الغربية وقطاع غزة".
سيناريو مكرر

الطاهــر:  قــال  األخــري  التريحــات  وعــن 
أو  فــان  تريحــات  عــن  النظــر  "بغــض 
فان؛ املشــكلة الرئيســة تتمثل يف وجود 
عليــه  ُيجمــع  وطنــي  مــرشوع  عــن  تنــازل 

بالروايــة  التمســك  وهــو  الفلســطينيون، 
التاريخية للشعب الفلسطيني".

وأضــاف: "مــا يحــدث منــذ اتفــاق أوســلو 
هــو مراوحــة، ومزيــد مــن التنــازالت للعــدو 
االســتيطان،  يف  وتوســع  الصهيــوين، 
وتحويــل  األرسى،  مشــكلة  واســتمرار 
مــن  مجموعــة  إىل  الغربيــة  الضفــة 
الكانتونــات املنعزلــة، وتعميــق االنقســام 

الداخي".
يجــب  الفلســطيني  "االنقســام  أن  ورأى 
انقســام  أنــه  أســاس  عــىل  إليــه  ينظــر  أن 
ســيايس، وال ميكــن حلــه إال باتجــاه تبنــي 
مرشوع وطني مجمع عليه، بتشكيل إطار 
مجلــس  لتأســيس  ُيعــد  موحــد،  قيــادي 
وطنــي فلســطيني جديــد، وانتخــاب قيادة 
أنهــا  نظــًرا إىل  التحريــر،  جديــدة ملنظمــة 

الكيان املعنوي للفلسطينين كافة".
وبشــأن الخطــاب القــادم لعبــاس يف األمم 
مشــكلة  أن  الطاهــر  أوضــح  املتحــدة؛ 
املتحــدة  باألمــم  الفلســطيني  املوقــف 
الســلطة  تذهــب  إذ  عــام،  تتكــرر يف كل 
باالعــرتاف  للمطالبــة  األمــن  مجلــس  إىل 
بفلســطن عضًوا عامًا، فيواَجهون بفيتو 
أمريي، ويطالب عباس الجمعية العامة 

عــرب البنــد التاســع بحصول فلســطن عىل 
عضويــة األمــم املتحــدة بــا فائــدة ُتذكــر، 

وهو سيناريو يتكرر منذ عدة أعوام.
القــدس  مركــز  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
للدراســات السياســية، الكاتــب واملحلــل 
الســيايس عريــب الرنتــاوي: إنــه ال يتوقــع 
أن الســاحة الفلســطينية فيهــا مــن ينتظــر 
املتحــدة"،  األمــم  يف  عبــاس  خطــاب 
مضيفا: "ال أدري ما الذي سيقوله غري ما 
قاله يف خطابات سابقة، وما الذي سيعد 
بــه غــري مــا وعد بــه من قبــل، ويف الحقيقة 
جــرى حديــث كثــري عــن الحايــة الدوليــة؛ 
دون أن يستمع املجتمع الدويل لذلك".

ورأى الرنتــاوي أن مثــة "تلميًعــا" لخطــاب 
اســتحقاٌق  أنــه  عــىل  وتصويــره  عبــاس، 
منتظــر، ومرحلــة فاصلــة يف مســار العمــل 
أرى  "ال  متابًعــا:  والنضــايل،  الســيايس 
هــذا  إلحاطــة  اإلطــاق  عــىل  مســوغ  أي 
األهميــة،  مــن  الهالــة  هــذه  بــكل  الخطــاب 

فهو كغريه من الخطابات".
تساؤالت التوتر

األخــرية  الهجوميــة  التريحــات  وعــن 
حركــة  عــىل  الســلطة  يف  ملســؤولن 
يشــاء  مــن  "دع  الرنتــاوي:  قــال  حــاس 

يُقــل مــا يشــاء"، مكتفًيــا بالتســاؤل: "مــن 
االنتخابــات؟!  إجــراء  دون  حــال  الــذي 
الوطنــي  اإلجــاع  عــن  خــرج  الــذي  ومــن 
الفلســطيني، بعدمــا اجتمعــت الفصائــل 
وأقــرت  والوطنــي  املركــزي  واملجلــس 
اتفــاق  تجميــد  خيــارات  إىل  الذهــاب 
التنســيق  ووقــف  إلغائــه،  أو  أوســلو 
األمنــي، وإجــراء االنتخابــات، واالنفــكاك 
عــن ســلطة االحتال، وتصعيــد املقاومة 

الشعبية؟!".
وتابــع تســاؤالته: "مــن يتحمــل مســؤولية 
والرتاجعــات  اإلخفاقــات  هــذه 
واالنهيــارات؟! هــل حــاس وحدها أم أن 
األمر تتحمل مسؤوليته السلطة الوطنية؛ 
التي بادرت عىل نحو منفرد دون التشاور 
بحجــة  االنتخابــات  بإلغــاء  الفصائــل  مــع 
عــدم إجرائهــا يف القــدس، وتعطيلها إىل 

أجل غري مسمى؟!".
وقــال الرنتــاوي: "ليــس يف األفــق موعــد 
محــدد إلجــراء هــذه االنتخابــات، وواضــح 
بعــد  طويــت،  الصفحــة  هــذه  أن  متاًمــا 
أنهــا  الفلســطينية  الســلطة  أدركــت  أن 
رشعيتهــا  مــع  مبــارشة  مواجهــة  يف 

وشعبيتها".

بيان لـ"الكتلة" و"الشبيبة" يؤكد "احتواء األحداث ومعالجتها"
جامعة األزهر: اتفاق عىل ضبط العمل بالتنسيق الكامل مع الرشطة

سياسيون وقانونيون: األمم املتحدة أخفقت يف مساءلة االحتالل عىل جرامئه

غزة/ فلسطن:
غــزة،  يف  األزهــر  جامعــة  إدارة  أعلنــت 
أمــس، عــن التوصــل التفــاق ينــص عــىل 
حــرم  داخــل  واألنشــطة  العمــل  ضبــط 
بالتنســيق  البوابــات  وعــىل  الجامعــة 

الكامل مع رشطة أمن الجامعات.
إن  صحفــي:  بيــان  يف  اإلدارة  وقالــت 
قــد  الرشطــة  وقيــادة  الجامعــة  "إدارة 
األحــداث  تداعيــات  لتــدارس  تنــادت 
لوضــع أســس مســتقبلية متنــع حــدوث 
عــدم  إىل  تــؤدي  قــد  تجــاوزات  أي 

استقرار الجامعة".
لضــان  يــأيت  االتفــاق  أن  إىل  ولفتــت 
عــن  ناتجــة  إشــكاالت  أي  حــدوث  عــدم 
يحقــق  ومبــا  الصاحيــات،  تداخــل 
الحفــاظ عــىل األمــن والســكينة والهــدوء 

داخل الحرم الجامعي.

كل  معالجــة  عــىل  "توافقنــا  وأضافــت: 
مؤخــًرا  حــدث  مــا  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار 
وقد متثل ذلك يف عقد اجتاع موسع 
عنــه  متخــض  الطابيــة  األطــر  لبعــض 
الــذي  االســتقرار  توفــري  عــىل  التفاهــم 
الــذي  والقانــون  الجامعــة  أنظمــة  توفــره 
يضمــن ســامة كل الطلبــة واملوظفــن 
عــىل  والقائــم  الجامعــي  الحــرم  داخــل 
عــىل  الجميــع  بــن  املتبــادل  االحــرتام 
بهــا  باألنظمــة املعمــول  االلتــزام  قاعــدة 

يف الجامعة".
ودعت إدارة الجامعة كل األطر الطابية 
عــىل  الحفــاظ  يف  بواجبهــا  للقيــام 
بالجامعــة  التعليميــة  العمليــة  اســتقرار 

وسامة الطلبة والعاملن فيها.
الكتلــة  أكــدت  متصــل،  ســياق  ويف 
الطابيــة  الشــبيبة  وحركــة  اإلســامية 

بجامعــة األزهــر، أنــه جــرى التوافــق بــن 
واحتــواء  تجــاوز  عــىل  األطــراف  جميــع 
وتغليــب  الجامعــة ومعالجتهــا  أحــداث 
مصلحــة الوطــن العليــا عــىل أي حــدث 

مى والعمل عىل استقرار الجامعة.
بيــان  يف  والشــبيبة  الكتلــة  وأشــارت 
"عــىل  التوافــق  إىل  أمــس،  مشــرتك، 
آليات بن األطر الطابية بالجامعة التي 
الوطنيــة،  الوحــدة  تعــزز  أن  شــأنها  مــن 
واســتكال الجهــود واملتابعة لتنفيذ ما 

تم التوافق عليه".
وأكدتــا االلتــزام الكامــل مبــا تــم التوافــق 
الكامــل  الوطنــي  املنــاخ  وتوفــري  عليــه 
والطلبــة  الكــوادر  جميــع  وإلــزام  لذلــك 
ســاهم  مــن  لــكل  بالشــكر  وتقدمتــا  بــه. 
احتــواء  عــىل  والعمــل  الفتنــة  "درء  يف 

األحداث"، وفق البيان.

غزة/ فلسطن:
إن  قانونيــون  وخــرباء  سياســيون  قــال 
القضيــة  تجــاه  املتحــدة  األمــم  نهــج 
يف  عميقــا  إخفاًقــا  عكــس  الفلســطينية 
إنجــاز العدالــة وتحقيق الرشعية الدولية 
املتمثلــة يف إنهــاء االحتــال اإلرسائيي 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة، 
مســاءلته  يف  إخفاقهــا  أن  معتربيــن 
شــجعه عــىل ارتــكاب املزيد من الجرائم 

بحق الشعب الفلسطيني.
مجلــس  نظمــه  لقــاء  يف  ذلــك  جــاء 
العاقــات الدوليــة- فلســطن، بالتعــاون 
االســرتاتيجية  املبــادرة  مركــز  مــع 
املــايض،  االثنــن  ماليزيــا،  فلســطن 
تجــاه  املتحــدة  األمــم  "موقــف  بعنــوان 
عــدوان  أثنــاء  يف  الفلســطينية  القضيــة 
مايــو 2021 وبعــده"، مبشــاركة املقــرر 
الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان 
الربوفيســور  املحتلــة  األرايض  يف 

مايــكل لينــك، ووزيــر الخارجية املاليزي 
واألمــن  الــرب،  حميــد  ســيد  األســبق 
الترشيعــي د.  للمجلــس  الســابق  العــام 
وقانونيــن  وحقوقيــن  املدهــون،  نافــذ 

ودبلوماسين.
وأكــد رئيــس مجلــس العاقــات الدوليــة 
فلســطن  قضيــة  أن  نعيــم  باســم  د. 
قضيــة دوليــة بامتيــاز وأن شــهادة ميــاد 
األمــم  أروقــة  ُكتبــت يف  دولــة االحتــال 
مــع  تعاطــي  أي  وبالتــايل  املتحــدة، 
الــدويل  املجتمــع  عــن  بعيــًدا  القضيــة 
ســيكون قــارًصا، مضيفــا "قــد نتفــق مــع 
ســلوك األمــم املتحــدة أو نختلــف، لكــن 
تبقــى بوابتهــا أساســية يف إطــار أي رؤيــة 

لحل هذا الراع".
إن  لينــك  الربوفيســور  قــال  جهتــه،  مــن 
مســاءلة  يف  أخفقــت  املتحــدة  األمــم 
غيــاب  مــع  جرامئــه،  عــن  االحتــال 
توســعه  أدى إىل  مــا  لــه،  الــدويل  الــردع 

األرايض  يف  اســتيطانه  ومضاعفــة 
املحتلــة، وجعلــه ميــارس احتالــه دون 

أي تكلفة.
خــال  األمــن  مجلــس  أن  عــىل  وشــدد 
مبــادئ  ثاثــة  رســخ  املاضيــة  العقــود 
مبــا  الغربيــة  الضفــة  باحتــال  متعلقــة 
تتلخــص  وغــزة،  القــدس  رشقــي  فيهــا 
يف انطبــاق اتفاقيــات جنيــف عــىل هــذا 
االحتــال، وأن االســتياء عــىل األرايض 
بنــاء  وأن  رشعــي،  غــري  أمــر  هــو  بالقــوة 
يخالــف  وتوســيعها  املســتوطنات 
القانون الدويل ويهدد "حل الدولتن".

وأضــاف أنــه منــذ فرباير/ شــباط 2009، 
 700 مــن  أكــرث  األمــن  مجلــس  تبنــى 
قــرار، مــن بينهــم قــرار واحــد فقــط ينتقــد 
االحتال وهو القرار 2334، ومل يصدر 
شــهدت  عندمــا  حتــى  آخــر  قــرار  أي 
األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق  حالــة 

الفلسطينية سوًءا متزايًدا.

مــن جانبــه، عــّد وزيــر الخارجيــة املاليزي 
األســبق قيــام دولــة االحتــال عــىل أرض 
فلسطن املحتلة دليل فشل املنظومة 
الدولية وإخفاق األمم املتحدة، كونها 
حقــوق  عــن  الدفــاع  مــن  تتمكنــان  مل 

الشعب الفلسطيني.
يف  املتحــدة  األمــم  إخفــاق  وأرجــع 
محاســبة االحتــال إىل موقــف الواليــات 

املتحدة ووقوفها إىل جانبه.
مــن ناحيتــه، لفــت املدهــون إىل وجــود 
قرارات كثرية صادرة عن األمم املتحدة، 
لكــن خطــوات تنفيذهــا بطيئــة، مــا يدلــل 
عــىل وجــود خلــل، إذ ليــس هنــاك رؤيــة 
البعــد  يف  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
الســيايس أو القانــوين، والحلــول باتــت 
ضعيفة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني 
يف  لاســتمرار  كبــرية  مســؤولية  أمــام 
األمــم  قــرارات  تحميهــا  التــي  املقاومــة 

املتحدة.

"مســاملة" منــذ نهايــة العــام املايض تدهوًرا عــىل وضعه الصحي، وعاىن أوجاًعا 
اســتمرت أكــرث مــن شــهرين وســط ماطلــة إدارة ســجون االحتــال يف عاجــه أو 
نقله إىل املستشــفى، وانتهاج سياســة اإلهال الطبي )القتل البطيء( بحقه، إذ 
كان يقبــع حينهــا يف ســجن النقــب الصحــراوي، إىل أن وصــل إىل مرحلــة صحيــة 
صعبة، وُنقل إىل املستشفى ليتبن الحًقا أنه مصاب برسطان الدم )اللوكيميا(، 
وأن املــرض يف مرحلــة متقدمــة. وكان مســاملة قــد ُاعتقــل عــام 2002، وصــدر 
بحقه حكًا بالسجن 20 عاًما، أمى منها نحو 19 عاًما. واعتربت جمعية واعد 
لــأرسى واملحرريــن استشــهاد "مســاملة" بســبب اإلهــال الطبــي جرمية جديدة 
تضاف لســجل قوات الســجون األســود، مشــرية إىل إفراج االحتال عنه قبل عدة 
أشهر بعدما تأكد أن املوت مصريه املحتم، إذ مارس بحقه أسوأ أشكال اإلهال 

الطبي وتأخري التشخيص والعاج.
ملــف  يف  تحقيــق  بفتــح  الدوليــة  املؤسســات  لهــا  بيــان  يف  الجمعيــة  وطالبــت 
األرسى املرىض خاصة الذين أصيبوا بالرسطان داخل السجون ويواجهون ظروًفا 

مأساوية بفعل سياسة القتل البطيء املنتهجة بحقهم.
وقال نادي األسري الفلسطيني: إن املحرر "مساملة" استشهد بعد مروره مبرحلة 
صعبــة مــن حياتــه أمضاهــا يف ســجون االحتــال، وأصيــب خالهــا برسطــان الــدم، 
وعــاىن مــن اإلهــال الطبــي، مؤكــدا أن االحتــال هــو املســؤول عــا وصــل إليــه، 

بسبب جرمية اإلهال الطبي بحقه، والتي ال تزال تطال املئات من األرسى.
وطالــب النــادي يف بيــان لــه املؤسســات الدوليــة الحقوقيــة، وعــىل رأســها منظمة 
املــرىض،  األرسى  عــن  لإلفــراج  والجــدي  العاجــل  بالتدخــل  العامليــة،  الصحــة 

وإرسال لجنة طبية محايدة للكشف عليهم ومعاينة أوضاعهم.
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من القرص إىل القرب وال حل آخر
مــا بــن الخامــس عــر والثامــن عــر مــن أيلــول/ ســبتمرب الجــاري، أجرى 
املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية يف الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة استطالًعا للرأي حول عدة قضايا تتعلق بالسلطة الفلسطينية 
وسياساتها، ومنها املوقف من بقاء عباس رئيًسا أو استقالته، وقد أظهر 
االســتطالع رغبة ٨٠٪  من املســتطلعة آراؤهم قناعتهم بوجوب اســتقالة 
الرئيــس،  ســن  لكــرب  املوقــف  هــذا  ويعــزى  مــن منصبــة.  عبــاس  محمــود 
ولفشــل ســلطته يف إدارة امللــف الســيايس مــع دولــة االحتــالل، وملقتــل 
الناشط السيايس نزار بنات، حيث عزا املشاركون يف االستطالع القتل 
لقرار سيايس عايل املستوى، أو لقرار أمني، أي إن القتل كان مقصوًدا 
بــه التنكيــل باملغــدور، وزرع الخــوف فيمــن خلفه من املنتقدين لسياســة 

السلطة.
بالطبــع هنــاك أســباب أخــرى لتغــر املــزاج الشــعبي مــن عبــاس، والــذي 
رفــض  ومنهــا  حــاس.  لقيــادة  أو  الربغــويث،  ملــروان  بصوتــه  ذهــب 
ضــد  الســلطة  بــه  قامــت  التــي  لالعتقــاالت  االســتطالع  يف  املشــاركن 
املتظاهريــن، بعــد مقتــل بنــات، وانتقــاد الجمهــور ملوقــف الســلطة مــن 
الحــرب األخــرة ضــد غــزة. املهــم أن نســبة املطالبن باســتقالة عباس من 
منصبــه هــي نســبة كبــرة، وغــر مســبوقة، وكان عباس قد قــال يف مقابلة 
تلفزيونيــة يف ٢٠١١م أنــه إذا خــرج اثنــان وهتفــا برحيلــه فإنــه ســرحل يف 

اليوم التايل.
ثابــت  موقــف  عــن  يصــدر  ومل  املحــي،  لالســتهالك  كان  القــول  هــذا 
ومقصــود، فقــد خــرج يف رام اللــه وغرها مئات، بل ألوف، طالبوا برحيل 
عبــاس، ولكنــه مل يرحــل، وهــا هــو اســتطالع رأي ملركــز أبحــاث يقــول: إن 
٨٠٪  مــن املشــاركن يف االســتطالع يطالبــون عبــاس باالســتقالة، ولكــن 

عباس لن يستقيل، وسيتهم املركز بالعمل ضده ألجندة حزبية.
اســتطالعات الرأي يف فلســطن وإن كانت علمية ومهنية وذات مغزى، 
حقيقيــة،  وال  موضوعيــة،  وليســت  موجهــة،  الســلطة  نظــر  يف  أنهــا  إال 
وبالتــايل ال تبنــي عليهــا الســلطة موقًفــا، وتلقــي بهــا يف ســلة املهمــالت. 
اســتطالع الــرأي أداة حضاريــة موضوعيــة ومهمــة، ولكــن يف بــالد الغــرب 
الفاعــل  العــام  والــرأي  القويــة،  األحــزاب  وحيــث  الدميقراطيــة،  حيــث 

والنشط، وحيث يحرتم الرؤساء مخرجات مراكز االستطالع.
نعــم ال توجــد لعبــاس شــعبية تطالــب ببقائــه، واســتطالع الــرأي مل يــأِت 
ســعيدة  ســتكون  الشــعب  غالبيــة  أن  يعلــم  نفســه  وعبــاس  بجديــد، 
لــن  الجــرأة ملواجهــة نفســه، ومــن مثــة فهــو  باســتقالته، ولكنــه ال ميلــك 
يســتقيل، وســيزداد متســًكا مبنصبه، ورمبا لن يرتكه إال بالوفاة. وهو يف 
هذا ليس بدًعا بن رؤساء الدول العربية، فقد يصاب أحدهم بالزهامير، 
أو بالخــرف، أو بضعــف القــدرة عــىل الوقــوف عىل رجليه، وعىل مارســة 

عمله، ومع ذلك ال يستقيل، ويبقى حتى يخرج من القرص إىل القرب.

توقيف صيين يف 
اإلكوادور بحوزته 

أكرث من مئيت 
فرس بحر نافق

كيتو/ وكاالت:
خــالل  اإلكــوادور  يف  صينــي  أوقــف 
محاولتــه تهريــب 213 حيــوان فــرس بحــر 
نافًقــا إىل هولنــدا، وفــق ما أعلنت النيابة 

العامة.
مطــار  يف  الرجــل  عــىل  القبــض  وألقــي 
يســتعد  كان  عندمــا  الــدويل  غواياكيــل 
للصعود إىل طائرة متجهة إىل أمسرتدام، 

بحسب ما أفاد املصدر عينه.
وكانــت حيوانــات فــرس البحــر، وهــو نــوع 
خمســة  عــىل  موزعــة  للخطــر،  معــرض 
منهــا  الواحــد  يــزن  بالســتيكية  أكيــاس 

نصف كيلوغرام مخبأة يف الحقائب.
ويتعــذر عــىل الرجــل مغــادرة البلــد قبــل 

انتهاء محاكمته.
ويفــرض القانــون يف اإلكــوادور عقوبــات 
ثــالث  الســجن  إىل  مدتهــا  تصــل  قــد 
حــق  يف  جرائــم  مرتكبــي  عــىل  ســنوات 
البحريــة،  والنباتيــة  الحيوانيــة  الــروة 

بحسب ما أوضحت النيابة العامة.

لندن/ وكاالت:
مــن املقــرر أن يبــدأ مستشــفى يف العاصمــة 
الربيطانيــة، لنــدن، هــذا األســبوع، عــالج أول 
مريــض برسطــان الربوســتاتا يف مــدة زمنيــة ال 

تتجاوز أسبوًعا.
أن  الربيطانيــة  "التاميــز"  صحيفــة  وذكــرت 
مستشــفى  يســعى  تجربــة  ميثــل  العــالج 
مــن  للتثبــت  خاللهــا  مــن  امللــي  مارســدن 
جرعتــن  عــىل  اإلشــعاعي  العــالج  منــح  أن 
هــو  مــا  بخــالف  وفعــال،  آمــن  أمــر  كبرتــن 
ــا، أي جرعــات صغــرة عــىل  بــه حاليًّ معمــول 
بريطانيــون  باحثــون  وكان  طويلــة.  فــرتات 
وجــدوا يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر أن 
الكميــة املعتــادة التــي تعطــى لعــالج رسطــان 
الربوستاتا باإلشعاع، وتبلغ 20 جرعة موزعة 
عىل مدار شهر كامل، ميكن إعطاؤها بشكل 
آمــن عــىل 5 جرعــات فقــط خــالل أســبوع أو 
التجربــة  عــن  املســؤولة  وقالــت  أســبوعن. 
األورام،  يف  املتخصصــة  واالستشــارية 
يأتــوا  أن  الرجــال  بوســع  إنــه  تــري،  أليســون 
إىل املستشــفى وتلقــي العــالج، ثــم العــودة 
الرسطــان  ونســيان  الطبيعيــة،  أعالهــم  إىل 
متاما. ويصاب نحو 50 ألف بريطاين ســنويا 

برسطــان الربوســتاتا يف كل عــام، ما يجعله 
الرجــال  بــن  شــيوعا  الرسطــان  أنــواع  أكــر 

الربيطانين.
الالزمــة  الجلســات  عــدد  تقليــل  ويســاهم 
لعــالج الرسطــان مــن 20 إىل جلســتن فقــط، 
يف يوفــر ماليــن الجنيهــات عــىل الســلطات 
الصحية يف بريطانيا، وميكن وحدات العالج 
املــرىض.  مــن  عــالج املزيــد  مــن  اإلشــعاعي 
والتقنيــات  الخــربات  أن  تــري  وأضافــت 
أقــل  يجعلهــم  مــا  األطبــاء،  لــدى  تراكمــت 
محاربــة  أثنــاء  الســليمة  لألنســجة  اســتهدافا 

الرسطان.
وكانــت الطبيبــة الربيطانيــة قالــت يف وقــت 
نتائــج  أظهــرت  الجديــدة  التقنيــة  إن  ســابق 

واعدة للغاية، مع آثار جانبية قليلة.
وأحــد الخيــارات املتاحــة حاليــا ملــرىض هــذا 
النــوع مــن الرسطان، هو إجراء عملية جراحية 
مــن  العديــد  تــرتك  لكنهــا  الربوســتاتا،  إلزالــة 
الرجــال يعانــون مــن ضعــف االنتصــاب وإدرار 
البول. أما العالج اآلخر فهو اإلشعاعي، الذي 
يقــوم عــىل تفجــر الربوســتاتا بأشــعة "إكس" 
التــي ميكــن أن تدمــر الخاليــا الرسطانيــة، لكن 

هناك آثار سلبية لهذا العالج.

هرم "مايا" يف السلفادور 
ُبيِن للحماية من ثوران بركاين

لندن/ وكاالت:
توصلــت دراســة إىل أن هــرم "مايــا" الضخــم يف الســلفادور جــرى بنــاؤه 
بعــد 5 إىل 30 عاًمــا فقــط مــن ثــوران بــركاين هائــل قبــل 1482 عاًمــا، 

ليكون مبثابة "حاية ضد الثورات الربكانية املستقبلية".
وخلصــت دراســة إىل أن هــرم مايــا القائــم فيــا يعــرف اليــوم بالســلفادور 
ُبنــي يف أعقــاب انفجــار بــركاين عمــالق أدى إىل تربيــد املنــاخ، وذلــك 
بهــدف توفــر "حايــة مــن االنفجــارات املســتقبلية"، حســب صحيفــة 

"الديي ميل" الربيطانية.
ويعــد ثــوران بــركان إيلوبانغــو عام 539 بعــد امليالد الذي تكونت بحرة 
فوق فوهة اليوم، األكرب يف أمركا الوســطى عىل امتداد آخر 10 آالف 
عام. ومن املعتقد أن الربكان يف ثورته أطلق حوايل 20 مياًل مكعًبا من 
املــواد الربكانيــة، أو »التفــرا« يف الهــواء، مــا أدى إىل تغطيــة املنطقــة 

املحيطة برواسب بلغ سمكها حوايل 1.6 قدم.
مــن جهتــه، عكــف عــامل اآلثــار أكــرا إيتشــيكاوا، مــن جامعــة كولــورادو 
بولدر، عىل دراســة هرم كامبانا يف ســان أندريس، يف وادي زابوتيتان، 

عىل بعد 25 مياًل من إيلوبانغو.
وكشــف تحليلــه أن الهيــكل جــرى بنائه من "التفــرا" التي أطلقها االنفجار 
الــربكاين يف غضــون 5 إىل 30 عاًمــا فقــط مــن هــذا الحــدث املدمــر، 

واكتمل يف غضون 80 عاًما.
ويوحــي التوقيــت بــأن الهــرم ُبنــي اســتجابة لالنفجــار الــربكاين، وأنــه كان 

مقدًسا لدى شعوب أمركا الوسطى، حسبا أوضح د. إيشيكاوا. 
وأضاف: "نظًرا للثوران الكاريث الربكاين، اعترب العلاء أنه جرى التخي 
عــن الكثــر مــن املوقــع، وأن األمــر اســتغرق وقًتــا طوياًل قبــل إعادة إعار 

املناطق املترضرة من الربكان". 
النــاس  ومــع ذلــك، فــإن التوقيــت وحجــم هــرم كامبانــا يشــران إىل أن 
عــادوا برسعــة إىل موقــع ســان أندريــس، وجــرى تحويلــه إىل مركــز بــري 
يف قلب الوادي املحيط. جدير بالذكر يف هذا الصدد أن هرم كامبانا 
يتكــون مــن شــكل هرمــي يبلــغ ارتفاعــه 43 قدًمــا )13 مــرًتا(، وجرى بناؤه 

فوق منصة يبلغ ارتفاعها 23 قدًما )7 أمتار(. 
وبلــغ حجــم الهيــكل اإلجايل حــوايل 1165384 قدًما مكعًبا )33000 
مــرت مكعــب(، مــا يجعلــه أكــرب بناء يف الــوادي وقت بنائه. وإىل جانب 
وظيفته الدينية املحتملة، يعتقد د. إيتشيكاوا أن بناء هرم كامبانا رمبا 

يكون قد اضطلع كذلك بوظيفة اجتاعية.

جامعة بريزيت تفوز 
بجائزة للبحث الرتبوي

برزيت/ فلسطن:
حصل أحمد الجنازرة وغدير هشام حامد، من دائرة التعليم واملناهج – 
كليــة الرتبيــة يف جامعــة برزيــت، عــىل املركز الثاين يف فئة الدراســات 
العليــا لجائــزة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثــاين للبحــث الرتبــوي للعــام 

األكادميي 2021-2020 عىل مستوى الوطن العريب.
ومتت املشاركة ببحث مستل من رسالة املاجستر ومنشور يف مجلة 
Scopus بعنــوان: "فاعليــة اســتخدام  عامليــة محكمــة ومصنفــة ضمــن 

التجارب االفرتاضية يف تعلم الطلبة ملساق مخترب الفيزياء العامة".
ومتنح مؤسسة الفيصل بال حدود، بالتعاون مع كلية الرتبية بجامعة قطر 
الجائــزة ســنويًا للمتميزيــن يف البحــث العلمــي، وتشــمل األكادمييــن، 
وطــالب الدراســات العليــا، ومديــري املــدارس واملعلمــن واملهنيــن، 

وفئة التميز يف البحث الرتبوي.
ويتنــاول البحــث موضــوع املختــربات االفرتاضيــة كأحــد أدوات التعلــم 
اإللكــرتوين التــي تســتخدم يف التعلــم والتعليــم، حيــث ظهــر نقــاش يف 
األدب الرتبــوي حــول توظيــف األمثــل لهــذه التجــارب يف تعليــم العلــوم 

وفاعليتها عىل مخرجات التعلم لدى الطلبة.
إضافــًة إىل الحاجــة لتصميــم بيئــة تعلــم فاعلــة تالئــم خصائــص الطلبــة 
املهــارات  اكتســاب  عــىل  وتســاعدهم  الرقمــي  العــرص  يف  املختلفــة 
اســتخدام  أثــر  الستكشــاف  الدراســة  وجــاءت  واالســتقصائية.  العمليــة 
التجــارب االفرتاضيــة عــىل مســتوى تحصيــل الطلبــة واملهــارات العمليــة 
املخربيــة وآرائهــم حــول تطبيــق املختــربات االفرتاضية يف مســاق مخترب 

الفيزياء العامة يف جامعة برزيت.
وحول منهج البحث املتبع، قال جنازرة: "تم استخدم املنهج املختلط 
)الكمــي والكيفــي( لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، فقــد اســتخدم منهجيــة 
التصميــم شــبه التجريبــي الستكشــاف فاعليــة التجــارب االفرتاضيــة عىل 
مســتوى تحصيــل الطلبــة، بينــا اســتخدم املنهــج الكيفــي الستكشــاف 
فاعليــة هــذه التجــارب عــىل أدائهــم للتجــارب االفرتاضيــة والتعــرف عــىل 
آرائهــم حــول ذلــك. واتبعــت املجموعــة الضابطــة األســلوب التقليــدي 
)الــرح الوجاهــي ثــم التطبيــق العمــي(، أمــا املجموعــة التجريبيــة فقــد 
ُأســتعيض عــن الــرح الوجاهــي بالتجــارب االفرتاضيــة. وتــم اســتخدام 
االختبــار كأداة للكشــف عــن فاعليــة التجــارب االفرتاضيــة عــىل مســتوى 
التحصيــل، بينــا اســتخدمت املالحظــة للكشــف عــن أداء الطلبــة أثنــاء 
وأظهــرت  آرائهــم."  عــىل  للتعــرف  املنظمــة  شــبه  واملقابــالت  التنفيــذ 
النتائــج أثــر اســتخدام التجــارب االفرتاضيــة يف توضيــح املعرفــة النظريــة 
التجــارب يعــادل الطريقــة التقليديــة )الــرح  للمفاهيــم الفيزيائيــة يف 
النظري الوجاهي(. كا أن الطلبة الذين استخدموا التجارب االفرتاضية 

اكتسبوا معرفة أعمق ولديهم استعداد أفضل لتنفيذ التجارب عمليًا.

واشنطن/ وكاالت:
عــالج  يف  أمــاًل  جديــدة  بيانــات  ــرت  وفَّ
املصابــن بأشــكال متقدمــة مــن رسطــاين 
إمــكان  أظهــرت  إذ  والثــدي،  الربوســتاتا 
إطالــة حيــاة بعــض مــرىض هذيــن النوعــن 

ا. الشائعن جدًّ
وُكشــف النقــاب عــن املعطيــات الحديثــة 
األوروبيــة  للجمعيــة  الســنوي  يف املؤمتــر 
اللقــاءات  أبــرز  أحــد  وُيعــد  لطــب األورام، 

املتعلقة بأبحاث الرسطان يف العامل. 
إطالــة  أمــام  الطريــق  النتائــج  هــذه  وتفتــح 
أمــد حيــاة املــرىض الذيــن يعانــون أشــكااًل 
متقدمــة مــن أكــر أنــواع الرسطــان شــيوًعا 
لــدى الرجــال والنســاء، وهــا عــىل التــوايل 

رسطانا الربوستاتا والثدي.
الحيــاة  قيــد  عــىل  البقــاء  فــرص  وتكــون 
مرتفعــة يف النوعــن إذا كان تشــخيصها 
عندمــا  كبــر  بشــكل  تقــل  لكّنهــا  مبكــًرا، 

تتطور النقائل الرسطانية يف الجسم.
ألقــل  ميكــن  كان   ،2015 عــام  وقبــل 
برسطــان  املصابــن  الرجــال  نصــف  مــن 
الربوســتاتا مــع نقائــل متعــددة أن يعيشــوا 
قــال  مــا  وفــق  ســنوات،  ثــالث  مــن  أكــر 
كريــم  األورام  طــب  يف  االختصــايص 
فيــزازي يف بيــان للجمعية األوروبية. ولكن 
أن  إمكانهــم  يف  "بــات  فصاعــًدا  اآلن  مــن 
يعيشــوا أكــر مــن خمــس ســنوات"، عــىل 
ما أكد فيزازي اســتناًدا إىل دراســة عرضها 
خــالل املؤمتــر ونرت يف مجلة الجمعية 

األوروبية.

ما الذي تغر؟
وحتى عام 2015، كان رسطان الربوستاتا 
املتقدم ُيعاَلج بطريقة واحدة فقط تتمثل 
هرمــون  مثــل  الهرمونــات  إنتــاج  منــع  يف 

التستوسترون لدى املريض.
بــدواء  الكيميــايئ  العــالج  أن  تبــّن  ثــم 
"دوسيتاكســيل" يعطي نتائج فاعلة، فبدأ 
اســتخدامه يف منتصــف العقــد الثــاين من 
القــرن الجــاري. وبعــد مــدة وجيــزة، أضيــف 
دواء آخــر إىل العالجــات هــو "أبراتــرون" 
الــذي حقــق نتائــج جيــدة مــن خــالل تركيــزه 
كالعالجــات األوىل عــىل الهرمونــات ولكــن 

بطريقة مختلفة.
يف  تتمثــل  اآلن  إىل  القاعــدة  وكانــت 
اختيــار اثنــن مــن املســارات الثالثــة: إمــا 
العالجــات  إىل  الكيميــايئ  العــالج  إضافــة 

التقليدية، أو إضافة "أبراترون".
وأوضحــت الدراســة التــي عرضهــا فيــزازي 
أن باإلمكان أيًضا التوفيق بن أنواع العالج 
الثالثــة، إذ تبــّن أن معــدالت البقــاء عــىل 
ُطبــق  الذيــن  املــرىض  لــدى  الحيــاة  قيــد 
بعــد  كانــت  الثــاليث  النهــج  هــذا  عليهــم 
أولئــك  مــن  بكثــر  أعــىل  ســنوات  خمــس 

الذين مل يتلقوا "أبراترون".
اســتنتاج  إىل  الدراســة  معــّدو  وتوصــل 
الطريقــة  تغيــر  يتمثــل يف رضورة  واضــح 
رسطــان  أنــواع  أخطــر  بهــا  ُيعالــج  التــي 
الربوســتاتا، مــن خــالل اعتــاد مزيــج مــن 

العالجات الثالثة.
 وكثرون آخرون يشاطرون هؤالء الباحثن 

الــرأي، إذ توقعــت اختصاصيــة األورام غر 
املشــاركة يف الدراســة ماريا دي ســانتيس 
أن  األوروبيــة  الجمعيــة  نرتــه  مقــال  يف 
معايــر  تغيــر  إىل  النتائــج  هــذه  "تــؤدي 

العالج".
ورأت أن تحقيــق ذلــك ممكــن برسعــة ألن 
بســهولة،  متوافــرة  املعنيــة  العالجــات 

ويكفي تطبيقها بطريقة جديدة.
فــال  الثــدي،  رسطــان  إىل  بالنســبة  أمــا 
مــن  مزيــج جديــد  عــىل  االهتــام  ينصــّب 
عــن  جديــدة  بيانــات  عــىل  بــل  األدويــة، 
"ريبوســيكليب"  هــو  محــدد  دواء  فاعليــة 

من رشكة "نوفارتيس" السويرسية. 
واملعنيــات بهــذه النتائــج هــّن أيًضــا أولئك 
مــن  متقدمــة  مرحلــة  إىل  وصلــن  اللــوايت 
مرحلــة  بلغــن  اللــوايت  وتحديــًدا  املــرض، 
انقطاع الطمث ويعانن رسطاين "إتش آر 
+" و"إتــش آر 2 -" اللذيــن تســّجل أشــكال 

من النقائل يف نصف حاالتها.
فئــة  ضمــن  "ريبوســيكليب"  وينــدرج 
عمــل  مــن  الحــد  يف  تســاهم  عالجــات 
الربوتــن الــذي يعــزز منو الورم يف الثدي. 
مــع  بــل  وحدهــا  األدويــة  هــذه  ُتعطــى  وال 
هرمــون  إنتــاج  مــن  تقلــل  أخــرى  أدويــة 
االســرتوجن. لكــن فاعليــة هــذه األدويــة ال 

تزال موضع شك.
عــىل  الرسيريــة  التجــارب  يف  يثبــت  ومل 
وهــو  الفئــة  هــذه  يف  الرئيــي  الجــزيء 
"فايــزر"  رشكــة  مــن  "بالبوســيكليب" 

األمريكية، أنه يطيل عمر املريضات.

التوأمان األكرب سنًّا يف العالم 
تدخالن موسوعة غينيس

طوكيو/ وكاالت:
القياســية  لألرقــام  غينيــس  موســوعة  يابانيتــان  شــقيقتان  دخلــت 
قيــد  عــىل  تــزاالن  ال  العــامل  توأمــن متطابقــن يف  أكــرب  باعتبارهــا 
هــذا  وتزامــن  يوًمــا.  و330  أعــوام   107 عمرهــا  بلــغ  وقــد  الحيــاة. 
اإلعالن مع يوم احرتام كبار السن، وهو يوم عطلة وطنية يف اليابان.
جزيــرة  يف  كودامــا،  وكــوم  ســومياما  أومينــو  األختــان،  وولــدت 
شودوشــيا يف غــرب اليابــان يف 5 نوفمرب/تريــن الثــاين 1913، 

وها األختان الثالثة والرابعة من بن 11 شقيًقا.
وقالــت موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية يف بيــان إن الشــقيقتن 
حتــى األول مــن ســبتمرب/أيلول حطمتــا الرقــم القيــايس الســابق البالغ 
107 سنوات و175 يوًما، الذي سجلته الشقيقتان التوأم اليابانيتان 

املشهورتان، كن ناريتا وجن كاين.
اليابــان،  يف  مليوًنــا   125 عددهــم  البالــغ  الســكان  مــن   29% ونحــو 
الدولة األرسع شــيخوخة يف العامل، تبلغ أعارهم 65 عاًما أو أكر، 
وفًقــا لــوزارة الصحــة والرعايــة االجتاعيــة. حــوايل 86510 منهــم مــن 

املعمرين، نصفهم بلغ املئة هذا العام.
وتــم فصــل ســومياما وكودامــا بعــد االنتهــاء مــن املدرســة االبتدائيــة، 
عندمــا تــم إرســال كودامــا للعمــل كخادمــة يف أويتــا بجزيــرة كيوشــو 
بقيــت  بينــا  هنــاك،  الحًقــا  تزوجــت  اليابــان.  جنــوب  يف  الرئيســية 

سمياما يف الجزيرة التي نشأتا فيها ولديها عائلتها.
وانشــغلت األختــان بحياتهــا لعقــود، ونــادًرا مــا التقتــا حتــى بلوغهــا 
الســبعن مــن العمــر، عندمــا بدأتــا يف الحج مًعا إىل بعض من معابد 

شيكوكو البالغ عددها 88 واستمتعتا بإعادة التواصل بينها.

مركبة شحن فضائية 
تلتحم مع وحدة بمحطة 

فضاء صينية
بكن/ وكاالت:

التحمــت مركبــة شــحن فضائيــة صينيــة بنجــاح مــع وحــدة مبحطة فضاء 
يف رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة الستكال أول محطة فضاء 

صينية دامئة بحلول نهاية العام املقبل.
انطلــق  مــارش7-(  )لونــغ  الصــاروخ  أن  إعــالم رســمية  وذكــرت وســائل 
حامــال املركبــة )تيــان تشــو3-(، أو "ســفينة الســاء" باللغــة الصينيــة، 
يف الساعة 3:10 بتوقيت بكن )0710 بتوقيت غرينتش( من مركز 

ونتشانغ لرحالت الفضاء عىل جزيرة هاينان بجنوب البالد.
والتحمت املركبة بنجاح مع وحدة تيانخه الرئيسية باملحطة الفضائية 

يف الساعة 1408 بتوقيت غرينتش.
وتنقــل )تيــان تشــو3-( وقــودا وإمــدادات لثالثــة رواد فضــاء مــن املقرر 
أن يســافروا إىل وحــدة تيانخــه يف أكتوبــر، وســتكون إقامتهــم املقــررة 
ملــدة ســتة أشــهر هــي املهمــة الخامســة يف السلســلة واألخــرة لهــذا 
العــام. وتعتــزم الصــن إطــالق مركبتــن أخريــن العــام املقبــل، هــا 
ونتيان ومنغتيان، باستخدام صواريخ )لونغ مارش- 5يب(، وهي أكرب 

وأقوى صواريخ النقل الفضايئ بالصن.

لمرىض رسطان الربوستاتا.. 
"عالج ثوري" جديد والمدة مفاِجئة

ان بتقدم واعد  دراستان تبشِّ
يف عالج رسطايَن الربوستاتا والثدي


